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Abstract
The purpose of this research was to collect information on the meaning of thesis-related peer
situations for expertise development of students, and to develop the pedagogical foundations of
the thesis process. The holistic concept of man and the integrated didactic pedagogic perspective
provided the approach to study peer action. The objective was to describe, interpret and understand
students’ experiences of thesis-related peer situations from the perspective of expertise
development. In addition, the objective was to understand the meaning of peer situations to
students’ learning by analysing their study orientations.
The research data was provided by 96 students (N=116) in the School of Health and Sports at
Kajaani University of Applied Sciences. The data on study orientations were collected using
questionnaires (the response percentage 83) and the data on peer situations in the form of essays.
The data on study orientations were processed through explorative factor and cluster analysis. The
essay-based data were processed first through inductive-deductive content analysis. Then the
themes were presented as meanings and finally, networks of meanings describing expertise
development, i.e. competences.
The orientation to learning was described through ten study orientation factors. Central
outcomes of this research were the heterogeneity of the students’ study orientation and the
differences between young and adult students. Five clusters describing the students were
formulated: adaptive learner; social, deep-oriented learner; self-confident high-flyer;
uncommitted yet hard working student, and conscientious burning-out student.
Learning in peer situations showed that the students developed their expertise through internal
understanding and awareness. First the students created a personal meaning relationship to the
peer situation and to themselves, after which they experienced participation in the peer situations.
The results also showed that expertise development emerged as competences of collective
dialogue and trust, development of self-regulation learning processes and documentation
supporting superficial learning. The students emphasized particularly the confidentiality of peer
relations, the significance of empathic listening in peer situations. The students’ deep-oriented
learning was supported by successful peer situations. The superficial learner enhanced his
superficial learning in the end of peer situations focusing.
A peer situation, at its best, evolved into a learning environment, where students felt that
through a trust relation they were able to relate to the expertise that working life. This research
shows that special attention must be paid to related to the pedagogical development of the thesis
process: 1) Reflective development of students’ internal understanding and awareness, 2)
Awareness of the complex of goals, learning and peer situations, 3) Significance of collectivity
and dialogue, 4) Deep-orientation of students’ learning, and 5) Support for optimism development.

Keywords: expertise, learning, mixed methods, peer activities, polytechnic pedagogy,
study orientation
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa opinnäytetyöprosessiin liittyvien vertaistilanteiden
merkityksestä opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymiselle ja kehittää opinnäytetyöprosessia
ammattikorkeakoulun pedagogiikan suuntaisesti. Vertaistoimintaa lähestyttiin holistisen ihmiskäsityksen sekä pedagogisen ja didaktisen suhteen integroidusta näkökulmasta. Tavoitteina oli
kuvata, tulkita ja ymmärtää opiskelijoiden kokemuksia opinnäytetyöhön liittyvistä vertaistilanteista asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli ymmärtää vertaistilanteiden merkityksiä oppimisen osalta selvittämällä opiskelijan opiskeluorientaatiot.
Tutkimusaineiston tuottivat Kajaanin ammattikorkeakoulun terveys- ja liikunta-alan 96
(N=116) opiskelijaa. Aineisto kerättiin opiskeluorientaatioiden osalta kyselylomakkeella (vastausprosentti 83) ja vertaistilanteiden osalta kirjoitelmien avulla. Opiskeluorientaatioita koskeva aineisto käsiteltiin eksploratiivisen faktori- ja klusterianalyysin avulla. Kirjoitelmilla tuotetun
aineiston käsittely aloitettiin induktiivis-deduktiivisella sisällönanalyysillä. Saaduista teemoista
muodostettiin merkityskokonaisuudet ja lopuksi asiantuntijuuden kehittymistä kuvaavat merkitysverkostot, kompetenssit.
Oppimisen suuntautumista kuvasi kymmenen opiskeluorientaatiofaktoria. Keskeisenä tuloksena voidaan pitää opiskelijoiden opiskeluorientoitumisen heterogeenisuutta ja sen jakautumista
nuorten ja aikuiskoulutuksessa opiskelevien kesken. Opiskelijoita kuvaavia klustereita muodostui viisi: sopeutettava oppija, sosiaalinen syväoppija, itseensä luottava menestyjä, omistautumaton pänttääjä ja tunnollinen pinkouupuja. Vertaistilanteissa opiskelija saavutti asiantuntijuuttaan
kehittymällä oman sisäisen ymmärryksen ja tietoisuuden avulla. Opiskelija loi ensin henkilökohtaisen merkityssuhteen vertaistilanteeseen ja itseensä, minkä jälkeen hän koki vertaistilanteeseen osallisuuden. Asiantuntijuuden kehittyminen ilmeni myös yhteisöllisen dialogi- ja luottamusosaamisen, oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaamisen ja pintaoppimista tukevan
dokumenttiosaamisen kompetensseina. Opiskelijat korostivat erityisesti vertaissuhteen luottamuksellisuutta ja vertaistilanteiden vuorokuuntelukohtaamisen tärkeyttä. Onnistuneet vertaistilanteet tukivat opiskelijan syväsuuntautuvaa ja yhteisöllistä oppimista. Pintaoppimiseen suuntautuneella opiskelijalla pintaoppiminen vahvistui vertaistilanteiden edetessä.
Vertaistilanne kehittyi parhaimmillaan yhteisöllisyyttä tukevaksi oppimisympäristöksi, jossa
opiskelijat kokivat saavansa kosketuspintaa työelämässä tarvittavaan asiantuntijuuteen. Tutkimus nosti esille tarpeen kiinnittää opinnäytetyön pedagogisessa kehittämisessä huomiota: 1)
opiskelijan sisäisen ymmärryksen ja tietoisuuden reflektoivaan kehittymiseen, 2) tavoitteiden,
oppimisen ja vertaistilanteen kokonaisuuden tiedostamiseen, 3) yhteisöllisyyden ja dialogisuuden merkitykseen, 4) oppimisen syväsuuntaamiseen ja 5) optimismin kehittymisen tukemiseen.

Asiasanat: ammattikorkeakoulupedagogiikka,
opiskeluorientaatio, oppiminen, vertaistoiminta

asiantuntijuus,

mixed

methods,

Kiitokset
Tutkimusprosessia voin verrata elettyyn elämääni, sillä ajatukset väitöskirjasta ulottuvat lähes 40 vuoden taakse. Muistan hetken, kun 1970-luvun alkupuolella palasin
eräänä kesäisenä päivänä meijeriautolta, jonne olin raahannut raskaat maitotonkat.
Seisahdin väsyneenä kotipihalleni, katselin yli järven ja ihmettelin, miten joku ihminen on niin viisas, että on käynyt kuussa. Mietin, millaisia mahdollisuuksia minulla
maalaistalon tyttönä on käydä koulua ja opiskella mahdollisimman pitkälle. Tuolloin
en tiennyt suunnitelmaa enkä reittiä, miten pääsisin asettamaani päämäärään. Löysin
vähitellen itsestäni oppimisen ilon, joka syveni vuosien vieriessä. Palattuani nyt
ajassa vuosikymmeniä taaksepäin voin todeta, että tärkeintä ei ole se päämäärä,
jonka saavutan vaan se matka, jonka olen kulkenut päämääräni saavuttamiseksi.
Se, että mielenkiintoni kohdistuu opinnäytetyön kehittämiseen, on usean asian
summa. Rekonstruoidessani oppimistani haluan mainita erityisesti ne kolme asiaa,
jotka innoittivat minua tutkimustyöhön. Opiskellessani sairaan- ja terveydenhoitajaksi lähes 30 vuotta sitten oli Kainuun sairaanhoito-oppilaitoksessa luova ilo opiskella ja tehdä seminaarityötä. Seminaaritöistä jäi mieleen niiden tekemisen mielenkiintoisuus ja uuden oppimisen riemu, mutta myös tunne oman osaamisen rajallisuudesta. Myöhemmin Helsingin sairaanhoito-opistossa opettajaopintoihini sisältyi
opinnäytetyön ohjaus. Sain olla Heidi-nimisen sairaanhoitajaopiskelijan ohjaaja,
joka omalla vaativuudellaan motivoi minua ohjaustyössä, vaikka aihe, sairaan lapsen
hoitosuunnitelman digitaalinen kehittäminen, oli minulle vieras. Ohjaus- ja oppimiskokemus oli Heidin kanssa niin palkitseva, että se vaikutti osaltaan hallintoon,
suunnitteluun ja tutkimustyöhön suuntautuviin kasvatustieteen opintoihin hakeutumiseen. Opettajaopintoihini sisältyneet filosofi ja professori Lauri Rauhalan tieteenfilosofiaan liittyvät luennot avarsivat ihmisläheistä tutkimusta mutta samalla hämmensivät, koska tieteenfilosofinen tarkastelu oli itselleni vierasta. Ymmärtämättömyyden tuska valtasi mielialani.
Aloittaessani opettajana vuonna 1987 en tiennyt, miten vaativalle uralle lähdin.
Vuosien aikana olen ollut tekemisissä satojen erilaisten opiskelijoiden ja opinnäytetyöprosessien kanssa. Olen usein miettinyt sitä, toiminko opettajana ja ohjaajana
hyvin. Oma opettajuuden pohdinnan tarve on ollut eräs tutkimusta motivoiva tekijä.
Erityisesti ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat vuosien aikana vaikuttaneet eri
tavoin tutkimukseni lopulliseen muotoutumiseen ja siihen tematiikkaan, johon tutkimuksessani lopulta rajauduin. Suurin kiitos kuuluu niille ammattikorkeakoulun
terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille, jotka mahdollistivat tutkimukseni tekemisen.
Heidän vastuksensa opiskeluorientaatioista ja kirjoittamansa kokemukset opinnäyte7

työn vertaistilanteista ovat tämän tutkimuksen peruskallio, josta minun tutkijana oli
hyvä ponnistaa. Kiitos, kun osallistuitte tutkimukseeni.
Olen saanut tehdä tutkimustani vuosia ennakkoluulottomassa ja uusia tutkimuksellisia ratkaisuja tukevassa ohjaussuhteessa, mistä lämmin kiitos kuuluu ohjaajalleni professori Juhani Suorttille. Hän jätti aina oven raolleen osoittaen luottamustaan,
että osaan rakentaa kehittymispolkuni ja tehdä tutkimustani. Hänen pedagoginen
viisautensa ja laaja-alaisuutensa herätti minut lopullisesti tarkastelemaan tutkimustani ihmisläheisesti.
Kiitän lämpimästi käsikirjoitukseni esitarkastajaa dosentti, erikoistutkija ja kasvatustieteen tohtori Anneli Sarjaa. Hänen perusteellinen, syvällinen ja kriittinen
kokonaisarviointinsa antoi rohkeutta tiivistää asioita ja työstää tutkimusteemani
loppuun. Hänen arvionsa tutkimuksen kokonaisuudesta loi tunteen väitöskirjani
onnistumisesta. Esitän lämpimät ja vilpittömät kiitokset myös toiselle esitarkastajalle dosentti Pentti Rauhalalle. Hänen lausunnostaan välittyi laaja-alainen
ymmärrys tekemiäni tutkimuksellisia valintoja ja tutkimusprosessin ratkaisuja kohtaan. Erityiskiitos hänelle avarakatseisuudesta, jota hän osoitti tavanomaisesta tutkimuksesta poikkeavia valintojani kohtaan. Lisäksi hänen asiantuntevat ja tarkat
havainnot auttoivat väitöskirjaani jääneiden epätarkkuuksien poistamisessa.
Kiitokset kuuluvat myös tutkimusprosessin loppuvaiheen tutkimusseminaarivertaiselle, sivistystoimenjohtaja, KT Mikko Saarelle, joka luki väitöskirjani käsikirjoituksen. Hän toi esille perustellusti kehittämisen kohteita samoin kuin onnistuneita
valintoja. Hänen rakentavat kommenttinsa ja syvällinen perehtyneisyytensä epistemologisiin ja ontologisiin kysymyksiin antoivat minulle luottamusta tekemiini valintoihini. Kollegani KM Maire Ketola luki myös käsikirjoitukseni ja esitti opiskelijan
näkökulmasta useita opinnäytetyöprosessia koskettavia kehittämisen kohteita. Yhteistyömme on avartanut minulle vertaistoimintaan liittyviä ilmiöitä. Hänen monivuotinen kiinnostuksensa tutkimustani kohtaan ja lukuisat elämää koskettavat keskustelut ovat olleet tutkimusprosessin edetessä hyvin tarpeellisia.
Prosessin eri vaiheiden läpikäyminen nostaa kiitollisen mielen myös professori
Juhani Suorttin ohjaamia jatko-opiskelijaryhmiä kohtaan. Seminaarit olivat itselleni
ikkunoita tutkimuksen monimuotoisuuden ymmärtämiseen ja niihin liittyvien kokemusten reflektointiin. Kiitos teille seminaarilaiset kannustuksestanne ja jaetusta
oppimisesta, mitä väitöskirjaprosessi toi mukanaan. Erityinen kiitos Kajaanin opettajakoulutusyksikölle siitä, että monitieteiselle jatko-opiskelijaryhmälle järjestettiin
vuosien aikana lukuisia, korkeatasoisia ja tutkimusta edistäviä opintoja. Lisäksi
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oppimistehtävät vertaisoppimisen idean mukaisesti auttoivat meitä jatkoopiskelijoita tukemaan toisiamme.
Olen kiitollinen siitä avusta, jota sain eri asiantuntijoilta erityisesti tutkimusprosessini alussa opiskeluorientaatioita koskevaan asiaan perehtyessäni. Osoitan kiitokseni professori Päivi Tynjälälle, Kirsti Longalle, Sari Lindblom-Ylänteelle ja Erkki
Olkinuoralle sekä psykologi Saija Sappiselle. Lisäksi kiitän professori Suvi Ronkaista ja YTT Sirpa Mertalaa monimetodologiseen tutkimukseen liittyvien ajatteluprosessien käynnistämisestä sekä lehtori Pekka Vasaria tilastotieteeseen liittyvästä
asiantuntevasta ohjauksesta.
Kainuun terveydenhuolto-oppilaitos, ja sittemmin Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutusyksikkö on ollut työympäristöni yli 20
vuotta. Kiitän lämpimästi kaikkia työtovereitani opettajaurani ajalta siitä, että olen
saanut jakaa ja jäsentää Teidän kanssanne korkeakoulutuksessa tapahtuneita muutoksia, sen uhkia ja uusia opetuksen muotoja. Teitä on jo niin paljon, joten on mahdoton luetella kaikkia nimeltä. Kiitän Kajaanin ammattikorkeakoulun koko henkilöstöä siitä, että sain osallistua ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä koskevaan
kehitystyöhön opetuksessa, projekteissa ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa,
mikä osaltaan johti väitöskirja-aiheen valintaan. Haluan kiittää erityisesti entistä
rehtoriamme Arto Karjalaista, jonka ymmärtävä asenne mahdollisti minulle väitöskirjan teon jatkumisen. Hän antoi suostumuksensa myös aineistojen hankkimiseen.
Ilman kiitosta ei voi sivuuttaa ammattikorkeakoulumme kirjaston henkilökuntaa,
joka sanan varsinaisessa merkityksessä oli sisäistänyt käsitteen asiakaslähtöinen
palvelu. Heidän aito tuki, kiinnostus ja huolehtivaisuus seurasi tutkimukseni edistymistä maaliviivalle saakka.
Kiitän tutkimusraporttiini kielenhuoltoa tehnyttä FM Ritva Itkosta. Hän perehtyi
väitöskirjani tekstiin perusteellisesti ja pikkutarkasti. Ritvalle kiitos hyvin tehdystä
työstä ja siitä, että hän ohjasi minut tieteellisen tekstin syövereihin. Englanninkielisen abstraktin kääntämisestä kiitän FM Jaana Härköstä. Kiitän tekstin julkaisukuntoon saattamisesta atk-suunnittelija FM Vesa Komulaista. Hänen tuellaan useat tekstin viimeistelyyn liittyvät ongelmat ratkesivat. Haluan kiittää myös professori RiittaLiisa Korkeamäkeä tuesta väitöskirjan painokuntoon saattamiseksi.
Tutkimustyöni hitaaseen etenemiseen vaikuttivat lukuisat elämässä suunnatonta
surua tuottaneet asiat kuten useiden läheisten siirtyminen maallisesta elämästä suureen tuntemattomaan. Tiedän, että edesmennyt Aili-äitini ja Kalle-isäni ovat iloisia
puolestani. Kiitän vanhempiani siitä, että he antoivat minulle kainuulaisen kasvatusperinnön, joka on auttanut tämänkin päämäärän saavuttamisessa. Kainuulaisen kodin
9

kasvatus ja työorientoitunut kulttuuri olivat voimavarani myös tässä tutkimustyössä. Opin vanhemmiltani rehellisyyden, työn määrätietoisen tekemisen,
sosiaalisen kanssakäymisen, sisukkuuden ja uskon siihen, että selviydyn elämässä.
Ilman tätä vahvaa taustaa olisin luovuttanut väitöskirjan tekemisen jo useasti. Lapsuuden ulkoisesta niukkuudesta huolimatta kotikasvatus ja pieni kyläyhteisö loivat
uskon elämässä selviytymiseen ja menestymiseen.
Tärkein voimavara löytyy läheltä. Lukuisat ystävät, läheiset ja sukulaiset, kiitän
Teitä yhteisesti mielenkiinnosta ja tuesta, jota olette minulle väitöskirjaprosessinkin
aikana osoittaneet. Oma perheeni sekä veljeni Jorma, Jouni, Teuvo ja Timo perheineen ovat seuranneet tutkimustyöskentelyäni tavalla, joka on ollut rohkaisevaa ja
ymmärtävää. Avopuolisoni Heikki on pitänyt kiitettävästi huolta siitä, että Yrjönranta-projekti antaa kesäisin vastapainoa tutkimuksen tekemiselle mökkitöiden, kalastuksen sekä marjastuksen kautta. Talvisin kainuulainen luonto on kutsunut meidät
lukemattomille hiihtolenkeille auttaen unohtamaan ajoittain jopa loputtomalta tuntuvan kognitiivisen prosessoinnin. Tyttäreni Elisa ansaitsee kauneimman kiitoksen,
sillä hän jos kuka on aina jaksanut uskoa minun pääsevän tässä urakassa loppuun.
On ollut ilo saada olla kotona, seurata äitinä nuoren tytön elämää ja olla hänen elämässään vielä tiiviisti mukana. Oman väitöskirjan viimeistely ja Elisan ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen sekä jatko-opintojen suunnitteleminen loivat tiettyä
rytmiä yhteisiin päiviimme. Opiskelu lukiossa, ammatin ja oman elämän suunnitelmien tekeminen on auttanut minua ymmärtämään nuoren, myös ammattikorkeakoulussa opiskelevan, elämään liittyvien ongelmien ja mahdollisuuksien keskellä selviytymistä.
Etienne Wenger pohtii teoksensa alussa, tulisiko läheisiä kiittää vai tulisiko pyytää heiltä anteeksi. Mietin itse samaa kysymystä ja kiitokseksi omistan tämän väitöskirjani eri tahoille ja henkilöille päämääräni saavuttamisesta. Omistan väitöskirjani kotikyläni Ristijärven Mustavaaran entisille ja nykyisille kyläläisille. Lisäksi
omistan väitöskirjani vanhempieni muistolle, veljilleni ja heidän perheilleen sekä
omalle perheelleni.
Kajaanissa naistenpäivänä 8.3.2012
”Minä kuulen, kuink’ kukkaset kasvavat
ja metsässä puhuvat puut.
Minä luulen, nyt kypsyvät unelmat
ja toivot ja tou’ot muut.”
Leino, E. 1898. Runokokoelma Sata ja yksi laulua. Rauha.
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1

Johdanto

Koko ammattikorkeakoulun ajan opinnäytetyöhön on kohdistunut erilaisia vaatimuksia ja muutostoiveita. Opiskelijalle opinnäytetyö on koulutusalan ammattiin
liittyvä oppimisprosessi, jossa tavoitteena on asiantuntijuuden kehittyminen. Tutkimuksen ensimmäisen pääluvun tarkoituksena on tutkimuksen aihekokonaisuuteen
johdattelu, jolloin lukijalle muodostuu yleiskuva tutkimuksen aihepiiristä. Aluksi
kuvaan tutkimuksen lähtökohdat pedagogiikan, opiskeluorientaatioiden, opinnäytetyön ja vertaistoiminnan kannalta. Tämän jälkeen kuvaan tutkimusongelmat, tavoitteen ja tarkoituksen. Tutkimuksen autobiograafisen ja kehittämistutkimuksen luonteen vuoksi kuvaan tutkimusta väistämättä ohjanneen oman esiymmärryksen lähtökodat. Tutkimus on monimetodologinen, jonka vuoksi kuvaan ja perustelen viimeisessä luvussa tutkimusraportin rakenteen.
1.1

Tutkimuksen lähtökohdat ja rajaus

Kohdistan mielenkiintoni lukuvuonna 2007–2008 opinnäytetyöprosessinsa aloittaneiden opiskelijoiden vertaistilanteisiin ja heidän opiskeluorientaatioihinsa. Korostan tutkimuksessa yksilön, terveys- ja liikunta-alan opiskelijan, näkökulmaa, hänen
kokemuksiaan opinnäytetyön vertaistilanteista. Tämän kehittämistutkimuksen päämääränä on oppimista tukevan pedagogiikan kehittäminen opinnäytetyön vertaistoiminnan avulla. Opiskelijoiden mielipiteillä on merkitystä, kun halutaan kehittää
opinnäytetyöprosessia sellaiseksi, että se tukee opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä ja tätä kautta ammattikorkeakoulupedagogiikkaa (Mason 1996, Zeeuw
2003).
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) määrittelee ammattikorkeakoulun tehtäväksi ammatillisiin asiantuntijatehtäviin valmentavan opetuksen lisäksi tutkimus- ja
kehittämistoiminnan sekä alueellisen kehityksen. Todellisuudessa koulutusmuutokset siirtyvät työelämään hitaasti, sillä vanhasta luopuminen ja uuden omaksuminen
ei ole helppoa (Herranen 2003, Hyrkkänen 2007, Suhonen 2008). Ammattikorkeakoulua koskevaa keskustelua on käyty Suomessa yli 20 vuotta, ja keskustelun aikana
ammattikorkeakoulun asema on vakiintunut koulutusjärjestelmässä. Ammattikorkeakouluille asetettuja tehtäviä toteuttaa Suomessa 25 ammattikorkeakoulua sekä
Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland. Ammattikorkeakouluista 23
järjestää terveys- ja sosiaalialan ja 4 liikunta-alan koulutusta. (Ammattikorkeakoulut
2010.) Ammattikorkeakoulujen rakenteiden kehittämisestä on siirrytty koulutuksen
sisältöjen, prosessien, menetelmien ja laadun kehittämiseen. Korkeakoulujen ope17

tuksen, ohjauksen ja opetussuunnitelman yhteys samoin kuin opiskelijoiden osallistuminen opetuksen kehittämiseen todentuvat jo käytännössä (Moitus 2009: 40–42).
Ammattikorkeakoulu-uudistus toi vaatimuksia koulutuksen pedagogiikan kehittämiselle. Tarvitaan keskustelua ja tutkimusta ammattikorkeakoulupedagogiikan
perusteista ja mahdollisuuksista suhteessa opetuksen tavoitteen asetteluun, koska
vaarana on, että keskiöön nousevat tehottomat didaktiset temput (ks. Suortti 1980:
44). Didaktisen suhteen lähtökohtana on ollut opettajan eksperttiyteen perustuva
tietäminen siitä, mitä opiskelija (noviisi) on oppimassa (Jyrhämä 2002, Jyrhämä &
Syrjäläinen 2009). Ammattikorkeakoulupedagogiikan muutosta on kuvattu pyrkimyksenä vapautua luokkahuoneista ja opettajakeskeisyydestä. Muutos asettaa opiskelijan aktiiviseksi oppijaksi, ja hänen oppimisensa ja oppimista tukevat opetusmenetelmät keskipisteeksi. (Herranen 2003, Enkenberg 2004, Sung 2007, Kauppila
2007.) Korkeakoulupedagogiikassa onkin havaittavissa muutos kohti osaamislähtöistä ajattelua ja laadun kehittämistä (Pyykkö 2009, Salminen & Ylä-Anttila 2010).
Ammattikorkeakoulu näyttäytyy uuden kehittäjänä pedagogiikassa, joka suuntautuu
tulevaisuuteen (Kallioniemi-Chambers 2010: 30).
Ammattikorkeakoulun opetusta määrittää työelämälähtöisyys, -läheisyys ja näitä kuvaava käytännönläheisyys. Ammattikorkeakoulun merkityksellisyys syntyy
juuri työelämästä. (Friman 2004, Frilander-Paavilainen 2005, Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen 2009: 22–23, Neuvonen-Rauhala 2009:
11.) Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 (2011: 29, 31) -kehittämissuunnitelmassa todetaan, että ammattikorkeakoulujen yhteyttä alueen kehittämiseen ja työelämään tiivistetään. Lisäksi ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa hyödynnetään työelämän ja yhteiskunnan uudistamisessa. Opetuksen
painopisteen tulee olla korkeatasoisessa työelämäläheisyydessä sekä tätä tukevassa
soveltavassa tutkimus- ja kehitystyössä. Lisäksi ammattikorkeakoulun ja työelämän
kohtauspintoina ovat oppilaitoksen strategiat, opetussuunnitelmien laadintaprosessi,
opettajien työelämäyhteydet ja erilaiset arviointijärjestelmät (Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen 2009: 23).
Ammattikorkeakoulujen uudistus- ja muutosprosesseja on tutkittu Suomessa
1990-luvulta lähtien. Ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittymistä, organisatorista
muutosta, toimintaperustaa ja uudistumiskykyä ovat eri näkökulmista tutkineet
muun muassa Kolehmainen (1997), Jaatinen (1999), Raudaskoski (2000), Laakkonen (1999), Mäki (2000), Salminen (2001) ja Herranen (2003). Friman (2004) tutki
ammattikorkeakoulusta valmistuvien opiskelijoiden ammatillista etiikkaa. Hyrkkä-
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sen (2007) ja Suhosen (2008) tutkimukset kohdistuivat ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön muotoutumisen ja niiden käsityksiä koskevaan tutkimiseen.
Ammattikorkeakoululain mukainen koulutuksen uudistus on merkinnyt sitä, että
aikaisemman opistotason koulutuksen tilalle on kehittynyt ammatillisesti ja työelämään vahvasti suuntautunut koulutus. Erityisesti lähiopetuksen väheneminen, virtuaaliopetuksen ja opiskelijan itsenäisen opiskelun lisääntyminen, työelämäyhteyksien
ja projektitoiminnan kehittyminen, yhteistoiminnallisten opiskelumenetelmien korostuminen, kansainvälisyys sekä työn uudelleen organisoituminen ovat luoneet
tarpeita ammattikorkeakoulutuksen kehittämiselle. (Vesterinen 2001, Hietanen &
Rubin 2004, Suhonen 2008, Heinonen 2010.) Koulutuksen painopisteen muuttumisen myötä myös tieto-, oppimis- ja ohjauskäsitykset ovat muuttumassa. Opettamisen
ja oppimisen osalta muutos ilmenee myös siirtymisenä yhteistoiminnallisiin ja yhteisöllisiin oppimisympäristöihin (Repo 2010: 107).
Ammattikorkeakoulussa oppimiskulttuurin muutos on merkinnyt sitä, että opiskelijasta on tullut kuuntelijan sijasta oppimisensa vastuunkantaja. Opettajan ja opiskelijan suhdetta tiedon jakamisen sijasta määrittävät vuorovaikutus, ymmärtäminen
ja dialogi. Opettajan tärkein rooli on olla ohjaaja, jonka tärkeimmät ominaisuudet
ovat avoimuus, aitous, tasavertaisuus ja opiskelijan kunnioittaminen (Adams &
Hamm 1990: 4, Herranen 2003: 117–120). Oppimisen yhteisöllinen luonne on yhä
keskeisempi näkökulma opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymisessä, sillä oppiminen yksilön tiedon hankintana ja rakentamisena yksilön mielessä ei enää riitä. Oppimisessa korostuukin yhä enemmän osaaminen, joka välittyy omaksumalla kulttuurisia ajattelun ja toiminnan välineitä sekä osallistumalla sosiaalisiin käytäntöihin.
(Sfard 1998, Hakkarainen & Paavola 2006.) Oppimista, ohjaamista ja opettamista
koskevaa tutkittua tietoa tarvitaan ammattikorkeakouluissa enemmän kuin koskaan.
Sitä eivät tarvitse vain opettajat, vaan myös työelämän asiantuntijat ja koko korkeakoulutuksen henkilöstö.
Tämän tutkimuksen avulla pyrin etsimään vastausta ensiksi siihen, minkälaisia
opiskeluorientaatioita terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoilla esiintyy. Opiskeluorientaatioiden selvittäminen tutkimuksen alussa on tärkeää, koska tulos auttaa
ymmärtämään opiskelijoiden suhtautumista ja suuntautumista opiskeluun. Opiskeluorientaatioon liittyvät tulokset kuvastavat laajemminkin opiskelijoiden opiskeluun
sitoutumista, suhtautumista ja tyytyväisyyttä sekä opinnoissa menestymistä. Opiskelijan opiskeluorientaatioihin liittyvää tutkimusta ovat Suomessa tehneet muun muassa Lonka (1997), Lindblom-Ylänne ja Lonka (1999), Mäkinen ja Olkinuora (1999,
2002), Rautopuro ja Väisänen (2002) sekä Lonka, Sharafi, Karlgren, Masiello, Nie19

minen, Birgegård ja Josephson (2007) Ruotsissa. Tutkimukset ovat suuntautuneet
pääasiassa yliopisto-opiskelijoiden opiskeluorientaatioihin. Opiskeluorientaatioita ja
niitä koskevia tutkimuksia kuvaan osassa II ja sen luvussa 1. Tyypillistä tutkimuksille on ollut kuvailevuus, kertaluonteisuus ja ammattikorkeakouluopiskelijaan kohdistuvan tutkimuksen puuttuminen Mäkisen ja Nurmen (2003) tutkimusta lukuun ottamatta.
Ammattikorkeakouluun liittyvää oppimista ja opetusta ovat tutkineet 2000luvulla muun muassa Kotila (2000), Vesterinen (2001), Kaaresvirta (2004), Paloste
(2004) ja Ora-Hyytiäinen (2004). Kotila (2000) selvitti opiskelijoiden kokemuksia
opetussuunnitelmasta ja Vesterinen (2001) opiskelijoiden ja opettajien käsityksiä
projektiopiskelusta. Projektiopiskelu tarjosi uudenlaisen opiskeluympäristön, joka
edisti erilaisten oppimisstrategioiden kehittymistä ja työelämän kehittämisnäkökulman huomioimista. Erityisesti asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen, vertaisarviointi, sitoutuminen ja luottamus toisiin opiskelijoihin olivat ominaista projektioppimiselle. Kaaresvirran (2004) tulosten mukaan opiskelijat arvostivat työelämäprojekteissa vuorovaikutustaitojen ja työn substanssin hallintaan liittyviä asioita. Tärkeä
oppimisen taustatekijä oli opiskelijakollega, vaikka hänen kanssaan ilmeni eniten
myös yhteistyöongelmia. Palosteen (2004) tutkimustulosten mukaan koulutus vahvisti opiskelijan ammatillisen pätevyyden toiminnallisia valmiuksia. Erityisesti
koulutuksen alun teoreettisuus ei motivoinut opiskelijaa. Ora-Hyytiäinen (2004)
selvitti ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijan kehittymistä sairaanhoitajaksi.
Sairaanhoitajan identiteetti kehittyi jatkumona minä auttajasta me hoitajiin, minä
sairaanhoitajasta tehokkaaseen ja reflektiiviseen sairaanhoitajaan.
Erityisesti opinnäytetyö joutui keskiöön ammattikorkeakoulu-uudistuksen aikana, kun sille haettiin omaleimaisuutta. Kun opinnäytetyölle tuli aikaisempaa selkeämpi yhteys työelämään ja aluekehittämiseen, samalla siihen latautui odotuksia sen
tasosta, tutkimuksellisuudesta, teoreettisuudesta, käytännönläheisyydestä, innovatiivisuudesta, hyödynnettävyydestä, muodoista ja raportoinnista (Stenvall 1999, Hakala 2004, Heinonen 2006). Duaalimalliin liittynyt keskustelu korosti opinnäytetyön
erilaisuutta sen muotojen avulla. Keskusteluissa unohtui se, että opinnäytetyölle
asetetut odotukset yhteistyösuhteineen edellyttivät uudenlaisia oppimista tukevia
ratkaisuja. Vasta 2000-luvun lopulla päästiin keskustelussa siihen, että vertailu osin
tiedekorkeakoulun pro gradu-tutkielmaan hälveni (Heinonen 2006). Näin keskustelussa päästiin lopulta opinnäytetyön laadulliseen kehittämiseen, jossa asiantuntijuuden kehittymistä ja työelämälähtöisyyttä voitiin innovoida ilman opinnäytetyön
muodollisia paineita. Tutkimuksen lähtökohta rajautuu näkökulmaltaan ammattikor20

keakoulun yhteen perustehtävään, ammatillisiin asiantuntijatehtäviin valmentavan
koulutuksen järjestämiseen ja opetukseen. Asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista (352/2003) todetaan, että opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa
opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä
käytännön asiantuntijatehtävässä.
Opinnäytetyötä sivutaan useissa tutkimuksissa, mutta opinnäytetyön vertaisuuteen ja vertaistyöskentelyyn kohdistuva tutkimus ammattikorkeakoulukontekstissa
puuttuu. Aihepiiriltään lähimpänä tätä tutkimusta ovat Leinosen (2001), Rissasen
(2003), Kilpiäisen (2003), Frilander-Paavilaisen (2005) ja Heinosen (2006) tutkimukset (liite 1, taulukko 1). Opinnäytetyön prosessiin liittyvät käytänteet vaihtelevat
ammattikorkeakouluittain ja koulutusohjelmittain. Opinnäyteprosessin ongelmat
kulminoituvat usein opinnäyteprosessin aloituksen ja ohjauksen saatavuuden sekä
ajoituksen kysymyksiin (Frilander 2000, Leinonen 2001, Rissanen 2003, FrilanderPaavilainen 2005, Lavikainen 2010). Nelikantayhteistyö työelämän, opiskelijan,
vertaisen ja ammattikorkeakoulun opettajan välillä on riittämätöntä ja heikosti organisoitua ja sitä koskeva tutkimustieto puuttuu. Opinnäytetyön keskeisiin kysymyksiin on pyritty vastaamaan valtakunnallisilla opinnäytetyön ohjauksen laatusuosituksilla. (Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakoulussa. Suosituksia opinnäytetyötä ohjaaville 2006.) Opinnäytetyön ohjaukseen tulisi ammattikorkeakouluissa
kehittää uusia ohjausmuotoja.
Vertaistilanteilla on merkitystä oppimisessa, vaikka niiden merkitystä oppimisen ja opetuksen suunnittelussa tai tutkimuksessa ei ole otettu riittävästi huomioon
(Jyrhämä 2002: 164). Vertaisen merkityksen opiskelijakollegan oppimisen tukemisessa ovat todenneet tarpeelliseksi tutkimuksissaan Cantell (2001), Jyrhämä (2002),
Väisänen (2003) ja Penttinen (2005). Svinhufvud (2008) ja Havukainen (2008) tutkivat opponentin merkitystä palautteen antajana, ja Alavaikko (2009) tutki sosiaalialan aikuisopiskelijoiden opinnäytetyöhön liittyvää motivaatiota. Opinnäytetyön
ohjausta on tutkittu aikaisemmin opiskelijoiden (Leinonen 2001) sekä opiskelijan,
opettajan ja työelämän ohjaajien näkökulmasta (Frilander 2000, Rissanen 2003,
Frilander-Paavilainen 2005). Vertaistilanteessa vertaisen ja ohjattavan opiskelijan
tietoisuus ja ymmärrys käsiteltävistä asioista muotoutuvat heidän keskusteluissaan
dialogin tuloksena. Dialogin avulla mahdollistetaan pedagoginen vuorovaikutussuhde, jossa ovat läsnä osallisuus ja välittäminen, luottamus, kunnioitus, arvostus ja
toivo. Dialogia ilmentävä ohjaussuhde mahdollistaa opiskelijan kehittymisen myös
yhteisön sosiaalisena jäsenenä. Asiantuntijuus on merkittävissä määrin myös asian-
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tuntijaksi samaistumista, sosiaalisen position ja vastuun ottamista. (Aarnio 1999:
32–39, Sarja 2003a: 73.)
Tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä, miten ammattikorkeakoulun opiskelijan keskinäinen yhteistyö opinnäytetyön vertaistilanteissa mahdollistaa asiantuntijuuden kehittymisen. Oleellista on ymmärtää, että opiskelijat eivät vielä itsekään
tunne ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessia. Vertaistilanteet mahdollistavat
osallistumista korostavan dialogin lisäksi oppimisessa yhdessä tiedon luomisen.
Yhdessä tiedon luomisen näkökulma käsittää opiskelijoiden ja heidän muodostamansa yhteisön (vertaisparin, -ryhmän) vuorovaikutuksessa tapahtuvan ja sosiaalisesti jaetun opinnäytetyön pitkäkestoisen kehittelyn. (Paavola & Hakkarainen 2005;
Hakkarainen & Paavola 2006.) Yksi korkeakoulujen opiskelussa ja opiskeluympäristöissä mainittu epäkohta on ollut yhteistoiminnallisuuden vähäisyys (Moitus, Huttu,
Isohanni, Lerkkanen, Mielityinen, Talvi, Uusi-Rauva & Vuorinen 2001: 36, Beck &
Kosnik 2002: 421). Ammattikorkeakouluopiskelijoita koskevan tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijat kokevat kuuluvansa sosiaaliseen opiskeluympäristöön
ja he kokevat ryhmätyöskentelyn opiskelijakollegoiden kanssa vahvana. Sen sijaan
opiskelijoiden moninaisuuden huomioiminen ja pedagoginen opiskeluympäristö
(opetusmenetelmät, opettajien ammattitaito ja opintojen ohjaus) koetaan heikoiksi.
(Lavikainen 2010: 99–103.)
Tärkeää on se, miten opiskelijat organisoivat vertaistyöskentelynsä ja toimivat
vertaistilanteissa niin, että opiskelijan yksilöllinen osaaminen tukee yhteisöllistä
oppimista ja päinvastoin. Opiskelijan asiantuntijuuteen kehittyminen toteutuu kokemusten ja niiden tulkinnan kautta. Ymmärtäessään uudella tavalla omaa tieto- ja
toimintaperustaansa opiskelija määrittää uudestaan itsensä toimijana. Tämä määritys
tuottaa hänelle taas uuden asiantuntijaksi kehittymisen elementin ja syventää hänen
kykyään tehdä työelämäläheistä opinnäytetyötä. (Hakkarainen, Palonen & Paavola
2002, Ora-Hyytiäinen 2004, Isopahkala-Bouret 2008.) Opiskelijalta edellytetään
uudenlaista oppimisajattelua ja uutta positiota yhteisöllisen oppimisprosessin kehittämisessä. Opiskelijan roolin muuttuessa entistä enemmän vastuulliseksi ja itseohjautuvaksi on hänen kyettävä rekonstruoimaan asiantuntijuuden kehittymistään erilaisissa yhteisöllisissä oppimistilanteissa.
Vertaistilanteen tarkastelun taustalla on sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys.
Vertaistilanteen kannalta kontekstuaalisuuden huomioon ottaminen tarkoittaa oppimistilannetta, jossa mahdollistuvat aitojen reaalimaailmaan liittyvien ongelmien
käsittely, reflektointi, sosiaaliset vuorovaikutusprosessit ja opiskelijakeskeiset työskentelytavat. Vertaistilanteen tavoitteena on ajattelun ja yhdessä oppimisen prosessi22

en yhdistäminen. Se, miten opiskelijat keskustelevat asioista, vaikuttaa heidän välisiin suhteisiinsa ja vertaistilanteissa käyttäytymiseen. (Sarbin & Kitsuse 1994, Mason 1996, Kauppila 2007.) Näin muotoutuu käsitys asiantuntijuuden yhteisöllisyyden kehittymisen luonteesta. Opiskelijat oppivat käsittelemään asioita, joihin ratkaisut haetaan yhdessä. (Peavy 2004, Nummenmaa & Lautamatti 2004: 121–125, Kuittinen & Kejonen 2009.) Vertaistilanteen verkostomainen työskentely ja yhteisöllinen
tiedonmuodostus kuvaavat pedagogiikan kehittymisen uutta suuntaa. Pedagogisen
toiminnan keskeisenä lähtökohtana on kehittää uudenlaisia oppimisympäristöjä
ja -menetelmiä opiskelijan asiantuntijuuden osaamisen kehittymisen edistämiseksi
niin, että opiskelija kehittyy myös ihmisenä, jolla on kehittymisen avaimet.
Vertaistilanteen keskeiset tekijät ovat keskustelu ja sen tavoitteisuus (intentionaalisuus) sekä tilanteen vuorovaikutus (interaktio). Tässä tutkimuksessa selvitän
tavoitteisuutta opiskelijan henkilökohtaisen oppimisen tasolla, jolla tarkoitan hänen
omia oppimispyrkimyksiään. Tilanteen vuorovaikutuksen ja ohjaussuhteen osalta
selvitän niitä tekijöitä, jotka tulevat esille opiskelijoiden kirjoitelmissa. Opiskelijan
kokemus ja käyty keskustelu voidaan nimetä hyvin muistettaviin merkityksellisiin
asioihin ja tapahtumiin. (Jyrhämä 2002: 5.) Vertaisuuden tärkeä ulottuvuus on edistää opiskelijan ja vertaisen vuorovaikutuksellisuutta ja kykyä luoda omia oppimisen
edellytyksiä. Näin ymmärrettynä vertaisuudella on paikkansa, koska opiskelijat
kokevat opiskelijakollegat tärkeiksi kumppaneiksi (Nummenmaa & Soini 2009,
Repo 2010: 8, 18). Asiantuntijuuden ohella korostetaan yhä useammin kohtaamisen
yhteistyösuhdetta, ohjausvuorovaikutusta (Ojanen 2006, Onnismaa 2003, 2007),
joka korostaa tilanteissa esiin tulevien ainutkertaisten asioiden käsittelyn tärkeyttä.
Vertainen ja ohjattava opiskelija kohtaavat myös muulloin ja muissa tilanteissa
kuin ennakkoon suunnitelluissa vertaistilanteissa, esimerkiksi opinnäytetyöhön liittyvissä ryhmäseminaareissa. Vertaistilanteisiin voivat osallistua myös työelämän
edustaja ja ohjaava opettaja. Tässä tutkimuksessa rajaan vertaistilanteen tarkoittamaan ohjattavan opiskelijan ja vertaisen ennakkoon sovittuja ja suunniteltuja kahdenkeskeisiä tapaamisia opinnäytetyöprosessin aikana. Opintojen ohjauksen eli
Oped-Exo-hankkeessa (2004–2006) kehitettiin laadukkaan vertaisohjauksen kriteeristö, joka koostuu kymmenestä vertaisohjauksen teesistä ja neliportaisesta laadunarviointitaulukosta. Kriteeristö on kuvattu vertaisohjauksen edellytyksinä, ja se
koskee opiskeluaikaista vertaisohjausta, alun opintojen vertaistuutorointia sekä opintojen keski- ja loppupuolen callidustuutorointia. (Kallinen, Krebs & Nurmi 2006,
Friman, Kallinen & Varjonen 2007: 54.) Laadituista vertaisohjauksen kriteereistä ei
löydä vastausta siihen, miten vertaisuutta tulisi toteuttaa opinnäytetyössä. Vertaisuu23

delle ilmenee tarvetta juuri opintojen loppupuolella, jonne opinnäytetyö pääasiassa
ajoittuu (Käyhkö 2007: 139). Opinnäytetyötä tekevän opiskelijan ja samassa opintojen vaiheessa olevan vertaisen oppimisen tutkiminen heidän keskinäisissä vertaistilanteissaan on kiehtova aihe, sillä oppiminen ei ilmene suoraan vaan oppiminen on
opiskelijan kokemaa omaa. Oppiminen tulee näkyväksi vähitellen toiminnassa, sanoissa, teoissa, valinnoissa ja perusteluissa.
Tässä tutkimuksessa tapaus rajautuu opinnäytetyötä koskeviin vertaistilanteisiin. Tasa-arvoisuus merkitsee osaamisen ja asiantuntijuuden osalta samantasoisuutta, jolloin ohjaussuhteessa ei korostu toisen asiantuntijuus ja kokemuksellisuus siinä
mielessä kuin esimerkiksi mentoroinnissa. Pedagoginen suhde viittaa tässä vertaisen
ja opiskelijan väliseen yhteisölliseen suhteeseen. Vertaistilanteet eivät ole ystävyystai kiintymyssuhteita, vaan kaksisuuntaisia ja vuorokuunteluun perustuvia suhteita,
jotka tukevat oppimista. (Karjalainen, Heikkinen, Huttunen & Saarnivaara 2006:
96–97.) Vertaistoiminnassa ei ole ennalta määriteltyjä sisältöjä, vaan opiskelijat
luovat itse opinnäytetyöprosessiin liittyvän tilanteen, joka mahdollistaa ontologisesti
ja epistemologisesti suuntautuvan keskustelun avoimuuden (Mason 1996). Vertaissuhteen alussa sovitut vastuut ja velvollisuudet kehystävät vertaistyöskentelyä ja
ohjaavat kulloinkin opiskelijoiden positiota vertaistilanteessa.
Vertaistoiminta voi saada erilaisia painotuksia ja tulkintoja sen mukaan, missä
kontekstissa asiaa tarkastellaan ja mikä on sen merkitys muissa prosesseissa. Tarkastelen asiantuntijuuden kehittymistä vertaisen ja ohjattavan opiskelijan kohtaamisena.
Tutkimuksessani on asiantuntijuuden kehittymisen tarkastelun kontekstina opinnäytetyön vertaistilanne. Näin näkökulma on erilainen kuin ohjatussa harjoittelussa,
perus- ja ammattiopinnoissa tai opinnäytetyön toimeksiantajan ja ohjaajan ohjaustilanteissa. Kohdennan vertaistarkastelun mainitsemaani kontekstiin, ja jätän siksi
myös muissa konteksteissa tehdyt asiantuntijuuden kehittymistä koskevat tutkimukset rajauksen ulkopuolelle. Tämä ilmenee tutkimuksessani siten, että nojaudun ensisijaisesti asiantuntijuutta ja vertaistilanteita koskevassa tarkastelussa teoreettisiin
näkökulmiin enkä integroi muissa konteksteissa tehtyjä tutkimuksia tutkimuksessa
rajaamaani kontekstiin.
Kuokkanen (2005) ja Tuomi (2008) ovat tutkimuksissaan analysoineet kattavasti
hoitotyön asiantuntijuutta kuvaavia aikaisempia tutkimuksia ja he toteavat, että
erityisesti sairaanhoitajan ammatilliseen kehittymiseen liittyviin tutkimuksiin aineistot on kerätty pääosin erikoissairaanhoidosta ja käsittelevät usein hoitotyöntekijän
tehtäviä. Osaamista on tutkittu esimerkiksi taitoina, pätevyytenä ja valmiuksina
erikseen tai yhdistelminä erilaisiin kompetensseihin. Tutkijat toteavat, että terveys24

alan työtä kuvaavia käsitteitä on paljon, mikä hankaloittaa niiden käyttöä ja tutkimista. Kaiken kaikkiaan hoitotyön teoreettinen viitekehys on aikaisempien tutkimusten mukaan sirpaleinen ja tehtäväkeskeinen. Jätän lukuisat hoitotyön ja terveydenhoitotyön opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä koskevat tutkimukset rajaukseni
ulkopuolelle, koska ne on tehty vertaistilanteesta poikkeavasta näkökulmasta ja
tutkimuksessani on mukana myös liikunnanohjaaja-opiskelijoita. Tarkoituksenani on
tutkimuksellisesti pyrkiä ymmärtämään vertaistilanteiden asiantuntijuuden kehittymisen luonnetta osaamista kuvaavien kompetenssien näkökulmasta (mm. Eraut
1994, Euroopan komissio 2008, Arene 2010).
Asiantuntijuus muodostui avainkäsitteeksi ammattikorkeakouluissa, kun kehitettiin pedagogisia strategioita. Käsitteeseen liitettiin ominaisuuksia, joilla pystyttäisiin vastaamaan erityisesti muuttuvan työelämän haasteisiin. (Friman 2004: 11.)
Bolognan prosessi toi muutoksia korkeakoulututkintojen järjestelmiin (Bolognan
julistus 1999, Arene 2007, Pyykkö 2009, Rauhala P 2009). Ammattikorkeakoulujen
tavoitteina ovat ammatillisen koulutustason kohottaminen, koulutuksen laatutason
kehittäminen, joustavuuden lisääminen, toiminnan tehostaminen ja työelämävahvuuksien lisääminen (Auvinen 2004: 1). Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen
mukaan ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmissa kompetenssien mukainen
opiskelijan pätevyys ja kyky suoriutua ammatin edellyttämistä vaatimuksista on
otettu huomioon (Euroopan komissio 2008, OPM 2009). Käsitykset asiantuntijuutta
kuvaavista kompetensseista ja niiden suuntaisesta osaamisen kehittymisestä ovat
jatkuvan keskustelun, muutoksen ja laadun kehittämisen kohteena (Rauhala P 2009).
Pedagogisen toiminnan keskeinen tehtävä on tukea opiskelijoiden oppimista
suhteessa asetettuihin opetussuunnitelman tavoitteisiin, osaamisvaatimuksiin ja
kompetensseihin. Opetuksen ohella pedagoginen tehtävä käsittää sen toiminnan,
jossa opetus- ja oppimisprosesseja suunnitellaan, ohjataan, arvioidaan ja kehitetään.
Korkeakoulupedagogiikassa ilmenevä muutos kohti osaamislähtöistä ajattelua tulee
esille esimerkiksi oppimistulosperusteisissa opetusohjelmissa ja aiemmin hankitun
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittämisessä. Pedagoginen kehittämistyö on kesken, mutta yhä keskeisempi asia, kun oppimistarpeiltaan yhä heterogeenisempia opiskelijoita ohjataan yksilöllisillä opintopoluilla. (Levander, Kaivola &
Nevgi 2004, Pyykkö 2009: 31–32, Rauhala P 2009.) Myös opinnäytetyön kehittäminen ammattikorkeakoulumaiseksi on osoittautunut vaativaksi tehtäväksi (FrilanderPaavilainen 2005, Heinonen 2006), koska sitä ei tarkastella enää erillisenä suorituksena vaan osana asiantuntijuuteen kehittymisen kokonaisuutta.
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Hakkaraisen ym. (2002) käsitys asiantuntijuuden näkökulmasta auttaa hahmottamaan asiantuntijuuden kehittymistä. Asiantuntijuus tiedonluomisnäkökulmasta
yhdistää tiedonhankinnan ja osallistumisnäkökulman, jolloin oppimista voidaan
tarkastella sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä toimintana. Jaettu osaaminen ja
yhteisöllinen oppiminen kuvaavat vertaistilanteissa ja työelämässä tarvittavaa asiantuntijuutta. Asiantuntijuus kehittyy oppimisen myötä. Kehittämiskumppanuus ja
ihmiset voimavarana ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavia arvoja,
joissa korostuu yhteistoiminnallisuus (Pedagoginen strategia 2008). Arvojen mukaisesti opetus ja ohjaus eivät ole ulkopuolisten osaajien interventioita, vaan ne muotoutuvat ryhmän jaetun asiantuntijuuden kautta.
Opinnäytetyöhön kohdistuva tutkimus on liittymässä osaksi asiantuntijuuden
oppimisen pedagogista ja didaktista kehittelyä, vaikka edelleen sen tutkiminen on
liiaksi irrallaan muusta ammattikorkeakoulukontekstista. Yhä useammin korostetaan
integroivien pedagogisten lähtökohtien ja tulkintojen merkitystä mielekkään oppimisen ymmärtämisessä. Yhdessä oppimisessa korostuu vuorovaikutusprosessien, osallistumisen ja sitoutumisen merkitys. (Korhonen 2003: 20, Tynjälä 2008: 126.) Frilander-Paavilainen (2005) puhuu opinnäytetyön yhteydessä jaetusta asiantuntijuudesta ja korostaa oppimisen sosiaalista yhteistoimintaa yksilöllisen oppimisen, aktiivisuuden ja konstruoinnin lisäksi. Tulkinnat korostavat oppimisen ja tiedon kytkeytymistä oppimistilanteissa sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin. Oppiminen opinnäytetyössä on ymmärrettävissä juuri yhteisöllisenä oppimisena. Tosin opiskeluorientaatio kuvaa opiskelijan henkilökohtaista suuntautumista opiskeluun (Korhonen 2003: 21, Mäkinen, Olkinuora & Lonka 2004).
Tutkimuksen taustana on siis ammattikorkeakoulupedagogiikka. Jos opetus on
ristiriidassa siihen, mitä opiskelijoilta vaaditaan tavoitteisiin nähden, voidaan ammattikorkeakoulun pedagoginen laatu kyseenalaistaa. Myös yhteisöllisyyden ja tätä
tukevien opetusmenetelmien kautta voidaan arvioida uusia oppimisen mahdollisuuksia opiskelun laadun kehittämisessä. Pedagogiikan laatu heijastuu opiskelijoiden
oppimistuloksiin sekä asiantuntijuuden kehittymiseen (Rauhala P 2009). Kun pyrin
ymmärtämään pedagogiikan laadullista perusluonnetta, keskiöön nousee didaktiikka.
Tässä tutkimuksessa se liittyy vertaistilanteeseen oppimisympäristönä ja -menetelmänä, jossa on läsnä yksilöllinen, yhteisöllinen ja koko opinnäytetyön pedagoginen
näkökulma.
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1.2

Tutkimusongelmat, tavoite ja tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen perusteella käytän teoreettisena lähtökohtana
avointa, sisällöllisesti rajauksetonta kuvausta asiantuntijuuteen, opinnäytetyöprosessiin ja vertaistoimintaan liittyvästä käsitteistöstä. Opiskeluorientaatioiden osalta
tietoperusta on rajattu. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa opinnäytetyöprosessiin liittyvien vertaistilanteiden merkityksestä ammattikorkeakoulun terveys- ja
liikunta-alan opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymiselle ja saatujen tulosten
avulla kehittää opinnäytetyöprosessia ammattikorkeakoulun pedagogiikan suuntaisesti. Tulosten avulla toivon saavani vastauksia vertaistoiminnan kehittämiseksi
laajemminkin ammattikorkeakoulun pedagogisessa kehittämistyössä. Tutkimuksessa
on kasvatustieteellinen näkökulma, joka kehittää metodologista näkökulmaa ammattikorkeakoulupedagogiikasta. Tutkimukseni avulla pyrin edistämään ammattikorkeakoulussa työskentelevien toimijoiden ymmärrystä pedagogista toimintaa kohtaan. Vertaistoiminnan kehittämisen taustalla on näkemys opiskelijan oppimisesta.
Vertaiset koetaan erityisesti psykososiaalisen tuen antajiksi ja kehityksen edistäjiksi.
Asiantuntijakoulutuksen opetuksen pedagogisiin prosesseihin on kehitettävä ratkaisuja, joissa yhteisöllisyyteen ja yhteiseen tiedonluomiseen voidaan oppia. (Wenger
2003, Nummenmaa & Lautamatti 2004: 100, Johnson & Johnson 2009, Nummenmaa & Soini 2009: 438.)
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, tulkita ja ymmärtää ammattikorkeakoulun
terveys- ja liikunta-alan opiskelijan kokemuksia opinnäytetyöhön liittyvistä vertaistilanteista ja niiden merkitystä oppimiselle kohti asiantuntijuutta. Tutkimuksen tapaus on vertaistilanne ja kohteena on asiantuntijuuden kehittyminen (oppiminen) vertaistilanteessa. Tärkeänä lähtökohtana pidän vertaistilanteen kokonaiskuvan kehittämistä.
Pääongelma on, miten terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelija
kokee opinnäytetyöhön liittyvät vertaistilanteet oman asiantuntijuuden kehittymisen
kannalta.
Pääongelmaan haen vastausta kolmen alaongelman avulla.
1.
2.
3.

Mitä oppimistavoitteita opiskelija asettaa vertaistilanteisiin?
Mitä opiskelija kokee oppivansa vertaistilanteissa?
Millaiseksi opiskelija kokee vuorovaikutuksen ja ohjaussuhteen vertaistilanteissa?

Lisäksi tavoitteena on ymmärtää vertaistilanteiden asiantuntijuutta kehittävää luonnetta syvällisemmin oppimisen osalta selvittämällä ennen opinnäytetyöprosessin
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aloittamista opiskelijoiden opiskeluorientaatiot. Tapaus rajautuu tässä valittuihin
opiskelijaryhmiin, ja tutkimuksen kohteena ovat opiskelijan opiskeluorientaatiot.
Opiskeluorientaatioiden avulla en selitä opiskelijoiden mielipiteitä vertaistilanteista,
mutta opiskeluorientaatioilla on osoitettu olevan yhteys oppimiseen sitoutumiseen ja
oppimistuloksiin (Mäkinen & Olkinuora 2002, Mäkinen & Nurmi 2003). Opiskeluorientaatioihin haen vastausta seuraavien tutkimusongelmien avulla.
1.
2.
3.
4.

Mitä opiskeluorientaatioita esiintyy terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoilla ennen opinnäytetyöprosessin aloittamista?
Mitä opiskeluorientaatioita esiintyy terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoilla eri koulutusammatin mukaisesti?
Mitä opiskelijaklustereita esiintyy terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoilla opiskeluorientaatioiden perusteella?
Miten opiskelupaikan valintaan vaikuttavat yleisorientaatiota kuvaavat tekijät
ilmenevät opiskelijaklustereissa?

Asiantuntijuuden kehittyminen on oppimista ja opiskeluorientaatiot auttavat ymmärtämään opiskelijoiden suhtautumista ja suuntautumista opiskeluun. Opinnäytetyön
vertaistyöskentely kestää lähes puolitoista vuotta, jonka aikana opiskelijan opiskeluun sitoutuminen tulee esille ja sitoutumisella on merkitystä siihen, millaiseksi
vertaistyöskentely muotoutuu. Asiantuntijuuden tarkastelu kohdistuu alussa tiedonhankintaan, kulttuuriin osallistumiseen ja tiedonluomiseen. Asiantuntijuus kehittyy
monologin ja dialogin kautta trialogiaan. (Osa III ja luku 1.) Opiskelijan opiskeluorientaatioilla on merkitystä siihen, millaiseksi vertaistilanteet ja asiantuntijuuden
kehittyminen niissä muotoutuu. Siksi kahden eritasoisen ja -laisen pääongelman
asettelu yhdessä auttavat etsimään ratkaisua tutkimuksen tarkoitukseen.
Väitöstutkimuksen kokonaisuutta olen hahmottanut kuviossa 1.
Tutkimusongelmiin haen vastauksia opiskelijoilta kyselyn ja kirjoitelmien avulla. Aineistojen laatu ja määrä täydentävät toisiaan tiedon tulkinnan ja ymmärtämisen
yhteydessä (Sim & Sharp 1998, Eskola 2006, Creswell, Plano Clark & Tashakkori
2007). Mixed methodsilla pyrin täydentämään aineistoja siten, että alussa selvitän
kyselyaineiston avulla opiskelijoiden opiskeluorientaatiot. Kirjoitelmissa tulee mukaan konteksteineen vertaistilanne, johon opiskelija kuvauksessaan peilaa kokemuksiaan. Kirjoitelmat antavat vastauksia asiantuntijuuden oppimisen suuntautumiseen
yksilöllisesti. Monimetodologisessa tutkimuksessa metodit sisältävät erilaisia ontologisia ja epistemologisia sitoumuksia. Ne tulkitsevat ilmiötä eri tavalla ja kertovat
jopa eri tutkimusilmiöstä. Siksi pyrin olemaan varovainen monimetodologisuuden
käyttämisessä.
28

Ideaseminaari

Aiheanalyysi
Vertaistilanne

Vertaistilanteeseen
valmistautuminen
OPINNÄYTETYÖPROSESSI alkaa
Kysely, tulokset

Seminaarit

ja kokemusten kuvaus

Vertaisen valinta
VERTAISTYÖSKENTELY alkaa

Oppiminen ja
OPISKELUORIENTAATIOT

Suunnitelma
Vertaistilanne

AMK-PEDAGOGIIKKA

Seminaarit

ja kokemusten kuvaus

Opinnäytetyö
Ohjaussuhde

MONIMETODOLOGISET
SITOUMUKSET

Pedagoginen suhde
Opinnäytetyön
edelleen tekeminen

Vertaistilanne
Opiskelijoiden kokemukset opinnäytetyön
vertaistilanteista, merkityskokonaisuudet
ja -verkostot sekä opiskeluorientaatiotulosten sulautuminen niihin

Vertaistilanne
ja kokemusten kuvaus

Opinnäytetyön
arviointi
= Vertaistilanne, kirjoitelmat (vertainen ja ohjattava)

Opinnäytetyön esitys

Valmistuva
opinnäytetyö

Kuvio 1. Tutkimusasetelma, väitöskirjan eteneminen (kehällä vihreät ympyrät kuvaavat
opiskelijan opinnäytetyöprosessin etenemistä ja punaiset ympyrät vertaistilanteita).

Tutkijan tulee kertoa, mitä tutkimuksessa on ”miksattu” ja miten täydellisesti tai
osittaisesti se on toteutettu (Johnson & Onwuegbuzie 2004: 19–20). Laadullisen
aineiston avulla pyrin ymmärtämään vertaistilanteiden asiantuntijuuden kehittävää
luonnetta, jota syvennän opiskeluorientaatioita koskevan tiedon avulla. Mixed methodsin jaksottaisuus syventää kuvaa tutkittavan ilmiön kokonaisuudesta (Creswell
ym. 2007). Eri aineistoilla pyrin tavoittamaan kohdetta eri yleisyystasolla. Kaikki
aineistot ovat tärkeitä asiantuntijuuden kehittymisen kokonaisuuden ymmärtämiseksi, vaikka määrällisen aineiston ensisijaisuus korostuu tutkimuksen lähtökohdissa.
Kuitenkin laadullisen aineiston merkitys korostuu tutkimuksen tavoitteen mukaisesti
määrällistä aineistoa enemmän. Molemmille aineistoille luon ensin oman tulkinnan
ja liitän tulokset asiantuntijuuden kehittymisen ja opiskeluorientaatioiden osalta
yhteen merkityskokonaisuuksien ja -verkostojen tulkinnan yhteydessä (osa IV).
1.3

Tutkimuksen lähtökohdat tutkijan näkökulmasta

Kiinnostukseni ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön perustuu aikaisempiin ohjausta koskeviin tutkimuksiini (Leinonen 1995, 2001) sekä työkokemukseeni opettaja29

na. Olen ollut mukana koulu- ja opistoasteella sekä ammattikorkeakoulun perustutkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opettamassa ja kehittämässä opinnäytetyöhön liittyviä asioita, joten käsillä olevan tutkimuksen sisältäpäin katselun kehyksenä on pitkä osallisuuteni opinnäytetyötä käsittelevään ohjaus- ja opetusmaailmaan. Ensimmäiset ohjaamani opinnäytetyöt valmistuivat Kajaanin ammattikorkeakoulussa 1994.
Opinnäytetyöhön liittyviä koulutuksia ja hankkeita on ollut koko ammattikorkeakoulun olemassaoloajan, ja niiden avulla on pyritty etsimään opinnäytetyön omaleimaisuutta. Vuosina 2004–2006 olin mukana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa Opinnäytetöiden kehittäminen -hankkeessa, jossa tuotettiin valtakunnalliset opinnäytetyön laatusuositukset. Laatusuositukset koskettavat opinnäytetyön
laajuutta, aloitusta, aiheen valintaa, ohjausta, ohjaavan opettajan pätevyyttä, ohjeita,
tekijöitä, kirjoittamista, arviointia ja käsitteistöä. (Opinnäytetyön laadun tekijät
ammattikorkeakoulussa… 2006.) Samoihin aikoihin toimin projektipäällikkönä
Työelämäsuhteiden edistäminen tietoverkkojen avulla -hankkeessa (Leinonen 2005),
jonka lopputuloksena laadittiin Internetiin Opinnäytetyöpakki (2007). Projektin
aikana minulle selvisi Kajaanin ammattikorkeakoulun eri koulutusalojen opinnäytetyöhön liittyvät käytänteet. Lisäksi olin mukana Ammattikorkeakouluopettajuus hankkeen ohjausryhmässä (2003–2006) ja työryhmässä (yhteisöllinen opettajuus),
jolloin minulle muotoutui yleiskuva ammattikorkeakoulujen sen hetken kehittämistyöstä. Ammattikorkeakouluissa oli lukuisia oppimista tukevia kehittämishankkeita.
Opiskelijoiden asiantuntijuuteen kouluttaminen uusien opetusmenetelmien avulla oli
keskiössä. Useat kehittämishankkeet osoittivat, että oppimiseen liittyvä pedagoginen
orientaatio oli edelleen muuttumassa (Herranen 2003: 115).
Näiden prosessien aikana varmistui myös se tosiasia, että ammattikorkeakoulun
opiskelijoiden keskinäistä yhteistyötä, osaamisen jakamista, kumppanuutta ja resursseja ei oteta riittävästi huomioon koulutuksessa. Voidaan ajatella, että tämä vertaistoimintaan liittyvä tutkimukseni syventyy opiskelijan oppimismaailmaan aikaisemmasta poikkeavasta näkökulmasta, vertaisen näkökulmasta. Katseeni ammattikorkeakouluun ei ole vain tutkijan näkökulma, vaan se on myös ymmärtämistä opettamalla ja ohjaamalla. Kun tutkimuksen lähtökohta on omassa työssä, tutkimus sivuaa väistämättä ajatuksia omasta kehittymisestäni opinnäytetyön ohjaajana ja opettajana eli opettajasta oman työnsä tutkijana (Varto 1992: 58). Ammattikorkeakoulun
toimijoiden itseymmärryksen lisääminen toimintaympäristöstä on yksi avaintekijä
koko organisaation kehittämisessä. Toimijoiden itseymmärryksen vahvistuminen voi
auttaa heitä toimimaan pedagogisesti entistä paremmin niin, että opetus on työelä30

män kompleksisuuden ymmärtämisessä relevanttia. (Kallioniemi-Chambers 2010:
158–162.)
Arjen opetustyössä olen havainnut opettajuuden kehittymisen välttämättömyyden. Perinteisillä menetelmillä ei enää selviä isojen opiskelijaryhmien opettamisesta, joten kiinnostus pedagogisten ja didaktisten ratkaisujen kehittämiseen on virinnyt
myös oman työkokemukseni pohjalta. Huomasin myös, että opinnäytetyöprosessissa
mukana olevan opponentin rooli oli menettänyt merkityksensä ainakin oppimisen
näkökulmasta arvioituna. Opiskelijoiden eräänlainen velttoilu ilmeni opinnäytetöiden esityksissä. Opponentin osallisuus ja keskustelu ilmenivät seminaareissa usein
asioiden lyhyinä mainintoina ja painottui opinnäytetyön rakenteellisiin ja kielellisiin
asioihin substanssin jäädessä maininnaksi. (Leinonen 2005.) Opponentin ja opinnäytetyön tekijän välille ei syntynyt luontevaa keskustelua, ja opponentin yleisin aloitus
ja toteamus olivat tyyliltään seuraavanlaisia: ”Tosi hyvä työ. Olet tehnyt paljon työtä
tämän eteen. Näkee, että hallitset asian.”
Opinnäytetöitä koskeva keskustelu on yleensä liittynyt niiden valmistumismääriin, arvosanoihin ja hankkeistamiseen. Keskustelu, joka liittyy opiskelijan opinnäytetyöhön oppimisen kontekstissa, puuttuu edelleen. Oppimisen tai ohjaamisen laadusta käytävä keskustelu ilmenee termissä aikaresurssit. Opinnäytetyöhön liittyvä
oppiminen ja sen merkitys on jäänyt tutkimuksissa vähälle huomiolle lukuun ottamatta Rissasen (2003) ja Frilander-Paavilaisen (2005) tutkimuksia. On tärkeää tarkastella, millaiseksi opinnäytetyöprosessin oppimista tukevat ratkaisut vertaistoiminnan avulla muodostuvat. Tarvitaan näyttöä, miten yhdessä vertaisen kanssa oppiminen koetaan ja mitä se merkitsee asiantuntijuuden kehittymisessä. Ohjausta
käsittelevässä kirjallisuudessa asetetaan ohjaajalle vaatimuksia, mutta tässä tutkimuksessa vertainen ei ole rinnastettavissa opettajaan, joten ohjaajan työn kautta
asetettuja vaatimuksia ei vertaiselle voida asettaa. Kun asiantuntijuuden kehittyminen ymmärretään yksilöllisen oppimisen ohella myös yhteisöllisenä oppimisena, on
ammattikorkeakoulun opiskeluprosesseihin kehitettävä ratkaisuja, joissa opitaan
yhteisöllisyyteen. Vertaistilanne on yksi tällainen oppimisen mahdollistaja. (Kuittinen & Kejonen 2009.)
Tutkimuksen taustalla on eksistentiaalisen fenomenologian mukainen holistinen
ihmiskäsitys, joka tarjoaa tutkimukselle ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat.
Opiskelija ymmärretään asiantuntijuuteen kehittyvänä ja vertaistilanteisiin sitoutuneena oppijana, jonka oppiminen kietoutuu hänen situationaaliseen todellisuuteensa.
Opiskelijan eri olemispuolien ymmärtäminen antaa mahdollisuuden ymmärtää vertaistilanteita laaja-alaisesti. Rauhala (1993) toteaa, että olennaisinta on löytää ihmi31

sille mahdollisuuksia kehittyä omassa holistisuudessaan korkeatasoiseksi ihmiseksi
ratkaisuissaan, joita hän joutuu vastuullisesti tekemään. Monimetodologinen tutkimus sisältää erilaisia ontologisia ja epistemologisia sitoumuksia. Kuvaan näitä ratkaisuja tarkemmin luvussa 2.
Olen ollut opinnäytetöitä koskevissa asioissa sisällä jo pitkään, mikä on eduksi
tämäntyyppisessä tutkimuksessa. Tällöin tutkijan tehtävänä on ylittää oma luonnollinen asenteensa ja pyrkiä ylläpitämään avoimuutta ja herkkyyttä suhteessaan tutkimuskohteeseen. Kuitenkin tällaisessa inspektiivisessä tietämisessä esimerkiksi samassa ohjaustilanteessa ohjaajalla ja opiskelijalla ei muodostu samanlaista tietoa
(Kukkonen 2007: 126). Kun tutkijana asetun osaksi tutkittavien maailmaa, minun ei
pidä otaksua, että ymmärrän syvällisesti ilmiötä opiskelijan tajunnasta käsin. Oman
kokemuksellisuuden korostaminen johtaa siihen, että havainnoista tulee merkittävä
lähde. Tämä edellyttää omien sitoumusten tunnistamista sekä jatkuvaa reflektiivistä
asennoitumista tutkimuskohteeseen periaatteella "oivaltaa asiat ikään kuin ensimmäistä kertaa". Ihminen luo aktiivisesti järjestystä ympärillä olevaan todellisuuteen
oman esiymmärtäneisyyden ja intentionaalisuuden avulla. Eksistentiaalis-fenomenologisessa tutkimuksessa lähtökohta on, että tutkija ei voi kuitenkaan erottautua tutkimuskohteestaan, koska hän on myös sidoksissa tutkimaansa todellisuuteen. Tutkijan tärkeimmät instrumentit ovat hän itse ja hänen oma reflektiivinen toimintansa.
(Perttula 1995, Rauhala 1993, Lehtovaara 1994.)
Tutkimuksessa on otettava huomioon implisiittisesti ja eksplisiittisesti muutakin
olemassaoloa kuin vain se, mitä kulloinkin metodisesti rajattuna tutkitaan. Tutkijan
teoria-, metodi- ja käsitevalinnat osoittavat hänen mielikuvaansa tutkimuskohteesta
ja -tapauksesta. Haasteelliseksi kokonaisuuden tutkimisen ja ymmärtämisen kannalta muodostuu se, miten ihmisen olemassaolon eri muodot ja ulottuvuudet ovat yhdessä ja miten niistä saadut tulokset koordinoidaan tiedolliseksi kokonaisuudeksi.
(Rauhala 1993: 72.) Toisen ihmisen ymmärrys on aina oman ymmärryksen erilainen
tulos. Opiskelijan merkityksen antamisen maailma on hänen omansa, ja se muistuttaa tutkijan omaa maailmaa. Tämä johtaa helposti harhaan, jos luemme tutkimuskohdetta kuin omaa elämäämme. (Varto 1992: 66.)
Monimetodologisuudella viittaan siihen, että tutkimuksessa olen yhdistänyt erilaisten lähestymistapojen, jaksoittain koottujen aineistojen keruun, käsittelyn ja
tulkinnan kokonaisuudeksi. Käsitykseni mukaan positivistisen tai hermeneuttisen
paradigman suuntaisesti tehtävää tutkimusta ei pidä tarkastella kaavamaisesti ja
toisilleen vastakkaisina. Tutkimuksen monimetodologista integroivaa lähestymistapaa on kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytetty vähän. Ymmärsin, että tutki32

muksen lähtökohdaksi on otettava oppimisen dynaamisuus ja siihen liittyvien tekijöiden vuorovaikutteisuus. Tämä ilmenee tutkimuksessani oppimisen ja opinnäytetyön vertaistilanteiden prosessimaisuutena ja pitkittäisnäkökulmana. Opiskelijan
kehittyminen asiantuntijuuteen on ajallisesti etenevä, kompleksinen ja monitekijäinen prosessi. Tutkimuksen monimetodologisuuteen liittyen sosiokonstruktivistinen
oppimiskäsitys sopii lähtökohdaksi kuvaamaan käsitystä opiskelijan vertaistilanteissa oppimisesta (Sarbin & Kitsuse 1994). Opiskelija konstruoi tietoa vertaistilanteiden vuorovaikutussuhteissa ja luo tiedolle oman sisäisen merkityksen. Tutkimusmetodologiseksi näkökulmaksi valikoitui tapaustutkimus.
Tutkimuksen aihe kuuluu ensisijaisesti ammattikorkeakoulupedagogiikan tutkimuksen piiriin. Kuten edellä olen kuvannut, opiskelijan oppimiseen ja vertaistoimintaan liittyvät pedagogiset ja didaktiset kysymykset kiinnyttävät vahvasti myös
omaan opetus- ja ohjaustyöhöni, jonka vuoksi voin nimetä tutkimukseni kehittämistutkimukseksi. Tieto muotoutuu todellisten tilanteiden konteksteista. Tuotan tietoa
ennen kaikkea opiskelijoiden opinnäytetyön vertaistilanteiden oppimisprosessien
yhteydessä tieteellisen tutkimuksen intressien mukaisesti (Zeeuw 2003). Pääpaino
on tutkimuksessani, mutta suuntana on kehittäminen. Kehittäminen edellyttää tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin osalta aina tulkinnallista näkökulmaa (Mason 1996).
Kehittämistutkimuksessani on läsnä autobiograafisen tutkimuksen piirteitä. Bertaux`n (1981: 7–8) määrittelemän mukaisesti autobiograafisen tutkimuksen piirteet
liittyvät tässä tutkimuksessa lähinnä minun tutkijana ja opettajana muodostamaan
kokemukselliseen ja subjektiiviseen tietoon, johon tutkimuksen lähtökohdat ja rajaukset osin perustuvat.
1.4

Tutkimusraportin rakenne, kuvaus- ja lukutapa

Tutkimusraportti muodostuu viidestä (I–V) osakokonaisuudesta, joista kukin kuvaa
omaa laajaa kokonaisuutta. Tutkimuksen raportoinnissa olen tehnyt tietoisia valintoja asioiden esittämisen järjestyksen suhteen. Tekstiin orientoitumisen helpottamiseksi olen kuvannut jokaisen pääluvun alussa sen sisällön ja tarkoituksen. Tutkimusraportin rakenne muotoutuu seuraavasti.
Osa I Tutkimuksen lähtökohdat muodostuu kolmesta pääluvusta. Johdannon
avulla vien lukijan tämän tutkimuksen lähtökohtiin ja taustoihin ja luon yhtenäisen
perustan kahdelle erilliselle osatutkimukselle. Tutkimuksen monimetodologiset
sitoumukset kuvaan luvussa 2, jossa pohdin eksistentiaalisen fenomenologian suuntaisesti opiskelijan olemassaoloa Rauhalan (1983, 1993, 1998, 2009) ihmiskäsityk33

sen pohjalta. Tieteenfilosofisten lähtökohtien kuvaus luo peruskallion tämän tutkimuksen ratkaisujen ja valintojen ymmärtämiseksi. Kuvaan perusteellisesti myös
monimetodologisuutta, koska sitä on kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytetty
vähän (Pitkäniemi 2009) ja se muodostaa tutkimukselleni tärkeän peruslähtökohdan.
Käsittelen myös tapaustutkimusta ja aineistojen yhdistämistä mixed methodsin avulla. Mixed methods on eri asia kuin yleisesti kuvattu ja käytetty triangulaatio. Mixed
methods edellyttää yhdistettävien asioiden syvällistä sulauttamista toisiinsa perustellen.
Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa lähestyn luvussa 3 ensin pedagogiikkaa
voimakkaasti suuntaavan työelämälähtöisyyden näkökulmasta, minkä jälkeen käsittelen oppimista tukevaa pedagogiikka. Tällä luon perustaa myöhemmin vertaisen ja
opinnäytetyötä tekevän opiskelijan vertaissuhteen tarkastelulle perehtymällä tässä
ensin opettajan ja opiskelijan opinnäytetyön prosessiin didaktisen kolmion avulla.
Osa I:n jälkeen raporttini noudattaa tutkimukseni edistymisen aikajärjestystä ja
kahta erillistä osatutkimusta. Molemmista osatutkimuksista (osa II ja osa III) kuvaan
teoriaperustan, tutkimusongelmat, metodit ja tulokset.
Osan II Oppimiseen liittyvien käsitteiden ja opiskeluorientaatioiden tutkiminen
luvussa 1 käsittelen oppimiseen ja opiskeluorientaatioihin liittyviä käsitteitä. Tämä
luku luo teoreettisen perustan seuraavalle luvulle 2, kun raportoin Longan ym.
(2007) kehittämän kyselymittarin sisällön ja sen taustalla olevan kehityskulun. Kehityksen tarkalla kuvauksella haluan osoittaa, miten pitkäaikaisen tutkimustyön tuloksena mittari on muotoutunut korkeakouluopiskelijoiden opiskeluorientaatioita, motivaatiota ja hyvinvointia mittaavaksi MED NORD -mittariksi. Myös Levy (2011:
130–131) toteaa, että MED NORD -mittari on luotettava ja asioita hyvin erotteleva.
Luvussa 2 kuvaan myös tämän tutkimuksen kyselyaineiston hankkimisen, aineiston
analysoinnin perusteet, saadut tulokset ja johtopäätökset.
Osassa III Asiantuntijuuden kehittyminen, opinnäytetyö, vertaistilanteet ja niiden tutkiminen siirryn kuvaamaan asiantuntijuuden kehittymisen perusteita. Asiantuntijuuden tarkastelu lähtee asetuksen (Asetus ammattikorkeakouluopinnoista
352/2003) määrittämästä opinnäytetyön päätavoitteesta ja asiantuntijuutta kuvaavista kompetensseista (Arene 2006, 2010). Kuvaamalla näitä teoreettisia asioita luvuissa 1 ja 2, haen itselleni ymmärrystä opiskelijan vertaistilanteissa oppimisesta. Pääpaino on vertaistilanteen ontologisten, epistemologisten ja situationaalisten asioiden
käsittelyssä. Vertaistilanteista ja niiden merkityksestä opinnäytetyön koko prosessin
ajalta ei ole aikaisempaa tietoa käytettävissä. Tutkimuksella haen vastausta tämänkaltaisen kokonaiskuvan muodostamiseen sen sijaan, että etsisin vastausta siihen,
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millainen on hyvä opinnäytetyöprosessi. Opinnäytetyötä, asiantuntijuutta ja vertaistilannetta tarkastelen laajasti, koska ne muodostavat toisessa osatutkimuksessa tutkimuksen sisällöllisen perustan. Lähtökohtana on ajatus, että ilmiö ymmärretään
vertaistilanteiden sosiaalisissa yhteyksissä. Vertaistilannetta (luku 2) kuvaan didaktisen kolmion avulla, jossa piirtyy holistinen ihmiskäsitys (Rauhala 1983, 2009). Näkökulma on opiskelijan.
Olen rajannut tarkastelun ulkopuolelle ohjaavan opettajan ja työelämän ohjaajan
ohjaustilanteet sekä koko opiskelijaryhmän yhteiset seminaarit. Teoreettinen esiymmärrys muodostuu asiassa laajaksi. Luvussa 3 perustelen aluksi kirjoitelman
aineistonkeruumenetelmänä, minkä jälkeen kuvaan jokaisen kolmen eri vertaistilanteen osalta erikseen opinnäytetyöprosessiin perehdyttämisen, aineiston keruun, analyysin ja saadut tulokset. Vähitellen ääni annetaan opiskelijoille, joille annan runsaasti tilaa tulosten kuvaamisessa. Kolmen vertaistilanteen jokaisen pääteeman jälkeen olen tehnyt ilmiöstä yhteenvedon. Koska vertaistilanteita kuvaavat tulokset
ovat sidoksissa toisiinsa, on myös lukijan helppo seurata, miten asiantuntijuuden
kehittymistä koskevat tulokset muotoutuvat tämän tutkimuksen ja opiskelijan opinnäytetyöprosessin edetessä.
Osassa IV Vertaistilanteiden merkitys asiantuntijuuden kehittymiselle ja ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittäminen sulautan vähitellen opiskeluorientaatioita
ja vertaistilanteita kuvaavat tulokset yhteen ja kiteytän tutkimuksen kahteen päälukuun. Luvussa 1 haen vastausta opiskelijoiden antamiin merkityksiin vertaistilanteista, kun tulkitsen tulosten kokonaisuutta yhdessä mixed methodsin mukaisesti.
Kuvaan vertaistilanteiden tavoitteiden, oppimisen sekä vuorovaikutuksen ja ohjaussuhteen osalta jokaisen merkityskokonaisuuden erikseen. Luvussa 2 siirryn syvemmälle teoreettiselle tasolle, kun kuvaan aineistojen, tulkintani ja ymmärrykseni pohjalta muodostuneet asiantuntijuutta kuvaavat neljä kompetenssia. Näin ympyrä sulkeutuu, kun pyrin näillä kompetensseilla antamaan vastauksen tutkimukseni tavoitteeseen. Luku tukee ajatusta opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisestä situationaalisena, koko ihmistä koskettavana ilmiönä. Luvun 2 lopussa kuvaan ja kokoan tulkintani kautta muotoutuneita ratkaisuehdotuksia tutkimuksen tarkoitukseen kehittäessä opinnäytetyöprosessia ammattikorkeakoulupedagogiikan suuntaisesti vertaistilanteiden avulla. Tämä antaa vastauksen siihen, mistä tulosten, niiden tulkinnan ja
ymmärtämisen kautta syntyy hyvä oppimista tukeva opinnäytetyön vertaistilanne.
Osa V Pohdinta päättää tutkimuksen kokonaisuuden. Arvioin saatuja tutkimustuloksia ja tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuutta pyrin arvioimaan soveltamalla
käsitteitä, jotka kuvaavat parhaiten monimetodologista tutkimusta. Lopuksi pohdin
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aiheeseen liittyvää eettisyyttä, minkä jälkeen esitän ajatuksia tulevista tutkimusteemoista, arjen kehittämiskohteista samoin kuin tutkijana kehittymisestä.
Tutkimuksessani on runsas sisältö ja aineisto. Tällaiseen kuvaus- ja raportointitapaan olen päätynyt pitkällisen ja perustellun pohdinnan jälkeen. Ratkaisua vertaistilanteiden kuvausten osalta tuki myös perehtyminen tutkimuksiin (esim. Jaatinen
2003, Piirainen 2006), joiden lukeminen muodosti minulle todellisen oppimiskokemuksen niiden runsaiden sekä yksityiskohtaisten kuvausten ansiosta. Tämän tutkimuksen tulosten argumentoinnissa korostuu moniäänisyys, jolla tarkoitan tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden ääntä sekä aineistojen että tulkintojen monikerroksellisuutta. Rauhala (2009) pitää tärkeänä ilmiöiden kuvaamista niiden aidoissa
yhteyksissä ja siksi liiallinen yleistäminen upottaa opiskelijan suureen tuntemattomaan ja estää näkemästä opiskelijan hyvää. Siksi tuloksissa tuon esille opiskelijan
ainutkertaisia kokemuksia. Aineiston esillä pitäminen auttaa myös lukijaa seuraamaan, mistä olen tulkinnat tehnyt ja miten olen johtopäätöksiin päätynyt.
Tämän tutkimuksen kaksi eri osatutkimusta ja niiden raportointi mixed methodsin periaatteita soveltaen edellyttävät lukijalta perinteisestä (IMRD-kaava) väitöskirjan raportointitavasta poikkeavaa lukutapaa. Jokainen valitsee tutkimuksen lukutavan itse. Jos lukija perehtyy pelkästään tuloksiin ja johtopäätöksiin, silloin tutkimukseni tärkeimpien sisältöjen ymmärtäminen jää vajavaiseksi. Raportointitavalla
haluan osoittaa elämän sekä opiskelijan oppimiskokemusten moninaisuutta ja rikkautta. Edellä kuvattujen valintojen, lähtökohtien ja metodologisten ratkaisujen
vuoksi päädyin raportoimaan tutkimukseni kielellisesti aktiivimuodossa.
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2

Tutkimuksen monimetodologiset sitoumukset

Tässä luvussa kuvaan monimetodologisia peruslähtökohtia, joiden avulla olen liikkunut opinnäytetyön vertaistilanteiden asiantuntijuuden kehittymisen ja opiskelijan
opiskeluorientaatioita kuvaavassa maailmassa. Aluksi kuvaan monimetodologisuutta
yleisesti, minkä jälkeen kiinnitän tutkimukseni ontologian ja epistemologian eksistentiaaliseen fenomenologiaan. Tämän jälkeen esitän tutkimukseni metodologian,
tapaustutkimuksen, joka mahdollistaa opiskelijan ymmärtämisen kokonaisuutena,
situationaalisena säätöpiirinä. Tapaustutkimus sopii monimetodologisiin lähtökohtiin, kun tutkimuskohde on monitasoinen. Tutkimukseni nojautuu ensisijaisesti fenomenologiseen metodologiaan (Lehtovaara 1994, Perttula 1995, 2005, Rauhala
1981, 1983, 1993, 1998, 2009, Varto 1992), mutta tutkimuksessani on piirteitä, jotka
kiinnittävät sen myös kehittämistutkimukseen ja autobiografiseen näkökulmaan.
Luvun lopussa kuvaan ja perustelen tutkimusmetodisia valintoja eli käyttämääni
mixed methods -metodia. Tarkastelun myötä lukijalle muodostuu kokonaiskäsitys
tutkimuksen tieteenfilosofista lähtökohdista perusteluineen.
2.1

Monimetodologisuus käsitteenä ja tutkimuksen
peruslähtökohtana

Metodologinen keskustelu on liittynyt tutkimuksessa perinteisesti positivistiseen ja
hermeneuttiseen paradigmaan, missä on puhuttu lähinnä laadullisen ja määrällisen
tutkimuksen erillisyydestä. Tutkimusten paradigmojen erilaisuudesta käyty keskustelu on hälvennyt. Mielenkiinto on siirtynyt metodisen pinnan alle tutkimusmenetelmien taustalla oleviin oletuksiin tiedon ja todellisuuden luonteesta. Tutkimuksessa
metodologisten taustojen, epistemologian ja ontologian, kriittinen pohdiskelu on
kuitenkin tärkeää. Ihmistieteissä on pitkään vallinnut tilanne, että tutkijan pitää valita joko positivistinen tai hermeneuttinen lähestymistapa. Suomessa on aloitettu keskustelu positivistisen ja hermeneuttisen paradigman toisiaan täydentävästä merkityksestä. (Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005: 340–344, Mikkeli & Pakkasvirta 2007: 63–72, Pitkäniemi 2009: 329.) Perinteisesti metodologioiden yhdistäminen on liitetty aineistojen ja tiedonkeruumenetelmien yhdistämiseen. Monimenetelmällisyydessä on uutta systemaattinen ja tietoinen ote asian tutkimiseen. Käytän synonyymisesti käsitteitä paradigma ja lähestymistapa kuvatessani tutkimuksen
filosofista kokonaisuutta. Kun käytän tutkimuksessa käsitteitä kvalitatiivinen ja
kvantitatiivinen, tarkoitan niillä tutkimuksen toteutusta käytännössä aineiston käsittelyn ja analyysin osalta.
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Tutkija joutuu miettimään, miten eri lähestymistapojen, menetelmien ja aineistojen yhdistämiseen tulee suhtautua ja mitä lisäarvoa yhdistäminen tuo tutkimukseen. Yhdistäminen tuo tutkimukseen erilaisia ”linssejä” samalla, kun eri lähestymistapojen kuilu poistuu. Olennainen kysymys onkin, ilmeneekö laadullisuus versus
määrällisyys lähestymistavassa, aineiston keruussa, aineiston käsittelyssä vai tulkinnassa. Monimenetelmälliset tutkimukset liittyvät triangulaatioon, jolla tarkoitetaan
tutkittavan ilmiön lähestymistä usealla eri tavalla (Eskola & Suoranta 1998: 40–44,
Anttila 2006: 469). Käytettäessä kahta erilaista lähestymistapaa tai menetelmää
saadaan esiin sellaista, mitä yksi lähestymistapa tai menetelmä yksin ei pysty tuottamaan. Tieteellinen keskustelu on sisältänyt puhetta paradigmoiltaan erilaisen tutkimuksen tarkoituksesta, yhdistämisestä ja työnjaosta (Tashakkori & Teddlie 1998:
125–128). Vähitellen on muotoutunut käsitys siitä, että toisistaan poikkeavaa tutkimusta voidaan sovittaa yhteen.
Samalla kun tutkimuksissa on siirrytty useamman paradigman, aineiston ja menetelmän yhdistämiseen, ovat myös käsitteet kirjavoituneet. Monimenetelmällisyyden yhteydessä käytetään käsitteitä multi-methods, multi-strategy, mixed methods,
mixed methodology (Bryman 2007), mixed methods approach tai design, multimethod research, methodological triangulation, mixed methods research, and mixed
methodology ja combined research (Creswell & Clark 2007). Pitkäniemi (2009)
käyttää käsitettä integroiva metodologia (mixed methods research). Monimenetelmällisyys tarkoittaa siis erilaisten teoreettisten paradigmojen, useiden aineistojen
keruun, käsittelyn ja tulkinnan rinnakkaisuutta ja yhdistämistä. Brannen (1992: 11)
sekä Tashakkori ja Teddlie (1998: 7, 12) käyttävät metodien yhdistämisestä käsitettä
mixed methods silloin, kun tutkija tarkastelee määrällisen ja laadullisen aineiston
yhdistämistä. Mixed methods viittaa lisäksi aineiston tulkintaan ja tulosten raportointiin yhtenä kokonaisuutena (Creswell, Clark & Tashakkori 2007).
Lehtovaaran (1994: 35–36) mukaan tutkimuksessa syntyy ongelmia, jos tutkija
pyrkii yhdistämään erilaiset paradigmat pohtimatta metodologisia valintoja. Ronkainen (2004: 67) toteaa, että fenomenologisen ja behavioristisen paradigman välinen
ero ei ole tieteenteoreettinen vaan olennaista on tiedon intressin ja sen pätevyyden
analyysi. Tärkeintä monimenetelmällisyydessä on tutkijan tiedon ja erilaisen tietämisen taju, sen perspektiivin valinta, josta asiaa pyritään kuvamaan, selittämään tai
ymmärtämään. Tiedon intressistä seuraa tutkimustyössä esimerkiksi joko tutkittavan
ilmiön kokonaistarkastelu tai ilmiön yksityiskohtainen erittely osiinsa ja jonkin osan
tarkempi selvittely (Suoranta 1995: 91–97, Heikkinen ym. 2005: 240–246). Tutkimusta tulee tarkastella sen mukaan, millaiseen tavoitteeseen ja tietoon tutkimus
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pyrkii. Monimenetelmällisen tutkimuksen ytimessä voi olla erityyppisen ja eri yleisyystasolla toimivan tiedon yhdistäminen tutkimuksen tavoitteeseen pääsemiseksi.
Keskeistä on erilaisen tietämisen ymmärtäminen. Suoranta (1995: 83–84) huomauttaakin, että tutkimuksen taustasitoumuksia ei tulisi sekoittaa tutkimuksen menetelmäkeskusteluihin. Menetelmät eivät kytkeydy ihmisen käsittämisen tapoihin.
Sovellan tässä tutkimuksessa monimenetelmällistä lähestymistapaa, jonka perinne on tapaustutkimuksessa. Käytän käsitettä monimetodologisuus tarkoittamaan
tutkimuksen kokonaisuutta: lähestymistapaa, aineiston keruuta, analyysia, tulkintaa
ja raportointia. Suoranta (1995), Ronkainen (2004), Heikkinen ym. (2005), Lund
(2005) ja Jokivuori ja Hietala (2007) osoittavat, että tutkimuksen paradigmat eivät
ole niin erilaisia kuin yleisesti on tapana ajatella. Tutkijan on otettava aina kantaa
tieteellisessä tutkimuksessa sen peruskysymyksiin. Myös Crottyn (1998: 2–6) mukaan neljän tärkeän kysymyksen pohtiminen antaa vastauksen tutkimukselle. Tutkijan on kuvattava, millaiselle epistemologiselle näkemykselle tietoperusta tutkimuksessa muotoutuu ja mikä ontologinen näkökulma ohjaa tutkijan valintoja. Lisäksi
tutkijan on kuvattava, mikä teoreettinen näkökulma on valitun metodologian taustalla. Metodologisena kysymyksenä tutkijan on perusteltava erilaisten menetelmien ja
aineistojen käyttö ja pohdittava niitä tutkimuksen taustasitoumuksissa samoin kuin
tutkimusongelmissa ja tutkimuksen empiirisessä toteuttamisessa aina raportointiin
saakka.
Crottyn (1998) ryhmittely antaa raamituksen tutkimuksen peruskysymysten
pohtimiselle. Kuvaan tutkimuksen peruskysymyksiä Rauhalan (1983, 1993, 1998,
2009) ajattelun pohjalta, jolloin tutkimustani koskevat valinnat perustuvat ontologisesti eksistenssiin filosofiaan ja epistemologisesti fenomenologiaan (taulukko 2).
Metodologisen perustan muodostaa holistinen ihmiskäsitys. Eksistentiaalisen fenomenologian avulla Rauhala (1974, 2007) kuvaa tieteenfilosofista perustaa psykoanalyyttisesti orientoituneelle tutkimukselle. Eksistentiaalinen fenomenologia pitää
ihmisen suhdetta maailmaan käyttäytymisen ja toiminnan sekä merkityssuhteen
ongelmana. Tutkimus tavoittelee siten ihmisen subjektiivisen maailmankuvan juuria.
(Lehtovaara 1994: 11.)
Tutkimuksessa korostuvat opiskelijan kokemukset vertaistilanteissa oppimisesta
ja hänen niille antamansa merkitykset. Tutkimuksen paradigman korostus on lähinnä
merkityksen paradigman eli fenomenologian mukainen, joka on ymmärtämiseen
pyrkivää. Tutkimuksessa on mukana myös positivismin mukainen käyttäytymisen
paradigma, jonka mukaan opiskelijaa lähestytään hänen käyttäytymisensä, opiskeluorientaatioiden, kannalta. En pidä positivistisen paradigman pohdintaa tarpeellise39

na, koska en selitä opiskeluorientaatioiden ja vertaistilanteiden välisiä eroja vaan
pyrin ymmärtämään opiskelijaa holistisena hänen situaatiossaan. Pohjimmiltaan
tutkimus perustuu aina tekstien ja aineistojen tulkintaan, merkityksellistämiseen
(Tontti 2005: 71). Rauhala (1974: 26) mainitsee, että ihmisen kokonaisuuden tutkimiseksi molemmat paradigmat ovat tarpeen. Tutkimuksessani päädyn siis molempia
yhdistävään monimetodologiseen näkökulmaan, joka mahdollistaa edellytykset
lähestyä opiskelijaa opinnäytetyöprosessin aikana hänen olemassaolonsa eri muodot
huomioon ottaen.
Taulukossa 2 olen kuvannut tutkimukseni tieteenfilosofiset lähtökohdat: ihmisja tietokäsityksen, metodologian ja metodin. Tutkimuksen perusolettamukset ovat
luettavissa tutkimuksessa tekemistäni metodisista ratkaisuista ja tavastani lähestyä
ilmiötä. Siksi fenomenologiassa korostetaan asioiden selväksi tekemistä heti tutkimuksen alussa (Rauhala 1985: 54, Lehtovaara 1994: 44–45). Tutkimuksen tekeminen on tietoista valintojen tekemistä ja päättämistä erilaisista kysymyksistä (Eskola
2006), ja siksi kokonaisuuden tavoittaminen ilmiöstä on mahdottomuus myös tutkimuksessa.
Taulukko 2. Tutkimuksen tieteenfilosofiset peruslähtökohdat (vrt. Crotty 1998).
MONIMETODOLOGISUUS
ONTOLOGIA JA

TEOREETTINEN

EPISTEMOLOGIA

NÄKÖKULMA

METODOLOGIA

METODI

Ontologia

Tapaustutkimus

Kysely

kokemus, merkitys ja

(Kehittämistutkimus)

Kirjoitelmat=

yhteisöllisyys

(Autobiografia)

Mixed methods

Eksistentiaalinen fenomenologia
Holistinen ihmiskäsitys

Fenomenologia=
Epistemologia
ymmärtäminen

Hermeneutiikka

ja tulkinta

Sosiokonstruktivismi

Monimetodologisuus tarkoittaa tutkimuksessani positivistiseen ja ennen kaikkea
hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan liittyvää tutkimusta sekä näihin perustuvaa teoreettista näkökulmaa, metodologiaa ja metodeja sekä näillä hankittujen aineistojen
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ja niistä tehtyjen tulkintojen ymmärtämistä ja yhdistämistä. Näin tutkimusta voin
luonnehtia deduktiiviseksi ja induktiiviseksi, mikä toimii pluralistisesti tavoitteenaan se, että asiat täydentävät toisiaan.
2.2

Eksistentiaalinen fenomenologia

Crottyn (1998: 10–11) mukaan epistemologia ja ontologia kietoutuvat olennaisesti
toisiinsa. Ontologian peruskysymys on, mitä on olemassa ja miten ihminen on olemassa. Ontologinen pohdinta käsittää sitä ilmiöiden todellisuutta, jossa niiden ymmärretään sijaitsevan, ja sitä, miten ilmiöt tuossa todellisuudessa ovat. Sen kohteena
ovat käsitteet, joiden avulla esimerkiksi tässä tutkimuksessa opiskelijat pyrkivät
kuvaamaan vertaistilanteessa oppimista. Heideggerin mukaan ymmärtäessämme
fenomenologian olemiskysymyksen kontekstissa, on se silloin ontologiaa (Kakkori
2009: 275). Tutkija tekee aina valintojaan tehdessään ontologisia ennakko-oletuksia
tutkimuskohteena olevan ilmiön luonteesta. Ontologia on tutkijan ajatuskoe, jonka
avulla hän luo valoa ihmisen elämään, olemisenlaatuun, ja se on integroitavissa
mielekkääksi kokonaisuudeksi. Ontologialla on yhteys tiedon olemuksen käsitykseen. Kun tutkimuksen lähtökohtana on ihmisen todellisuus, läsnä tai sisällä olevana, niin myös ihmisen kieli, ymmärrys, ajattelu sekä muutos ovat ontologisia piirteitä (Rauhala 1983, 1995).
Rauhalan (1983) ihmiskäsitys on monopluralistinen, jolloin ihmisen olemassaolossa on perusluonteista erilaisuutta, jota ei voida palauttaa yhdestä olemismuodosta toiseen. Ihmisen olemassaolon erilaisuuden lisäksi ihmistä on ymmärrettävä kokonaisuutena, ykseytenä. Ihminen on ykseys erilaisuudessa eli monopluralistinen.
Skinnari (2007: 168–171) kysyy, kuka ihminen on. Se ei ole mielipidekysymys,
vaikka siitä esitetään erilaisia mielipiteitä. Ei ole yhdentekevää, mihin ihmiskäsitykseen tai -käsityksiin ihminen toiminnassaan päätyy, koska ihmistyössä oletuskokonaisuuden tulisi vastata mahdollisimman hyvin totuutta. Tutkimukseni perustuu
eksistentiaalisen fenomenologian mukaiseen ihmiskäsitykseen, jota voidaan nimittää
eksistenssiksi, holistiseksi, humanistiseksi tai situationaaliseksi säätöpiiriksi (Rauhala 1993, 1995, 2009). Eksistentiaalisen fenomenologian mukaan ihminen on itseään
ja maailmaansa tulkitseva yksilö, joka jäsentää maailmaa omasta kulttuurisesta
arvomaailmastaan käsin. Ihmisen suhde maailmaan ilmenee käyttäytymisen, toiminnan ja merkityssuhteen kautta. Tutkimukseni avulla pyrin tavoittamaan inhimillisen merkityksen kokonaisuutta ja opiskelijoiden subjektiivisia kokemuksia. Tutkimuksessani lähden siitä ajatuksesta, että opiskelija on itsetajuinen persoona ja opis41

kelijan asiantuntijuuden kehittymisen tutkiminen on viime kädessä oman maailmani
hahmottamista. Ihminen on itseään tulkitseva olento, ja hänen olemuksensa muotoutuu myös itseymmärryksen kautta (Pykäläinen 2004: 20).
Ontologisesti tutkimukseni perustuu eksistenssifilosofiaan. Tutkimuksen taustalla olevan eksistentiaalisen fenomenologian mukaisen holistisen ihmiskäsityksen
mukaan ihminen todellistuu kolmessa eri olemassaolon perusmuodossa, jotka ovat
kehollisuus, tajunnallisuus ja situationaalisuus. Kullakin olemassaolon perusmuodolla on oma ominainen olemistapansa: kehollisuudessa elämä, tajunnallisuudessa
mielellisyys ja situationaalisuudessa suhteutuneisuus (Lehtovaara 1994: 113, Rauhala 1993). Kehollisuus liittyy ihmisen orgaaniseen elämään. ”Vaikka orgaaninen tapahtuminen on kuinka hienosyistä tahansa, kuten esimerkiksi aivotoiminta, se on
aivoissakin olemassa vain konkreettisina elektrokemiallisesti tutkittavina lähivaikutuksina (Rauhala 1983: 31).” Kehollisuuteen liittyvä olemuspuoli ei ole ollut ensisijainen kasvatustieteellisen tutkimuksen kohde, vaikka ilman hermoratojen toimintaa
ei esimerkiksi ajattelu tai kokeminen ole mahdollista. (Rauhala 1983, 1993, 2007.)
Kehollisuuden erityisyys elämätilanteen ulottuvuutena on Perttulan (2005, 120)
mukaan laadullista ja keho luo tajunnallisen suhteen ihmisen elämäntilanteen toisiin
ulottuvuuksiin. Ihminen muodostaa suurimman osan merkityksistään siinä paikassa,
jossa ihmisen keho on läsnä. Olennaista tutkimuksessa on kuitenkin havaita se, että
kehollisuus on ihmiselle olennainen paikka olla maailmassa ja tätä paikkaa ihminen
tajunnallisesti ymmärtää.
Tajunnallisuus liittyy inhimillisen kokemuksen kokonaisuuteen, jonka olemus
on intentionaalisuus eli mielellisyys. Kokemuksellisuus on ihmisen maailmansuhteen perusmuoto. Kokemus tarkoittaa ihmisen erityyppistä ja -tasoista mielellistä
tapaa suuntautua maailmaan tai omaan itseensä, jolloin voidaan sanoa, että kokemusmaailma on olemassa merkityksinä. Kokemus muotoutuu merkitysten mukaan.
Mieli luo siis merkityksen, ja mieli koetaan jossakin tajunnan tilassa eli elämyksessä. (Rauhala 1974, 1995.) Suhteessa maailmaan tai omaan itseensä ihminen luo
merkityksiä, toisin sanoen tajunnan avulla ymmärrämme. Merkityssuhde syntyy, kun
tajunnassa oleva mieli asettuu suhteeseen tietyn asian kanssa siten, että ymmärrämme asian joksikin mielen avulla, esimerkiksi opiskelijakollegan kohtaamisen mielenkiintoiseksi. Merkitykset ovat tutkimisen kohde. Kun erilaiset merkitykset suhteutuvat toisiinsa, syntyy merkitysverkostoja, joiden kokonaisuutta kuvataan subjektiivisella maailmankuvalla. (Rauhala 1983, 1993, 1995, Perttula 1995: 47.) Skinnari
(2007: 178–179) kirjoittaa ihmisen kohtaamisesta pedagogisen rakkauden yhteydessä, jolloin toinen siirtää ja herättää toisessa ihmisessä jotain. Ihminen tulee tietoisek42

si siitä, mitä hän voisi olla. Hyväksytyksi tulemisen kokemus on sellaisenaan kohtaamisen todellinen ydin.
Merkityssuhteita kutsutaan ymmärtämisyhteyksiksi, kun mieli organisoituu entisen ymmärtämisen avulla. Kaikki ymmärtäminen on siten aina yhteyksissä ymmärtämistä. Wilenius (1978: 74) kirjoittaa Snellmanin yksilöllistä itsetietoisuutta kuvatessaan: ”Jos oletetaan, että jokainen ajatus on ilman suhdetta muihin määrättyihin
ajatuksiin, ei ole olemassa mitään järkevää ajattelua; sillä ei ole mitään järkevää
siirtymää yhdestä ajatuksesta tosiin. Ajatuksilla täytyy siksi olla välttämätön suhde
toisiinsa, ja niiden täytyy näiltä saada järkevä merkityksensä.” Wilenius (1978: 76–
92) jatkaa, että ihmisen antaessa yksittäisille tapahtumille merkityksiä ne eivät ole
toisistaan erillisiä vaan jokaisella merkityksellä on paikkansa ihmisen ajatuksen
kokonaisuudessa. Yksilöllinen itsetietoisuus on siten tietoisen ajattelun toimintaa
ihmisen itse tajunnaksi. Minä, subjekti, ottaa maailman haltuunsa tiedostavalla toiminnallaan, eli minä luo tiedon objektiivisesta maailmasta. Näin ollen subjektia ei
voi erottaa objektista ja päinvastoin.
Merkityksen paradigma edellyttää tutkijalta, että hän kiinnittää huomiota merkityksen tulkintaan ja ymmärtämiseen (Varto 1992: 56, 58). Kuitenkin tutkimuskohde
on aina toinen kuin minä, joten pohjimmiltaan toista ei voi ymmärtää. Merkityskokonaisuus sisältää ajatuksen, että ihminen on perimmältään yhteisöllinen. Merkitysten lähde on yhteisö, johon jokainen ihminen kasvaa ja jossa elää. Näin merkitykset
ovat intersubjektiivisia. (Lehtovaara 1994: 17.) Esimerkiksi opiskelijoilla on yhteisiä
merkityksiä opiskelijayhteisön jäseninä. Tämän vuoksi opiskelijan kokemusten
tutkimus paljastaa jotain yleistä, vaikka jokainen opiskelija elää omaa elämismaailmaansa. Hermeneuttisen tulkinnan tavoitteena ei ole säännönmukaisuuksien löytäminen, vaan opiskelijan ainutkertaisuus kiinnostaa.
Rauhala (1974, 1998, 2009) erottaa tajunnallisuudessa psyykkisen ja henkisen.
Psyykkinen tarkoittaa kokemuksellisuutta ja merkityksellistä elämäntilannetta ilman
käsitteitä tai sosiaalisesti koettuja merkityksiä. Rauhala (1985: 57) kirjoittaa: ”Jos
esimerkiksi toivomme, että ihmistutkimus tuo esille ja valaisee ihmisen olemassaoloa myös henkisenä olentona, so. arvotodellisuutta selkeästi tiedostavana ja vastuuta kokevana, esteettisistä ilmiöistä nauttivana ja niistä rikastavana, lähimmäistään
rakastavana, elämää kunnioittavana jne., meidän on jo ihmiskäsityksessämme edellytettävä ihmiselle tämä ulottuvuus.” Jos suljemme ihmisen henkisyyden ihmiskäsityksemme ulkopuolelle, sitä emme myöskään tutkimuksessa havaitse (Pykäläinen
2004: 18–20). Henkisyyteen liittyvät käsitteellisyys ja tietäminen, ja tämä osoittaa
ihmisen olevan jotain enemmän kuin vain luonnonobjekti. Henkisyys tekee ihmises43

tä tajunnallisesti intersubjektiivisen, ja tämä mahdollistaa sen, että ihminen voi kuvata toiselle kokemuksiaan ja käydä dialogia erilaisista asioista. (Perttula 1995: 22.)
Pykäläinen (2004: 19) viittaa ihmiskäsityksiin, joissa ihminen on kuvattu tieteellisesti mitattavien tieteen lainalaisuuksien avulla. Näissä ihmiskäsityksissä on
syrjäytetty pois ihmisen henkisyys. Wilenius (1978) viittaa Snellmanin hengen tasoon, joka kuvastaa sielun sisäisiä tapahtumia ja itseään ihmistä, hänen ajatustoimintaansa. Hengen tasolla ihminen tulee tietoiseksi itsensä tietämisen ja toisen tietämisen yhteydestä. Ihmisen tieto maailmasta, kohteesta, on samalla subjektin tietoa
itsestään. Ihmiskäsityksen ymmärtäminen ja pohtiminen määräävät pitkälti sen, mitä
tutkimuksessa ihmisestä voidaan sanoa tai mitä voidaan tutkia. Rauhala (1981: 274–
275) kiteyttää asian, kun hän toteaa, että ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa kielletään siitä aina jotain olennaista pois. ”Ihminen ei ikään kuin saisi olla sitä, mitä
hän on, vaan tutkijat pyrkivät typistyksillään, rajoittuneilla metodologioillaan, mielivaltaisilla kohdevalinnoillaan määräämään, mitä ihminen tutkimuskohteena saa
olla.” Tutkijan on tiedostettava omat ontologiset lähtökohdat.
Situationaalisuus eli ihmisen suhteutuneisuus maailmaan on oleellista, koska
vain suhteessa johonkin ihmisen kokemukset saavat alkunsa. Ihminen ei voi kehittyä
ihmiseksi ilman yhteyttä muihin ihmisiin tai muuhun maailmaan, ja toisaalta ihmisen olemassaoloa ei voi ymmärtää ilman maailmaa, jossa ihminen on. Siksi ihmistieteellisessä tutkimuksessa on situationaalisuus vahvasti mukana. Situaatio perustuu
eksistentiaaliseen filosofiaan, ja se on ”kaikkien niiden ilmiöiden, objektien ja asiantilojen kokonaisuus, joiden alaisena ja joihin suhtautuen yhden ainoan ihmisen orgaaninen ja tajunnallinen olemassaolo reaalistuvat”. (Rauhala 1993: 68–70.) Ihminen on situationaalisuutensa avulla kietoutunut todellisuuteen erilaisten, oman elämäntilanteensa ja valintojensa kautta kuten koulutuksen, perhetilanteen sekä arvojen
ja jotka vaikuttavat siihen, miten hän ulkoista maailmaa tulkitsee. Situaatio jaetaan
konkreettisiin (esimerkiksi opiskeluympäristön ulkoiset puitteet) ja ideaalisiin rakennetekijöihin (henkinen ilmapiiri ja ihmissuhteiden koetut sisällöt). Siten situaatio
on jokaisella yksilöllä ainutkertainen ja koko ajan muotoutuva. Ihmisen tajunnalliskehollinen olemassaolo on jo primaarisesti situaationaalisuutta eli olemassaoloa
maailman osana. (Rauhala 1983: 33, 1993: 70, 144.)
Ihmisen tajunnallisuutta ja orgaanisia prosesseja voi olla vain situationaalisuudessa, ja siten ihminen on aina kokonaisuus, jossa eri olemuspuolet muodostavat
omanlaisensa dynamiikan. Situaation rakennetekijät rajaavat ja suuntaavat ihmisen
tajunnan kokemuksia ja sitä, miten ihmisen orgaaninen tapahtuma hänen kehossaan
etenee. (Perttula 2005: 120.) Situaation konkreettiseen perustaan ollaan suhteessa
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kehon kautta esimerkiksi työ- tai opiskeluolojen kautta, mutta ihmisen ideaaliset
perusteet, kuten arvot ja normit ovat suhteessa ihmisen tajunnan kautta. (Rauhala
1993: 15–16.) Suhteissa oleminen on eksistentiaalisen fenomenologian mukaan
ihmisen todellistumisen ehto. Tutkimuksen kohdistuessa opiskelijaan häntä ei voi
ymmärtää irrallaan siitä situaationaalisuudesta, jossa hän on. Situaatiolla tarkoitan
tutkimuksessa sitä, mihin opiskelijan kehollisuus ja tajunnallisuus ovat suhteessa,
kuten toiset opiskelijat ja opiskeluyhteisön arvot. Tässä tutkimuksessa yksi keskeinen opiskelijoiden yhteinen situationaalinen tekijä on terveys- tai liikunta-alan koulutus ja siihen olennaisesti liittyvä opinnäytetyöprosessi.
Tutkimukseni arvoperustan muodostaa käsitys opiskelijasta holistisena ihmisenä. Jotta ymmärtää koulun toiminta-ajatuksia, pedagogisia ratkaisuja ja opiskelijalähtöisiä toimintamalleja, on asioiden teoreettisia perusteita tarkasteltava erilaista
lähtökohdista käsin (Saari 2006). Tutkijan toiminta ja ratkaisut perustuvat ihmiskäsitykseen, mikä vaikuttaa siihen, miten hän mieltää maailman ja miten hän siinä toimii (Pykäläinen 2004: 18–21). Mikä ihminen on? Rauhala (1985: 55) määrittelee
ihmiskäsityksen tarkoittamaan kaikkea sitä, ”mitä ihmisen tutkija joutuu edellyttämään ihmisestä tutkimuskohteena hypoteeseja asettaessaan ja menetelmiä valitessaan”. Ihminen on ainutlaatuinen olemassaolon muoto siinä todellisuudessa, jota me
tunnemme. Ihmiskäsitys käsittää ihmisen kokonaisuuden, jonka olemisen perusteet
voidaan kuvata sen fyysisen, elollisen, sielullisen sekä henkisen olevaisuuden avulla, ja siihen liittyvät myös kysymykset ihmisen arvoista, merkityksestä ja olemuksesta.
Ihmistä pidetään hyötyajattelun tavoin jatkuvasti kehittyvänä ja kehitettävänä,
jonka pyrkimys on kohti hyvää. Opetusmaailma ja -suunnitelmat edustavat tätä
näkemystä parhaimmillaan tai pahimmillaan. Opiskelija nähdään puutteellisena,
pyrkimässä kohti ihanteellista työelämän ammattia ja yhteiskunnan jäsenyyttä. Kuitenkin ihmisen kehittymiseen liittyvät henkilökohtainen kokemuksellisuus ja hänen
sisäistä maailmaansa korostava merkitys. Kohtaamme näin tiedonkäsityksen merkityksen ymmärtämisen ongelman osana ihmiskäsitystä. Ihmiskäsityksen tiedostamisen kautta heräävän tietoisen toiminnan avulla voi ohjata opiskelijaa. (Saari 2006,
128–156.)
Eksistentiaalisen fenomenologian mukainen ihmiskäsitys velvoittaa tutkijaa sovittamaan yhteen kaksi näkökulmaa:
1.

Ihminen reaalistuu erilaisissa olemassaolon muodoissa, joista seuraa empiiriselle ihmistutkimukselle erityyppisiä haasteita.
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2.

Ihminen on reaalistuessaan aina kokonaisuus, mikä on myös empiirisessä ihmistutkimuksessa otettava huomioon. (Rauhala 1993: 70.)

Ihmisen kolme olemuspuolta ovat toisistaan riippuvia, mitä kutsutaan situationaaliseksi säätöpiiriksi. Kun ihmisen yhdessä olemuspuolessa tapahtuu muutos, ilmenee
se myös muissa olemuspuolissa. Tämä olemuspuolien kietoutuneisuus liittyy myös
tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena olevan ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyöprosessin vertaistilanteiden asiantuntijuutta kehittävään ilmiöön.
Opinnäytetyön vertaistilanne on opiskelijan situaation komponentti, jonka hän tulkitsee tajunnassaan asiantuntijuutta kehittävinä erilaisina kokemuksina. Opiskelijan
tajunnassa voi esiintyä ahdistavia, innostuneita tai motivoitumattomia merkityssuhteita. Opiskelijan kehossa opinnäytetyön pitkäkestoinen prosessi voi ilmetä esimerkiksi väsymyksenä ja unettomuutena. Kun opinnäytetyöprosessi on valmis, situaatiossa tapahtuu muutos ja samalla muuttuu myös se perusta, josta aikaisempi kokemus
sai sisällön. Situaation muutos tarjoaa opiskelijan tajunnalle esimerkiksi ahdistuksesta tai haastavuudesta vapauttavan kokemussisällön. Lehtovaara (1994) kokoaa
ajatuksen: ”Kun ymmärretään näiden olemispuolien perusolemus, niiden resonointi
ja muodostama saumaton kokonaisuus, voidaan helposti nähdä, miten vierasta kausaalisuudella operointi on tämän ihmiskäsityksen pohjalta tapahtuvalle tarkastelulle”.
Tutkimuksen epistemologinen lähtökohta on fenomenologia. Fenomenologia
liittyy kokemusten kuvaamiseen ja merkitysten tulkintaan sekä ymmärtämiseen eli
epistemologiaan. Fenomenologia on nimi ontologian metodille. Eksistentiaalinen
fenomenologia pyrkii tuomaan esiin tiedon persoonallista luonnetta. Olennaista on
se, miten hyvin tutkittavana oleva ilmiö tavoitetaan sellaisena, kuin se todellisuudessa on olemassa. Tällöin korostuu tutkijan ajattelemisen taito sekä tahto toteuttaa
tutkimus ajattelemisensa kanssa johdonmukaisesti. (Perttula 2005: 136.) Päämääränä
on ylittää reflektion ja reduktion avulla niin sanottu luonnollinen asenne, joka estää
pääsemästä asioihin itseensä (Kakkori 2009: 275). Pykäläinen (2004: 32) toteaa, että
alkuperäisen tekstin merkityksen selville saaminen on mahdotonta. Siksi tavoitteena
on tekstin mielen selvittäminen. Epistemologinen lähtökohta-ajatus on, että vertaistilanteisiin liittyvästä asiantuntijuuden kehittymisestä saan tietoa opiskelijan kokemuksista ja merkityksistä, kun pyrin niitä ymmärtämisen avulla tulkitsemaan. Fenomenologista tulkintaa ja ymmärtämistä käsittelen myöhemmin tutkimuksessa
aineistojen käsittelyn yhteydessä. Eksistentialismin epistemologiaa kuvaa jatkuva
tiedon etsiminen. Vertainen on toisten opiskelijan rinnalla kulkeva ihminen ja pyrkii
ymmärtämään hänen kokemusmaailmaansa siten, että osaa tukea hänen yksilöllisiä
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valintojaan ja oppimistaan opinnäytetyöprosessissa. Opiskelijakin voi olla vain oma
itsensä, ja hän on sellainen, millaiset hänen sosiaaliset kykynsä ovat. (Malinen 2002:
74–80, Saari 2006: 133.)
Tutkimuksen ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat sekä tutkimustehtävien,
tavoitteiden ja tarkoituksen saavuttaminen edellyttävät tulkitsevaa näkökulmaa,
hermeneutiikkaa. Teoreettinen näkökulma liittyy kysymykseen, miten tutkimukselle
muodostetaan konteksti ja perustellaan se. Tulkitseva näkökulma tutkii juuri sosiaalista tilannetta ja ihmisen elämismaailmaa. Hermeneutiikan näkökulma toimii teoreettisena näkökulmana, kun pyrin ilmiön ymmärtävään tulkintaan. (Crotty 1998: 3,
5.) Hermeneutiikka sopii teoreettiseksi näkökulmaksi valitun eksistentiaalisen fenomenologian edellyttämän ontologian ja epistemologian tueksi. Lisäksi teoreettinen näkökulma antaa perustelut myös metodologialle ja metodeille. Taustalla on
emansipatorinen tiedonintressi.
Fenomenologiseen tutkimukseen hermeneuttisuus tulee mukaan tulkinnan myötä, koska merkityksiä voidaan lähestyä vain ymmärtämällä ja tulkitsemalla. Hermeneuttinen tarkastelutapa pyrkii siis ymmärtämiseen ja tulkintaan. Ymmärtäminen
on aina tulkitsevaa, ja varsinainen ymmärtäminen tapahtuu esiymmärryksen rajaamana. Vasta oman ajattelun vaikutushistorian tunnistaminen avaa paremman ymmärtämisen mahdollisuuden. (Varto 1992: 59, Kupiainen 2005: 86.) Ymmärtäminen
on kokemus olemissuhteesta ympäristön kanssa, mikä sisältää ymmärryksen siitä,
mitä on olla toisten ihmisten, asioiden, välineiden ja maailman kanssa, miten elää
tässä maailmassa. Ymmärtäminen ei ole konkreettista tietämistä tai ominaisuutta,
vaan eksplisiittistä tiedollista toimintaa edeltävä rakenne. Tontti (2005) toteaa, että
ymmärrys ei synny oikeasta tieteellisestä metodista, vaan se syntyy kuulijan, lukijan
tai kokijan päässä, kun hänen näkökulmansa laajenee ymmärtämään toisen ajattelua
siinä sosiaalisessa, historiallisessa tai yhteiskunnallisessa tilanteessa, missä se on
syntynyt. Ymmärtämisen avulla mahdollistuu orientoituminen maailmaan ja merkityksellisyyteen, jossa elämme ja josta löydämme itsemme. Ymmärtämisen kehittymistä kutsutaan tulkitsemiseksi. ”Tulkitsemisessa ymmärtäminen omaksuu ymmärtäen sen minkä on ymmärtänyt” (Kupiainen 2005: 91).
Tulkinta liittyy merkityssuhteiden aukikerimiseen ja ymmärtäminen tutkimuskohteen muotoutumiseen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Tutkittavan elämismaailma on aina ymmärtämiskokonaisuus. (Varto 1992: 63–65.) Ymmärtämisen kehä
muodostuu, kun esiymmärretty rajaa sitä, millaisia kokemuksia voi merkityksellistyä. Uusi esiymmärtäminen tapahtuu yhä uudelleen jo muuttuneena ihmisenä ja
muuttuneista lähtökohdista, koska rajat, joissa kulloinkin asiaa tutkitaan, avaavat
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aina edellistä laajemmin tutkimuskohteesta saavutettavaksi kokemuksia ja samalla
laajentavat ymmärtämystä. Kehä on ymmärtämisyhteyksien kautta muotoutuva
sarja, joka syventyy jatkuvasti. (Rauhala 1974: 19, Varto 1992: 63, Kupiainen 2005:
90–92.) Eräsaaren (2008: 155) mukaan juuri hermeneutiikka on vaikuttanut kontekstuaaliseen ajatteluun, jolloin tutkijan on ymmärrettävä asian lähtökohdat ja kontekstia heijasteleva asiakokonaisuus. Ymmärrys ja tulkinta edellyttävät toinen toisiaan
hermeneuttisen kehän tavoin (Heidegger 2000: 196–198).
Olennaista tutkimuksessa on se, kuinka kaukana tai lähellä tutkija on tutkijajoukkoaan ja miten hän luo merkityskokonaisuuden tutkittavasta asiasta. Tieto pelkistetään abstraktioksi, jolloin kaikki on samaa ja aito yksittäisyys katoaa. (Lund
2005: 116–122, Rauhala 2009: 204.) Tutkimuksen monimetodologisuutta valitessani
otin huomioon tutkittavan ilmiön dynaamisuuden. Konkreettisesti tämä tarkoittaa
tutkimuksen pitkittäisnäkökulmaa, joka etenee ajallisesti opiskelijan opinnäytetyöprosessin kumuloituvan ja monimuotoisen prosessin suuntaisesti. Vertaistilanteisiin
liittyvä ja niissä ilmenevä kokonaisuus, asiantuntijuuden kehittyminen (oppiminen),
vuorovaikutus ja ohjaussuhde ovat dynaamisia, yksilöllisiä ja voivat muuntua sisällöllisesti ja toiminnallisesti hyvinkin lyhyessä ajassa. Tämänkaltaisen kokonaisuuden haltuunotto edellyttää pitkittäisasetelmaa ja opiskelijan oppimisen kehittymistä
myötäilevää kokonaisuutta myös metodologisesti. Tutkimuksen pitkittäisasetelma
osoittaa kehämäisen ymmärryksen merkityksen opiskelijan olemisen (ontologian)
ymmärtämiselle. Heidegger (2000: 197) toteaa, että ”ratkaisevaa ei ole päästä kehästä ulos, vaan oikea tapa tulla kehälle. Ymmärtämisen kehä ei ole ympyrä, jossa mikä
tahansa tietämistapa liikkuu, vaan se on itsensä täällä olon eksistentiaalisen ensirakenteen ilmaus”.
Tutkimuksen kohteena ovat opiskelijan vertaistilanteisiin liittyvä asiantuntijuuden kehittyminen (oppiminen) ja opiskelijan opiskeluorientaatiot. Lähtökohtaoletuksena on se, että opiskelija pystyy kertomaan mielipiteensä omista opiskeluorientaatioistaan ja vertaistilanteiden asiantuntijuutta kuvaavista kokemuksistaan. Opiskelijan kokemukset ja niille antamat merkitykset ovat tajunnallisuutta. Situationaalisuus
liittyy ennen kaikkea vertaistilanteiden vuorovaikutukseen, yhdessä olemiseen ja
tapaamiseen mutta myös ammattikorkeakouluopiskelijana olemiseen. Opiskelijalla
on siis yhteisiä merkityksiä opiskelijayhteisön jäseninä. Kehollisuus on läsnä vertaistilanteissa, koska keho on paikka, jota ihminen tajunnallisesti ymmärtää (Perttula
2005: 120–121). Kehollisuus ilmenee myös opiskelijan fyysisinä tuntemuksina.
Malmsten (2008: 65) tarkoittaa paikalla tilaa, johon ihminen elämismaailmassaan
liittää merkityksiä. Paikka on siis ihmisen elettyä ja koettua elämää.
48

Tutkimuksessa on piirteitä opiskeluorientaatioiden osalta konstruktivistisesta
oppimiskäsityksestä, kun mielenkiinto suuntautuu oppimisen yksilölliseen tarkasteluun (osa II ja luku 1). Tutkimuksessani käsitys oppimisesta on sosiokonstruktivistinen, jolla tarkoitan sitä, että vertaistilanteissa oppiminen on sosiaalinen prosessi,
johon vertainen ja ohjattava opiskelija liittyvät ja jota he yhdessä kehittävät. Vertaistilanteissa korostuu yhteisöllinen tiedon kehittely, jossa vertaispari on läsnä konkreettisesti. Sosiokonstruktivismi tukee holistista ihmiskäsitystä. Crotty (1998: 60–
62) toteaa, että eksistentiaalinen fenomenologia on subjektiivista. Sosiokonstruktivistisen oppimisen ydinkohdat ovat myös tämän tutkimuksen esiymmärryksen lähtökohtana ymmärrettäessä vertaistilanteissa toteutuvaa oppimista:
–
–
–
–

Oppiminen toteutuu opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa vastavuoroisesti.
Oppiminen vahvistaa opiskelijan itseohjautuvuutta ja yksilöllistä vastuuta.
Opiskelija konstruoi tietoa henkilökohtaisesti ja vahvistaa oppimaansa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Tiedonmuodostus ja oppiminen ovat sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä. (Johnson
& Johnson 2002, 2009, Bruffee 1999, Kauppila 2007: 149–153, Repo 2010: 29–
30.)

Wengerin (2003: 3–9, 73) mukaan oppimisen perusta on tiedossa, tietämisessä ja
merkitysten kautta muotoutuvassa oppimisessa, jossa sosiaalinen vuorovaikutus on
läsnä. Olennaista on juuri aktiivinen sosiaalisiin yhteisöihin osallistuminen ja niissä
identiteetin rakentaminen. Oppimisen sosiaalisessa teoriassa kiteytyvät seuraavat
osatekijät: oppiminen kokemuksena (merkitys), oppiminen tekemisenä (toiminta,
käytäntö, käytäntöyhteisö), oppiminen kuulumisena johonkin (yhteisö) ja oppiminen
joksikin tulemisena (identiteetti). Juuri käytäntöyhteisöön kuuluminen on keskeinen
opiskelijan oppimisen edellytys. Käytäntöyhteisön muodostaa opiskelijaryhmä, jolla
on yhteistyösuuntautunutta vastavuoroista toimintaa ja joka jakaa jonkin huolen,
ongelman tai kiinnostuksen kohteen. Lisäksi se syventää asiantuntijuutta vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden kanssa jatkuvana prosessina.
Sosiokonstruktivistinen tietokäsitys korostaa tiedon suhteellisuutta, relativismia,
ja se lisääntyy sosiaalisten tekijöiden seurauksena. Tämän tutkimuksen käsitys tiedosta perustuu sosiokonstruktivismiin, joka lähestyy tiedon rakentamista ja rakentumista sosiaalisen yhteisön tasolla ja jossa tieto esitetään kielellisesti puheena,
tekstinä tai diskurssina (Enkenberg 2004, Kauppila 2007: 113–117). Opiskelijan
puheella on merkitystä sitten, kun toinen antaa sille merkityksen ja siksi se korostaa
kontekstin tärkeyttä. Sosiokonstruktivistinen oppiminen on yksilöllinen ja yhteisöl49

linen tietojen sekä taitojen konstruktiivinen prosessi, joka ottaa huomioon tavoitteellisuuden ja luo yhteistoiminnallisuutta. Merkitysrakenteet muuttuvat vuorovaikutuksessa erilaisissa oppimisympäristöissä toimivien ihmisten kanssa. (Tynjälä 1999: 57,
Poikela 2003: 279.) Oppimisen kautta ihmisen toiminta muuttuu vähitellen ulkoisesta, sosiaalisesta sisäiseksi.
Oleellista oppimisessa on sosiaalisen vuorovaikutuksen eri tasoilla oleva läsnäolo (Sarbin & Kitsuse 1994, Bruffee 1999, Enkenberg 2004). Vertaistilanteet luovat
opiskelijalle mahdollisuuden tiedolliseen ja kulttuuriseen osallistumiseen sekä asiantuntijuuden kehittymiseen. On toki muistettava, että opiskelijoiden erilaisuus ja
heidän erilaiset motivaatio-orientaationsa sekä useat muut asiat heidän situaatiossaan ovat yhteydessä oppimiseen. Oppimisen kysymyksiin ei ole yleispätevää ratkaisua eikä yhtä oikeaa oppimisen ilmiöiden teoreettista perustaa (Puolimatka 2002:
370, Enkenberg 2004). Tulevaisuus haastaa meidät oppimaan toisiltamme ja ratkaisemaan yhdessä asioita.
2.3

Metodologia – Tapaustutkimus

Tutkimusmetodologia tarkoittaa strategiaa, joka tukee teoreettista näkökulmaa ja
johon metodien valinta ja käyttö perustuvat (Crotty 1998: 3–7). Tapaustutkimuksen
käsitettä käytetään tutkimuksissa usein väärin nimittämällä sitä tutkimusmenetelmäksi. Tapaustutkimus on tutkimustapa, -strategia tai -näkökulma, jonka sisällä
voidaan käyttää erilaisia menetelmiä ja aineistoja. (Eskola & Suoranta 1998: 65,
Laine, Bamberg & Jokinen 2008: 9.) Tarkoitan tutkimuksessani tapaustutkimuksella
tutkimusstrategiaa.
Tapaustutkimuksesta on erilaisia käsityksiä, mutta yhteistä niille ovat tapauksen
holistisuus, sosiaalisten prosessien tärkeys, useiden aineistojen ja menetelmien käyttäminen, aikaisempien tutkimusten hyödyntäminen sekä tapauksen ja kontekstin
rajan hämärtyminen. Tapausta tutkitaan siinä ympäristössä, jossa se ilmenee, ottamalla huomioon paikalliset, ajalliset ja sosiaaliset kontekstit. (Yin 2003: 11–14,
Saarela-Kinnunen & Eskola 2001: 161, Laine ym. 2008: 9–12.) Tässä tutkimuksessa
opiskelijan opinnäytetyöprosessin aikajänne sitoo tapahtumat toisiinsa. Tapaustutkimuksen avulla pyrin tuottamaan intensiivistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta tapauksesta. Vahvuutena on, että sen avulla voin tavoitella tutkittavan tapauksen
laaja-alaista ymmärrystä.
Positivistisesti lähestyttävässä tutkimuksessa tapaus määritellään tilastolliseksi
yksiköksi. Myös tässä tutkimuksessa ajattelen, että opiskeluorientaatioita koskevan
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kyselyn osalta tapaus on ammattikorkeakouluopiskelija tai tapaukseksi voin käsittää
koko vastaajien joukon. Korostan tutkimuksessa metodologisiin lähtökohtiin viitaten
tapauksen ja kohteen laadullisuutta ja inhimillisyyttä. Olennaista on erottaa tapaus ja
tutkimuksen kohde. Tapaus ilmentää tutkimuksen kohdetta. (Laine ym. 2008: 9, 29,
Malmsten 2008: 63.) Tutkimuksen luonteesta johtuen tutkimuksen kohteena ovat
opiskelijan opiskeluorientaatiot ja opiskelijan kokemukset vertaistilanteiden asiantuntijuuden kehittämisestä. Siten tapauksella tarkoitetaan myös vertaistilanteita,
joiden tutkiminen auttaa kuvailemaan ja ymmärtämään tutkimuksen kohdetta tarkasti. Kuvailu tarkoittaa kohteen osien ja kokonaisuuden paljastamista, joka edellyttää
ymmärtämistä.
Tavoitteena on ymmärtää vertaistilannetta kokonaisuutena, joka on luonteeltaan
monimuotoinen ja jossa kohdetta tutkitaan. Kohde tulee ymmärtää sen sosiaalisissa,
kulttuurisissa ja ajallisissa yhteyksissä. Tapaustutkimukselle on tyypillistä se, että
kohdetta ei määritellä ennalta tarkasti, vaan sitä selvitetään tutkimusprosessin aikana. Tutkimuksen alussa ei voi tarkasti tietää, mistä asiassa tapauksessa on kysymys.
(Varto 1992: 80–81, Laine ym. 2008: 10–16, Malmsten 2008: 57.) Tärkeää on perehtyä kohteen muotoutumisen prosessiin huolellisesti. Opiskeluorientaatioiden osalta
koko opiskelijaryhmä ”tapauksena” auttaa ymmärtämään ammattikorkeakoulun
opiskelijoiden opiskeluorientaatioita. Opiskeluorientaatiot ovat sidoksissa opiskelijan oppimiseen ja opiskelumotivaatioon, joilla on tärkeä merkitys myös opinnäytetyöprosessissa.
Tässä tutkimuksessa voidaan puhua tapaustutkimuksesta vertaistilanteen ja sen
yleisten piirteiden kuvausten ja ymmärtämisen etsimisenä opiskelijan kokemusten
kautta. Tapaus on myös avoin, koska ennakkoon ei tiedetä, miten opiskelija vertaistilanteen aikana toimii, miten tapahtumat jatkuvat tai miten seuraavat tapahtumat
muuttavat nykyisyyttä. Tutkimuksessa voidaan puhua vertaistilanteista tapahtumaketjuna, jonka avulla saadaan selville, miten tapahtuma ilmenee kontekstissa ja
päinvastoin sekä miten samaan asiaan liittyvät useat samansisältöiset tapaukset
ilmentävät kohdetta. Vertaistilanteen ymmärtäminen kontekstuaalisesti tarkoittaa
sitä, että se liittyy opinnäytetyöprosessiin ja opiskeluun kuuluviin asiayhteyksiin ja
nämä yhteydet kohteen ymmärtämisessä on otettava huomioon. Konteksti tässä
merkityksessä on muuntuva ja kehittyvä, ja sen tulkintaan on erilaisia näkökulmia.
Tutkimuksessa kontekstia lähestytään holistisena, jolloin vertaistilannekokonaisuudesta pyritään havaitsemaan asioita, joita ei havaita sen osissa. (Eräsaari 2008: 154–
155.)
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Eksistentiaalinen fenomenologia taustasitoumuksena tukee metodologista valintaani, tapaustutkimusta, jossa pyrin ymmärtämään opiskelijaa situationaalisena säätöpiirinä. Tapaustutkimus sopii kun tutkimussuhde on monimuotoinen ja -tasoinen
(Lehtovaara 1994: 138–141). Tämän tutkimuksen kohteen kannalta olennaista on
ymmärtää, miten merkityssuhteet asettuvat tutkittavan todellisuuteen. Myös epistemologisesta näkökulmasta arvioituna tapaustutkimus tukee tutkimuksen lähtökohtia.
Tavoitteena on tapauksen ymmärtäminen, ja siitä pyritään saamaan tietoa monipuolisesti. Tapaustutkimus on sopusoinnussa monimetodologisuuden kanssa ja tapauksen avoimuus tukee myös epistemologisia lähtökohtia. Vertaistilanne on yhteisöllisesti toteutettu sosiaalinen konstruktio. Prosessin edetessä myös tapaus muuttaa
luonnettaan ja merkitystään. Tapaustutkimuksen merkitys onkin siinä, että se tuottaa
yksityiskohtaista tietoa tapauksen toimijoista, tapahtumista, prosessista ja luonteesta. Tapaus itsessään ei ole yleistettävissä, mutta sen tutkiminen luo ymmärtämystä
erilaisia ilmiöitä kohtaan myös muissa konteksteissa.
2.4

Metodi – Mixed methods

Ontologisen, epistemologisen ja metodologisen pohdinnan jälkeen on varmistuttava
siitä, että erityisesti metodeilla ei suljeta pois ihmisenä olemisen ulottuvuuksia. Jos
metodit rajaavat ihmisen objektiksi, se ei ole enää holistisen ihmiskäsityksen mukaista tutkimusta (Rauhala 2009). Metodeilla Crotty (1998: 3, 6–7) tarkoittaa tekniikoita, joita käytetään tutkimusaineiston hankkimisessa ja analysoinnissa. Tutkimus
typistetään kapeimmillaan aineiston hankkimiseksi olettaen, että siten koko tutkimus
on tehty luotettavasti ilman sen kummempia pohdintoja (Eskola 2006: 293–294).
Yleensä tämä ilmenee metodien teknisenä kuvauksena, esimerkiksi että aineisto
analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Mixed methods liittyy useiden metodien ja niiden
tuottamien aineistojen yhdistämiseen samassa tutkimuksessa. Käsitykseni on, että
mixed methods korostaa pelkän metodin sijasta myös ajattelun merkitystä suhteessa
kohteeseen, esimerkiksi miten metodiin liittyvät ennakkokäsitykset vastaavat tutkittavaa kohdetta ja siihen liittyviä oletuksia. Saarela-Kinnunen ja Eskola (2001: 158–
163) sekä Laine ym. (2008: 23–26) toteavat, että tapaustutkimuksessa voidaan yhdistää erilaisia aineistoja tai käyttää useita metodeja täydentämään toisiaan.
Tutkimuksessa käytän metodien ja tulosten tulkinnan osalta yhdistämistä (mixed methods), joka käsitteenä kuvaa triangulaatiota perusteellisemmin monimetodologisuuden kokonaisuutta. Yleensä kirjallisuudessa puhutaan asian yhdistämisestä
eli triangulaatiosta, kun yhdistetään samassa tutkimuksessa metodeja tai käytetään
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useampaa kuin yhtä tutkijaa, aineistoa tai metodologiaa (Denzin 1978, Creswell
2003, Tashakkori & Teddlie 1998, Eskola & Suoranta 1998: 69–70). Denzin (1978)
erottaa metodien sisäisen ja niiden välisen triangulaation. Sisäinen triangulaatio
tarkoittaa yhteen aineistonkeruumenetelmään liittyviä erilaisia mittausmenetelmiä,
jolloin aineisto hankitaan samanaikaisesti. Menetelmien välinen triangulaatio, josta
tässäkin tutkimuksessa on kysymys, tarkoittaa erilaisten aineistonkeruumenetelmien
liittämistä samaan tutkimukseen samanaikaisesti tai jaksottaisesti. Jaksottaisen menetelmätriangulaation tavoitteena on vertaistilanteeseen liittyvän ilmiön kokonaisuuden hahmottaminen. Eri tutkimusmenetelmät ja paradigmat voivat saada aikaan
sen, että samanaikaisesti voi olla voimassa samaa ilmiötä koskevia keskenään erilaisia tutkimustuloksia. Tutkimuksen metodien, kyselyn ja kirjoitelmien, sisällöllistä
kehittämistä kuvaan ja perustelen tarkemmin osassa II ja III. Lisäksi kuvaan kunkin
aineiston analysoinnin perusteissa, miten olen käsitellyt, tulkinnut ja ymmärtänyt
aineiston.
Mixed methodsin käyttö on aikaa ja resursseja vaativa tapa tehdä tutkimusta,
mutta se antaa tilaisuuden laajentaa ja syventää tutkimuskohteesta saatavaa tietoa.
Toisaalta menetelmien tuottama tieto voi johtaa käsitteellisiin sekaannuksiin, ristiriitojen hyväksymiseen ja teoriattomaan tietoamiseen. (Eskola & Suoranta 1998: 71,
Rauhala 2009: 205.) Mixed methodsin avulla osoitetaan, ettei jokin tulos ole sattumanvarainen, sillä sama tulos voidaan saavuttaa usealla eri menetelmällä. Eri menetelmiä käytetään usein niin, että määrällistä aineiston keruuta sovelletaan tutkimusaiheen makrotasolla, eli etsitään joitakin yleisiä tunnuspiirteitä, joita sitten tarkemmin tutkitaan laadullisella aineistolla. (Pitkäniemi 2009: 334–337.)
Mixed methodsia on typologisoitu eri tavoin. Leech ja Onwuegbuzie (2009) sekä Creswell, Plano Clark ja Tashakkori (2007) luokittelevat mixed methodsin typologiat kolmen kriteerin mukaan. Kriteereinä ovat aineistojen hankkimisen ajoitus
(saman- tai eriaikaisesti), kunkin aineiston painoarvo (saman- tai eriarvoinen) suhteessa toiseen aineistoon sekä aineistojen yhdistäminen osittain tai täydellisesti.
Laadullinen ja määrällinen aineisto voidaan sulauttaa, liittää tai upottaa yhteen joko
aineiston analyysin, tulosten tai johtopäätösten yhteydessä. Aineistot voidaan liittää
myös siten, että laadullisen aineiston tulokset ohjaavat määrällisen aineiston tulosten
muodostamista tai päinvastoin ja tulokset kuvataan yhdessä. Aineistot voidaan myös
yhdistää upottamalla, eli määrällinen aineisto on pääaineisto, jota syvennetään joltain osin laadullisella aineistolla, tai päinvastoin. Toisin sanoen syventävä aineisto
upotetaan pääaineiston sisään. Typologiat ovat triangulaatiomalleja.
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Tutkija tekee vääryyttä ihmisen kokemuksille, jos niitä pidetään tilastollisina ja
yhteen laskettavina toisen ihmisen kokemusten kanssa. Positivistinen sitoumus ei
yksin riitä kuvaamaan opiskelijan inhimillistä elämää ja siihen liittyvää kokemusta
vertaistilanteista. Kvantifioiva tutkimus erilaisine mittareineen on myös erilaisia
käytäntöjä erilaisine ongelmineen kuvaavaa. Olennaista on kuitenkin ymmärtää se,
että tilastollinen merkitsevyystaso ei kerro asioiden merkittävyydestä, erojen teoreettisesta, käytännöllisestä tai kulttuurisesta tärkeydestä eikä erojen merkityksestä
itse ilmiön suhteen. (Ronkainen 2004: 47–50.) Myös kvantifioivassa tutkimusotteessa tutkija konstruoi sen, mitä hän muodostamansa tiedon avulla kuvaa. Tässäkin
suhteessa tutkija on dialogisessa, reflektiivisessä suhteessa maailmaan, mikä ilmenee laadullisena muutoksena. (Rauhala 2009: 212, 220.) Tässä tutkimuksessa empiirinen tilastollinen aineisto tuloksineen luo väljät todennäköisyysrajat opiskelijan
opiskeluorientaatioiden ymmärtämiseksi. Opiskelijan situaatio on aina ainutkertainen, ja sitä ei voi minkään lainalaisuuden avulla käsittää samalla tavoin. Esimerkiksi
vuorovaikutusta ei voida selvittää pysyvillä lainalaisuuksilla. Opiskelija kehittyy
omassa olemassaolossaan ja siksi kuvaukset keskiarvoihmisistä eivät ole mahdollisia. Eksistentiaalisen fenomenologian mukaan keskiarvoihmistä ei ole olemassa.
(Lehtovaara 1994: 140, 223, 226–227, 235, Rauhala 2009: 204–205.)
Perinteisesti kyselytutkimuksella hankittua määrällistä aineistoa on tarkasteltu
objektiivisuuden avulla, jolloin taustalla ovat ilmiön mittaaminen, kontrolli ja tilastolliset päätelmät. Tavoitteena on yleisten tutkijasta ja tutkimuksen kontekstista
riippumattomien seikkojen etsiminen. Ronkainen (2004: 45, 49) jatkaa, että kvantifioiva tutkimus rakentaa tulkinnat määrien, niiden muutosten ja matemaattisten
mallien avulla. Ero erilaisen tiedon tuottamisessa ei välttämättä ole tietoteoreettinen. ”Kvantifioiva tutkimus mittauksen tai kuvauksen lisäksi valitsee, näkökulmaistaa ja merkityksellistää sitä, mikä tuotetaan tietona.” Skinnari (2007) mainitsee
myös, että asioiden dikotominen jaottelu ei ole suotavaa, koska elämä on jatkuvaa
muodonmuutosta. Ihmisen oman elämän totuudellisuus näyttäytyy ainutlaatuisena,
vapaana tahtona mutta myös ”materialistisena energiana”. Kirjoitelmilla hankitun
sanallisen aineiston mielenkiinnon kohteena ovat opiskelijoiden kokemukset. Päämääränä ei ole riippumattomien tekijöiden etsiminen vaan ilmiön ymmärtäminen
kontekstissa. (Ronkainen 2004: 47, 65–66, Eskola 2006: 293–295.) ”Kausaalisuus
on yksinkertaisesti riittämätön ihmisen ja inhimillisen käyttäytymisen tarkasteluun,”
sanoo Pylvänäinen (2004: 24). Eskola (2006) mainitsee, että esimerkiksi faktorianalyysi antaa tutkijalle useita erilaisia oikeita ratkaisuvaihtoehtoja, joista tutkija oman
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tulkintansa avulla tekee valinnan. Siksi olennaista on tutkimuksessa tehtyjen valintojen perusteleminen, reflektointi, mieluummin kuin aineistojen vastakkainasettelu.
Hermeneuttisen suuntauksen mukaisesti objektiivisuuteen ei suhtauduta perinteisen ankarasti. Tutkija saa ymmärtää kohdetta luonnollisen asteensa mukaisesti
sekä siitä situationaalisuudesta käsin, josta hän tapausta lähestyy. Tutkimuksellinen
ymmärtäminen on aina tutkijan toimesta tapahtuvaa ja siinä mielessä subjektiivista.
(Perttula 2005: 156–166.) Maailmaan liittyvät ilmiöt ovat samanaikaisesti sekä määrällisiä että laadullisia ja vertailu objektiiviseen ja subjektiiviseen ei ole enää pätevä
(Pitkäniemi 2009: 335). Käsitykseni mukaan mixed methods korostaa tutkijan ajattelun ja asennoitumisen merkitystä eikä tutkijaan nähden jotain erillistä. Kun metodeissa korostuu itse mittarin sijasta ajattelun ja asennoitumisen metodi, se tuo esiin
subjektiivisen ymmärtämisen ja kohteen yksittäisyyttä sekä suhteellisuutta korostavan luonteen (Perttula 2005: 157). Yhdistämällä erilaisia aineistoja ja niistä saatavia
tuloksia voidaan vertaistilanteesta saada moniulotteinen käsitys. Opinnäytetyötään
tekeviltä opiskelijoilta kerättävät aineistot käsitetään tutkimuksessa toisiaan täydentävinä ja tukevina. Kuviossa 2 olen kuvannut mixed methods -asetelmaa tässä tutkimuksessa.
Tutkimuksessa tehtävät valinnat perustuvat tutkittavan ilmiön ontologisen määrittelyn ja pohdinnan perusteella päätettyihin epistemologisiin valintoihin. Mixed
methodsin yhteydessä tutkijan on kysyttävä itseltään, miten nämä ovat yhdistettävissä samaan tutkimukseen ja tutkimustehtäviin. Tätä olen tässä luvussa pyrkinyt kuvamaan ja perustelemaan.
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OPISKELUORIENTAATIOT

OPINNÄYTETYÖN VERTAISTILANTEET

KYSELY
Määrällisen aineiston
keruu 2007
1 KIRJOITELMA
Laadullisen aineiston keruu
2007–2008

Quan
Aineistoanalyysi Eksploratiivinen
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ryhmittelyanalyysi
Eksploratiivinen
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2 KIRJOITELMA
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Aineistoanalyysi
Deduktiivinen eli teemasidonnainen

Tulokset–teemat

QUAL
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Tulokset–teemat

Merkityskokonaisuudet ja -verkostot -luvussa
Johtopäätökset quanQUAL
Opinnäytetyön vertaistilanteiden kehittäminen ammattikorkeakoulupedagogiikan suuntaisesti

Kuvio 2. Tutkimuksen mixed methods -asetelma ja sen jaksottaisuus.
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3

Ammattikorkeakoulupedagogiikka

Tarkastelen tässä luvussa tutkimuksen tarkoituksen kannalta keskeisimpiä ammattikorkeakoulupedagogiikkaan liittyviä asioita. Kuvaan yleisesti ammattikorkeakoulun
pedagogiikan lähtökohtia työelämälähtöisyyden kannalta. Työelämälähtöisyyden
olen rajannut vertaistilanteiden tutkimisen osalta rajauksen ulkopuolelle, mutta vertaistilanteiden merkitys asiantuntijuuden kehittymisen osalta tukee työelämässä
tarvittavaa osaamista. Pedagogiikan päämääränä on opiskelijan asiantuntijuuden
kehittyminen, jota tarkastelen osassa III luvussa 1. Lisäksi kuvaan tässä pääluvussa
oppimista tukevan pedagogiikan piirteitä ammattikorkeakoulutuksessa, jolloin tuon
esille didaktisen kolmion kehyksen ja avaan pedagogisia sekä didaktisia näkökulmia
sen avulla. Kolmannessa alaluvussa kuvaan pääpiirteet opinnäytetyön pedagogisesta
prosessista vuorovaikutusprosessien kehien avulla. Kahdessa viimeisessä luvussa
rakentuu siis perustaa myöhemmin tarkasteltavalle vertaistilanteelle (osa III ja luku
2). Samalla muodostuu perusteltu kuvaus tutkimuksen pedagogisesta kehyksestä.
3.1

Ammattikorkeakoulupedagogiikan lähtökohdat
työelämälähtöisyydessä

Ammattikorkeakoulupedagogiikan yksi tärkeimpiä kysymyksiä on se, millaista
asiantuntijuutta koulutus opiskelijoiden kautta työelämään tuottaa. Tynjälä (2008)
toteaa, että asiantuntijalle on ominaista tieteellisen sekä kriittisen ajattelun lisäksi
verkostoitumistaidot. Työelämässä tarvitaan työntekijöitä, joilla on alan substanssiosaamista, tiedon käsittelytaidot, taito löytää tietoa ja tarkastella sitä kriittisesti
sekä taito osata tehdä analyysejä että synteesejä. Callaghan (2006) ja Tilley (2008)
toteavat, että terveysalan ydinosaamiseen kuuluu tiedon soveltamisen ja hyödyntämisen taito sekä taito työskennellä moniammatillisissa tiimeissä. Tarvitaan moniammatillisen yhteistyön ja erilaisissa työyhteisöissä toimimisen osaamista. Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen on avaintaito myös muun työelämässä tarvittavan
osaamisen mahdollistumiseksi (mm. Pelttari 1997, Benkert, Tanner, Guthrie, Oakley
& Pohl 2005, Raines 2008). Valmistuneet korkeakouluopiskelijat korostavat sosiaalisten taitojen merkitystä, jotka kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoittaa oppivansa
työelämässä. Miten siis voidaan kehittää pedagogiikkaa, joka tukee opiskelijan ajattelun taitojen kehittymistä ja samanaikaisesti työelämässä vaadittavaa monialaista
osaamista? (Tynjälä 2008: 125.) Ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen yhteistyö on yhä merkityksellisempää, kun kehitetään pedagogiikkaa siihen suuntaan,
jossa opiskelijat voivat opiskella aidoissa työelämän oppimisympäristöissä. Taustak57

si tarvitaan yhteinen käsitys siitä, miten asiantuntijuus kehittyy ja miten sen kehittymistä voidaan koulutuksen aikana edistää pedagogiikan avulla.
Ammattikorkeakoulupedagogiikalla on takanaan lyhyt historia, jonka juuret
ovat ammattikasvatuksessa ja korkeakoulupedagogiikassa, ja se etsii yhä paikkaansa
kasvatustieteen kentässä. Pedagogiikka viittaa opetussuunnitelmallisiin kehyksiin,
jotka käsittävät opiskelijan oppimisen, ohjaamisen, oppimisympäristön ja arvioinnin. Opettajuus on myös osa pedagogiikkaa. (Kotila 2003.) Frimanin (2004) mukaan
suunnitelmallinen ja johdonmukainen ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittäminen puuttuu. Omaleimainen pedagogiikan kehittäminen unohdettiin jo siinä vaiheessa, kun ammattikorkeakoulujen kokeiluvaiheessa päädyttiin erilaisiin ammattikorkeakoulumalleihin. Myös Raudaskoski (2000) toteaa tutkimuksessaan, että ammattikorkeakoulujen pedagogiikkaa oli kehitetty sen ensimmäisenä vuosikymmenenä
itsenäisesti ammattikorkeakouluittain ja koulutusohjelmittain. Tämä on konkretisoitunut ammattikorkeakoulujen ainutlaatuisina, itsenäisinä ja yksityisinä opetussuunnitelmallisina ratkaisuina (Coate 2009, Fraser & Bosanquet 2006).
Pääpaino ammattikorkeakoulupedagogisessa tutkimuksessa on ollut oppimiseen
ja ohjaamiseen liittyvässä tutkimuksessa. Työelämän vaatimukset ohjaavat ammattikorkeakoulupedagogiikkaa tiettyyn suuntaan. Myös koulutusalan omat erityispiirteet, opiskeltavan aiheen sisältö ja henkilöstön toimintatapa ohjaavat pedagogista
kehittämistä. (Herranen 2003: 113–150.) Yhteisesti hyväksyttyä pedagogiikan teoriaa ei ole kehitetty, ja pedagoginen kehittäminen jäi ammattikorkeakoulun rakennekehityksen myötä vähäiseksi (Raudaskoski 2000, Friman 2004). Tutkimusta on tehty
ammattikorkeakoulun pedagogisista vaihtoehdoista kuten projektioppimisesta (Vesterinen 2001), tutkivasta ja kehittämispohjaisesta oppimisesta (Suhonen 2008),
opinnäytetyöstä (Rissanen 2003, Frilander-Paavilainen 2005, Heinonen 2006, Hyrkkänen 2007) ja ongelmaperustaisesta oppimisesta (Lähteenmäki 2006). Myös ammattikorkeakoulun opettajuus ja sen kehittyminen on ollut tutkimuksen kohteena
(Laakkonen 1999, Raudaskoski 2000, Rekola 2003, Auvinen 2004). Laurean ammattikorkeakoulussa kehitetty kehittämispohjainen oppimisen toimintamalli (Learning
by Developing, LbD) on osoittautunut ratkaisuksi, jonka avulla on onnistuttu ylittämään ammattikorkeakoulun ja työelämän väliset raja-aidat (Rauhala 2008, Piirainen
2008, Kallioinen 2009, Lampelo ym. 2010: 74).
Tässä tutkimuksessa on samoja pedagogiikan kehittämisen piirteitä kuin Vesterisen (2001) tutkiessa ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyötä projektiopiskelussa. Projekti kuvaa työelämän aitoa oppimisympäristöä, opetus- ja opiskelumenetelmää, opiskeltavaa substanssia ja kehittämisen välinettä. Vesterinen (2001: 72,
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160–165) puhuukin jo pedagogiikan eriytyneisyydestä korostaessaan projektipedagogiikkaa omana pedagogiikan muotonaan. Projekti mahdollistaa erityisesti opiskelijan metakognitiivisten taitojen ja moniammatillisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymisen (Callaghan 2006, Tynjälä 2008: 127, Tilley 2008, Raines 2008).
Tuloksissaan Vesterinen (2001: 170–178) toteaa, että projektissa oppiminen mahdollisti opiskelijalle kehittämisorientaation, tuki opiskeluun sitoutumista, asiantuntijuuden jakamista ja vertaisarviointia. Erityisesti tiimimäisen työskentelyn avulla opiskelijat kokivat oppivansa työn muuttuvaa luonnetta, ymmärsivät työn yhteiskunnallista luonnetta ja saivat kokemuksia erilaisista oppimisympäristöistä. Suhonen
(2008: 52) ja Friman (2004: 137) kysyvät jo, onko ammattikorkeakoulussa kehittäminen liitetty jo liikaa lyhytkestoisiin projekteihin kokonaisuuden hämärtyessä.
Korostuuko opiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymisen sijaan sopeutuminen
ja selviytyminen projekteista? Vaarana on, että koulutuksen sisällöt ja menetelmät
määrittyvät taloudellisen tehokkuuden ja jatkuvan kasvun mittareiden pohjalta.
Yliopistopedagogiikan perustana on oppimisen ja tutkimuksen kiinteä yhteys
(Nevgi & Lindblom-Ylänne 2004: 17). Ammattikorkeapedagogiikan taustalla on
oppimisen ja ohjauksen kiinteä yhteys työelämään, käytäntöön (Kotila 2003, Käyhkö 2007, Suhonen 2008). Työelämässä korostuvat kompetenssit suuntaavat asiantuntijuuden kehittymistä tukevaa koulutusta käytännöllisyyteen. Herranen (2003) toteaa, että opettajat ja opiskelijat pitävät itsestään selvänä käytännönläheisyyttä työelämän asettamien ehtojen täyttämisessä. Käytännönläheisyys kuvataan tutkimuksessa osaamisena, taitoina, konkreettisiin asioihin sitoutumisena ja tietona asioiden
tekemisestä. Käytännönläheisyydellä viitataan tapoihin ja menetelmiin, joilla työelämäyhteistyötä tehdään (Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen 2009: 22–23, Neuvonen-Rauhala 2009: 11). Toimintaympäristön muutokset
luovat uudenlaisia kehittämistarpeita. Terveydenhuollon rakenteissa ja sisällä tapahtuvat muutokset, väestön ja ihmisten kasvuympäristön muutokset ja globalisaatio
kaikkinensa asettavat vaatimuksia koulutuksen ja pedagogiikan kehittämiselle (Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 2011, Pyykkö 2009, Heinonen 2010). Asiantuntijuudessa korostuukin kyky toimia muuttuvissa ja ennalta osoittamattomissa tilanteissa sekä kyky uudistaa työelämää. Niemelä ym. (2010, 62–64) toteavat, että ammattikorkeakoulututkinnot vastaavat hyvin työelämän tarpeita. Koulutuksen ja työelämän tiivis yhteistyö on vaikuttanut erityisesti opetussuunnitelmien sisältöihin,
ydinaineksen valintaan sekä opetuksen ja tki-toiminnan integrointiin.
Ammattikorkeakoulupedagogiikan perusteita tarkasteltaessa on havaittavissa,
että määrällinen näkökulma on ollut pitkään kehittämistyön mallina. Opiskelijan
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opintojen eteneminen, tutkintoaikojen lyhentäminen ja keskeyttämisten vähentäminen ovat olleet ammattikorkeakoulujen keskeinen tavoite jo 1990-luvulta lähtien.
Ammattikorkeakoulun opetuksen tasoa mitataan määrällisillä mittareilla, kuten
hakijoiden määrällä aloituspaikkaa kohden sekä tutkinnon normiajassa suorittaneiden ja keskeyttäneiden määrällä. (Rauhala 2008, Ammattikorkeakoulujen sopimuskauden 2010–2012 tuloksellisuusrahoituksen tuloksellisuusmittarit 2010, Kajaanin
ammattikorkeakoulun toiminnan analyysi 2008 2009.)
Perinteiset opetuskäytännöt eivät ole enää optimaalisia nykyisen työelämänkompetenssien kehittämisessä, ja siksi pedagogiikan uudistaminen on tarpeen (Tynjälä 2008: 124). Lähiopetuksen väheneminen ja opiskelijan itsenäisen opiskelun
lisääntyminen, yhteistoiminnalliset opiskelumenetelmät, virtuaaliopetuksen laajeneminen, vaatimus työelämäyhteyksien vahvistamiseen, lisääntynyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä kansainvälistyminen ovat luoneet paineita pedagogiikan kehittämiselle ja tutkimukselle (Auvinen 2004, Suhonen 2008, Salminen
& Ylä-Anttila 2010). Ammattikorkeakoulun pedagogiikka tarkentuu opetuksen,
tutkimus- ja kehittämistyön sekä työelämän kiinteässä yhteydessä (KallioniemiChambers 2010: 32).
Yhteinen eurooppalainen kehitys on antanut suuntaviivat Suomen ammattikorkeakouluissa toteutuvalle pedagogiikalle (OPM 2005, Arene 2007, Pyykkö 2009).
Ammattikorkeakoulut ottavat huomioon opetussuunnitelmissaan eurooppalaisen
tutkintojen viitekehyksen EQF:n, joka perustuu opiskelijan oppimistuloksiin ja saavutettuun osaamiseen (Bolognan julistus 1999). Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–
2016 (2011) -kehittämissuunnitelmassa todetaan, että ammattikorkeakoulujen merkitystä alueita ja työelämää palvelevan tutkimus- ja kehitystyön osalta edelleen tiivistetään ja opetuksen painopiste on korkeatasoisessa työelämäläheisyydessä. Opetus
ammattikorkeakoulussa perustuu tutkittuun tietoon, mutta se integroituu ja sovelletaan työelämän käytäntöihin. Ammattikorkeakouluopinnoissa korostuvaa työelämälähtöisyyttä tuetaan kehittämällä harjoittelua sekä integroimalla opinnäytetöitä työelämää palveleviin hankkeisiin (Neuvonen-Rauhala 2009: 41, 57–58).
Ammattikorkeakoulupedagogiikassa työelämän ja koulutuksen vuoropuhelu on
syventynyt ja se on tuonut keskusteluun osaamisperustaisuuden (van der Klink &
Boon 2002, Euroopan komissio 2008, Stiwne & Alves 2010). Pedagogiikan kannalta
muutos ilmenee esimerkiksi keskustelun siirtymisenä oppisisältöjen sijasta opiskelijan osaamiseen (osa III ja luku 1) (mm. Delamare La-Deist & Winterton 2005, Isopahkala-Bouret 2005) ja oppimistuloksiin samalla, kun on käynnistynyt muutos
oppimisen sosiokonstruktivistisen paradigman soveltamiseen (Mulder, Weigel &
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Collins 2007). Konkreettisten opetusmenetelmien ja työskentelytapojen harjoitteleminen sekä oppimisen liittäminen yhteisölliseen toimintaan kehittää pedagogiikkaa
(Repo 2010: 101). Korkeakoulut ovat kehittäneet opetusta ja oppimista palvelevia
ratkaisuja, seuraavat pedagogisten tavoitteiden saavuttamista ja resursoivat sen kehittämiseen. Korkeakoulujen tulee kuitenkin yhä edelleen uudistaa koulutuksen
sisäisiä arviointimenettelyitä, joilla tuetaan pedagogisen toiminnan kehittämistä.
(Rauhala 2008, Moitus 2009: 58–59.)
Kun uudistetaan ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjä, oppimista ja opetusta, se muuttaa ja murtaa totuttuja tapoja. Kun ammattikorkeakoulu profiloituu
korkeakoulumaailmassa, se ilmenee myös pedagogiikan kehittymisenä. Ammattikorkeakoululaissa (2003/351) määritellään sen tehtäväksi muun muassa antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista
kasvua ja harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Lailla siis määritellään
ammattikorkeakoulun yhdeksi tehtäväksi yksilön ammatillisen kasvun tukeminen,
joka toteutuu erityisesti opiskelijan opintojen ja niiden ohjauksen avulla. Tutkimusja kehittämistyö sekä aluekehitys edistävät ammattikorkeakoulun arvovaltaa ja mainetta, jolloin pedagogiikan kehittäminen voi helposti jäädä toisarvoiseen asemaan.
Pedagogiikan kehittäminen on näkymättömämpää ja pitkäjänteisempää kuin esimerkiksi hanketoiminta. Pedagogiikka on ammattikorkeakoulun päätehtävä, ja sen laatu
ilmenee opetuksen laatuna, joka heijastuu opiskelijoiden oppimistuloksiin sekä asiantuntijuuden kehittymiseen. (Rauhala 2002: 62, Rauhala P 2009: 41–43.)
Ammattikorkeakoulun uudessa pedagogiikassa on kyse vapauden ja yksilöllisyyden tulemisesta osaksi koulun toimintakulttuuria aiempien koulumaisten, kontrolliin ja samanlaisuuteen kiinnittyneiden toimintatapojen tilalle (Herranen 2004,
Latomaa 2011). Ammattikorkeakoulupedagogiikka käsittää ihmisen tiedollisten ja
taidollisten valmiuksien lisäksi myös ihmisen kehityksellisen merkityksen, jolloin
myös eettis-sosiaaliset ja esteettiset valmiudet sisältyvät pedagogiikkaan. Pedagogiikkaa esitetään usein sisällöttömänä didaktiikkana, joka liitetään opetusteknologiseen didaktiikkaan. (Suortti 1980: 46–48.) Ammattikorkeakoulupedagogiikalla on
eksistentiaalisia piirteitä, joissa korostuu ihmisen tietoisuuden ja tajunnan laadullisen muutoksen ymmärtäminen, mikä muotoutuu ihmisen tiedon ja henkisen kehittymisen välisessä suhteessa. Tiedon, oppimisen ja opiskelijan henkisen kehittymisen
välisen yhteyden ymmärtäminen on osa ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämistä (Pykäläinen 2004: 18–24, Rauhala 2009: 212–213). Vaarana on, että teknisin
menetelmin opiskelijat vieraannutetaan tiedon ja henkisen kehittymisen yhteydestä
ja he toteuttavat oppimisessaan vain tiettyjä toimintoja. Opetuksen tavoitteena tulee
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olla ihmisen henkinen kasvu (Skinnari 2007: 29). Pedagogiikassa ihminen sinänsä
on arvokas, mutta ihmisen arvo on pyritty sitomaan hänen suorituksiinsa. Opiskelijan inhimilliselle kehittymiselle on ominaista laadullinen muutos (Suortti 1980: 47),
joka on myös laadullisen ammattikorkeakoulupedagogiikan päämäärä. On aidosti
pyrittävä kiinni itse korkeakouluoppimisen ja -ohjauksen prosesseihin (Latomaa
2011) ja opiskelijan kasvatuksellisten päämäärien saavuttamiseen (IsopahkalaBouret 2008).
Ammattikorkeakoulupedagogiikka ymmärretään ammattikorkeakoululle asetettujen tavoitteiden, yhteiskunnallisen tilanteen huomioon ottamisen ja opiskelijan
asiantuntijuuden kehittymistä tukevan toiminnan kokonaisuutena. Kuten Suortti
(1980: 43) toteaa, korkeakoulupedagogiikka jatkuvana toimintana on sen itsensä
harjoittamana itsekritiikkinä paras ratkaisu. Näkemys ei edellytä erillistä ohjailua ja
säännöksiä, vaan se vaatii lähinnä siirtymistä teknisestä emansipatoriseen tiedonintressiin, tiedon, osaamisen ja asiantuntijuuteen kehittymisen merkityksen korostamiseen. Tavoitteena on siis pelkän tiedon välittämisen sijaan ymmärtää opiskelijan
ymmärryksen ja persoonan kehittyminen (Latomaa 2011). Tarvitaan keskustelua ja
tutkimusta ammattikorkeakoulupedagogiikan perusteista ja mahdollisuuksista suhteessa opetuksen tavoitteen asetteluun, koska vaarana on, että keskiöön nousevat
tehottomat didaktiset temput. Pedagogiikan keskiöön nousee didaktiikka, kun pyritään ymmärtämään pedagogiikan laadullista perusluonnetta. Ammattikorkeakoulupedagogiikan tutkimuksen ja kehittämisen yksi mahdollisuus on ammattikorkeakouludidaktiikka eli ne menetelmät, joilla opiskelijaa voidaan auttaa saavuttamaan kehittymisen ja oppimisen oivaltaminen sekä tutkimuksellisen mielen mahdollisuus.
(Suortti 1980: 44, 48.)
Tässä tutkimuksessa tarkoitan pedagogiikalla ammattikorkeakoulun opetusoppimis-ohjauskokonaisuutta, jonka ymmärrän opiskelijan laadullisiin (tiedollinen,
taidollinen, eettis-sosiaalinen ja esteettinen) valmiuksiin pyrkivänä asiantuntijuuden
kehittymisenä. Pedagoginen tarkastelu rajautuu opinnäytetyön vertaistilanteissa
oppimiseen ohjattavan opiskelijan ja vertaisen välisessä vuorovaikutuksessa. Didaktiikan taustalla ovat opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaiset oppimista tukevat
kompetenssit, joiden avulla opiskelijan yksilöllisen ymmärryksen muutosta kohti
asiantuntijuuden osaamisen kehittymistä tuetaan ja joihin vaikuttavat ammattikorkeakoulun pedagogiset perusoletukset oppimisesta, opettamisesta ja ohjaamisesta
(Rauhala 2008). Opiskelijan kehityksen tukeminen asiantuntijuuteen on välttämätöntä, samalla kun pedagoginen toiminta sisältää pohdintaa ihmisenä olemisesta ja
hänen kehittymismahdollisuuksistaan sekä ihmisten välisistä suhteista. (Raudaskos62

ki 2000, Friman 2004, Rauhala 2009, Kallioniemi-Chambers 2010.) Myös Siljander
(2002: 200–201) toteaa, että koulutusorganisaatioiden tulee huolehtia opiskelijoiden
identiteetin kehittymisestä ja oppimisesta. Koulutusorganisaation orientaatioksi ei
riitä vain tiedon välittäminen vaan opiskelijoiden tukeminen edellyttää sitä, että
pedagoginen toiminta sisältää jatkuvaa pohdintaa ihmisen kehittymisen mahdollisuuksista.
Tämän tutkimuksen yhtenä merkittävänä lähtökohtana on kiinnittää huomio oppimisympäristöjen (jonka miellän tässä yhteydessä vertaistilanteisiin liittyväksi)
toteuttamisen pedagogisiin ja oppimisteoreettisiin perusteisiin. Tynjälä (2008) korostaa integratiivista pedagogiikkaa ja sen tärkeyttä mielekkäiden oppimisympäristöjen
rakentamisessa asiantuntijuuden kehittymisen tukena. Oppimisympäristö viittaa
fyysiseen tilaan, sosiaaliseen yhteisöön ja opiskelijan mielessä konstruoimaan käsitykseen ulkoisesta todellisuudesta (Korhonen 2003: 29, Repo 2010: 107). Integroiva
pedagogiikka korostaa oppimisen ja tiedon muotoutumista oppimisympäristön sosiaalisissa ja yhteisöllisissä vuorovaikutusprosesseissa. Oppimisympäristössä teoria ja
käytäntö vuorottelevat ja kytkeytyvät toisiinsa integroivalla tehtävällä, vertaistilanteeseen liittyvällä opinnäytetyöllä. Asiantuntijuuden kehittyminen ei ole siten kuvattavissa yksilöllisenä tiedon omaksumisprosessina, vaan muutoksena kohti yhteisöllisen oppimisen ja osallistumisen prosesseja. Samalla kun opiskelija kehittyy osaksi
ammattikorkeakoulun opiskelijayhteisöä ja vertaistoimintaa, hän kehittyy alansa
asiantuntijuuteen (osa III).
3.2

Oppimista tukeva pedagogiikka ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulu on muutosagentti, joka edistää hyvää työelämää, hyvää yhteiskuntaa, hyvää ympäristöä ja hyvää elämää (Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen 2009: 11, 50–52, Kallioinen 2009: 12). Oppiminen on
asiantuntijuuden kehittymistä kuvaava keskeinen käsite. Pedagogisilla ratkaisuilla
pyritään ohjaamaan opiskelijan oppimista. Oppimiskäsitykseen kuuluu tietoon ja
ihmisiin liittyvien perusolettamusten lisäksi pedagogisia näkemyksiä siitä, miten
oppiminen tapahtuu ja miten sitä voidaan edistää (Tynjälä 1999: 14, 28, Kauppila
2007: 11–13). Oppimisen avulla opiskelija saa uusia toimintamalleja oman elämänsä
hallintaan, kun oppiminen mahdollistaa muutoksen. Oppimista koskevat käsitykset
ovat muovautuneet behaviorismin ja kognitiivisen psykologian kautta konstruktivismiin ja sen eri suuntauksiin. Mainittujen käsitysten taustalla ovat eriävät käsitykset tiedosta, tiedon prosessoinnista ja oppimisesta. (Rauste-von Wright, von Wright
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& Soini 2003: 51–53.) Jokaisella opiskelijalla on oma käsitys siitä, mitä oppiminen
on. Opiskelija kuvaa oppimistaan asioiden muistamisena, tiedon omaksumisena,
kykynä soveltaa tietoa käytännössä, yhteistoiminnallisuutena ja tiedon konstruointina. (Vermunt 1998.)
Kotilan (2003) mukaan oppiminen liittyy ammattikorkeakoulussa tutkivaan ja
kehittävään näkökulmaan. Tutkiva oppiminen tähtää uuden tiedon tuottamiseen ja
kehittävä oppiminen korostaa työelämän kehittämistä uusia käytäntöjä oppimalla.
Erilaiset opintokokonaisuudet asettavat erilaisia tavoitteita koulutusohjelman pedagogiikalle, mutta tätä ei ole otettu tarpeeksi huomioon oppimiskäsityskeskustelussa.
Terveysalan opiskelijan oppimisen arviointiin ja opiskelumotivaatioon liittyvää
hoitotieteellistä tutkimusta on julkaistu keskiasteen koulutuksesta, mutta vastaavaa
ammattikorkeakouluopiskelijoihin kohdistunutta tutkimusta ei ole. Useimmiten
oppimista kuvataan erilaisissa tilanteissa tai tiettyyn asiaan liittyen. Erityisesti ohjattua harjoittelua on tutkittu toistuvasti, mutta esimerkiksi opetusmenetelmien ja niiden vaikuttavuuden tutkimus puutuu. Kaikkinensa terveysalan koulutuksen tutkimus
on ollut hajanaista. (Salminen ym. 2006.) Pedagoginen toiminta on pitkäkestoista ja
se tulee rakentaa hyvin opetusohjelmin, koska opiskelijan oppiminen tapahtuu yli
opintojaksorajojen eri konteksteissa (Kallioniemi-Chambers 2010: 35, 101). Siksi
pedagogiikan kehittäminen samoin kuin siihen liittyvän tutkimuksen tulee olla systemaattista ja pitkäjänteistä.
Ammattikorkeakoulun pedagogista keskustelua on hallinnut konstruktivismi eri
suuntauksineen (Kotila 2003, Enkenberg 2004, Moitus 2009). Tenenbaum, Naidu,
Jegede ja Austin (2001: 92) toteavat konstruktivistisuuden eri suuntausten olevan
opettajille myös epäselviä ja jakavan opettajien mielipiteitä opetuksen kokonaisuudesta. Konstruktivismi on opetuskokonaisuuden ideaali, ja sen soveltaminen opetuksen kokonaismalliksi on vähäinen. Konstruktivismi on yksi tapa tarkastella opetusta
ja oppimista. Muuttuneet käsitykset oppimisesta ovat luoneet uusia käsitteitä, esimerkiksi elinikäinen oppiminen ja ammatillinen kehittyminen. Oppimisen painopiste on siirtynyt oppimisen ja ohjauksen laadullisiin ominaisuuksiin. (Tynjälä 1999:
37–39, Puolimatka 2002: 42, OPM 2009.)
Kotila (2003: 15) pitää konstruktivismin ongelmana painottumista tiedolliseen
oppimiseen. Konstruktivismi korostaa oppimisen käsitteellistä muutosta taitojen
oppimisen jäädessä vähälle huomiolle. Taitaminen osaamisena tarkoittaa sitä, että
osaa toimia erilaisissa työprosesseissa työvälineet halliten ja siihen sisältyy myös
proseduraalista tietoa (Isopahkala-Bouret 2005: 46). Useimmat oppimiskäsitykset
korostavat tiedonkäsittelyä oppimisen peruskysymyksenä. Ammattikorkeakoulun
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kannalta tarkasteltuna työn taitaminen ja ammatillisen kehittymisen näkökulma
jäävät niissä ohueksi (Raij 2003). Myös Kivinen ja Riskelä (2003: 4–11) sanovat
konstruktivistisessa oppimisessa korostuvan toteavan tiedon, mikä on ongelmallista
ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Ammatilliseen kehittymiseen liittyvä
proseduraalinen tieto, ammattitaito, jää vähälle huomiolle. Lehto (2005) käsittelee
kriittisesti sitä, että opetuksessa tukeudutaan vankasti yhteen oppimiskäsitykseen,
sillä se ei ota huomioon opiskelijoiden erilaisia situaatioita eikä motivaatioorientaatioita.
Oppimiseen vaikuttavat olennaisesti yhteiskunnalliset rakennemuutokset, lainsäädäntö sekä korkeakoulupoliittiset suuntaukset, jotka luovat taustaa opetussuunnitelmalle, opetukselle ja opiskelijoiden oppimistavoitteille (Auvinen 2004, Rantanen
2004, Arene 2007, Pyykkö 2009). Ammattikorkeakouluopiskelijan oppimista suuntaa työelämä, ja se korostaa yksilöllisen oppimisen sijasta yhteisöllistä oppimista.
Oppiminen on sidoksissa sosiaalisen käytännön toimintaan, jolloin osallistuminen
sitoo opiskelijan yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Oppimisella tarkoitetaan
tällöin henkilökohtaista ja yhteisöllistä prosessia. Hakkarainen ja Paavola (2006)
korostavat kollektiivista asiantuntijuutta trialogisena prosessina, jolle on tyypillistä
toiminnan suuntaaminen yhteisen jaetun kohteen kehittämiseen. Kotilan (2003: 19)
mukaan tämä laajentaa ammattikorkeakoulun oppimiskäsityksestä käytävää keskustelua, mikä tarkoittaa myös opinnäytetyössä kokemusten ja oppimistulosten merkitysten arviointia yhdessä opiskelijan ja työyhteisön ammatillisessa kehittymisessä.
Oppiminen näin ymmärrettynä suuntaa tässä tutkimuksessa sen sosiokonstruktivismiin.
Ammattikorkeakoulunpedagogiikan muutosta on kuvattu pyrkimyksenä vapautua behaviorismiin liittyvistä luokkahuonekahleista ja opettajakeskeisyydestä kohti
sosiokonstruktivismia. Muutos asettaa opiskelijan aktiiviseksi oppijaksi ja hänen
oppimisensa keskipisteeksi. (Herranen 2003, Sung 2007, Kauppila 2007.) Ammattikorkeakoulussa oppimiskulttuurin muutos on merkinnyt sitä, että opiskelijasta on
tullut kuuntelijan sijasta oppimisensa vastuunkantaja. Opettajan ja opiskelijan suhdetta tiedon jakamisen sijasta määrittävät vuorovaikutus, ymmärtäminen ja dialogi.
Oppimisen yhteisöllinen luonne on keskeinen menetelmä opiskelijan perspektiivin
muutoksessa ja kriittisyyden kehittymisessä kohti asiantuntijuutta. Opettajan tärkein
rooli on olla ohjaaja, jonka tärkeimmät ominaisuudet ovat avoimuus, aitous, tasavertaisuus ja opiskelijan kunnioittaminen, jotka mahdollistavat oppimista tukevan ilmapiirin. (Adams & Hamm 1990: 4, 15, Herranen 2003: 117–120.)

65

Herrasen (2003: 115–118) tutkimuksessa terveysalan opettajat kuvasivat ammattikorkeakoulussa tapahtunutta oppimiskulttuurin muuttumista. Heidän mielestään oppimisessa oli siirrytty tiedon kaatamisesta sen rakentamiseen, mikä ilmeni
opiskelijan itseohjautuvuutena ja oppimisen reflektointia tukevien opetusmenetelmien kehittymisenä. Opettajan tärkein tehtävä oli opiskelijoiden asiantuntijuuteen
kouluttaminen, mikä edellytti uusien opetusmenetelmien kehittämistä. Opettajan
rooli on muuttunut ohjaajaksi, tuutoriksi ja koordinoijaksi, jolloin opettajan tehtävä
on auttaa opiskelijaa arvioimaan ja hankkimaan tietoa sekä ohjata opiskelijaa oppimisprosessissa yksilönä ja ryhmässä. Tulokset osoittivat, että oppimiseen liittyvä
pedagoginen orientaatio oli muuttumassa sosiokonstruktivistiseen suuntaan. Tällöin
opiskelijan oppiminen on tulkittavissa sosiaalisen todellisuuden kautta. Opiskelijaa
arvostetaan yksilönä ja hänen elämäntilanteensa, fyysisyytensä, psyykkisyytensä ja
sosiaalisuutensa otetaan huomioon. Pedagoginen toiminta on ammattikorkeakoulukulttuuriin sidottua ja se sisältää ne ydinprosessit menetelmineen, joilla edistetään
opiskelijan oppimisprosessia (Nummenmaa & Lairio 2005: 9–11).
Aikaisemmin kuvasin korkeakoulupedagogiikan olemusta, joka sisältää myös
eksistentiaalisia piirteitä ja jossa korostuu ihmisen tietoisuuden ja tajunnan muutoksen ymmärtäminen (Suortti 1980, Pykäläinen 2004, Rauhala 2009). Vaarana on, että
opetusteknisin menetelmin opiskelija toteuttaa oppimisessaan vain tiettyjä toimintoja. Kallioniemi-Chambers (2010: 48–50) pohtii opetukseen liittyviä pedagogisia
kysymyksiä. Virtuaalinen oppimisympäristö mahdollistaa vuorovaikutteisen opiskelun, mutta opiskelija voi opiskella ilman toisen ihmisen kohtaamista. Tällöin pedagogisessa toiminnassa yhteisöllisyyden rakentaminen on rajallista. Sosiaalinen aika
katoaa ja tilalle tulee yksilöllinen aika. Virtuaaliympäristö sisältää mahdollisuuksia
ja samalla vaatimuksia. Virtuaaliympäristössä luottamuksen ei tarvitse kohdistua
toisiin ihmisiin, vaan se voi kohdistua siihen pedagogiseen järjestelmään, jossa erilaisia opiskelutehtäviä tuotetaan ja arvioidaan. Virtuaalioppiminen edellyttää pedagogisten ratkaisujen jatkuvaa uudelleen pohdintaa.
Kallioniemi-Chambersin (2010: 6, 161) tutkimustuloksena muodostui kaksi
kulttuurista ajan mallia, pedagogisen praksiksen malli ja tehokkuuden ja hyödyn
praksiksen malli. Jälkimmäistä kuvasi ajan nopeus, kellon äänekkyys ja vallan persoonattomuus. Pedagogisen praksiksen malli jakautui kahtia siten, että toisessa korostui yksilöllinen aika ja toisessa yhteinen aika. Yksilöllisen ajan mallissa vastuu
oli hajautettu, mikä puutteellisesti toimiessaan vahvisti kellolla mitattavan ajan
korostuvaa roolia. Yhteisen ajan pedagogisessa praksiksessa aika oli uppoutunut
toimintaan, mikä ilmensi persoonallisia vuorovaikutussuhteita ja levollisuutta. Vas66

tuu toiminnan ajallisesta järjestämisestä oli pedagogeilla, joiden tuli tuntea toiminnan sisällöt ja ymmärtää prosessien luonne. Levollisuuden kulttuuri kiinnittyi oppimisprosesseihin, jotka olivat usein hiljaisia ja syklisiä ja joita vaimensi tehokkuuden
ja hyödyn vaatimukset. Levollisuuden kulttuuri osoittautui merkittäväksi koulutuksen pedagogisen tehtävän mahdollistajaksi. Tulokset osoittivat pedagogisen ajattelun
taustalla olevia peruslähtökohtia: miten toiminnassa korostuvat tehokkuus ja hyöty,
yksilöllinen ja yhteisöllinen toiminta.
Kun Suomen korkeakoulut siirtyivät eurooppalaiseen ECTS-opintopistejärjestelmään perustuvaan opintojen mitoitukseen, siirryttiin samanaikaisesti opiskelijalähtöiseen, osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämiseen (Arene 2007).
Tutkintotavoitteisen koulutuksen perustana ovat suomalaisten ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien yleiset tai yhteiset kompetenssit (Arene 2006: 2010). Yleisiä kompetensseja ovat itsensä kehittäminen, eettinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kehittämistoiminnan osaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen. (Arene 2006.)
Arene (2010) antoi uudet suositukset yhteisiksi työelämävalmiutta kuvaaviksi
kompetensseiksi: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen. Nämä kompetenssit luovat perustan
työelämässä toimimiselle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Kompetensseja kuvaava ammatillinen osaaminen sulautuu opetus- ja ohjaussuunnitelmassa niiden tavoitteisiin ja sisältöihin. Koulutusohjelmakohtaiset substanssispesifit kompetenssit
muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan (kuvio
3), jossa on esimerkki liikunta-alan opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen kuvauksesta (Opinto-opas 2009–2010 2009).
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Asiantuntija
työelämässä

Ammattispesifinen osaaminen
Liikuntaosaaminen
Yhteiskunta-,
johtamis- ja
yrittäjäosaaminen

Asiantuntijuus

Hyvinvointi- ja terveysliikuntaosaaminen
Pedagoginen ja liikuntadidaktinen osaaminen
Ammatillinen osaaminen
Yleiset työelämävalmiudet

Asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet
Kuvio 3. Liikunta-alan asiantuntijuuteen kehittyminen liikunta-alan koulutusohjelmassa
(Opinto-opas 2009–2010 2009).

Ammatillisen osaamisen kehitysprosessi näkyy opetussuunnitelmassa siten, että
koulutuksen vuositeemat kuvaavat opiskelijan kehittymistä kohti työelämän asiantuntijuutta. Esimerkiksi hoitotyön koulutusohjelman opetussuunnitelmassa vuositeeman mukainen opiskelijan kehitysprosessi on kuvattu hoitotyön perehtyjän, kliinisen hoitotyön osaajan ja soveltajan kautta kohti hoitotyön kehittäjää. (Pedagoginen
strategia 2008, Opinto-opas 2009–2010 2009.) Pedagogiikan taustalla on opetuksen
hyvä laatu, jolla pyritään turvamaan opiskelijan oppiminen. Osaamisen, kompetenssin ja asiantuntijuuden käsitteitä kuvaan tarkemmin osassa III luvussa 1. Asiantuntijuuden kehittymistä koskevat tutkimukset terveysalalla kohdistuvat useimmin sairaanhoitajan osaamisen kehittymiseen (Kuokkanen 2005, Salminen ym. 2006, Tuomi 2008).
Opiskelijan ohjaus on yksi tärkeä ulottuvuus pedagogisessa toiminnassa. Opiskelijan oppimis- ja ohjauskysymykset eivät ole mitä tahansa kysymyksiä, vaan niiden kehittäminen on keskeinen organisaation strategia- ja arvovalintaa kuvaava asia.
Erityisesti tulee kiinnittää huomiota ohjauksen kokonaissuunnitteluun, koordinointiin, ajantasaisuuteen ja täsmällisyyteen (Moitus ym. 2001: 87, 148–154). RepoKaarento (2007) huomauttaa, että toimintakulttuuri, joka korostaa yksilöllisyyttä ja
kognitiivista kehittymistä, ei tue yhteisöllistä perustaa. Ohjaukseen osallistuvien
toimijoiden joukko on suuri ja vaarana on, että ohjaus pirstoutuu. Yhä enemmän
yhteistoiminnalliset ohjauksen muodot ja yhteisön merkitys korostuvat opiskelijan
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ohjauksessa. Ohjauksen avulla pyritään saattamaan opiskelija jo opintojen aikana
työelämän yhteisöihin (Kotila 2003). Keskeistä oppimisessa ja ohjaamisessa on
sosiaalinen konteksti ja sen interaktion eri tasoilla oleva kohtaaminen (Adam &
Hamm 1990, Enkenberg 2004). Ohjauksella on merkitystä opiskelijan jaksamisen ja
ammatillisen kehittymisen muutoksen välineenä (Lavikainen 2010: 68–70, Udd
2010: 35).
Korkeakoulujen arviointineuvosto toteutti vuonna 2001 korkeakoulujen opintojen ohjauksen arvioinnin (Moitus ym. 2001) ja vuonna 2005 sen seurannan (Vuorinen, Karjalainen, Myllys, Talvi, Uusi-Rauva & Holm 2005). Vuoden 2001 arvioinnin
tuloksena esitettiin kahdeksan kansallista opintojen ohjauksen suositusta. Tämän
tutkimuksen kannalta suosituksista tuon esille seuraavat: ohjausmenetelmien (esimerkiksi ryhmäohjaus) käyttöä tulee tehostaa, opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksella opintojen ohjauksessa ja opiskelijan oppimisessa on tärkeä asema ja korkeakouluissa tulisi tutkia opintojen ohjauksen teoreettisia malleja ja ohjauksen palvelujärjestelmien kehittämistä. (Moitus ym. 2001: 34–47.) Ohjauksen seurannassa
Vuorinen ym. (2005) totesivat, että korkeakoulujen toimenpiteet eivät vahvista ohjauksen asemaa, vaan tehostavat jo olemassa olevia ohjauspalveluja. Ohjaus korostaa
edelleen opintojen suorittamista ja niiden tukemista, eikä opintoja ja niiden ohjaamista pidetä osana opiskelijan elinikäistä oppimista. Korkeakouluja suositeltiin
edelleen laatimaan kokonaisstrategiaan perustuva opintojen ohjauksen kokonaissuunnitelma. Kajaanin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin loppuraportissa todetaan, että ohjaustoiminta ei vielä integroidu riittävästi koko
organisaation toimintaan (Toikka ym. 2007: 31, 56–57). Opetussuunnitelman ja
opiskelijan ohjauksen suunnittelua ja toimintaa rytmittävät vuosikellot ovat toiminnan vahvuus. Opiskelijoiden ohjaukseen tulee edelleen kiinnittää huomiota, samoin
kuin tulee edelleen kehittää opettajien ja opiskelijoiden välistä dialogia. (Toikka ym.
2007: 21, Lavikainen 2010: 69, 162.) Ohjaajien pedagogisten taitojen puute on este
yhteistoiminnallisten oppimismenetelmien toteutumiselle, toteaa Udd (2010: 39).
Latomaa (2011) kuvaa ohjausta ohjaajan opiskelijan sivistystä tukevana pedagogisena toimintana. Ohjauksessa kohtaavat opiskelijan sivistyspyrkimys ja ohjaajan toiminta, joka tukee sivistysprosessin muutosta. Tavoitteena on opiskelijan mentaalisten ja toiminnan kompetenssien muotoutuminen. Pedagogisen ydinperustan
rajaan tutkimuksessani opetus-oppimis-ohjausprosessiin, jossa korostuvat ohjaajan
ja opiskelijan vuorovaikutussuhde sekä yhteisen mielenkiinnon kohteena oleva asiasisältö (kuvio 4). Ohjaajan toiminnassa ja ajattelussa on hänen suhteensa käsiteltävään asiasisältöön ja opiskelijaan. Ohjaajan ja opiskelijan vuorovaikutuksen osalta
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korostuu pedagoginen suhde, jossa myös ohjaus toteutuu. Pedagogiselle suhteelle on
tunnusomaista sen epäsymmetrisyys, joka viittaa ohjaajan ja opiskelijan erilaiseen
asemaan pedagogisessa toiminnassa. Kuitenkin ohjaus tapahtuu interaktiossa. Pedagoginen suhde on persoonallinen ja intentionaalinen, joka viittaa opiskelijasta välittämiseen ja välittämisestä suhteessa siihen, mitä hänestä kehittyy. (Kansanen 2004:
75–80, Jyrhämä & Syrjäläinen 2009: 424.)
SISÄLTÖ

Didaktinen suhde

OHJAAJA

OPISKELIJA
Pedagoginen suhde

Kuvio 4. Pedagoginen ja didaktinen suhde didaktisessa kolmiossa (Kansanen 2004,
Jyrhämä & Syrjäläinen 2009).

Pedagogisessa suhteessa erotetaan erilaisia näkökohtia. Ohjaajan ja opiskelijan vuorovaikutus tapahtuu opiskelijan vuoksi ja hänen parhaakseen (Skinnari 2007). Ohjaajan ja opiskelijan pedagoginen suhde on väliaikainen, mikä tukee opiskelijan kehittymistä itsenäiseksi ammatti-ihmiseksi. Udd (2010: 39) toteaa, että yliopistossa
opettajan ja opiskelijan vuorovaikutus on usein yksisuuntaista, jolloin opiskelija ei
pysty kriittisyyteen ja asioiden kyseenalaistamiseen. Siksi opiskelijan vaikuttaminen
pedagogiikkaan on käytännössä vaikeaa. Rauste-von Wright ym. (2003: 58) korostavat pedagogiikan tärkeyttä oppimismotivaation ja oppimisen kannalta. Olennaista
on, että opiskelija omaksuu oppimisen tavoitteekseen. Ohjaajan asiantuntijuus substanssin hallinnasta antaa hänelle valtaa ohjata opiskelijaa opetus-ohjaussuhteessa.
Latomaa (2011: 48) toteaa, että aina aluksi pedagoginen ja didaktinen ohjaussuhde
on asymmetrinen, sillä ilman ohjaajan ja opiskelijan välistä kompetenssia ei kyseessä ole ohjaus. Vähitellen opiskelijan mentaalisen kehittymisen myötä asymmetria
poistuu ainakin kohteena olevaan sisältöön.
Opiskelijan suhde opiskeltavaan sisältöön on didaktisen suhteen ymmärtämisen
avain. Opiskelijan suhde sisältöön paljastaa oppimisen suhteen. Opettajan orientaa70

tiota tähän suhteeseen kutsutaan didaktiseksi suhteeksi, joka tarkoittaa opettajan
suhdetta opiskelijan ja sisällön väliseen suhteeseen. Didaktinen suhde saa merkityksen ohjaustapahtuman tarkoituksesta, tietyn sisällön käsittelystä ja oppimisesta.
Ohjaajan tehtävä on tukea opiskelijan oppimista. Opiskelija opiskelee asiaa pedagogisessa suhteessa, ja kun opettaja ohjaa tätä toimintaa tavoitteiden mukaisesti, syntyy uusi didaktinen suhde. Didaktinen suhde mahdollistaa opettajan kontaktin sekä
opiskelijan opiskeluun että hänen oppimiseensa. (Kansanen 2004: 80–81, Jyrhämä &
Syrjäläinen 2009: 424–425.)
Ohjaussuhteen luonne määrittyy sen mukaan, millaisen suhteen ohjaaja ottaa
opiskelijan sisältösuhteeseen eli niihin tekijöihin, joita voidaan opetus-, oppimis- ja
ohjausprosessissa ottaa esille. Ohjaussuhde tarkoittaa ohjaajan pyrkimystä ymmärtää
sitä, millainen on opiskelijan suhde asiaan ja sen sisältöön. Ohjaussuhteessa ovat
läsnä ohjaajan toiminta ja opiskelijan mielen mentaaliset prosessit (Latomaa 2011,
48, 56). Pedagogista suhdetta voidaan kuvata kehittymisen jatkumona ohjaajan vuorovaikutustilanteissa toimimisesta empatian ja tuen kautta reflektiiviseen sekä dialogiseen uutta kriittistä ajattelua tuottavaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus keskusteluineen on reflektiivisyyttä kehittävää, ja asiantuntijuuteen kehittymisessä korostuu dialogisuus. Vuorovaikutuksellisen reflektiivisyyden merkitys korostuu opiskelijan oppimisen edistäjänä (Udd 2010: 84). Tärkeää on, että opettaja tukee opiskelijan
omien kokemusten reflektointia. Didaktisessa suhteessa ohjaaja lähestyy ensin opiskelijaa käytännöllisten asioiden ja ongelmien kehittämiseen keskittyen. Ohjaaja
tukee opiskelijaa löytämään perusteluja ratkaisuilleen ja tätä kautta vähitellen ymmärtämään metakognitioiden merkityksen asiantuntijuuteen kehittymisessä. Myös
ammattietiikkaan liittyvät kysymykset ovat ohjaussuhteen kehittyessä yhä tärkeämpiä pohdintojen aiheita. (Friman 2004, Jyrhämä & Syrjäläinen 2009.) Merkityksellisen ohjaussuhteen muodostumisessa korostuvat opettajan opiskelijaan kohdistama
huomio ja kunnioitus sekä opiskelijalle varaama aika (Annala 2007: 173–174).
Opiskelijan ohjauksen merkitys korostuu uudella tavalla, kun oppimisprosessin
painopiste siirtyy työelämäläheiseen, kehittämishankkeissa ja asiantuntijaryhmissä
oppimiseen. Tällöin ohjaus tapahtuu ryhmässä ja kohdistuu koko ryhmän oppimiseen. Oppimista ilmentävä tutkiva ja kehittävä työote syntyy yhteisöllisestä tavasta
toimia (Suhonen 2008: 53–55). Asiantuntijaryhmissä opiskelija ja ohjauksen eri
asiantuntijat pohtivat työelämän kompleksisia ongelmia, jakavat osaamistaan ja
mietittivät uusia kehittymismahdollisuuksia. Opiskelijan ohjaus on työelämän ja
ammattikorkeakoulun henkilöstön toimintaa, ei vain yksittäisen opettajan, vertaisen
ja opiskelijan välistä jutustelua. Oppiminen työelämäläheisissä oppimisympäristöis71

sä liittää tiiviisti opiskelijan opinnäytetyön ohjausrinkiin työelämän asiantuntijat,
vertaiset ja opettajat. Pedagogisia oppimisympäristöjä luonnehtivia diskursseja ovat
avoimuus, työelämäläheisyys, projektikeskeisyys, yhteistoiminnallisuus, opiskelijakeskeisyys ja poikkialaisuus. Saarela ym. (2009) toteavat arvioinnissaan, että aidosti
tasavertaiset yhteiset kehittämishankkeet ja opetusprosessit työelämän ja ammattikorkeakoulun kesken ovat edelleen harvinaisia. Ammattikorkeakoulupedagogiikan
kehittäminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstön interaktiivista toimintaa ja
yhtenäistä linjaa työelämän toimijoiden kanssa (Vesterinen 2001).
Opintojen valinnaisuus on yksi ammattikorkeakoulupedagogiikkaan liittyvä
piirre. Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ohjaaminen ja arvioiminen sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnistaminen korostuvat. Vaikuttaa siltä, että ammattikorkeakoulun pedagogisen toiminnan kehittäminen
2010-luvulla on muuttumassa aikaisempaa yksilöllisemmän ohjauksen ja tarpeiden
huomioon ottamisen suuntaan (Arene 2007, Pyykkö 2009: 31), samanaikaisesti kun
yhteisöllisyyttä tukevia opetusmenetelmiä tulee kehittää (Repo-Kaarento 2007,
Repo 2010: 27, 78, 106).
Ryhmässä oppiminen ja sen ohjaaminen edellyttävät pitkäkestoisia prosesseja,
koska silloin on mahdollista kohdata ristiriitoja ja oppia niiden ratkaisutapoja (Häkämies 2007: 157). Käsitys yksilöllisen kehittymisen ja pedagogisen toiminnan
kehittämisen hitaudesta toteutuu arjessa samalla, kun hankkeisiin liittyvässä toiminnassa korostuu yhteisöllisyyden merkitys. Kallioniemi-Chambersin (2010: 143–149)
yhteisöllisyyttä korostavien tulosten mukaan tavoitteet neuvoteltiin vuorovaikutuksessa. Pedagogisen yhteisön merkitys korostui toiminnassa ja päätöstenteossa samanaikaisesti, kun perusta oli pedagogisessa ymmärryksessä ja sen tavoitteissa.
Yhteisöllisyyttä korostava ammattikorkeakoulun ja työelämän näkökulma antaa
mahdollisuuden käytänteiden uudelleen arvioimiseen ja asiantuntijuutta tukevan
koulutuksen kehittämiseen. Myös yhteisöllisyyden kautta voidaan lähestyä ammattikorkeakoulun pedagogiikan kehittämistä (Suortti 2001). Moitus ym. (2001: 36) sekä
Beck ja Kosnik (2002: 420) toteavat juuri yhtenä korkeakoulutuksen epäkohtana
henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden vähäisyyden.
Kehittämispohjainen oppimisen toimintamalli (LbD) on esimerkki siitä, miten
pedagogista toimintaa on kehitetty korkeakoulutasoiseksi. Kehittämispohjainen
oppiminen toimii ammattikorkeakoulun kolmen perustehtävän yhtenäistävänä viitekehyksenä sekä luo perustan toiminnan ja johtamisen kehittämiselle. Toimintamalli
mahdollistaa opiskelijan asiantuntijuuden yhteisöllisen kehittymisen, kun opiskelija,
opettaja ja työelämäasiantuntija kohtaavat työelämän autenttisissa kehittämistilan72

teissa. LbD edellyttää joustavaa yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjausta, samalla kun
se vahvistaa opiskelijoiden vertaisohjauksen ja työelämäasiantuntijoiden ohjauksen
merkitystä. Toimintamallia on kehitetty ansiokkaasti, mutta mallin kehittämistä
tulisi suunnata edelleen oppimisen ja ohjauksen arviointiin. (Rauhala 2008: 46–47,
Lampelo ym. 2010: 74–75.)
Yhteisöllisyys ilmenee opetuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä työelämän kiinteässä interaktiossa, mutta myös pedagogisessa ja didaktisessa suhteessa. Ammattikorkeakoulun kolme tehtävää ja näihin liittyvä työelämäläheisyys antavat laajan perustan pedagogiselle kehittämistyölle, joka on rajattu tässä
opinnäytetyöprosessiin ja siihen liittyviin vertaistilanteisiin.
3.3

Opinnäytetyö opettajan ja opiskelijan pedagogisessa ja
didaktisessa suhteessa

Opinnäytetyö on osoittautunut koko ammattikorkeakoulun olemassaoloajan opintojen keskeiseksi osaksi ja tutkinnon omaleimaiseksi määrittäjäksi. Opinnäytetyötä
käytettiin pitkään erottautumisen välineenä verrattaessa ammattikorkeakouluja tiedekorkeakouluihin. (Stenvall 1999, Heinonen 2006.) Opinnäytetyössä korostuu ammattikorkeakoulun pedagogiikkaa kuvaava kokonaisuus: kontekstuaalisuus, työelämälähtöisyys, sosiokonstruktivismia tukeva yhteisöllinen oppiminen, ohjaus sekä
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integrointi opiskeluun. Opiskelijan
asiantuntijuuden kehittymisen tukeminen erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa on lisännyt monimuotoisen ohjauksen kehittämisen tarpeita. Ohjauksen kohde
onkin siirtynyt oppimisen prosessiin. (Piirainen 2008.) Opinnäytetyöhön liittyvät
käytänteet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain ja koulutusohjelmakohtaisesti ilman yhtenäistä pedagogista perustaa.
Opinnäytetyö liittyy ammattikorkeakoulun koordinoimiin ja työelämän todellisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, jotka ovat opiskelijan oppimisen kannalta
monisidosteisia prosesseja. Opinnäytetyö tehdään työelämästä tulleiden pyyntöjen
pohjalta, tai aihe selkiintyy opiskelijalle käytännön harjoittelun aikana (Lavikainen
2010: 86). Opinnäytetyön onnistuminen edellyttää yhteistyötä, jossa jaetun asiantuntijuuden kautta luodaan uutta tietoa ja osaamista. Opettajalla on kokonaisvastuu
ohjata prosessia sekä opiskelijan oppimista siten, että eri osapuolten tavoitteet saavutetaan. (Rissanen 2003, Frilander-Paavilainen 2005.) Työelämän mukanaolo tuo
odotuksia ohjauksen monikerroksisuudelle (Ammattikorkeakoulutuksen… 2009,
Neuvonen-Rauhala 2009). Ohjaajien erilaiset tavoitteet heikentävät opiskelijan asi73

antuntijuuteen kehittymistä. Lisäksi opiskelijan ohjausta ja oppimista heikentävät
ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyön vähäisyys ja opettajien löyhä työelämäkonteksti. (Frilander-Paavilainen 2005.)
Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelu ja opetus on määritelty yhdeksi
ydinprosessiksi, joten opiskelijan ohjaus voidaan ymmärtää hänen asiantuntijuutensa
kehittymisprosessien yhteensovittamiseksi. Opinnäytetyön ohjauksessa korostuu
opiskelijan kehittymisen tukeminen persoonalliseksi asiantuntijaksi ja vastuulliseksi
työntekijäksi. Ohjaus on opiskelijan tukemista oppimisen, kasvun ja sosiaalistumisen muodostamassa pedagogisessa kokonaisuudessa (Latomaa 2011: 54), jolloin
erilaisten näkökulmien yhdistäminen muuttaa ohjauksen vaatimuksia. Tällöin ohjauksessa keskustellaan yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja työelämän muutostarpeisiin
vastaamisesta. Opinnäytetyön ohjaus korostuu opintojen keski- ja loppuvaiheessa,
jolloin opiskelijan asiantuntijuus on kehittymässä osaajasta kehittämiseen (liikunnanohjaaja) sekä soveltajasta kehittäjäksi (sairaan- ja terveydenhoitaja) (Opintoopas 2009–2010 2009). Ammattikorkeakouluasetuksen (2003/352) mukaan juuri
opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja
taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä asiantuntijatehtävässä.
Merkitykselliseksi oppimisen kannalta muodostuu se, millaiseksi opiskelija
mieltää opinnäytetyön. Keskeistä opinnäytetyön prosessissa on sitoutuminen, jota
ohjauksella tuetaan (Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakoulussa… 2006,
5, 9). Tilanteet mahdollistavat opiskelijalle hänen itsensä kannalta mielekkäiden
valintojen tekemiseen ja merkityksellisen oppimisen. Opiskelijan reflektiivinen
työskentely on häntä valtauttava ja vapauttava mahdollistaen kehittymisen (Adams
& Hamm 1990: 4, Udd 2010: 31). Kyseessä on pedagoginen vuorovaikutus- ja ohjaussuhde yhteistyösuhteena (Latomaa 2011: 52). Dialogisuuteen rakentuva kohtaaminen perustuu vastavuoroisuuteen, luottamukseen, kunnioittamiseen ja arvostamiseen
(Sarja 2003b, 2008). Onnistuessaan yhteistoiminta virittää opiskelijassa myönteisiä
kokemuksia, joihin liittyvät itsearvostus, henkilökohtaisuus ja pätevyyden tunne.
Osoituksena toimivasta pedagogisesta ohjaussuhteesta on oppijan aktiivinen osallistuminen.
Piirainen (2008) määrittelee ohjauksen pedagogiikan näkökulmasta intentionaalisena ohjaajan ja ohjattavan välisenä toimintana, jossa ohjaaja suuntaa intentionsa
ohjattavaan, hänen persoonaksi tulemiseensa ohjaten ohjattavan päätöksiä oppimistilanteissa. Pedagogiikassa arvostetaan siten ohjaustilannetta ja opiskelijan kokemusta
siitä. Merkitykselliseksi pedagogiikan kannalta tilanteen tekee se, että opiskelija
osallistuu myös itse tilanteessa. Tilanteessa pysähdytään opiskelijan ja hänen koke74

miensa merkittävien asioiden äärelle. Pedagogisesti tilanteella on erityispiirteensä.
Tilanne on lyhytkestoinen ja edellyttää vastavuoroista, sekä yksilöllistä että persoonallista, intentionaalista suhdetta. Ohjaustilanteille luo leimansa myös se, missä
opinnäytetyövaiheessa ne toteutuvat. (Piirainen 2006, 2008.) Ohjaustilannetta voidaan nimittää pedagogiseksi situaatioksi, joka on yhteisoppimisen tila, missä opinnäytetyön ideat muotoutuvat ja eri toimijat kohtaavat.
Pedagogista prosessia voidaan havainnollistaa kolmen kehän avulla (kuvio 5)
integroituneena didaktisen kolmioon. Ontologinen lähtökohta muodostaa perustan
keskinäiselle kohtaamiselle tilanteessa.

Opinnäytetyö
Didaktinen suhde

Vertainen
Opettaja

Opiskelija
Yhdenvertaisuus

Episteeminen
kehä

Juridiseettinen
kehä

Pedagoginen suhde

Eksistentiaalinen kehä

Kuvio 5. Pedagogisen vuorovaikutusprosessin kehät opinnäytetyön ohjaustilanteessa
(Kansanen 2004, Piirainen 2008, Rauhala 2009).

Eksistentiaalisella kehällä opettajan ja opiskelijan ohjaustilanteessa korostuu keskustelu, jossa on ohjauksellisia piirteitä. Keskustelussa ovat läsnä myös tunteet (Isokorpi 2004). Tunteisiin liittyy kognitiivisia elementtejä, joiden välityksellä opiskelija saa kokemuksellisen yhteyden todellisuuteen. Toisen oppimista voi tukea tulkitsemalla havaitsemaansa. Kokemuksilla on emotionaalinen merkitys, ja siksi tunteiden kognitiivisilla ulottuvuuksilla on tärkeä merkitys oppimiselle. (Rogers 1961:
111, Puolimatka 2004: 103.) Rauhalan (1993) ihmiskäsityksen mukaan olennaista on
lähestyä ihmistä eri olemuspuolien kokonaisuuden avulla, ja tällöin merkityksellistä
on ihmisen itsensä toteuttaminen, vastuu ja vapaus, persoonan eheys ja luovuus.
Keskipisteenä on kokeva ihminen, persoona ja hänen kehittymisensä itsensä toteuttamiseen. Kohtaamiseen liittyy aina toinen ihminen, ja näin muotoutuu suhde itsen
ja toisen välille. Ohjaustilanne on tavoitteellinen opiskelijan oppimista varten järjestetty kohtaaminen. Keskeistä ontologisessa mielessä on toisen opiskelijan erilaisuu75

den hyväksyminen ja ymmärtäminen ainutlaatuisena ja tasavertaisena, jolloin suhdetta kuvataan symmetriseksi (Piirainen 2006).
Karjalainen ym. (2006: 99–100) toteavat, että ihminen kamppailee tunnustuksen
saamiseksi eri tavoin. Opiskelija tarvitsee tunteen, että hänet hyväksytään ihmisenä
ja hänestä välitetään. Opiskelijan vuorovaikutuksen lähtökohtana on tunnustuksen
saaminen eksistentiaalisella tasolla. Tilanteessa on tärkeää, että opiskelija voi tuntea
onnistumista ja edistymistä. Palaute ohjaa häntä uusien vaihtoehtojen etsimiseen ja
oman prosessin yhä realistisempaan arviointiin (Svinhufvud 2008: 453–454). Piirainen (2008) erottaa ontologisella kehällä kolme erilaista ohjaussuhdetta: tunneohjauksen sekä dialogisen ja vastuullisen ohjauksen. Näihin ohjaussuhdetta luonnehtiviin piirteisiin palaan myöhemmin vertaistilannetta koskevassa osassa III luvussa 2.
Myös tutkimuksen sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys vahvistaa vuorovaikutuksen asemaa ohjaustilanteen pedagogiikan tarkastelussa (Kauppila 2007). Opettajan
emotionaalinen tuki korostuu erityisinä stressiaikoina, jollaisia opinnäytetyön viimeistely ja esitys ovat (Käyhkö 2007: 108). Tärkeää on saada opiskelijat kokemaan
opinnäytetyö ja sen sisältämät asiat henkilökohtaisesti mielekkäinä ja auttaa löytämään mielekkyys opinnäytetöihin liittyvistä asioista. (Leinonen 2007.) Laatusuosituksissa (Opinnäytetyön laadun tekijät… 2006) korostuu tilanteeseen valmistautumisen ja sitoutumisen tärkeys, koska käsiteltävien asioiden ja niiden välisten suhteiden tarkastelu koskettaa opiskelijan kokonaispersoonaa.
Episteeminen kehä perustuu erilaiseen vastavuoroiseen intentionaalisuuteen ja
tietoon, jota ohjaustilanteessa välitetään ja tuotetaan yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Piirainen (2006, 2008) korostaa episteemisissä lähtökohdissa keskustelun
tiedostavaa ja avointa luonnetta. Ammattikorkeakouluopiskelun oppimista luonnehtiva piirre tutkivan ja kehittävän oppimisen (Kotila 2003, Suhonen 2008: 53) lisäksi
on myös kriittisyys (Adams & Hamm 1990, Herranen 2003, Heinonen 2006). Asiantuntijuuteen liittyvä kriittisyys muotoutuu pedagogisessa suhteessa yhdessä keskustellen ja näkemyksiä kyseenalaistaen (Crossley 1996: 189, Kauppila 2007: 156).
Kriittisessä keskustelussa sitoudutaan kehittävään ongelmanratkaisuun yhteistyössä
(Piirainen 2008: 36). Opiskelijan oman toiminnan ja oppimisen tiedostaminen laajenee keskustelevassa situaatiossa. Yhdessä oppiminen ja jaettu asiantuntijuus tuottavat uusissa tilanteissa uudenlaista osaamista (Repo 2010: 8, 17, 99).
Epistemologian kannalta tärkeitä ovat opettajan esittämät kysymykset, jotka
johtavat opiskelijaa perustelemaan omia valintojaan ja ajatuksiaan. Jaetun asiantuntijuuden vaikutukset näkyvät myönteisesti opiskelijoiden motivoituneisuudessa ja
oppimistuloksissa. Oppiminen perustuu sosiaaliseen toimintaan. (Vesterinen 2001,
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Onnismaa 2003, Sung 2007, Kauppila 2007.) Usher, Bryant ja Johnston (1997: 1,
111–118) korostavat muuttuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteen syvällistä
merkitystä, jossa tavoitteellisuuden lisäksi merkityksellistä on taito keskustella.
Opiskelijan osaaminen on kulttuurisesti ja historiallisesti muuttuvaa. Ohjaustilanteet
muodostavat lyhytkestoisina tapaamisina koko opinnäytetyöprosessin aikaisen jatkumon. Opiskelijan ohjaaminen hyvään osaamiseen on asiantuntijatoiminnan yksi
yhteinen piirre (Piirainen 2008: 37).
Didaktisen kolmion mukaan opettajan ja opiskelijan epistemologinen suhde ei
ole välitön, koska heidän välissään on opiskeltava asiasisältö, opinnäytetyö. Ohjaussuhde on perimmältään opittavan asiasisällön osalta epäsymmetrinen (Latomaa
2011: 49). Opettajalla on vastuu oppimisen tietotasolla ohjaamisesta ja opiskelijalla
vastuu oppimisesta. Pedagogiikka edellyttää ohjaajalta yhteyden luomista tieto- ja
ohjaustasojen välille. Lähtökohtana ohjaustilanteille on kuitenkin se, että jaetun
asiantuntijuuden suuntaisesti molemmat toimivat ohjaustilanteen ja pedagogisen
suhteen onnistumiseksi. Pedagoginen suhde viittaa opinnäytetyössä ohjaustilanteisiin, joissa kokeneempi ohjaaja tukee opinnäytetyötä aloittelevaa opiskelijaa. (Buber
1990: 98–101, Kansanen, Tirri, Meri, Krogfors, Husu & Jyrhämä 2000: 86–89.)
Pedagoginen tilanne etenee ohjausprosessien kehillä vuorotellen tasolta toiselle
muodostaen ohjauksen episodeja aidoissa keskustelutilanteissa.
Juridis-eettisellä kehällä korostuvat ammattikorkeakoulun ja yhteiskunnan ohjeistukset ja suositukset, jotka ilmenevät esimerkiksi opinnäytetyön mitoituksessa,
resursoinnissa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteissa. Kehä kuvaa sitä,
kuinka laillisia ja eettisiä vastuita kannetaan eri positioissa (Karjalainen ym. 2006:
101). Kyse on opiskelijan ja opettajan vastuiden ja velvollisuuksien tunnistamisesta
sekä tunnustamisesta. Tärkeää on ymmärtää ohjauksen suunta niin, että se mahdollistaa opiskelijan kehittymisen ja vastaa opinnäytetyön haasteeseen myös työelämän
kannalta.
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II OPPIMISEEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA
OPISKELUORIENTAATIOIDEN TUTKIMINEN
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1

Oppimiseen suuntautumisen näkökulmat

Seuraavaksi siirryn tutkimuksessani ensimmäiseen osatutkimukseen ja sen teoreettisten perusteiden kuvaamiseen. Opiskelijan yksilölliseen oppimisprosessiin liittyviä
käsitteitä ja niiden välisiä suhteita on kuvattu kuviossa 6. Käsitteiden erottaminen on
keinotekoista, mutta niiden erottaminen ja kuvaaminen auttavat ymmärtämään oppimisen monimuotoisuutta. Käsitteiden sisällön tarkastelu rajautuu Longan ym.
(2007) kehittämän MED NORD -kyselymittarin mukaisesti. Opiskeluorientaatio
ymmärretään tässä tutkimuksessa kokoavana yläkäsitteenä muille oppimista selittäville asioille: oppimisen lähestymistapa, oppimisstrategia, säätelystrategia, käsitys
tiedosta ja oppimisesta sekä toimintaorientaatio. Kiinnostus tai sen puute vaikuttaa
myös siihen, miten opiskelija suhtautuu opiskeluun. Ahdistus ja uupumus vaikuttavat opiskelijan hyvinvointiin ja sitä kautta opiskeluun. Nämä ovat tärkeitä MED
NORD -kyselymittarin oppimista mittaavia asioita. Tarkastelun myötä lukijalle
muodostuu käsitys oppimiseen liittyvistä käsitteistä. Alaluvuissa käsittelen kutakin
oppimisprosessin ulottuvuutta erikseen luodakseni käsitteisiin selkeyttä. Päätän
luvun kuvaukseen ammattikorkeakouluopiskelijan yleisorientaatioista, minkä yhteydessä otan aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia myös tähän tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden osalta. Opiskeluorientaatioiden osalta liitän yksilöllisen oppimisprosessin kognitiiviseen konstruktivismiin, josta aloitan tämän luvun kuvauksen.
1.1

Yksilöllinen konstruktivismiin perustuva oppiminen

Tutkimustulosten mukaan ammattikorkeakouluun hakeutuvista opiskelijoista suurin
osa on käytäntöön (työelämään) suuntautuneita. Alan kiinnostus on tärkein motiivi
samoin kuin tulevaan työhön liittyvät työtehtävät ja taidot. (Mäkinen & Nurmi 2002,
Lavikainen 2010: 35.) Käytäntöön suuntautuneisuus ilmenee myös opiskelijoiden
kritiikkinä opetuksen teoreettisuutta kohtaan (Räisänen 2002, Kilpiäinen 2003, Lavikainen 2010). Asiantuntijuuteen kehittyminen käynnistyy opiskelijan henkilökohtaisena oppimisprosessina, jossa hänen tietonsa, taitonsa, mielikuvansa ja havaintonsa kehittyvät ja muuttuvat. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö ja muuttuvat kompetenssit sekä osaamisvaatimukset ilmenevät oppimiskäsityksiin liittyvässä keskustelussa. Ammattikorkeakoulun oppimis- ja opetuskulttuuri on vähitellen kehittynyt
behavioristisesta konstruktivistisen oppimiskäsityksen perustalle (Jaatinen 1999:
276, Ruohotie 2005: 120, Repo 2010: 11–15).
Konstruktivismi on laaja ja epäyhtenäinen tiedon olemusta käsittelevä paradigma siitä, miten opiskelija hankkii tietoa ja mitä oppiminen on (Tynjälä 1999: 37–39,
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162, Puolimatka 2002: 42, Miettinen 2000: 276, Enkenberg 2004). Yleisimmin konstruktivismi jaetaan yksilön oppimista korostavaan radikaaliin konstruktivismiin
(kognitiivinen konstruktivismi) ja oppimisen yhteisöllistä, sosiaalista ja vuorovaikutteista luonnetta korostavaan sosiaaliseen konstruktivismiin eli sosiokonstruktivismiin. Sosiokonstruktivismi sisältää oppimisen sosiokulttuurisen lähestymistavan,
symbolisen interaktionismin ja sosiaalisen konstruktionismin suuntaukset (Phillips
1995: 5–12, von Glasersfelt 1995: 3–15, Tynjälä 1999, 38).
Kognitiivinen konstruktivismi perustuu Kantin, Piaget’n ja von Glasersfeldin
ajatteluun (Tynjälä 1999: 39). Kantin ajattelusta nykyinen konstruktivismi on omaksunut käsityksen, jonka mukaan ihmisen tieto on yhdistelmä siitä, mitä hän on havaintoprosessin kautta muokannut itselleen ymmärrettävään muotoon. Ihmisen havaintojen muodot ja ymmärryksen rakenteet ovat ihmisessä annettuina. Piaget’n
mukaan havainnoissa on mukana tiedostamatonta ainesta, joka on merkityksellistä
ihmisen tulkitessa havaintoa. Havainnoissa ovat mukana ihmisen aiemmat kognitiiviset rakenteet, uskomukset ja arvot. (Saarinen 1999: 230–236, Rauste-von Wright
ym. 2003: 153.) Von Glasersfelt (1995: 178–180) toteaa, että ihmisellä ei ole muuta
vaihtoehtoa kuin se, mitä hän tietää oman kokemuksensa perusteella. Ihminen rakentaa tietämisensä omien kokemustensa pohjalta (Enkenberg 2004). Ihminen pyrkii
tietoisesti aina johonkin, ja siksi hänen toimintansa on tavoitteellista. Tieto ei rakenna ihmisen maailmaa, vaan tieto koostuu toiminnasta, käsitteistä ja ajatuksista, jotka
ovat ihmisen omaa kokemusta. Tieto on kokemuksen elementti, ja ihminen tietää
vain sen, mitä on itse tehnyt. (Tynjälä 1999: 39–40.)
Oppimiseen liittyvä ydinajatus on siinä, että ajatteluun liittyvät toiminnot tulkitaan tiedon käsittelyn prosessiksi, kun opiskelija valikoi ja tulkitsee informaatiota.
Oppiminen on opiskelijan aktiivista kognitiivista käsitteisiin ja käsitejärjestelmiin
perustuvaa tiedollista toimintaa, joka perustuu aikaisempaan tietoon, kokemukseen,
itseymmärrykseen ja tavoitteisiin. Ajattelun aktiivisuus, tiedon käsittelytaidot ja
niitä ohjaavat metakognitiiviset taidot ovat oppimiskäsityksen avainkäsitteitä. (Tynjälä 1999: 37–39, Puolimatka 2002: 42.) Avainkäsitteeksi Kauppila (2007: 37) lisää
myös ymmärtämisen. Merkitysten rakentaminen edellyttää ymmärtämistä ja metakognitiivisten taitojen kehittymistä (Varto 1992: 57, Kupiainen 2005: 91). Konstruktiivisessa oppimisprosessissa siis opiskelija konstruoi omien kokemustensa ja aikaisemman oppimisen kautta tietoa, valikoi, arvioi ja tulkitsee informaatiota sekä liittää
sitä aikaisempiin tietoihinsa. Olennaista ovat oppimisen tavoitteet, opiskelijan motivaatiotaso, oppimishaasteiden sopivuus ja konteksti.
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Maailma rakentuu ihmisen omista tulkinnoista. Opetuksen kannalta oleellista on
se, miten opiskelija itse käsittelee opittavaa asiaa ja sen tulkintaan käytettyjä käsitteitä. (Tynjälä 1999: 64, Poikela 2003: 116.) Epistemologisesti konstruktivismi korostaa ihmisen subjektiivista tapaa kohdistaa mielenkiinto häntä kiinnostaviin asioihin ja konstruoida niistä subjektiivinen rakennelma. Opiskelijan konstruktivistinen
oppiminen liittyy siihen, miten oppiminen ymmärretään ja miten opiskelija pyrkii
oppimaan opittavia asioita. Yksilöllinen oppiminen on merkityksellistä asiantuntijuuteen kehittymisessä, vaikka oppimisen sosiaalista perusluonnetta painottava
luonne korostuukin.
Opiskelijoiden välisiä eroja oppimisessa on kuvattu erilaisten oppimiseen liittyvien käsitteiden avulla (kuvio 6). Oppimisprosessiin liittyvä käsitteistö vaihtelee
tutkimuksittain, ja se on osittain päällekkäistä. Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen käsite opiskeluorientaatio liittyy opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin,
motiiveihin, odotuksiin ja asenteisiin, jotka ohjaavat oppimis- ja opiskelutoimintoja.
Opiskeluorientaatiolla viitataan usein yleisorientaatioon, joka liittyy opiskelijan
suhteellisen pysyvään ja henkilökohtaiseen tulkintakehikkoon. Sen avulla opiskelija
suhteuttaa opiskelun omaan elämäänsä. Yleisorientaation perusteella opiskelija
muodostaa opiskelulleen merkityksen, joka ilmenee opiskelustrategioina, opiskeluun
liittyvinä asenteina ja lähestymistapoina. (Tynjälä 1999, Vermetten, Lodewijks &
Vermunt 1999, Olkinuora, Mäkinen & Mäkinen 2000.)
Orientaatio- ja oppimistyyli-käsitteitä käytetään joko synonyymeinä tai siten,
että oppimistyyli tarkoittaa opiskelijan pysyvää taipumusta käyttää oppimisstrategioita, jolloin se on orientaatiokäsitettä laajempi (Pask 1976, 1988, Vermunt 1998,
Tynjälä 1999, Lonka, Olkinuora & Mäkinen 2004). Opiskelijan opiskelustrategiat
eroavat toisistaan sen mukaan, minkälaisia kognitiivisia prosesseja niihin sisältyy.
Oppimisen lähestymistavat (pinta- ja syväsuuntautunut oppiminen) ja opiskeluorientaatiot viittaavat oppimistyylien, -strategioiden, motiivien ja opiskelumenetelmien
kokonaisuuteen. (Tynjälä 1999: 111, 120.) Kuviossa 6 on havainnollistettu oppimisprosessiin ja opiskelijan hyvinvointiin liittyviä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita.
Kuvioon olen kursivoinut käsitteet, jotka ovat tärkeitä tämän tutkimuksen ja MED
NORD -mittarin kannalta. Kuten kuviosta käy selville, opiskeluorientaatioiden ymmärtäminen edellyttää myös säätely- ja oppimisstrategioiden, lähestymistapojen,
tieto- ja oppimiskäsitysten sekä opiskeluun liittyvien kokemusten ymmärtämistä.
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Aikaisemmat
oppimiskokemukset

Opiskelijan oppimiseen
liittyvät havainnot,
motiivit ja tulkinnat

Oppimiskonteksti

Kiinnostus, ahdistus, uupumus
Attribuutio
Opiskeluorientaatio
- yleisorientaatio
- opiskeluorientaatio
Toimintaorientaatio

OPPIMINEN
Tulos ja

laatu

Oppimistyyli

Oppimisen
(itse)säätelystrategia

Oppimisen
lähestymistapa ja
oppimisstrategia

Oppimiskäsitys
Tietokäsitys

Kuvio 6. Oppimisprosessiin liittyviä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita (mukaellen Tynjälä 1999: 120).

Oppimiseen liittyvät käsitteet ovat toisiinsa sidoksissa, joten niiden keinotekoinen
erottaminen on vaikeaa ja siksi saattaa esiintyä asioiden toistamisen tuntua. Seuraavaksi kuvaan oppimisprosessiin liittyviä käsitteitä, jotka on todettu merkityksellisiksi korkeakouluopiskelijoita koskevissa tutkimuksissa (Lonka ym. 2007) ja opiskeluorientaatioita koskevassa MED NORD -kyselytutkimuksessa.
1.2

Oppimisen lähestymistavat ja oppimisstrategiat

Oppimisen lähestymistapoihin keskittynyt tutkimus alkoi 1970-luvulla, kun Marton
ja Säljö (1976) havaitsivat eroja opiskelijoiden välillä heidän lähestymistavoissaan
oppimistehtäviin. Oppimisen lähestymistapoihin suuntautuva tutkimus on kohdistunut tiettyyn tehtävään sekä oppimateriaaliin (Marton & Säljö 1976) että opiskeluun
(Biggs 1987). Oppimisen lähestymistapa viittaa siihen, miten opiskelija kokee, tulkitsee ja ymmärtää oppimistehtävän. Tärkeillä tekijöillä oppimisen lähestymistavassa opiskeluun liittyvän motiivin lisäksi on oppimisstrategia. (Entwistle & Ramsden
1983, Biggs 2003.) Oppimisen suuntautumiseen liittyvät lähestymistavat ovat yhteydessä oppimistehtävien lisäksi oppimisympäristöön ja opiskelijan elämäntilanteeseen (Entwistle & McCune 2004, Vermunt & Vermetten 2004). Martonin ja Säljön
(1976) tekemät havainnot opiskelijoiden pinta- ja syväsuuntautuneista lähestymistavoista tekstin prosessointiin olivat merkittäviä. Tämän jälkeen pinta- ja syväsuuntautuneen oppimisen ympärille kehittyi opiskelijoiden oppimista tutkiva perinne, jota
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kutsuttiin SAL:ksi (Students’ Approaches to Learning) (Lonka ym. 2004: 302). Tutkimusta ovat jatkaneet muun muassa Entwistle ja Ramsden (1983), Biggs (1987),
Tait, Entwistle ja McCune (1998), Vermunt ja van Rijswijk (1988), Mäkinen ym.
(2004), Nieminen, Lindblom-Ylänne ja Lonka (2004) sekä Lonka ym. (2007).
Pinta- ja syväsuuntautuneisuus on yhteydessä opiskeltavan sisällön merkitykseen ja oppimisen kontekstiin (Biggs 2003: 17). Syväsuuntautuminen merkitsee sitä,
että opiskelija pyrkii ymmärtämään asiakokonaisuuden ja sen merkityksen (Pask
1988). Syväsuuntautuneesti oppimista lähestyvä opiskelija on motivoitunut opiskeltavista asioista ja keskittyy opiskeltavan asian sisältöön yhdistäen siihen aikaisempia
kokemuksiaan ja käsityksiään tiedostaan. Opiskelija etsii asian taustalla olevia periaatteita ja tarkastelee asiaa johdonmukaisesti. Opiskelijan oppimisstrategia kuvaa
asioiden syväprosessointia, ja oppiminen on tarkoituksellista. Pintasuuntautuneessa
oppimisen lähestymistavassa opiskelija kiinnittää huomiota tekstin yksityiskohtiin ja
käyttää oppimisen strategiana muistamista. Opiskelija oppii asioita toistamalla ja
ulkoa oppimalla. Motiivina on selviytyä opintojakson ja tutkinnon tavoitteista pyrkien välttämään epäonnistumisia. Pintasuuntautunutta lähestymistä leimaa asioiden
kokonaisuuden hahmottamisen puuttuminen, atomistisuus. Opiskelija ei aseta opiskelulleen selkeitä tavoitteita eikä pohdi opiskelustrategioitaan tai opiskelunsa tarkoitustaan. (Marton & Säljö 1976, Entwistle & Ramsden 1983, Biggs 2003, Entwistle
& McCune 2004.) Myöhemmissä tutkimuksissa Martonin ja Säljön (1976) nimeämät oppimisen lähestymistavat ovat saaneet vahvistusta. Lähestymistavan kaksijakoisuus sai rinnalleen Vermuntin (1998) nimeämän prosessointistrategian. Hän
erotti syväprosessoinnin, jossa yhdistyvät oppimistoiminnat, rakenteet ja kriittinen
asioiden prosessointi. Syväprosessoinnin lähestymistapa liittyy läheisesti syväsuuntautuneeseen lähestymistapaan.
Opiskelija käyttää tiedon hankkimisessa, käsittelyssä ja mieleen painamisessa
oppimisstrategioita, jotka tarkoittavat opiskelijan henkilökohtaista tapaa ja menetelmää suorittaa oppimistehtävä (Biggs 1987: 185, Tynjälä 1999). Se on opiskelijan
toimintatapa, jonka avulla hän tekee oppimisen itselleen mahdolliseksi, ja siksi strategialla on tärkeä merkitys opiskelijan oppimisessa. Oppimisstrategiaan sisältyvät
opiskelijan keinot käyttää kognitiivisia prosessejaan oppimisessaan. Oppimisstrategia on lähellä oppimisen lähestymistavan näkökulmaa, kun otetaan huomioon myös
oppimisympäristö ja -tehtävät ja se, suuntautuuko opiskelija oppimistehtäviin pintavai syväsuuntautuneesti. (Biggs 1987.) Oppimisstrategia ja oppimisen lähestymistapa sekoitetaan usein myös opiskelijan oppimistyyliin.
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Vermunt ja Vermetten (2004) analysoivat aikaisempia oppimiseen liittyviä tutkimuksia ja toteavat, että tutkimuksissa oli toistuvasti löydetty korkeita korrelaatioita opiskelijoiden oppimisstrategioissa, -orientaatioissa ja -käsityksissä verrattaessa
ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden oppimista. Opiskelijat käyttävät erilaisia oppimisstrategioita eri opintojaksoilla. Samankin oppimisstrategian käytössä
ilmenee eritasoista käyttöastetta. Esimerkiksi vaiheittainen, muistamista korostava
oppimisstrategia tuottaa opiskelijasta riippuen erilaisia oppimistuloksia ja vastaavasti konkreettista oppimisstrategiaa käyttävät opiskelijat osoittavat muita enemmän
sensitiivisyyttä oppimistuloksien arvioinnissa. Kun opiskelija vaihtaa oppimisstrategiaansa tilanteen mukaan saavuttaakseen parempia oppimistuloksia, nimittää Entwistle (1988) tätä strategiseksi lähestymistavaksi ja Biggs (1987, 2003) saavutuskeskeiseksi lähestymistavaksi. Opiskelijan oppimista kuvaavat kilpailu ja halu ilmaista omaa erinomaisuuttaan suhteessa toisiin opiskelijoihin. Tavoitteena on korkeiden arvosanojen saavuttaminen. Lähestymistapaan liittyy opiskelijan oppimisen
organisointi, ajanhallinta ja tehtävän arvioinnin taustoihin perehtyminen. Oppimisstrategiana opiskelija ilmentää systemaattista opintojen suunnittelua. Tietoisesta
strategioiden valinnasta käytetään käsitettä metakognitio (Ruohotie 2005: 98), johon
kuuluvat omien prosessien ja itsensä oppijana tunteminen. Metakognitio on sidoksissa opiskelijan oppimisen kontrolli- ja itsesäätelystrategioihin. Metakognitiiviset
tiedot auttavat tilanteeseen sopivan oppimisstrategian valintaa.
Pask (1976: 133, 1988: 185) nimesi pinta- ja syväsuuntautuvat oppimisstrategiat
serialistiseksi ja holistiseksi. Serialistisesti suuntautuva opiskelija lukee tekstiä yksityiskohtaisesti edeten asiassa kohta kohdalta pyrkien samalla muistamaan yksityiskohtia. Holistisesti suuntautunut opiskelija pyrkii ymmärtämään tekstin ja muodostamaan asiasta kokonaiskäsityksen. Osa opiskelijoista pystyy yhdistämään kyseiset
lähestymistavat, minkä Pask (1976) nimesi joustavaksi strategiaksi. Lonka ym.
(2007) ovat löytäneet eroja opiskelijoiden ideaalin ja käytännön tason oppimisen
lähestymistavoissa. Kun opiskelijoilta kysytään suhtautumisesta oppimiseen, vastaukset ilmentävät syväoppimista. Kun samaa asiaa selvitetään kysymällä, miten he
valmistautuvat tenttiin, vastauksista ilmenee, että syväsuuntautunut lähestymistapa
ei ilmene heidän tenttiin valmistautumisessaan. Opiskelija, joka käyttää pintasuuntautunutta lähestymistapaa (Marton & Säljö 1976) tai serialistista oppimisstrategiaa
(Pask 1976), sitä luonnehditaan oppimistyyliltään vaiheittaisoppimiseksi. Vastaavasti syväsuuntautunutta lähestymistapaa ja holistista oppimisstrategiaa käyttävää voidaan kutsua ymmärtäväksi oppimistyyliksi (Tynjälä 1999: 113).
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Ruohotie (2005: 97–101) jakaa oppimisstrategiat kognitiivisiin (mieleenpainamis-, syventämis- ja jäsentelystrategiat), metakognitiivisiin ja resurssienhallinnan strategioihin (ajankäytön ja opiskeluympäristön hallinta, yritteliäisyys, vertaisoppiminen ja avun tarve). Kognitiiviset strategiat auttavat opiskelijaa tiedon
jäsentelyssä ja muokkaamisessa, kun taas metakognitiiviset strategiat auttavat opiskelijaa suunnittelemaan, säätelemään ja muokkaamaan kognitiivisia prosessejaan.
Resurssienhallintastrategiat auttavat opiskelijaa kontrolloimaan käytettävissä ja
saatavilla olevia resursseja oppimisen tukemisessa. Oppimisstrategioiden käyttämisen edellytys on, että opiskelija on tietoinen omasta kognitiivisesta toiminnastaan ja
oppimistaan säätelevistä tekijöistä.
Oppimisstrategioita on kuvattu yleisesti oppimisprosessin, esimerkiksi Kolbin
(1984) kokemuksellisen oppimisen mallin avulla, jossa oppimisstrategiat ilmenevät
prosessissa kokemusten ja tiedon käsitteellistämisprosesseina. Oppimisstrategian
kannalta kritiikkiä aiheuttaa mallissa se, että siinä tiedon käsitteellistäminen ja reflektioprosessit ovat erillisiä, vaikka ne voivat olla toisiinsa kietoutuneita. (Korhonen
2003: 77.) Kolbin (1984) mallia ei ole yhdistetty SAL-perinteeseeen, koska se on
kehitetty alun perin työelämän ja järjestelmällisen koulutuksen tarpeisiin (Lonka
ym. 2004: 305). Opiskelija tulkitsee oppimistehtävän ja valitsee oman oppimisstrategiansa tulkinnan tuloksena. Martonin ja Säljön (1976) tutkimusta seuranneissa
myöhemmissä tutkimuksissa oppimisen lähestymistavat tarkoittavat lähinnä oppimisen kohteena olevan sisällön merkityksen ja siitä johdettujen tavoitteiden tutkimista.
Lähestymistavat oppimiseen eivät ole opiskelijan ominaisuus tai persoonallisuuden
piirre, vaan niihin vaikuttaa opetuksen ja oppimisympäristö lisäksi opiskelijan kiinnostus asiaan.
1.3

Tiedon merkitys oppimisessa

Perinteisesti tieto on määritelty hyvin perustelluksi tosiuskomukseksi, joka edellyttää todellisuutta (Niiniluoto 1994: 14, 16). Hän kuvaa tietokäsitettä ilmauksilla apriorinen (ei edellytä kokemusta) ja aposteriorinen (perustuu kokemukseen). Käsitteelliset totuudet eivät edellytä kokemuksellisuutta, kun taas a posterioriset ilmiöt
ovat synteettisiä. Tietomuotojen ero on epistemologinen, eli miten kohteen todellisuus ilmenee. Opetuksen ja oppimisen perustana olevaa tietokäsitystä on leimannut
ristiriita teorian ja käytännön ensisijaisuudesta. Filosofisesta näkökulmasta arvioituna kyseessä on pysyvän ja muuttuvan tiedon ristiriita. (Poikela 2003: 84.)
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MED NORD -mittarissa esille otettu ulottuvuus on opiskelijan tietokäsitys sekä
sen ilmeneminen oppimisessa. Oppimisen ja opiskelun kohteena on aina tieto, ja
siksi oppimisen tutkimuksessa korostuu aikaisempaa enemmän opiskelijoiden tietokäsitysten ja opiskeluorientaatioiden vuorovaikutus. Tietokäsitykset vaikuttavat
opiskelijan oppimisstrategioihin, opiskeluorientaatioihin ja oppimiskäsityksiin.
(Nieminen ym. 2004, Lonka ym. 2007.) Opiskelijat määrittelevät oppimisen tiedon
määrän lisääntymisenä, hyödyntämisenä, muutoksena käsitteiden merkityksessä,
todellisuuden tulkitsevana ymmärtämisenä, ulkoa opetteluna ja itsensä kehittämisenä (Entwistle 1988: 23–24). Opiskeluorientaatiotutkimuksiin liitettiin 1990-luvulla
oppimis- ja tietokäsitykset (Lonka & Lindblom-Ylänne 1996: Vermunt 1998) ja
tutkimustuloksissa esitettiin tietokäsityksen yhteys opiskeluorientaatioihin. Tietoa
toistavaan opiskeluorientaatioon liittyi dualistinen tietokäsitys ja itsesäätelytaitojen
puuttuminen. Vastaavasti merkitysorientaatioon liittyi relativistinen tietokäsitys ja
itsesäätelytaitojen hallinta.
Kun tietokäsityksiä tutkitaan opiskeluorientaatioon integroituina, keskeistä on
tietokäsitysten kehittymisen tarkastelu ja se, millaiseksi tieto ymmärretään oppimisen muutoksen tuloksena (Korhonen 2003: 79). Kuuluisin tieteellisen tiedon yksilöllistä tiedonintressin kehittymistä ja luonnetta kuvaava tietokäsitys lienee Perryn
(1970: 58–176) mentaalinen malli, jonka hän kehitti Harvardin yliopistossa 1950–
1960-luvulla tekemiensä haastattelututkimusten perusteella. Tutkimuksissaan hän
selvitti tiedon asteittaista muuttumista opintojen aikana. Hän pelkistää tiedon kolmeen eritasoiseen käsitykseen: dualistiseen, relativistiseen ja sopimuksenvaraiseen.
Tieteellisen ajattelun alun kehitystä nimitetään dualistiseksi tietokäsitykseksi.
Tieto on absoluuttista, muuttumatonta ja auktoriteetteihin sitoutunutta tosiasiaa,
jossa tieto on ikään kuin oikeiden vastausten määrä. Käsitteet on opittavissa sellaisenaan nopeasti muistamalla. Tietokäsitys ei edellytä omakohtaista konstruointia, ja
siten dualismi on yhteydessä pintaoppimisen lähestymistapaan. Oppiminen on ulkoisen säätelyn varassa, ja se on yhteydessä tietoa toistavaan opiskelijan opiskeluorientaatioon. (Perry 1970: 59–71, Nieminen ym. 2004.) Opintojen alussa tietoa koskevat
uskomukset edustavat usein dualistista kantaa, kun opiskelija pitäytyy tietyssä ja
rajatussa perusnäkemyksessä (Korhonen 2003: 79–80). Yliopisto-opiskelijoiden
pitkittäistutkimuksissa on todettu opiskelijoiden epistemologioiden kehittyvän jonkin verran dualistisesta kohti relativistista tietokäsitystä samalla, kun opiskelija
alkaa ymmärtää teoreettisen tiedon ja käytännön välistä yhteyttä (Lindblom-Ylänne,
Lonka & Slotte 2001: 109, Nieminen ym. 2004). Nieminen ym. (2004: 403) totesivat
kolmen vuoden tutkimusseurannan aikana, että opiskelijan dualistisen tietokäsityk88

sen ja tietoa toistavan opiskeluorientaation positiivisen riippuvuus säilyi. Vastaavasti
dualistisen tietokäsityksen ja merkityksiä muodostavan opiskeluorientaation riippuvuus heikkeni.
Relativistisen tietokäsityksen mukaan opiskelija ymmärtää tiedon suhteellisuuden, jolloin tieto ilmenee lähinnä omina perusteltuina ja erilaisina kannanottoina.
Tiedon pätevyys ja laatu riippuvat käytetyistä menetelmistä, käyttötarkoituksesta ja
tehdyistä oletuksista. Usko yhteen oikeaan vastaukseen väistyy, ja huomio kiinnittyy
tiedon tulkintaan sekä ymmärtämiseen. Tieto on muuttuvaa ja eri lähtökohdista tuotettua. (Perry 1970: 72–130.) Relativistiseen tietokäsitykseen liitetään myös tiedon
kontekstisidonnaisuus ja moniulotteisuus (Lindblom-Ylänne ym. 2001: 109, Nieminen ym. 2004: 394).
Kehittyneintä tiedonkäsitystä kuvaa omakohtainen tieteellisen käsityksen muodostaminen eli tiedon sopimuksenvaraisuus, jossa opiskelija rakentaa itse oman
maailmankuvansa ja identiteettiään perustelemalla näkökulmiaan teoreettisesti (Perry 1970: 153–176). Opiskelija rakentaa omaa maailmankuvaansa hylkäämättä muiden näkemyksiä. Relativistisen ja sopimuksenvaraisen tietokäsityksen omaava opiskelija pystyy ilmaisemaan erilaisia merkityksiä oppimiselleen ja osaa etsiä sopivia
toimintatapoja tavoitteisiinsa pääsemiseksi. Oppiminen osoittaa syväsuuntautuneisuutta. Siirtyminen tietokäsityksestä toiseen edellyttää omien ajatusten aktiivista
reflektointia. Konstruktivismin epistemologinen ydin on siinä, että se korostaa opiskelijan subjektiivista tapaa kohdistaa mielenkiinto häntä kiinnostaviin asioihin ja
konstruoida niistä subjektiiviset tietorakenteet (Rauste-von Wright ym. 2003: 133–
136, Poikela 2003). Perryn (1970: 29–55) tietokäsityksen ja opiskelijan ymmärtämisen liittyvien metakognitiivisten tekijöiden välillä on yhteyttä. Opiskelijan tietokäsitys vaikuttaa siihen, millaisena opiskelija pitää oppimista, millaiseksi hän tulkitsee
oppimistehtävän ja miten hän kohtaa sen ja mitä oppimisstrategioita hän omaksuu
(Lonka 1997: 19, Korhonen 2003: 80, Nieminen ym. 2004: 409–413).
Oppiminen on periaatteessa yksilöllistä, mutta se vaatii kehittyäkseen oppimista
tukevaa yhteisöä. Oppimisen ja ajattelun kehitys on aina opiskelijan kokonaispersoonallisuuteen liittyvä hidas prosessi. Perryn (1970) mallia on kritisoitu tietokäsityksen kehittymisen yksiulotteisuudesta, joka jättää ulkopuolelle tietoon läheisesti
liittyvät tekijät. Suorttin (1990: 58–59) mielestä tiedon ymmärtäminen osana tiedostettua yhteiskunnallista toimintaa muuttaa tiedon prosessuaalisuuden opetuksen ja
oppimisen ytimeksi. Tieto on osa ihmisen intentionaalista toimintaa, jolloin mahdollistuu opiskelijan ajattelun ja itsetietoisuuden kehittyminen. Tiedon todellisuus saa
merkityksen vain ihmisten yhteisöllisessä, kontekstuaalisessa elämässä.
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Stenfors (1999) tutki terveysalan opiskelijoihin (N=192 ja N=105) suuntautuneessa tutkimuksessaan opiskelijan tietokäsitystä ja sen muuttumista koulutuksen
aikana, käsitystä hoitotieteestä, hoitotieteellisen tiedon merkitystä ja tieteellisen
ajattelun ilmenemistä opinnäytetyössä. Vastaajista (N=105) 42:n tiedonkäsitys oli
vielä koulutuksen lopussa tekninen tai epäselvä. Tiedonkäsitys siirtyi kuitenkin praktisen ja emansipatorisen tiedonkäsityksen suuntaan. Opiskelijoista 15:n tiedonkäsitys muuttui koulutuksen aikana teknisemmäksi, vaikka kriittinen ajattelu kehittyi.
Johtopäätöksenään tutkija toteaa, että kriittinen ajattelu ja tiedon moniulotteinen
tarkastelutapa eivät ole samoja asioita. Opinnäytetöistä dualistista tietokäsitystä
edusti 14, relativismia 18 ja omakohtaista tieteellistä ajattelua 4. Koulutuksen lopussa 20 opiskelijalla oli vahva toiminnallinen orientaatio ja 16 opiskelijalla hoitotieteellinen orientaatio. Kaiken kaikkiaan koulutus ei syventänyt merkittävästi oman
koulutusalan ajattelua.
Saari (2006: 144–148) pohtii tietokäsitykseen liittyvää ongelmaa toteamalla, että opiskelijan kokema tiedon merkityksettömyys (ilmenee motivaatio-ongelmana) ja
pyrkimys tiedon tehokkaaseen omaksumiseen ovat johtaneet erilaisten opetusmenetelmien kehittelyyn. Erilaisten opetusmenetelmien kokeiltavuus ja tiedon kokemisen
merkityksettömyys ei poista perusongelmaa, joka on syvemmällä yksilön ja yhteisön
välisessä suhteessa. Pelkästään oppimisen ehtoihin ja ilmapiiriin liittyvät seikat eivät
riitä oppimisen kehittämiseksi vaan on kehitettävä opetuksen tiedollista sisältöä.
Tämä edellyttää opiskelijan oppimisen kannalta merkityksellisen tiedon parissa
työskentelemistä.
1.4

Oppimisen säätelystrategiat

Oppimisstrategioiden käyttäminen edellyttää opiskelijalta metakognitiivisten ja
kognitiivisten toimintojen ja motivaatiotekijöiden lisäksi myös tietoisuutta omaa
oppimista säätelevistä tekijöistä. Kyseessä ovat opiskelijan metakognitiiviset taidot,
jotka vaativat reflektiivisiä ja kriittisen ajattelun taitoja. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy tarkastelemaan itseään oman toimintansa intentionaalisena subjektina,
jolloin hänellä on kyky arvioida oppimistaan, toimintatapojaan ja motivaatiotaan.
(Puolimatka 2002, Rauste-von Wright ym. 2003.) Oppimista säätelee opiskelijan
käsitys siitä, ohjaako hänen oppimistaan hän itse vai ulkopuoliset tekijät (Vermunt
1996, 1998). Taito säädellä oppimistaan on laadukkaan oppimisen edellytys (Vermunt & van Rijswijk 1988). Heikkilä ja Lonka (2006: 99–117) toteavat viimeaikaisten oppimistutkimusten kohdistuneen opiskelijan metakognitiivisiin tekijöihin. Tä90

mä oppimisen tutkimuksen näkökulma nimetään SRL-perinteeksi (Self-Regulated
Learning). Lonka ym. (2004: 305–306) kuvaavat SRL-näkökulman kehittyneen
informaation prosessoinnin (IP:n) ja SAL:n perinteen avulla. Opiskelijan kognitiivinen prosessointi ja oppimisen itsesäätely ovat yhteydessä opiskeluorientaatioon.
Oppimisen itsesäätely eli tietoisuus oppimisesta ja tietoa koskevista käsityksistä
viittaa opiskelijan kykyyn ottaa vastuuta opiskelustaan. Taustalla on käsitys opiskelijan oppimisen metakognitiivisten taitojen säätelystä sekä oppimiseen liittyvästä
motivaatiosta ja aktiivisuudesta (Vermunt & van Rijswijk 1988, Zimmerman 1990,
Vermetten ym. 1999.) Metakognitiivisten tietojen käyttö vaatii oppimisessa myös
motivaatiota niiden käyttöön. Opiskelija käyttää näitä tietojaan, jos hän kokee olevansa itse vastuussa oppimisestaan. Motivaatio liittyy tässä yhteydessä opiskelijan
tavoiteorientaatioon ja häntä itseään koskeviin arvioihin, kykyihin ja mahdollisuuksiin. Motivaatio liittyy sitoutumiseen. Motivationaaliset tekijät liittyvät myös oppimisen emotionaalisiin tuloksiin. (Ruohotie 2005: 160–165.)
Tynjälä (1999: 114–115, 160) käyttää käsitettä itsesäätelytieto, joka tarkoittaa
metakognitiivisuutta ja reflektiivisyyttä. Metakognitiivisessa tiedossa voidaan erottaa kolme tyyppiä: tiedot ja käsitykset itsestä ja muista, tiedot erilaisten tehtävien
suorittamisesta ja tiedot erilaisista strategioista. Metakognitiiviset taidot liittyvät
kykyyn käyttää metakognitiivista tietoa oman oppimisen säätelyssä. Metakognitiivinen säätely tarkoittaa oppimisprosessin mukaista ja sen vaatimaa itsesäätelyä, ja
näiden toimintojen hallinta on ominaista itseohjautuvalle oppimiselle (Vermunt
1998). Tähän liittyvät ennen kaikkea opiskelijan tahdonalaiset prosessit, jotka liittyvät minän ja oppimistehtävien hallintaan (Ruohotie 2005: 160). Itsesäätelyn näkökulmasta oppiminen on tällöin toimintaa, jota opiskelija itse aktiivisesti suunnittelee, organisoi ja arvioi. Itsesäätelyn oppimisen vastakohta on oppimisen ulkoinen
säätely. (Vermunt & van Rijswijk 1988.)
Oppimisen säätelystrategioita on tutkittu eri lähtökohdista (Vermunt & van
Rijswijk 1988, Vermunt & Vermetten 2004, Vermunt 2005). Vermunt (1998) sekä
Vermunt ja Vermetten (2004) ovat kuvanneet säätelystrategioiden kokonaisuutta
(ulkoa ohjautuminen, oppimisen itsesäätely, vaikeudet oppimisen säätelyssä) erilaisten oppimiskäsitysten ja orientaatioiden yhteydessä. He nimeävät oppimisen ulottuvuudet kognitiivisiin prosessointistrategioihin ja metakognitiiviseen säätelyyn. Nämä liittyvät opiskelijan oppimisstrategioihin, itsesäätelyyn, oppimiskäsityksiin ja
motivaatioon, jotka puolestaan liittyvät opiskeluorientaatioon. Opiskeluorientaatiot
ohjaavat opiskelijan oppimisstrategian ja säätelytavan valinnassa.
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Vermunt ja Vermetten (2004: 362) päätyvät aikaisempien tutkimusten perusteella kokoamaan säätelystrategiat kolmeen pääluokkaan. Ensimmäinen on itsesäätelystrategia, jossa opiskelija itse vastaa ja hallitsee oppimistaan, esimerkiksi arvioi
tuloksiaan ja kontrolloi edistymistään. Toinen on ulkoapäin säädeltystrategia, jossa
opiskelijan oppimisprosessia ohjaavat esimerkiksi opettaja ja oppikirjat. Kolmas
strategia on itsesäätelyn puuttuminen, jossa opiskelija ei pysty hallitsemaan oppimisprosessiaan ja hän kokee myös opettajilta ja oppimisympäristöstä tulevan tuen
riittämättömäksi. Opiskelijan itsesäätely ja syväsuuntautuneisuus sekä opiskelijan
ulkoa säädeltävyys yhdistettynä vaiheittaiseen prosessointiin tuottavat molemmat
hyviä oppimistuloksia. Syynä samanlaisiin tuloksiin saattaa olla oppimistehtävien
luonne. (Nieminen ym. 2004: 391.) Vermunt ja van Rijswijk (1988: 647–682) sekä
Vermunt ja Vermetten (2004: 378–381) kuvasivat tutkimuksissaan jo 1980-luvulla
säätely- ja oppimisstrategioiden yhteyden opiskeluorientaatioon. Vertailtaessa eri
opiskelijaryhmiä opiskeluorientaatiota selittävänä tekijänä ilmeni oppimisstrategian
(pinta- ja syväprosessoinnin) ja oppimisen säätelytavan (itse säädelty vai ulkoa säädelty) yhteys. Syväprosessoivan oppimisstrategian ja itsesäätelyvalmiudet omaavalla opiskelijalla on merkityksiä rakentava opiskeluorientaatio. Opiskelija pyrkii prosessoimaan oppimaansa, on motivoitunut, hahmottaa opiskelun laajoina kokonaisuuksina, pyrkii menestykseen ja saa opinnoista parempia arvosanoja kuin pintasuuntautunut ja ulkoa säädelty opiskelija. Syväsuuntautunut oppiminen on yhteydessä korkeatasoisiin oppimistuloksiin. (Lindblom-Ylänne & Lonka 2000: 19–32,
Nieminen ym. 2004: 389–390.)
Zimmermanin (1990: 5) mukaan metakognitiivisten strategioiden hyödyntäminen on opiskelijan itseohjautuvuuden peruspiirre. Itseohjautuvuuteen liittyy käsitys
opiskelijan itsesäätelystä, jolloin oletetaan opiskelijalla olevan aloitekykyä, sisäistä
motivaatiota ja vastuuta oppimisestaan. Itseohjautuvuuden metakognitiiviset prosessit auttavat opiskelijaa tiedostamaan oppimistaan, jolloin hän pystyy tekemään päätöksiä oppimistavoitteistaan, ja näin itseohjautuvuutta ei voi suoraan rinnastaa itsesäätelyyn. Toisin sanoen säätelemällä asiasisältöjä, oppimistehtäviä ja oppimisstrategioitaan opiskelija osoittaa itseohjautuvuutta. Opiskelijan itsesäätelylle tulisi
antaa sijaa opetuksessa, kun itsesäätelytaidot vähitellen kehittyvät. Opiskelijan käyttäytymistä ja itsesäätelyä tukeva motivationaalinen tekijä on opiskelijan usko selviytymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta, josta käytetään termiä tehokkuus- ja kontrolliuskomukset (Ruohotie 2005: 94, 165). Opiskelijan käsitykset kyvyistään selvitä
tehtävistä ohjaavat hänen tehtäviin suuntautumistaan. Itsesäätelyyn liittyvät kognitiivisten rakenteiden lisäksi opiskelijan motivaationaaliset tekijät saavutusorientaa92

tioiden ja itseen kohdistuvien orientaatioiden kautta ohjaavat opinnoista selviytymistä. Tätä asiaa kuvaan seuraavassa Toimintaorientaatiot-luvussa.
Oman oppimisen tarkkailu auttaa uudistamaan omia itsesäätelyn muotoja, ja
niiden myönteinen kokeminen johtaa sisäiseen motivaatioon sekä oppimistulosten ja
vastuuntunnon kehittymiseen. Opiskelijalle kehittyy oletettavasti suhteellisen pysyviä tapoja säädellä oppimisprosessiaan. Opinnoissaan opiskelija kokeilee erilaisia
oppimisstrategioita ja erilaiset oppimistehtävät tukevat itsesäätelyn toteutumista.
Itsesäätelyn kehittymiseen liittyy läheisesti myös arvojen muuttuminen, joka sisältää
uskon omiin kykyihin, oppimiseen liittyvän hallinnan tunteen sekä varmuuden onnistumisen tai epäonnistumisen syistä. (Entwistle 1988, Ruohotie 2005: 101–105,
165.) Oppimisen itsesäätelyyn taipuvainen opiskelija luottaa sisäisiin voimavaroihinsa oppimisensa hallitsemisessa, vahvistaa motivaatiotaan ja aloittaa opiskelunsa asettamalla tavoitteet. Oppimisen itsesäätely on edellytys opiskelijan myönteisen
toimintaorientaation olemassaololle ja sitä kautta opinnoissa menestymiselle. Jos
opiskelijalta puuttuu itsesäätely, hän ei ole selvillä siitä, mitä, miksi ja miten hän
opiskelee. (Ruohotie 2005: 162–177.)
1.5

Toimintaorientaatiot

Toimintaorientaatioilla tarkoitan oppimisen konatiivisiin motivaatiorakenteisiin
liittyvien saavutusorientaatioiden ja itseen kohdistuvien orientaatioiden tarkastelua.
Ruohotie (2005: 75–83) toteaa, että oppimisen ymmärtäminen edellyttää kognitiivisten, affektiivisten ja konatiivisten rakenteiden erottamista toisistaan. Kognitiivinen
käsittää erilaisen tiedon, strategian, älykkyyden ja uskomukset. Tässä korostuvat
opiskelijan tulkinnat oppimistilanteista ja -tehtävistä. Affektisuus liittyy emootioihin, mielialaan ja temperamenttiin. Konaatio kuvaa opiskelijan prosesseja, jotka
auttavat häntä kehittymään. Konaatiota luonnehtivat opiskelijan halu, tahto ja motivaatio. Opiskelijan tahtoon liittyvät ominaisuudet ilmenevät itsesäätelyssä, toiminnan ja oppimistehtävien hallinnassa ja siinä, että hän pyrkii saavuttamaan tavoitteensa.
Oppimismotivaatioon liittyviä yksilöllisiä tekijöitä kuvataan saavutusorientaatioiden avulla, joihin sisältyvät suoriutumisen tarve, tehtävä- ja ego-orientaatio (epäonnistumisesta johtuvat pelot) sekä oppimis- ja suoritustavoitteet. Nämä orientaatiot
kuvaavat sitä, minkälaisiin tavoitteisiin opiskelija pyrkii ja mitkä asiat ovat hänelle
merkityksellisiä. Myös itseen kohdistuvat orientaatiot (minäkäsitys ja -arvostus sekä
tehokkuususkomus) sekä arvot, asenteet ja mielenkiinnon kohteet ovat tärkeitä op93

pimismotivaatioon liittyviä tekijöitä. Nämä kuvaavat opiskelijan uskomusta siitä,
miten hän kokee pystyvänsä selviytymään tehtävistä, hallitsee opiskelunsa ja selittää
tuloksensa. Ihmisen kyky suoriutua tehtävästä ja saavuttaa tavoitteet perustuu hänen
tehokkuususkomuksiinsa. (Ruohotie 2005: 82, 88.) Selitys saavutuksista perustuu
myös ihmisen itsetuntoon ja uskoon omasta onnistumisesta sekä rationaaliseen toimintaan (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999: 19, 87). Itsetunto on ihmisen sisäinen tunne siitä, että hän on hyvä ja arvokas (Isokorpi 2004). Itsetunto tässä yhteydessä liittyy läheisesti Wengerin (2003: 5–6) oppimisen identiteettiä kuvaavaan
ulottuvuuteen. Identiteetin kehittyminen kuvaa opiskelijan tapaa liittää oppimisen
merkitys siihen, kuka hän ajattelee olevansa. Oppiminen muuttaa opiskelijan henkilökohtaista kokemusta olemassaolostaan (Rauhala 2009). Oppimismotivaation kannalta on tärkeää tuntea opiskelijan itseen kohdistamat orientaatiot ja ymmärtää,
miten niitä voidaan kehittää ja tukea.
Suoriutumistavoitteisiin liittyvät onnistumisen toive ja epäonnistumisen pelko,
joiden välinen suhde ilmenee opiskelijan suuntautumisena erilaisiin tehtäviin. Opiskelija käyttää lähestymismotivaatiota, jos onnistumisen toive on epäonnistumisen
pelkoa voimakkaampi. Suoritus-lähestymisorientoitunut opiskelija pitää tärkeänä
kykyjensä todistamista ja hyvien arvosanojen saamista. Vastaavasti opiskelija käyttää välttämisorientaatiota pyrkiessään suojautumaan epäonnistumiselta. Suoritusvälttämissuuntautuneelta opiskelijalla on heikko oman oppimisen säätelyssä. (Tynjälä 1999: 100–101, Ruohotie 2005: 88, Väisänen & Pitkäniemi 2008: 133.) Tehtäväorientaation mukaisesti suuntautunut opiskelija kiinnittää huomion tehtävään, mihin
liittyy voimakas oman toiminnan hallinnan tunne. Opiskelija pitää oppimistulosta
oman työmäärän tuloksena. Hän jatkaa opiskelua mahdollisista epäonnistumista
huolimatta. Suoriutumisorientaation mukaan ohjautuvalle opiskelijalle on tyypillistä
menestyksen tavoittelu (suoritusorientaatio) ja tunne olla muita kyvykkäämpi (egoorientaatio). Usein suoriutumisorientaatio on integroitunut myös tehtäväorientaatioon, ja joskus suoriutumisen orientaatio saattaa kääntyä välttämisorientaatioksi, jos
menestymisen paineet ovat ylivoimaiset. (Tynjälä 1999: 103.) Opiskelijan sijoittamista yhteen orientaatioluokkaan tulee välttää. Väisänen ja Pitkäniemi (2008) korostavat tavoiteorientaatioiden tutkimisen tärkeyttä. Tavoiteorientaatioilla he tarkoittavat opiskelijan uskomusmalleja toiminnan tavoitteista, ja ne suuntaavat opiskelijan
kognitioita, toimintaa ja tunteita oppimistilanteissa.
Eronen, Nurmi ja Salmela-Aro (1998: 159–177) kuvaavat opiskelijan suuntautumista onnistumisen (optimismin ja defensiivis-pessimistisen) sekä epäonnistumisen (itseä vahingoittavan, opitun avuttomuuden ja haitallisen) strategioiden avulla.
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Vastaavaa asiaa tarkastelee Ruohotie (2005: 168–172) sosiokognitiivisen itsesäätelyteorian avulla, jossa korostuvat opiskelijan tehokkuususkomukset, sosiaaliset vertailut, ennakointi- ja palauteprosessit sekä affektiiviset prosessit. Opiskelijalle on merkityksellistä prosessoida suorituksiaan ja tuloksiaan, mikä auttaa ymmärtämään
onnistumisen ja epäonnistumisen syitä.
Optimistisesti suuntautuvalle opiskelijalle on tyypillistä vahva usko omaan menestykseen aiempien onnistumiskokemusten ja hyvän itsetunnon avulla. Kun opiskelijalla on vahva usko omiin kykyihin, hän asettaa myös korkeita tavoitteita ja sitoutuu niihin määrätietoisella toiminnalla. Näin opiskelija todennäköisesti myös onnistuu, mikä edelleen vahvistaa hänen itsetuntoaan. Epäonnistumisesta opiskelija syyttää itseään, koska ei yrittänyt tarpeeksi. (Eronen ym. 1998, Ruohotie 2005: 168,
Heikkilä & Lonka 2006: 103.) Sosiaalisesti optimistinen opiskelija pitää yhteistoiminnallista oppimista tärkeänä ja turvautuu opiskelijakollegoihin oppiakseen hyvin.
Oppimisen piirteitä ovat ryhmän jäsenten myönteinen keskinäinen riippuvuus, yksilöllinen vastuu, vuorovaikutteinen viestintä ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä
oppimisen ja ryhmän toiminnan arviointi (Johnson & Johnson 2002, Silkelä 2003,
Repo-Kaarento & Levander 2004). Älyllinen toiminta on myös syvästi sosiaalista tai
sosiaalisesti välittynyttä. Siksi ajattelun kognitiivinen ymmärtäminen ei riitä, vaan
sosiaalisen ajattelun ymmärtäminen edellyttää sosiaalisen vuorovaikutuksen ja siinä
mahdollistuvan identiteetin kehittymisen ja minuuden syntymisen ymmärtämistä
osana ihmisten välistä vuorovaikutusta (Kauppila 2007). Toisen ihmisen luoma turvallisuuden tunne edistää myös emotionaalista sitoutumista oppimiseen (Johnson &
Johnson 2002, Isokorpi 2004). Asiantuntijuus perustuu tulevaisuudessa yhdessä
työskentelyyn, joten yhteisöllisen oppimisen perusteiden omaksuminen jo opiskeluaikana auttaa myöhemmin työelämässä toimimista (Arene 2010).
Opiskelijalle on tärkeää oman minän suojelu ja onnistumisen kokemukset. Hän
pyrkii välttämään epäonnistumista, ja siksi päähuomio oppimisen sijaan kohdistuu
itsensä suojelemiseen huonon menestyksen seurauksilta. Orientaatiota nimitetään
defensiivis-pessimistiseksi orientaatioksi. Tynjälä (1999) ja Ruohotie (2005) puhuvat välttämisorientaatiosta. Näin orientoituneella opiskelijalla on heikko itsetunto, ja
hän on epävarma suorituksestaan ja varautuu epäonnistumiseen. Opiskelija, joka ei
luota omiin kykyihinsä, pitää epäonnistumista omien kykyjen puutteena. Toisaalta
epäonnistumisen uhka voi myös motivoida opiskelijaa yrittämään. Epäonnistumisesta pessimisti syyttää itseään, mikä vain vahvistaa hänen heikkoa itsetuntoaan. (Eronen ym. 1998: 34–57.)
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Itseä vahingoittava, opittu avuttomuus ja haitallinen strategia kuvaavat opiskelijan epäonnistumisen strategioita. Itseä vahingoittavan strategian omaksunut opiskelija puuhailee opiskelun sijaan epäolennaisia asioita. Tästä hän saa ulkoisen selityksen epäonnistumiselleen. Erosen ym. (1998: 159–177) tulokset osoittivat, että itseä
vahingoittavan strategiaan turvautuvat yliopisto-opiskelijat viihtyivät ja menestyivät
opinnoissaan huonommin kuin optimistisesti tai defensiivis-pessimistisesti opintoihinsa suhtautuvat opiskelijat. Opittua avuttomuutta strategianaan käyttävältä
opiskelijalta puuttuu tunne elämän hallinnasta ja omien kykyjen riittävyydestä.
Opiskelija asettaa itselleen alhaisia tavoitteita ja menettää yrittämisen halun. Vähitellen mahdollisuudet selviytyä tehtävistä edelleen heikkenevät, mikä vahvistaa
heikkoa itsetuntoa ja samalla myönteiset kokemukset oppimisesta vähenevät. Hän
keskittyy oman heikkoutensa pohdiskeluun oppimiseen keskittymisen sijasta. Hän
kokee epäonnistumisensa omaksi viakseen ja onnistumisen hyväksi onneksi. Opiskelija turhautuu ja vetäytyy asioiden ulkopuolelle, koska hän ei koe pystyvänsä vaikuttamaan asioihin. (Tynjälä 1999: 102, Ruohotie 2005: 168.)
Haitallisessa strategiassa opiskelija keskittyy oppimisen kannalta epätarkoituksenmukaiseen toimintaan. Itsetunnoltaan heikko opiskelija ei suunnittele toimintaansa, epäonnistuu ja syyttää itseään. Samalla kielteinen minäkuva vahvistuu. Haitallista oppimisstrategiaa käyttävien opiskelijoiden on havaittu menestyvän huonosti
opinnoissaan, ja heidän hyvinvointinsa on uhattuna. (Heikkilä & Lonka 2006: 99–
117.) Itseen kohdistuvien orientaatioiden heikko säätely vaikuttaa opiskelijan mielialaan. Kun opiskelija ei saavuta asettamiaan tavoitteita, hän tuntee epäonnistuvansa
ja seurauksena voi olla masennus.
1.6

Opiskeluorientaatiot ja MED NORD -mittarilla saatuja tuloksia

Orientaatio itsenäisenä käsitteenä liittyy opiskelijan oppimisprosessiin, mutta se
liitetään myös osaksi oppimisen lähestymistapaa ja oppimistyyliä (Tynjälä 1999:
116–121). Orientaationäkökulmasta tehty oppimisen tutkimus on suuntautunut
yleis-, opiskelu-, oppimis- ja koulutusorientaationäkökulmaan (Entwistle 1988: 22,
Entwistle & McCune 2004). Yleisorientaatiolla tarkoitetaan opiskelijan oman elämäntilanteen kannalta keskeisiin tavoitteisiin ja motiiveihin liittyviä tekijöitä, joiden
perusteella hän hakeutuu koulutukseen. Yleisorientaatio vaikuttaa opiskelijan asettamiin opiskelutavoitteisiin sekä hänen tapaansa suunnitella opintoja. (Mäkinen &
Olkinuora 2002: 22, Lonka ym. 2004: 314.) Opiskeluorientaatio kuvaa opiskelijan
henkilökohtaisia tavoitteita, motiiveja, odotuksia ja asenteita, jotka ohjaavat oppi96

mis- ja opiskelutoimintoja. Se kuvaa yksilöllisiä eroja opiskeluun suuntautumisessa,
ja sillä on merkitystä opiskelijan opintoihin sitoutumiselle, opintojen keskeyttämiselle ja asiantuntijuuskokemusten kehittymiselle (Tynjälä 1999, Mäkinen & Olkinuora 2002, Mäkinen ym. 2004, Lonka ym. 2004). Opiskeluorientaatio ei tarkoita
opiskelijan kognitiivisia oppimistekoja (oppimisorientaatio), vaan se kuvaa opiskelijan opiskelulleen antamaa merkitystä elämässään. Tämä vaikuttaa opiskelijan käyttämään oppimisen säätelystrategiaan ja ilmenee oppimistuloksissa sekä yksilöllisinä
oppimisen eroina (Korhonen 2003). Entwistle & Ramsden (1983) määrittävät opiskeluorientaation oppimisen lähestymistapojen, oppimistyylien, opiskelumetodien ja
motivaatioiden kokonaisuudeksi.
Kirjallisuudessa ja tutkimuksissa esitetään lukuisia erilaisia opiskeluorientaatioita kuvaavia luokitteluja, opiskelijatypologioita. Opiskeluorientaatioiden pioneerina voidaan pitää Entwistlen ja Ramsdenin (1983) tutkimusta, jossa tarkasteltiin eri
tiedekuntien opiskelijoiden oppimiseen ja oppimisympäristöihin liittyviä opiskeluorientaatioita. Keskeiset tutkimustulokset on esitetty taulukossa 3 (liite 2). Opiskelijoilla ilmeni pintasuuntautunut lähestymistapa, joka liittyi toistamisorientaatioon,
ja syväsuuntautunut lähestymistapa, joka liittyi merkitysorientaatioon. Opiskeluorientaatioina esiintyivät myös ei-akateeminen ja strateginen orientaatio (Biggs
1987). Uutta tuloksissa oli syväsuuntautuneen orientaation esiintyminen kahdella eri
tavalla. Osa syväsuuntautuneista etsi henkilökohtaista merkitystä, kun osa opiskelijoista turvautui todisteisiin ja yksityiskohtiin ymmärrystä muodostaessaan. Entwistlen ja Ramsdenin (1983) tutkimustulokset vahvistivat edelleen sitä, että oppimisen
lähestymistavalla ja oppimistuloksilla oli yhteys. Syväsuuntautunut lähestymistapa
tuotti laadukkaampia oppimistuloksia kuin pintasuuntautunut lähestymistapa.
Muun muassa Vermuntin (1998) sekä Vermunt ja Vermettenin (2004: 378) ovat
löytäneet tiedekorkeakoulujen opiskelijoihin suuntautuneissa tutkimuksissaan opiskeluorientaatioina suuntautumattoman orientaation sekä merkitys-, toistamis- ja
soveltamisorientaation. Opiskelijoiden oppimisstrategioiden, oppimiskäsitysten,
itsesäätelyn ja oppimisen lähestymistapojen välillä on merkittäviä eroja. Merkitysja toistamisorientaatio sekä suuntautumaton orientaatio ovat esiintyneet useissa
tutkimuksissa, mutta soveltamisorientaation osalta on eroja, jotka korostuvat erityisesti aikuisopiskelijoilla. Myös Nieminen ym. (2004: 389) toteavat, että useimmissa
tutkimuksissa on löydetty kaksi opiskeluorientaatiota: merkityksiä rakentava ja
tietoa toistava (taulukko 4).
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Taulukko 4. Opiskeluorientaation ulottuvuudet (Nieminen ym. 2004: 390).
Opiskeluorientaatio
Opiskeluorientaatiot

Tietoa toistava

Merkityksiä rakentava

Oppimisen lähestymistapa

Pintasuuntautunut

Syväsuuntautunut

Oppimiskäsitys

Tietoa ottava

Tietoa konstruoiva

Oppimisen säätely

Ulkoinen säätely

Itsesäätely

Tietokäsitys

Dualistinen?

Relativistinen?

Taulukosta 4 ilmenee, miten kyseiset kaksi opiskeluorientaatiota kuvaavat oppimiseen liittyviä piirteitä. Opiskelijalla, jolla on oppimisen ymmärtämiseen pyrkivä ja
merkityksiä rakentava orientaatio, on myös syväsuuntautuva lähestymistapa ja hän
pystyy säätelemään itse oppimistaan. Opiskelija pyrkii ymmärtämään asioiden keskeisimmät merkitykset ja arvioi osaamistaan. Opiskelija on henkilökohtaisesti kiinnostunut oppimisesta. Toistamisorientoitunut opiskelija on ulkoa säädelty, ja päämääränä on opinnoista selviytyminen ja tutkinnon saavuttaminen. Opiskelija vetäytyy helposti vastuustaan ja selittää epäonnistumistaan muista kuin itsestään johtuvilla tekijöillä. Oppimisen itsesäätely on tällaisella opiskelijalla heikko, ja se perustuu
opettajien antamiin vihjeisiin. Oppimisessa korostuvat tiedon vastaanottaminen ja
kyky sen toistamiseen. Oppimisesta puuttuu kriittisyys, koska opiskelija tuntee muiden tietävän asiat häntä paremmin. (Vermunt 1998, Tynjälä 1999: 119–123, Nieminen ym. 2004.) Opiskelijan kognitiivisia ominaisuuksia mitatessaan Entwistle ja
Ramsden (1983) päätyivät tuloksissaan siihen, että merkityksiä rakentavasti opiskeluorientoitunut opiskelija arvioi oppimissuoriutumisensa korkeaksi ja vastaavasti
tietoa toistavasti suuntautunut opiskelija arvioi sen alhaiseksi.
Soveltamisorientoitunut opiskelija pyrkii hyödyntämään arkikokemuksiaan
ymmärtäessään oppimistaan. Hän tuntee oppivansa sitten, kun asian pystyy soveltamaan käytäntöön. Suuntautumattomalle eli opiskeluaan jäsentämättömälle opiskelijalle on tyypillistä hämmennys ja opiskelun päämäärättömyys. Itsesäätelyä leimaavat vaikeudet ja opiskeltavien asioiden irrallisuus. Opiskelija kokee vaikeuksia hallita opiskeltavaa materiaalia, koska opiskelutahti on kiivas ja aikaa on liian vähän.
Suuntautumattomasti opiskeluorientoitunut opiskelija muistuttaa Entwistlen ja
Ramsdenin (1983) ei-akateemisesti orientoitunutta opiskelijaa. (Vermunt 1998, Tynjälä 1999: 119–123, Nieminen ym. 2004.)
Yliopiston opiskelijan opiskeluorientaatioihin liittyvää tutkimusta ovat Suomessa tehneet erityisesti Lonka (1997), Lindblom-Ylänne ja Lonka (1999), Mäkinen ja
Olkinuora (1999, 2002) ja Ruotsissa Lonka ym. (2007.) Suomessa on 1990-luvulta
lähtien kehitetty yleisen tason opiskeluorientaatioiden mittaamiseen soveltuvaa
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mittaria, IGSO:a (The Inventory of General Study Orientations) (Olkinuora, Mäkinen & Mäkinen 2000, Mäkinen & Olkinuora 2002), joka perustuu lähinnä Entwistlen ja Ramsdenin (1983) sekä Entwistlen (1998) oppimistapoja tarkasteleviin väittämäsarjoihin. IGSO-mittari on muotoutunut vähitellen 26:n ja 30 väittämäsarjan
kautta 35 väittämän laajuiseksi (Olkinuora 2007). Mäkinen ym. (2004) saivat eri
tieteenalan opiskelijoille suunnatussa, IGSO-mittarilla tehdyssä tutkimuksessa
(N=1600, vastanneita 788) tuloksiksi seuraavat opiskeluorientaatiot: omistautumattomuus, saavutusorientaatio, sosiaalinen suuntautuneisuus, ammatillinen orientaatio
(työelämäsuuntautuneisuus), ahdistuneisuus, pinta- ja syväorientaatio sekä suunnitelmallisuus (opiskeluun sitoutuneisuus). Opiskelijat ryhmiteltiin kolmeen yleisorientaatiota kuvaavaan ryhmään: opiskeluorientoituneet, työelämäorientoituneet ja
sitoutumattomat. Opiskeluorientoituneet opiskelijat olivat kiinnostuneita opiskelusta, he olivat syväsuuntautuneita ja pitivät sosiaalisia suhteita tärkeinä. Työelämäorientoituneet suunnittelivat opintojaan, olivat syväsuuntautuneita mutta sosiaalisilla
suhteilla ei ollut merkittävä rooli. Sitoutumattomien opinnoista puuttui tavoitteenasettelu, ja he olivat ahdistuneita. Keskeisin tulos oli se, että omistautumaton eli
heikosti opiskeluun suuntautuva opiskeluorientaatio ilmeni aineistossa selvästi, ja se
liittyi opiskelijoiden opiskelupaikkaan hakeutumisen kriteereitä erottelevaksi tekijäksi.
Mäkinen ja Nurmi (2003: 162–171) tutkivat IGSO-mittarilla ammattikorkeakoulun terveysalan eri koulutusohjelmien opiskelijoiden opiskeluorientaatioita
(N=266, vastanneita 243). Tulosten perusteella opiskelijat ryhmiteltiin kahdeksaan
orientaatiota kuvaavaan dimensioon: omistautumattomuus, saavutusorientaatio,
työelämäorientaatio, suunnitelmallisuus, ahdistuneisuus, syvä- ja pintaorientaatiot
sekä käytännöllisyys. Tulos vahvisti käsitystä, että opiskeluorientaatiot eivät ole
ammattiryhmäkohtaisia vaan samankin oppilaitoksen sisällä esiintyy opiskeluorientaatioissa alakohtaista vaihtelua. Röntgenhoitajaopiskelijat olivat muita opiskelijoita
omistautumattomampia sekä vähemmän suunnitelmallisia ja syväsuuntautuneita
opinnoissaan. Fysioterapiaopiskelijat olivat sitoutuneimpia ja vähiten ahdistuneita.
Opiskeluun orientoituneet olivat kiinnostuneita opinnoistaan, ja heillä oli syväsuuntautunut lähestymistapa samoin kuin työelämään suuntautuneilla. Opiskeluunsa
sitoutumattomilla opiskelijoilla korostui sosiaalisten suhteiden merkitys muita
enemmän, ja heiltä puuttui opiskelun päämäärä. Kun verrataan yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden tuloksia, huomataan, että orientaatiot ovat samansuuntaisia (Mäkinen & Olkinuora 2002). Keskeisin ero on ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämäsuuntautuneisuudessa, kun taas yliopisto-opiskelijat ovat opinnois99

saan suunnitelmallisia. Opiskeluorientaation kannalta merkittävä tulos oli kuitenkin
se, että koulutusalalle hakeutumisen epävarmuus ja omistautumattomuusorientaatio
olivat riippuvaisia toisistaan. Tämän on todettu olevan yhteydessä edelleen heikkoon
opiskelumenestykseen, opintojen viivästymiseen ja jopa opintojen keskeyttämiseen
(Markkula 2006: 113).
Lonka ym. (2007) ovat kehittäneet useista aiemmissa tutkimuksissa toimiviksi
todetuista mittareista ja niiden väittämistä MED NORD -mittarin (Medical Education in Nordic Countries). Tutkimus on raportoitu artikkelissa Development of MED
NORD – A tool for measuring medical students’ well-being and study orientations.
Kohdejoukkona oli 280 ruotsalaista ensimmäisen ja neljännen vuosikurssin lääketieteen opiskelijaa. Tutkimuksessa selvitettiin oppimiseen yhteydessä olevia tekijöitä ja
opiskeluorientaatioiden suhdetta niihin. Opiskeluorientaatiot käsittivät opiskelijoiden oppimis- ja tietokäsityksiä, oppimisen lähestymistapoja, kyvykkyysuskomuksia,
itsesäätelytaitoja, ajattelustrategioita, ahdistusta, kiinnostuksen puutetta ja stressiä.
Tuloksena muodostui viisi opiskeluorientaatiota: toimimaton, yhteistoiminnallinen,
sosiaalinen ja yksilöllisten kykyjen opiskeluorientaatio sekä keittokirjaorientaatio.
Toimimattomaan orientaatioon liittyivät ahdistus, kiinnostuksen puute, stressi ja
tehtävien välttely. Itsesäätelyn puute korostui. Nämä seikat olivat kielteisesti yhteydessä optimismiin. Toimimattomalla opiskeluorientaatiolla oli samankaltaisuuksia
Entwistlen ja Ramsdenin (1983) ei-akateemiseksi nimeämän opiskeluorientaation
kanssa. Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio muodostui syväsuuntautuneesta
oppimisesta käytännössä ja teoriassa sekä tiedon yhdessä rakentamisesta, reflektoinnista ja perustelun arvostamisesta. Opiskeluorientaatio viittaa opiskelijan pyrkimykseen saada kokonaiskuva oppimisesta ja uuden tiedon rakentelusta.
Sosiaalinen opiskeluorientaatio kuvasi sosiaalista optimismia ja kiinnostuksen
vähäisyyttä oppimista kohtaan. Yksilöllisten kykyjen opiskeluorientaatiossa korostuivat synnynnäiseen kyvykkyyteen uskominen ja metakognitiivisen tiedon arvostaminen. Tämä opiskeluorientaatio oli kielteisesti yhteydessä yhteistoiminnalliseen
tiedon kehittelyyn ja suunnitelmallisuuteen. Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio kuvasi päinvastaista opiskelutottumusta kuin keittokirjaorientaatio. Keittokirjaorientaatioksi nimettyyn opiskeluorientaatioon liittyi tekijöitä, jotka osoittivat opiskelijan tarvitsevan opinnoissaan selkeää rakennetta. Pintaoppimisen, tiedon varmuuden, strategisen suunnittelun ja tiedon käytännöllisyyden arvo viittaavat opiskelutapaan, jossa opiskeluun olisi saatava keittokirjamaisesti selkeät ohjeet. Opiskelija,
joka haluaa vain varmaa tietoa, on vaarassa stressaantua ja ahdistua. Keittokirjaorientaation erotti aiemmissa tutkimuksissa havaitusta tietoa toistavasta opiske100

luorientaatiosta sen käytännönläheisyys. (Lonka ym. 2007.) Keittokirjaorientaatio on
sisällöllisesti samansuuntainen lääketieteen opiskelijoilla havaittujen professioorientaation ja tietoa toistavan orientaation kanssa (Lonka & Lindblom-Ylänne
1996).
Sappinen (2006) tutki Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian opintojaksolla
opiskelleiden opiskelijoiden opiskeluorientaatioita ja oppimistulokseen yhteydessä
olleita tekijöitä MED NORD -kyselymittarin avulla (N=110–138 opiskelijaa tutkimusvaiheesta riippuen). Tutkimustuloksissa ilmeni neljä opiskeluorientaatiota, joista
keittokirjaorientaation ja merkityksiä rakentavan orientaation sisällölliset piirteet oli
jo tunnistettu aikaisemmissa tutkimuksissa. Yhteistoiminnallinen ja toimimaton
orientaatio olivat uusia. Oppimista selittivät optimistinen ajattelu- ja toimintastrategia, opiskelun strateginen suunnittelu ja kiinnostus opiskeltavaa asiaa kohtaan. Oppimiseen myönteisesti vaikuttivat myös opiskeluaktiivisuus, itseopiskeluun käytetty
aika, opiskelukokemus, korkeat tavoitteet sekä syväsuuntautunut oppimisen lähestymistapa ja metakognitiivisen tiedon arvostus. Varmaan tietoon luottaminen selitti
oppimista kielteisesti samoin kuin tehtävän välttely, itsesäätelyn puute, ahdistus,
stressi ja uupumus.
Oppimisessa on aina mukana inhimillinen elämä, jolla on myös merkitystä
opiskeluun ja oppimiseen. Opetus- ja oppimisympäristö kulttuureineen vaikuttavat
oppimisen laatuun ja siihen, esimerkiksi millaisia oppimisstrategioita opiskelijat
käyttävät (Vermunt & Vermetten 2004: 369, 372). Opiskeluorientaatio viittaa opiskelijan pysyvään taipumukseen omaksua tietty lähestymistapa opiskeluun kontekstista
huolimatta, ja se muotoutuu opiskelijalle vähitellen opiskeluun liittyvien kokemusten, palautteiden, arviointien ja harjoitustenavulla (Lindblom-Ylänne ym. 2001).
Orientaatiokeskustelussa erotetaan opiskeluorientaatioiden lisäksi koulutusorientaatiot, jotka Entwistle (1988) sekä Beaty, Gibbs ja Morgan (1997) jakavat
ammatilliseen, akateemiseen, henkilökohtaiseen (persoonalliseen) ja sosiaaliseen
orientaatioon (taulukko 5). Lindblom-Ylänne, Nevgi ja Kaivola (2004: 124-127)
käyttävät koulutusorientaatiokäsitteen yhteydessä oppimisorientaatiokäsitettä, jota
he kuvaavat käsitteillä akateemiset ja ammatilliset orientaatiot.

101

Taulukko 5. Korkeakouluopiskelijoiden koulutusorientaatiot (Entwistle 1988, Beaty ym.
1997: 77, Tynjälä 1999: 117).
Koulutusorientaatio

Kiinnostuksen kohteena opintojen Opiskelun tavoite/päämäärä
sisältö tai lopputulos

Ammatillinen

Akateeminen

Sisäinen

Asiantuntijuuden oppiminen

Ulkoinen

Pätevyys ammattiin (työelämään)

Sisäinen

Mielenkiinto opittavia asioita
kohtaan

Persoonallinen

Ulkoinen

Koulutuksellinen eteneminen

Sisäinen

Uudet haasteet ja itsensä
kehittäminen

Sosiaalinen

Ulkoinen

Kyvykkyyden osoittaminen

Ulkoinen

Sosiaalinen toiminta
opiskelijakollegojen kanssa

Rautopuro ja Väisänen (2002) tutkivat opiskelualan valinnan varmuutta, tavoiteorientaatiota ja näiden vaikutusta opintotyytyväisyyteen ja -menestykseen sekä opintojen keskeyttämiseen. Kohdejoukkona oli Joensuun yliopistossa vuonna 1995 aloittaneet opiskelijat (N=916). Opiskelijoissa erottuivat ammattisuuntautuneet (käytännöllisesti ammatillinen suuntautuminen) ja akateemisesti (sisällöllisesti sivistyksellinen) suuntautuneet. Yliopisto-opiskelijat eivät eronneet tiedekunnittain ammattisuuntautuneisuuden osalta, mutta akateemisen suuntautuneisuuden välillä oli eroja.
Luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat erosivat tilastollisesti merkitsevästi
eniten muiden alojen opiskelijoista akateemisen suuntautuneisuuden suhteen. Heillä
oli alhainen akateeminen suuntaus. Korhosen (2003: 65–66) mukaan teoreettissivistyksellisesti suuntautunut opiskelija pitää sekä teoreettista että käytännöllistä
oppimista tärkeänä oman asiantuntijuuden kehittymiselle. Ammatillisesti suuntautunut opiskelija korostaa kompetenssien hankkimista tulevaisuutta varten, ja hän korostaa opintojen käytäntöön soveltamista enemmän kuin teorian ja henkilökohtaisen
kehittymisen merkitystä. Ammatillisesti orientoitunut opiskelija ei välttämättä vieroksu teoriaa, vaan hänen teoriakäsityksenä eroaa muulla tavalla orientoituvasta
opiskelijasta. Opiskelija tekee koulutuksensa aikana havaintoja tulevasta ammatista,
työstä ja kompetensseista, jotka ohjaavat hänen suuntautumistaan.
Vanhanen (2000) tutki terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksiä kehittämänsä käsitejärjestelmän avulla. Tulokset osoittivat opiskelijoiden yksilöllisen suuntautumisen hoitamiseen. Hoivasuuntautunut opiskelija korosti henkilökohtaista kehittymistä, ja hänen suuntautumisessaan ei tapahtunut koulutuksen aikana muutoksia.
Opiskelija korosti vuorovaikutussuhteita ja niissä ilmeneviä hoitavia ja ei-hoitavia
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kokemuksia hoitamaan oppiessaan. Asiantuntijuussuuntautunut opiskelija korosti
hoitotyön teorian ja käytännön eroja, ja hän piti tärkeänä koulutuksen sisältöjä ja
opetusjärjestelyjä. Ansiotyösuuntautunut opiskelija korosti opiskelun, työn ja oman
elämän organisointitaitojen kehittymistä. Asiantuntijuus- ja ansiotyösuuntautuneen
opiskelijan kohdalla suuntautuminen vahvistui koulutuksen lopussa.
Olkinuora ja Mäkinen (1999: 40) toteavat vielä, että opiskelijan orientaatiot
muodostavat kolmitasoisen hierarkkisen rakenteen: yleisorientaatio, alakohtainen
orientaatio ja tilanneorientaatio, joista kukin orientaatiotaso sisältää omat strategiset
valintansa. Ammattikorkeakouluopiskelijalla on esimerkiksi voimakas työelämäorientaatio yleisorientaationa, mikä ilmenee yleisenä opiskeluun suhtautumisena.
Alakohtainen orientaatio ilmenee merkityksen pohtimisena esimerkiksi tutkimustoiminnan opintojaksolla, jolloin opiskelija voi ilmentää pintaorientoitunutta opiskelutapaa. Tilanneorientaatio liittyy siihen, kun opiskelija miettii, mikä merkitys esimerkiksi opinnäytetyöllä tai ohjaustilanteella on hänelle. Opiskelijan tilanneorientaatiot voivat vaihdella oppimistehtävästä toiseen. Lonka ym. (2004: 311) pitävät
tärkeänä erottaa eri orientaatiotasot toisistaan ja niiden yhteydessä käytettävät orientaatiokäsitteet.
1.7

Oppimistulosten selittäminen attribuutioiden avulla

Oppimiseen liittyvien kokemusten merkitysten pohdintaan liittyy itsereflektio.
Opiskelija vertaa reflektion avulla saamaansa tietoa asetettuihin tavoitteisiin. Itsereflektointi johtaa attribuutioiden onnistumisen tai epäonnistumisen syistä. Opiskelijalle on tyypillistä selittää asioita, jotka tapahtuvat hänelle yllättäen tai jotka eivät
sovi hänen aikaisempiin käsityksiinsä. Onnistumisen ja epäonnistumisen selittäminen itselle ja muille on oppimisen ja sen syvenemisen kannalta tärkeää. Taitavat
opiskelijat tulkitsevat heikkojen oppimistulosten johtuvan joko vähästä harjoittelusta
tai väärästä opiskelustrategiasta. Taitamaton opiskelija tulkitsee heikkojen tulosten
johtuvan omien kykyjen puutteesta, mikä johtaa alhaisiin tavoitteisiin sekä ponnistelujen vähättelyyn. (Ruohotie 2005: 86, 173.) Selittäminen edistää ymmärryksen
saavuttamista, joka suuntaa motivaatiota myös tuleviin suorituksiin. Selittäminen on
vaativampaa kuin asian kuvaileminen. (Hakkarainen ym. 1999: 223.)
Oppimiseen liittyvien tapahtumien selittämistä ja syiden antamista omille oppimistuloksille kutsutaan attribuutioksi. Weiner (1990) tutki yksilöiden kausaaliattribuutioita ja niiden yhteyttä käyttäytymiseen ja tunteisiin. Helander (2000) toteaa,
että attribuutiotutkimuksista on ollut hyötyä erilaisille terapioille ja niiden sovelluk103

sille, kun on tutkittu attribuutioiden yhteyksiä masennukseen, ahdistukseen ja perheprosessien selvittelyyn. Attribuutiot voidaan jakaa sijainnin, pysyvyyden ja kontrollin mukaan. Attribuution sijainti viittaa joko yksilössä itsessään olevaan tai ulkopuoliseen syyhyn. Toiseksi syitä voidaan arvioida sen mukaan, miten pysyviä tai tilapäisiä ne ovat, ja kolmanneksi sen mukaan, miten syitä voi kontrolloida. Attribuutiot
luovat odotuksia uudesta toiminnasta ja vaikuttavat siten ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen. Ongelmatilanteista suoriutumista ihmiset selittävät kyvyillä, ponnistelulla, tehtävän vaikeusasteella ja sattumalla. Attribuution avulla nimetään myös syitä
ja perusteita oppimiselle ja sen tuloksille.
Helander (2000: 22–28) tutki nuorisoasteen 16 opiskelijan ongelmia ja ohjausprosessin jälkeistä tilannetta kuvaavia attribuointeja ja niiden muutoksia. Opiskelijat
kuvasivat ongelmat sosiaalisiin tilanteisiin, omaan itseen ja opiskelutaitoihin liittyviksi. Ongelmat sisälsivät kuusi attribuointiselitystä sijainnin, kontrollin ja pysyvyyden avulla kuvattuna: sisäinen–ei-kontrolloitavissa–joskus, sisäinen–ei-kontrolloitavissa–aina, sisäinen–kontrolloitavissa–aina, ulkoinen–ei-kontrolloitavissa–aina, ulkoinen–ei-kontrolloitavissa–joskus ja ulkoinen–kontrolloitavissa–joskus. Oppimisen
kannalta haasteellisimmat opiskelijat edustavat attribuutiota sisäinen–ei-kontrolloitavissa–joskus/aina. Hakkarainen ym. (1999) toteavat myös, että sisäinen, kontrollin
ulkopuolella oleva ja pysyvä syy kaventaa ihmisen mahdollisuuksia oppia, kun taas
ulkoinen, kontrolloitavissa oleva ja tilapäinen asia lisää hallinnan tunnetta. Yleensä
ihmiset löytävät onnistumisen syyn kyvykkyydestään, ponnisteluistaan, onnesta ja
tehtävän helppoudesta, kun taas epäonnistuminen selitetään ympäristö- ja tilannetekijöillä (Repo 2010: 186). Revon (2010: 159) tutkimuksessa korkeakouluopiskelijat
kokivat, että noin 17 prosentissa (n=514) oppimista hidastivat oppimisympäristö ja
käytännön järjestelyt. Ihminen selittää omaa toimintaansa tilanteen edellyttämillä
vaatimuksilla, kun taas toisten toimintaa selitetään heidän pysyvillä persoonallisuuden piirteillään (Rauste-von Wright ym. 2003: 85). Optimistisen strategian omaksuva opiskelija nojaa onnistumisen attribuutioihin, kuten kyvykkyyteen ja yrittämiseen. Epäonnistumiseen johtavaa strategiaa käyttävä ihminen antaa toiminnalleen ja
sen tulokselle ulkoisen ja väliaikaisen syyn. (Heikkilä & Lonka 2006: 99–117.)
Attribuutioselitykset voivat johtaa joko myönteisiin tai kielteisiin reaktioihin
riippuen siitä, mistä opiskelija arvioi syyn johtuvan. Kun syy on omien kykyjen
puuttumisessa, seurauksena voi olla kielteinen reaktio. Vastaavasti kun syynä on
opiskelijan oman yrittämisen puute, se voi johtaa parempaan yrittämiseen, opintojen
suunnitteluun ja niihin sitoutumiseen. Attribuutioselitykset auttavat opiskelijaa kehittämään myös oppimistilanteisiin sopivia strategioita. (Ruohotie 2005: 174.)
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1.8

Opiskelijan oppimiseen liittyvä kiinnostus, ahdistus ja
uupumus

Kiinnostuksen puute, uupumus ja ahdistus ovat yhteydessä monin tavoin jo edellä
kuvattuihin oppimisen ulottuvuuksiin kuten opiskeluorientaatioihin, itsesäätelyyn ja
attribuutioihin. Opiskelijan elämään liittyy aina kielteisiä asioita, jotka tuottavat
huolta, stressiä ja henkistä väsymistä. Opinnäytetyötä jo sinänsä pidetään työläänä ja
jopa stressiä aiheuttavana erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden keskuudessa (Käyhkö 2007: 108).
Kiinnostuneisuus määritellään usein psykologiseksi tilaksi, johon liittyvät huomion kohdistaminen opiskeltavaan asiaan, lisääntynyt älyllinen aktiivisuus, sinnikkyys ja tunteet. Kiinnostukseen vaikuttaa opiskeltavan aiheen arvostus ja aikaisemmat tiedot aiheesta. Kiinnostuneisuus voi olla tilanne- tai henkilökohtaista. Opiskelijan henkilökohtainen kiinnostus voi myös kehittyä sisäiseksi motivaatioksi, jonka
avulla opiskelu saa merkityksen ja tavoitteet. Kiinnostuksen puuttuminen puolestaan
saa opiskelijan tuntemaan opintonsa merkityksettömiksi. Siihen johtavia tekijöitä
voivat olla esimerkiksi mielihyvää tuottavien oppimiskokemusten puuttuminen.
(Lindblom-Ylänne ym. 2001: 47–48.) Sitoutumattomasti orientoituneiden opiskelijoiden opiskelupaikan valintaan vaikuttaa helppo sisäänpääsy ja varma opiskelupaikan saanti, ei niinkään ammatin hankkiminen tai mielenkiintoinen opiskelu sisältöineen. Kiinnostuksen puutteen on todettu haittaavan opiskelua ja useimmin olevan
osasyynä opintojen keskeyttämiseen. Opiskelijoilla, jotka eivät vielä myöhempinäkään opiskeluvuosina osallistu opetukseen, on jo ensimmäisenä opiskeluvuonna
sitoutumaton orientaatio. (Mäkinen & Olkinuora 2002, Mäkinen ym. 2004.)
Suomessa korkeakouluopiskelijoille tehdyissä hyvinvointitutkimuksissa on havaittu, että opiskelijoiden kokemat oireet, kuten väsymys, niska- ja hartiavaivat,
unihäiriöt, keskittymisvaikeudet, masentuneisuus ja jännittyneisyys, ovat 2000luvulla lisääntyneet. Opiskelijat kertovat tenttiin lukemisen, lopputyön, valmistumisen pelon, esiintymisen, valitun ammattialan tai pääaineen epämielekkyyden, yksinäisyyden, ihmissuhteiden ja opiskelun kuormittumishuippujen aiheuttavan ongelmia. Vuoden 2004 hyvinvointikyselyssä ammattikorkeakouluopiskelijoista 41 prosenttia ilmoitti ongelmaksi liian suuren työmäärän ja 24 prosenttia ohjauksen riittämättömyyden. Vastaavasti yliopisto-opiskelijoista ongelmalliseksi tunsi opintojen
ohjauksen puutteellisuuden 48 prosenttia ja työmäärän liiallisuuden 34 prosenttia.
Yliopistossa opiskelevista miehistä joka neljäs ja naisista joka kolmas koki stressiä.
(Erola 2004, Kunttu & Huttunen 2005, 2009). Korkeakouluopiskelijoille (n=9967)
tehdyn tutkimuksen mukaan yliopisto-opiskelijoiden terveystilanne oli pysynyt nel105

jän vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna lähes samanlaisena, mutta ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi ja humalajuominen olivat lisääntyneet. Psyykkistä
rasitusta ja kuormittuneisuutta koki 27 prosenttia opiskelijoista. Noin 20 prosenttia
koki mielialan, tulevaisuuden suunnitelmien ja omien voimavarojen riittämättömyyttä. (Kunttu & Huttunen 2009.)
Ammattikorkeakoulut kehittävät opiskelijoiden hyvinvointia tukevia palveluja.
Kuntun ja Huttusen (2009) tutkimustuloksissa ilmeni, että kolmasosalla korkeakouluopiskelijoista oli vaikeuksia saada ote opiskelusta samoin kuin heiltä puuttui tunne
kuulumisesta opiskeluryhmään. Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja havaita ajoissa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.
Opiskelijoille tehdään esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa joka toinen
vuosi hyvinvointikysely. Hyvinvointikyselyyn vuonna 2007 vastasi 137 (33 %) terveys- ja liikunta-alan opiskelijaa ja vuonna 2009 vastasi 135 (28 %). Opiskelijoita
pyydettiin arvioimaan muun muassa sitä, miten he kokevat oman hyvinvointinsa
sillä hetkellä sekä miten opiskelu ja opinnot etenevät. Arvio kokonaishyvinvoinnista
oli 3,57 (2007) ja 3,60 (2009). Alhaisimmaksi arvioitiin opiskelumotivaatio 3,23
(2007) ja 3,18 (2009). (Käytetty asteikko: heikko 1…erinomainen 5.) (Opiskelijoiden hyvinvointikysely 2007, 2009.)
Vuonna 2007 joka viides opiskelija ilmoitti, etteivät opinnot ole edenneet suunnitelmien mukaisesti. Yleisimmät syyt olivat opiskelumotivaation puute, omaan
jaksamiseen, hyvinvointiin tai terveyteen liittyvät ongelmat, opetuksen järjestämiseen liittyvät ongelmat sekä oppimisen vaikeudet. Yleisimpiä tuntemuksia viimeksi
kuluneen kuukauden ajalta olivat uupumus, univaikeudet ja jännittäminen (kuvio 7).
Vieraskielisillä opiskelijoilla vuonna 2009 korostuivat masennus, univaikeudet ja
yksinäisyys. Myönteisistä tuntemuksista ilo, onnistumisen tunne, luovuus ja kannustus saivat eniten mainintoja kaikilta opiskelijoilta. (Opiskelijoiden hyvinvointikysely
2007, 2009.)
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Kuvio 7. Kajaanin ammattikorkeakoulun suomalaisten opiskelijoiden kokemia tuntemuksia viimeisen kuukauden ajalta vuonna 2007 ja 2009 (Opiskelijoiden hyvinvointikysely 2009).

Ahdistus on määritelty pelon tunteeksi, joka voi johtua sisältä tai ulkoa uhkaavaksi
koetusta vaarasta (Mäkinen ym. 2002). Piirreahdistus liittyy ihmisen ajattelun huoliin ja tunneperäiseen kokemiseen. Tilanneahdistus on riippuvainen ihmisen taipuvuudesta tuntea ahdistusta esimerkiksi fyysisen tai epäselvän uhan kohdatessa. Ahdistus on yksi tapa reagoida stressiin. (Endler & Kocovski 2001.) Opiskelijoiden
hyvinvointikyselyssä (2007, 2009) jaksaminen sai arvon 3,41 (2007) ja 3,39 (2009)
ja vastaavasti mieliala 3,5 (2007) ja 3,59 (2009). Entwistle ja Ramsden (1983, 79),
Sappinen (2006) ja Lonka ym. (2007) ovat osoittaneet tutkimustuloksissaan, että
heikot oppimistulokset ja tyytymättömyys ovat yhteydessä ahdistukseen. Sappisen
(2006) tutkimustulosten mukaan kasvatusalan opiskelijat kokivat stressiä, mutta
tulos ei ollut huolestuttava, sillä opiskelijoista 38 prosenttia kuului ”hyvänlaatuisesti
stressaantuneisiin” eli koki stressin hyvin vähäiseksi. Kun opiskelija kokee pystyvänsä hallitsemaan stressin, sen aiheuttama jännitys jopa parantaa oppimistuloksia.
Täysin stressitön tila havaittiin epäedulliseksi suoriutumisen kannalta. Stressin kokemisella ja opiskeluorientaatioilla on yhteyttä, sillä merkityksiä rakentavalla opiskeluorientaatiolla ja stressin kokemisella oli negatiivinen riippuvuus, kun taas toimimaton opiskeluorientaatio korreloi positiivisesti stressin kokemiseen. Opiskelijan
kokema uupumus ja ahdistus liittyivät stressaantuneisuuteen. Myös heikot itsesäätelyn taidot ja taipumus tehtävien välttelyyn korreloivat positiivisesti stressin kanssa
(Lonka ym. 2007). Opiskelijan stressiä ja siitä mahdollisesti aiheutuvia oireita ei voi
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ymmärtää pelkkinä fyysisinä tai psyykkisinä häiriöinä, sillä opiskelijan olemisentapa on holistinen. Opiskelijan situationaalisuus on merkityksen konstituoitumisen
kannalta tärkeä, koska se tarjoaa tajunnalle merkityksen aiheita. (Rauhala 2007.)
Opiskelijat kokevat kiireen ja oman tulevaisuuden (milloin valmistun, valmistunko ollenkaan, saanko töitä valmistuttuani) aiheuttavan stressiä (Opiskelijoiden
hyvinvointikysely 2009). Stressi voi ilmetä psykosomaattisina tai fyysisinä oireina,
muutoksina ihmissuhdeongelmissa, hermostollisina oireina, käytösoireina, elämäntavan muutoksina tai yleisenä epävarmuutena ja turvattomuutena. Dahlinin, Joneborgin ja Runesonin (2005) tutkimuksen kohdejoukkona oli 342 ensimmäisen, kolmannen ja kuudennen vuosikurssin lääketieteen opiskelijaa Ruotsissa. Opiskelijoilla
esiintyi masennukseen viittaavia oireita useammin kuin väestössä keskimäärin, ja
2,7 prosentilla vastaajista oli ollut itsemurhayrityksiä. Stressikokemukset liittyivät
huoleen omasta jaksamisesta tulevaisuudessa, kokemukseen taitojen puuttumisesta,
työttömyyden pelkoon, kokemukseen palautteen riittämättömyydestä, heikkoon
sitoutumiseen ja opiskeluilmapiirin tukemattomuuteen. Erityisesti naisilla huoli
tulevaisuudessa jaksamisesta ja työttömyydestä, palautteen puute ja heikko opiskeluun sitoutuminen olivat merkitsevästi yhteydessä masennukseen. Naisopiskelijoilla
havaittiin miesopiskelijoita useammin masennukseen ja ahdistuneisuuteen liittyviä
oireita.
Uupumus määritellään kriisiksi opiskelijan ja opiskelun vaatimusten välillä.
Tällöin opiskelijan odotusten, voimavarojen sekä ympäristön vaatimusten ja mahdollisuuksien välille kehittyy epätasapaino. (Kinnunen & Hätinen 2002.) Uupumus
kehittyy pitkään jatkuneen stressin kautta ja se alkaa voimakkaana väsymyksenä,
jota seuraa kyynistyneisyys ja minän tunteen heikkeneminen (Vilen, Leppämäki &
Ekström 2002: 339). Korkeakouluissa opiskelevista naisista noin 11 prosenttia kärsii
päivittäisestä väsymyksestä (Kunttu & Huttunen 2009). Uupumuksen on todettu
vaikuttavan kielteisesti opiskeluun, ja uupunut opiskelija on vaarassa keskeyttää
opintonsa (Dahlin ym. 2005). Etenkin suorituskeskeisen itsetunnon omaavat opiskelijat ilmentävät uupumuksen oireita, joiden tiedetään voivan johtaa loppuun palamiseen, burnoutiin. Sappisen (2006) tulokset osoittivat, että opiskelijan heikot itsesäätelyn taidot ja taipumus tehtävien välttelyyn korreloivat positiivisesti uupumuksen,
ahdistuksen ja stressin kanssa. Puutteelliset itsesäätelyn taidot ilmenivät kauttaaltaan
oppimisessa, jolloin oman oppimisen hallinnan tunne puuttui, mikä näkyi stressin
lisääntymisenä. Käyhkön (2007: 79–80, 107–109) tutkimustulokset osoittivat, että
opiskelija koki ammattikorkeakoulu opiskelunsa haparoivana eikä opiskelijalla ollut
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aina selvää käsitystä opiskelunsa päämääristä. Erityisesti tekniikan, liiketalouden ja
terveysalan opiskelijat kokivat opiskelun vaativana ja työläänä.
Opiskelijoiden hyvinvointikysely (2007, 2009) osoitti, että myös tämän tutkimuksen kohteena olevassa Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelijat ilmaisevat
uupumusta, unettomuutta, masennusta ja jopa itsetuhoajatuksia. Hyvinvoinnin edistämiseksi opiskelijat toivoivat opetusjärjestelyjen kehittämistä ja lukujärjestysten
kuormittavuuden tasoittamista. Toiseksi eniten opiskelijat kiinnittivät huomiota
fyysisiin olosuhteisiin ja opetuksen laatuun samoin kuin liikuntaan liittyvien yhteisten harrastusmahdollisuuksien järjestämiseen. Opiskelijoiden mielestä omaa hyvinvointia eniten edistävät liikunta ja hyvät ihmissuhteet sekä riittävä aika asioiden
hoitamiseen. Tärkein asia opiskelijoiden mielestä jaksamisen kannalta on opiskelun
kuormittavuuden kohtuullisuus ja henkilöstön kyky tunnistaa opiskelijoiden uupumus. Psyykkisten vaikeuksien ja stressin kokeminen on yhtä yleistä sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijoilla (Kunttu & Huttunen 2009).
Tässä pääluvussa olen tarkastellut oppimisen ja MED NORD -mittarin kannalta
opiskelijan oppimisprosessiin keskeisesti liittyviä asioita. Oppimisen ja siihen liittyvien käsitteiden kuvaaminen luo teoreettisen ja toiminnallisen kontekstin opinnäytetyön vertaistilanteiden asiantuntijuutta kehittävän luonteen ymmärtämiselle. Opiskeluorientaatio-käsitteen avulla voidaan kuvata yksittäisiä opiskelujaksoja, -tehtäviä ja
oppimisprosesseja sekä -tilanteita, joilla on merkitystä opiskelijan opintoihin sitoutumiselle ja jotka ilmenevät vuorovaikutuksessa (Mäkinen & Nurmi 2003: 163).
1.9

Ammattikorkeakouluopiskelija ja hänen yleisorientaationsa

Suomessa ammattikorkeakouluopiskelijat aloittavat opintonsa keskimäärin vanhempina kuin monissa muissa EU-maissa. Nuorten koulutuksessa aloittavien keski-ikä
on keskimäärin 21 vuotta. (Lavikainen 2010: 18.) Kajaanin ammattikorkeakoulussa
aikaisemman ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus nuorten koulutukseen
valituista on vaihdellut 2000-luvulla 30:n ja 40:n prosentin välillä. Nuorten koulutukseen valituista opiskelijoista lukuvuonna 2009–2010 oli aikaisempi ammatillinen
tutkinto 37,8 prosentilla. (Opintotoimisto 2010.) Iän perusteella opiskelijat ovat
aikuisia. Olennaisia piirteitä aikuisuudessa ovat työ, perhe-elämä ja täysi-ikäisyys.
Knowles, Holton ja Swanson (1998: 61–72) määrittelevät aikuisuuden biologisten,
lainsäädännöllisten, sosiaalisten tai psykologisten tekijöiden avulla. Oppimisen
kannalta avainasemassa ovat psykologiset tekijät, joiden mukaan aikuisuuden piirteitä ovat itsenäisyys ja vastuun ottaminen elämästä. Opiskelijat ovat taustoiltaan,
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kehitystehtävältään ja elämänkokemukseltaan erilaisia. Opiskelijoiden yksilöllisten
erojen vuoksi heidän opiskelumotivaationsa ja tavoitteensa opintoihin myös vaihtelevat (Rautopuro & Väisänen 2002: 8).
Tärkeä opiskelua motivoiva asia on opiskelijan pääseminen haluamaansa opiskelupaikkaan. Lisäksi se, millä perustein opiskelija on koulutusalansa valinnut, liittyy opintoihin sitoutumiseen. Opiskelijan sitoutumista opintoihin on selvitetty yleisorientaatioilla, joilla tarkoitetaan suhteellisen pysyvää henkilökohtaista suuntautumisen muotoa, jota hän toteuttaa suhteessa opiskeluunsa. Yhteiskunnan kehitys
muuttaa opiskelun asemaa ja merkitystä. Tämä näkyy myös opiskelijoiden motivaatiossa opiskelua kohtaan. Opiskelijoiden mielipiteet koulutuksesta ja opinnoista
muuttuvat koulutuksen aikana samalla, kun koulutusalan ammatin edellyttämä asiantuntijuus kehittyy (Markkula 2006: 113–114). Opetuksessa tärkeä huomioon otettava seikka on se, että opiskelijoiden oppimis- ja työkokemustaustat ovat erilaiset.
Markkula (2006) ja Lavikainen (2010) tutkivat ammattikorkeakouluopiskelijoiden mielipiteitä koulutukseen hakeutumisesta, koulutuksen laadusta, opintojen ohjauspalveluista ja opiskelijoiden opiskelukyvystä. Tulosten mukaan nuoriso-opiskelijat
hakeutuivat koulutukseen alan kiinnostavuuden, kiinnostavien työtehtävien, tutkinnon, alalle sopivien taitojen ja hyvien työllistymismahdollisuuksien vuoksi. Aikuisopiskelijoilla koulutusalan valinnan tärkein peruste oli työkokemus. Alan kiinnostus
ohjaa koulutusvalintaa enemmän kuin ammatin arvostus, hyvä palkkataso tai koulutukseen pääsyn helppous. Ammattikorkeakouluun hakeuduttaessa koulutussisältö on
keskeinen alan valintaan vaikuttava tekijä. Lisäksi koulutukseen pääseminen ensisijaisen hakutoiveen mukaisesti on tärkeä opiskelijan henkilökohtaiselle elämän mielekkyyden kokemiselle. (Mäkinen & Nurmi 2003: 163, Markkula 2006: 20–32.) Osa
tähän tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista kuvasi paikkakunnan ja omien
taipumusten olleen tärkeimmät opiskelupaikan ja -alan valintaan vaikuttaneet tekijät. Liikunnanohjaajaksi opiskelevilla omat taipumukset alalle olivat tärkein syy.
(Tulokyselyn tulokset 2006.) Mäkisen ja Nurmen (2003) tutkimustulokset osoittivat,
että opiskelijan päätyminen ei-ensisijaiseen hakutoiveen mukaiseen opiskelupaikkaan ilmeni omistautumattomana ja pinnallisena oppimisena. Omistautumattomuudelle oli tyypillistä opiskelupaikan kokeminen vääräksi ja siitä seuraava opiskelumotivaation heikkous.
Lähes puolet ammattikorkeakouluopiskelijoista tunsi opiskelun vastaavan odotuksia joko hyvin tai erittäin hyvin. Tyytyväisyys opiskeluun väheni opintojen edetessä. Pettymyksiä tuotti useimmin henkilökunnan ammattitaito, opetusmenetelmien
vanhentuneisuus sekä koulutuksen ja työelämän vastaamattomuus. (Markkula 2006:
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33–37, 108.) Opiskelijoiden tyytymättömyys erityisesti opintojen ohjaukseen on
ollut toistuvasti esillä (Lavikainen 2010: 69). Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan
opiskelijat ovat muita opiskelijoita vähemmän tyytyväisiä joustaviin opiskelumuotoihin ja opintopisteisiin liittyvään työmäärään. Käytännönläheisyyden sanotaan
houkuttavan opiskelijoita opintoihin, ja sen puuttuminen johtaa pettymykseen (Räisänen 2002, Kilpiäinen 2003). Neljännes opiskelijoista kokee saavansa hakuvaiheessa erilaisen kuvan opintojen sisällöstä, opetuksesta ja ohjauksesta (Lavikainen 2010:
62–65). Pettyminen opintojen sisältöön ja opetuksen heikkoon laatuun voi johtaa
sitoutumattomuuteen ja sitä kautta tehottomaan opiskeluun, heikkoon opiskelumotivaatioon sekä kokemukseen koulutusalan väärästä valinnasta. Sosiaali-, terveys- ja
liikunta-alaa piti itselleen oikeana valintana 81 prosenttia vastaajista. (Markkula
2006: 31.) Kajaanin ammattikorkeakoulussa hyvinvointialalla opintonsa keskeyttäneitä on ollut vuosina 2005–2008 keskimäärin 6 prosenttia (taulukko 6).
Taulukko 6. Kajaanin ammattikorkeakoulussa opintonsa keskeyttäneet (nuoret) opiskelijat (prosenttia aloittaneista) vuosina 2005–2009. Tilasto tehty 23.3.2010. (Opintotoimisto
2010).
Koulutusala

2005

2006

2007

2008

2009

Tradenomi: liiketalous

12,6

8,9

8,8

11,7

13,9

Tradenomi: tietojenkäsittely

12,2

9,7

10,1

11,3

12,9

kone- ja tuotantotekniikka

15,0

9,2

16,0

15,3

13,5

rakennustekniikka

14,0

5,4

7,8

12,9

10,9

tietotekniikka

23,7

19,0

22,0

21,8

14,1

19,0

12,4

15,4

16,7

12,6

liikunnanohjaaja (ka)

7,6

5,7

5,4

4,1

7,4

Restonomi: matkailu ja turismi (ka)

10,3

7,1

10,6

13,1

8,4

Keskiarvo (%) ja

13,0

8,9

10,1

11,2

10,8

keskeyttäneiden lukumäärä yhteensä

212

149

176

188

184

Insinööri:

Keskiarvo (ka) edellisistä
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja

Jos opiskelijalta puuttuu opiskelun omakohtainen merkitys ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, hän todennäköisesti vaihtaa koulutusalaa tai keskeyttää opintonsa.
Merkityksen puuttuminen ilmenee myös opintojen suunnittelemattomuutena, opintojen hidastumisena ja huonoina arvosanoina. Selkiytynyt opiskelun merkitys tehostaa
opiskelua, ja siksi jokaisella opiskelijalla on oltava jokin syy, miksi opiskella. Opiskelijat jaetaan merkityksen perusteella seuraaviin opiskelijatyyppeihin: päämäärätön
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opiskelija, toistaja, ymmärtäjä ja soveltaja. (Mäkinen 2004: 31–34.) Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelijoiden eroamisen syy ei ole aina tiedossa, mutta usein
syynä on toiseen ammattikorkeakouluun siirtyminen tai opiskeluoikeuden menetys.
Ensimmäisen opiskeluvuosi on opiskelijan rooliin ja opiskelijakulttuuriin sosiaalistumista (Rautopuro & Väisänen 2002, 8). Opiskelijapalautejärjestelmän (2009)
OPALA-päättökysely Kajaanin ammattikorkeakoulusta vuonna 2008 valmistuneille
osoitti, että opiskelijat olivat tyytyväisiä koulutukseen. Valmistuneista (n=85) sairaan- ja terveydenhoitajista täysin tai osittain samaa mieltä oli 77 prosenttia koulutuksen asiantuntevuudesta ja korkeatasoisuudesta ja liikunnanohjaajista (n=15) 93
prosenttia. Kyselyyn vastanneista työllistyneistä sairaan- ja terveydenhoitajista 92
prosenttia oli joko täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että voi hyödyntää ammattikorkeakoulussa oppimiaan asioita valmistumisen jälkeisessä työssä. Vastaava luku
liikunnanohjaajaksi valmistuvilla oli 77 prosenttia.
Oppimisessa korostuvat opiskelijan oma kyvykkyys ja aktiivisuus. Opiskelijoista 91 prosenttia piti oppitunteja ja luentoja itselleen parhaimpana oppimismenetelmänä. Itsenäistä opiskelua piti vähintään melko tärkeänä 82 prosenttia ja pienryhmätyöskentelyä 67 prosenttia. Opiskelun edetessä projekteissa ja kehittämishankkeissa
oppimisen merkitys korostui virtuaaliopintoja enemmän. Lisäksi uusien opetusmenetelmien tarjonnassa oli puutteita, sillä noin kolmasosalle vastaajista tutkimus- ja
kehityshankkeet olivat tuntemattomia. (Markkula 2006: 41–50, 54–58.) Erolan
(2004: 68) tutkimuksessa opiskelijoiden mielestä oppimiseen liittyvät vaikeudet
korostuivat omatoimisuutta vaativien tehtävien aloittamisessa ja niiden valmiiksi
saamisessa, tentteihin lukemisessa, kirjoittamistehtävissä, opintojen suunnittelussa
ja opiskelutapojen löytämisessä. Vaikeudet olivat miesopiskelijoilla hieman yleisempiä kuin naisopiskelijoilla. Samalla kun opiskelijan kyky ohjata ja organisoida
omaa oppimistaan lisääntyy, hän tuntee olevansa kyvykkäämpi myös muussa elämisessään (Lavikainen 2010: 47–50). Mäkisen (2004: 58) mukaan opiskelijan löytäessä
opiskelustaan itsemääräämisen tunteen hänen oppimistaan todennäköisesti ohjaavat
sisäinen motivaatio ja ilon tunne. Kokemus opintojensa hallinnasta lisää opiskelijan
sisäistä motivaatiota. Opiskelijan vahva tahto ja opiskeluhyvinvointi ovat yhteydessä opiskeluun sitoutumiseen (Mäkinen ym. 2004: 184).
Opiskelijoiden mielestä heikko opiskelumotivaatio, opintojaksojen päällekkäisyys ja opintojen työläys ovat keskeisimmät syyt opintotavoitteiden saavuttamattomuudelle ja opintojen hidastumiselle (Markkula 2006: 59–60). Myös Lavikaisen
(2010) tutkimuksessa opiskelijat ilmaisivat edelleen heikon opiskelumotivaation
olevan keskeisimmän syyn opintojen hitaudelle. Heikko opiskelumotivaatio on mo112

nen pettymyksen tulos. Miehistä 16 prosenttia ilmaisi, että omat puutteelliset opiskeluvalmiudet ja -taidot ovat heikon motivaation syy, kun vastaava määrä naisilla oli 8
prosenttia. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opintojen etenemiseen tyytyväisiä oli
82 prosenttia vastaajista. Tyytyväisyys opintoihin lisääntyy kolmanteen opiskeluvuoteen asti, minkä jälkeen se vähenee. (Markkula 2006: 60–62.) Opiskelijoiden
hyvinvointikyselyssä (2009) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoiden opiskelumotivaatio oli 3,48 koko ammattikorkeakoulun keskiarvon ollessa 3,18 (asteikko 1–5). Rauste-von Wright ym. (2003: 57–59) kuvaavat motivaation merkitystä
oppimisessa toteamalla, että motivaatio kuvastuu toiminnan tavoitteissa, mikä puolestaan säätelee sitä, mitä yksilö pyrkii tekemään. Opiskelumotivaation kannalta
olennaisia ovat siis opiskelijan oppimiselleen asettamat tavoitteet ja ne keinot, joilla
hän niihin pyrkii.
Lehdon (2005: 11–12) mukaan oppilaiden motivaatioerot ovat havaittavissa jo
ennen peruskoulun aloittamista. Oppilaat, jotka ovat jo varhain tehtäväorientoituneita, osoittautuvat myöhemmin hyviksi lukijoiksi. Tehtäväorientoitunut opiskelija
toimii konstruktivismin suuntaisesti aktiivisesti sekä pyrkii tehtävän hallintaan,
tulkintaan ja oppimisen muuttamiseen. Opiskelijan riippuvuusorientaatiota edistävät
häneen sosiaalisen ympäristön kohdistamat odotukset, ja vastaavasti minäorientaatiossa opiskelija pyrkii epäonnistumisen aiheuttaman pelon vuoksi irrottautumaan
tehtävästä. Erilaisilla orientaatioilla on yhteys opiskelijan motivaatioon ja oppimisaktiivisuuteen. Ammattikorkeakouluopiskelijan tulisi siis olla tietoinen omasta
ajattelustaan ja motivaatiostaan, mutta myös oppimistavoitteista ja koulutusalan
erityispiirteistä. Oppimisen mielekkyyden ymmärtämisen edellytys on, että opiskelija on tietoinen, minkälainen hän on oppijana. Aikaisemmin kuvasin opiskeluorientaatioita, jotka kuvaavat opiskelijan suuntautumista opintoihin yleisellä tasolla.
Opiskelijan oppimista ohjaavat myös oppimisympäristöön ja opiskelijaryhmään
liittyvät orientaatiot. Oppimisympäristöön liittyvässä orientaatiossa opiskelijoiden
erot ilmenevät heidän kyvyissään suunnitella oppimistaan, intentioissaan ja emootioissaan. Opiskelijan oman oppimisen aktiivinen hallinta ja reflektiivisyys ovat tärkeitä oppimisympäristöön liittyvässä orientaatiossa. (Korhonen 2003: 68.) Martinez
(1998) jakaa oppimisen suuntautumiseen vaikuttavat ulottuvuudet konatiiviseen,
affektiiviseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen. Ulottuvuudet vaikuttavat yhdessä opiskelijan ratkaisuihin oppimista koskevissa tilanteissa. Lavikaisen (2010: 49–50, 108)
tulokset osoittivat, että ammattikorkeakouluopiskelijan opiskelu muotoutuu ennen
kaikkea opiskelutaidoista, omista voimavaroista ja sosiaalisesta ympäristöstä. Mitä
vahvempi oli opiskelijan kokemus omasta opiskelukyvystä, sitä tyytyväisempi hän
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oli opintoihinsa. Juuri opiskelijakollegojen tuki vahvisti voimavaroja ja kokemusta
sosiaalisesta ympäristöstä.
Korhonen (2003: 70–71) erottaa aikuisilla opiskelijoilla neljä eri orientaatiomallia: konfliktimalli, sopeuttava malli, vetäytyvä malli ja transformaatiomalli. Jaottelu
perustuu oppimisympäristössä ilmenevään vuorovaikutukseen. Konfliktimalli ilmentää ristiriitaa opiskelijan omien kokemusten ja oppimisympäristön tarjoamien vaihtoehtojen välillä. Sopeuttava orientaatiomalli kuvaa opiskelijan oppimista varman
työpaikan saamiseksi. Lisäksi sopeuttavaan malliin liittyy opiskelijan ajankäytön
suunnittelun tärkeys ja sitoutuminen opiskeluun. Vetäytyvä malli liittyy opiskelijoihin, jotka tuntevat, etteivät tule kuulluksi opinnoissaan. Osallistumista kuvaavat
vieraantuminen, pettymys ja ahdistus. Transformaatiomallin mukaisesti orientoituvat
opiskelijat ovat sisäistäneet opiskelun merkityksen osaksi omaa arvomaailmaansa ja
heillä on vankka luottamus omiin kykyihin ja päämääriin. Käyhkön (2007: 134–137)
mukaan koulutuksen kokemiseen vaikuttavat myös opiskelijan vuorovaikutus ja
sosiaalinen tuki. Hän erotti ammattikorkeakouluopiskelijoista perustyypit: menestyjä, juhlija, syrjäytyjä ja elämän kolhima. Kielteisesti koulutukseen asennoituville
opiskelijoille oli yhteistä se, että opiskelija koki jäävänsä tuen ulkopuolelle ja ketään
ei tuntunut kiinnostavan hänen elämässään tapahtuneet asiat.
Vastuullisuus on yksi keskeisempiä opiskelijan ominaisuuksia (Smith 2007).
Vastuullisuus ilmenee opiskelijan henkisenä prosessointina siten, että hän ottaa vastuun omasta ajattelustaan ja tunteistaan. Ammattikorkeakoulun eräänä tavoitteena on
pidetty opiskelijan itsekasvatuspyrkimysten herättämistä ja ylläpitämistä. Osalla
ammattikorkeakouluun tulevista opiskelijoista on heikot valmiudet itseohjautuvaan
oppimiseen. Jos opiskelija ei ota vastuuta elämästään ja opinnoista sen osana, hän ei
pysty myöskään itseohjautuvaan opiskeluun. (Mäkinen 2004: 59.) Herrasen (2003:
121–128) tutkimustuloksissa opiskelijat kilpistivät opiskeluun liittyvät ongelmat
itsenäiseen opiskeluun: kyllästymiseen, työläyteen, kiireeseen ja heitteillejättöön.
Opiskelijat kritisoivat myös opiskelu- ja vapaa-ajan rajojen hämärtymistä. Koulumaisuuden kaipuu selittyykin osin ehkä opiskelijoiden oman ajankäytön hallinnan
vaikeudella.
Opinnoissa menestyminen edellyttää opintoihin sitoutumista ja työtä. Tutkimuksissa (Mäkinen & Olkinuora 2002, Mäkinen ym. 2004) on osoitettu, että sitoutumattomat ja omistautumattomat opiskelijat kuvaavat usein opiskelupaikkansa
valintaa mielikuvalla paikan saamisen helppoudesta. Lisäksi he ovat hakeneet varmuuden vuoksi myös muita opiskelupaikkoja. Kiinnostus koulutusalaa kohtaan tai
ammatillinen kehittyminen eivät vaikuta heidän koulutuspaikan valintaansa. Perus114

telut kuvastavat laajemmin opiskelijan motivaatioon liittyviä ongelmia, joita tuskin
pedagogisilla menetelmillä voidaan poistaa. Opiskeluun liittyvien tekijöiden ymmärtäminen edellyttää opiskelijan elämän laaja-alaisempaa selvittämistä niiden muutosten kautta, mitä esimerkiksi muutto opiskelupaikkakunnalle ja uudet ihmissuhteet
merkitsevät.
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2

Opiskeluorientaatioiden tutkiminen MED
NORD -kyselylomakkeella ja saadut
tutkimustulokset

Oppimisprosessiin liittyvän teoreettisen tarkastelun jälkeen siirryn kuvaamaan tutkimusongelmat, käytetyn MED NORD -kyselylomakkeen ja sen kehityskaaren,
operationaalistamisen sekä aineiston hankinnan. Näiden jälkeen seuraavat kyselylomakkeeseen vastanneiden opiskelijoiden kuvaus, aineiston analysointi ja käsittely
sekä opiskeluorientaatioita koskevat tutkimustulokset. Tulokset käsittelen tutkimusongelmien mukaisessa järjestyksessä. Lopuksi teen tulosten syntetisointia ja johtopäätökset. Näin teoreettinen tarkastelu on siirtynyt empiiriseen toteuttamiseen. Tämä
positivistista paradigmaa edustava tutkimusosio kuvaa deduktiivista suhdetta teoriaan, kohdejoukon valintaan ja aineiston määrällistä luonnetta (Nummenmaa 2006).
Alkulan, Pöntisen ja Ylöstalon (1999) mukaan tätä tutkimusosiota voidaan nimittää
myös kuvailevaksi survey-tutkimukseksi. Kuvailevuus ilmenee opiskelijoiden mielipiteissä, joilla kuvaillaan opiskeluorientaatioita.
Rauhala (1993: 106) toteaa, että on turhaa luulla tulkintaan perustuvan tutkimuksen paljastavan todellisuuden ilmiöstä. Todellisuuden ilmeneminen on aina
tutkimuksessa sidottu jo ennalta valittuun menetelmään. Tutkimuksessa en pyri
kyselyn tuloksilla selittämään kvalitatiivisen aineiston tuloksia vaan pyrin laajentamaan ilmiötä koskevaa ymmärrystä. Parhaimmillaan se on samaan ongelmaan liittyvien eritasoisten – jopa yhteismitattomien – näkökulmien yhteentuomista holistisemman kuvan toivossa. Mixed methodsin jaksottaisuudella ja sen mukaisesti asiat
raportoimalla pyrin siis hahmottamaan tutkittavan ilmiön kokonaisuuden muototutumista (Creswell ym. 2007).
2.1

Tutkimusongelmat, tavoite ja tarkoitus

Tutkimuksessa käytän yhtenä aineistonkeruumenetelmänä kyselyä (liite 3), jonka
tavoitteena on selvittää terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden
suuntautumista oppimiseen. Kysyn oppimiseen suuntautumista hieman ennen opinnäytetyöprosessin aloittamista yleis- ja opiskeluorientaatioiden osalta. Kuten tietoperustassa kuvasin, varsinkin tiedekorkeakoulujen opiskelijoiden oppimiseen suuntautumista on tutkittu usein (Marton & Säljö 1976, Entwistle & Ramsden 1983,
Vermetten ym. 1999, Korhonen 2003, Nieminen ym. 2004, Lonka ym. 2007). Kyselytutkimus tuo lisätietoa ja auttaa ymmärtämään vertaistilanteiden asiantuntijuutta
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kehittävää luonnetta syvällisesti oppimisen osalta. Tulosten perusteella pyrin tutkimuksen tarkoituksen suuntaisesti kehittämään opinnäytetyöprosessia vertaistoiminnan avulla ammattikorkeakoulun pedagogiikan suuntaisesti.
Kyselyllä hain aineistoa seuraaviin tutkimusongelmiin:
1.
2.
3.
4.

Mitä opiskeluorientaatioita esiintyy terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoilla ennen opinnäytetyöprosessin aloittamista?
Mitä opiskeluorientaatioita esiintyy terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoilla eri koulutusammatin mukaisesti?
Mitä opiskelijaklustereita esiintyy terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoilla opiskeluorientaatioiden perusteella?
Miten opiskelupaikan valintaan liittyvät yleisorientaatiota kuvaavat tekijät ilmenevät opiskelijaklustereissa?

Tutkimusongelmien kautta saan yleis- ja kokonaiskäsityksen tutkimukseen osallistuvien opiskelijaryhmien kohdalta. Tavoitteena on saada kuvailevaa tietoa ja ymmärtämystä laadullisen aineiston tuottamien tulosten syventämiseksi. Lisäksi kyselyllä
saan yleiskuvan vastaajien taustatiedoista. Rauhala (2009: 214) muistuttaa, että
tilastollinen ja kausaaliajatteluun perustuva tutkimus tekee ihmiseen kohdistuvan
tutkimuksen ongelmalliseksi ihmisen olemuspuolien toisiinsa kietoutuneisuuden
vuoksi. Tajunnallisilla merkityksillä ei ole kausaalivaikutuksia.
2.2

Opiskeluorientaatioita mittaava MED NORD -kyselylomake

2.2.1 Kyselymittarin taustat
Tutkimuksessa käytän kyselymittaria, jota on käyttänyt tässä muodossa aikaisemmin
vain Sappinen (2006) ja Lonka ym. (2007) tutkimuksissaan. Luvan mittarin käyttöön
olen saanut professori Kirsi Longalta. Seuraavaksi kuvaan käytetyn mittarin kehitystyön taustoja. Kun käytän termiä (kysely)mittari tai mittaristo, tarkoitan sillä opiskeluorientaatioita kuvaavia väittämiä, kysymyksiä ja niiden kokonaisuutta. Kyselylomake-termiä käytän, kun se mittariston lisäksi sisältää muotoilun kokonaisuuden
vastausohjeineen.
MED NORD -mittarissa on väittämiä CLKQ-mittarista (Conceptions of Learning and Knowledge Questionnaire). Useiden tutkimusten ja tulosten analyysien
jälkeen CLKQ-mittarissa on 26 opiskelijoiden oppimista ja tietokäsityksiä mittaavaa
sekä 12 pinta- ja syväsuuntautuvaa oppimisen lähestymistapaa mittaavaa väittämää.
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CLKQ:ssa yhdistyy Perryn (1970) käsitys tiedosta ja sen kehittymisestä korkeakouluopiskelijoilla. (Lonka ym. 2007). Väittämien taustalla on Vermuntin ja van Rijswijkin (1988) ILS-mittari (The Inventory of Learning Styles) oppimisen säätelystrategioista sekä Entwistlen ja Ramsdenin (1983) ASI-mittari (The Approaches to Studying Inventory) oppimiseen suuntautumisesta. CLKQ-mittarin avulla pyrittiin saamaan aikaisempaa tarkempaa ja monipuolisempaa tietoa korkeakouluopiskelijoiden
tietokäsityksistä. Tutkijat varmistivat tietokäsityksiin liittyvät varman tiedon ja synnynnäisen kyvykkyyden dimensiot, jotka muistuttivat Schommerin (1990) tutkimustuloksia. Lisäksi tutkijat nimesivät tiedon käytännöllisen arvon ja metakognitiivisen
tiedon dimensiot. He olettivat, että reflektiivinen oppiminen ja luottamus yhteistyöhön ja metakognitiivisiin toimintoihin olisi vastakohta uskomukselle varmasta tiedosta ja synnynnäisestä kyvykkyydestä.
Oppimisstrategiaan ja attribuutioihin liittyvät 12 väittämää ovat peräisin Nurmen, Salmela-Aron ja Haaviston (1995) SAQ-mittarista (Strategy and Attribution
Questionnaire). Lisäksi MED NORD -mittarissa on opiskelijan hyvinvointia ja oppimisympäristön havaitsemiskykyä koskevia väittämiä 13. Stressiä koskeva väittämä on Elon, Leppäsen ja Jahkolan (2003) mittarista, uupumus Maslachin ja Jacksonin (1981), itsesäätelynpuute Vermuntin ja van Rijswijkin (1988) sekä ahdistus ja
mielenkiinnon puute Mäkisen, Olkinuoran ja Longan (2004) IGSO-mittarista (Inventory of General Study Orientations). MED NORD -mittarissa on väittämiä myös
opiskelijan tyytyväisyydestä ja informaatioteknologiaosaamisesta (Lonka ym. 2007),
mutta niitä koskevia väittämiä ei ole käytetty tässä tutkimuksessa.
Tämän tutkimuksen kyselylomake sisältää yhteensä 87 kysymystä ja väittämää
7 eri osiossa (taulukko 7). Seuraavaksi kuvaan kyselylomakkeen kysymysten pääsisällöt viitekehyskytkentöihin ryhmiteltyinä. Taulukosta 7 ilmenee myös väittämän
alkuperäinen kyselymittari. Tässä yhteydessä on jo mainittava, että väittämät taustatietoja lukuun ottamatta eivät ota huomioon terveys- ja liikunta-alan opiskeluun
liittyviä erityispiirteitä. Lisäksi muotoilin osan väittämistä uudelleen Sappisen
(2006) ja Longan ym. (2007) alkuperäisestä ruotsinkielisen MED NORD -mittarin
väittämistä. Muotoilin kysymyksiä niin, että ne vastasivat ammattikorkeakoulussa
käytettävää käsitteistöä.
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Taulukko 7. Tutkimuksessa käytetty kysymyssarja MED NORD -kyselymittarista ja kysymyssarjan alkuperäiset kyselymittarit.
Pääsisältö (kysely- Opiskeluorientaatio

Kysymyksen pääsisältö

lomakkeen

Alkuperäinen

Muuttujien

kyselymittari

perusteella

kysymysnumero)

laskettu
Cronbachin
alfa
Oppimis- ja tietokäsitykset

1, 22

8, 16, 17, 28

oppimisen, strateginen tavoitteiden asettaminen,

CLKQ

.62

CLKQ

.70

CLKQ

.39

CLKQ

.43

kyvykkyys

CLKQ

.61

luottamus varmaan

oikeat vastaukset,

CLKQ

.69

tietoon

tosiseikkojen opiskelu
CLKQ

.37

SAQ

.82

SAQ

.66

SAQ

.64

(CLKQ) ASI ja

.79

suunnittelu

ajankäytön suunnittelu

reflektoiva oppiminen

oppimisen arviointi, tiedon
vertailu, tulos, yhdessä
reflektointi

14, 20

suhtautuminen

oman ajattelun ja

metakognitiiviseen

ajattelutapojen tunteminen

tietoon, tiedon
arvostaminen
4, 19, 23, 27, 28,

tietokäsitys, tiedon

33

yhdessä rakentaminen tiedonrakentelu

tiedon perustelut, yhteisöllinen

6, 11, 29

synnynnäinen
kyvykkyys

18, 24, 34, 37

31, 36

tiedon soveltamisen ja tiedon soveltaminen
käytännön arvo

käytäntöön
Oppimisstrategia ja attribuutiot

2, 5, 12, 13, 26,

optimismi,

tehtävästä selviytyminen,

32, 35

optimistisuus

itseluottamus opiskelussa ja

3, 7, 9, 10, 15

hankalissa tilanteissa

odotukset opiskelulle,

toimiminen, tehtävän

tilanteiden välttely

työelämässä

välttely
21, 25, 30

sosiaalinen optimismi

luottamus toisiin

Oppimisen lähestymistapa ja oppimisen itsesäätely
42, 44, 46, 48, 49, syväsuuntautunut

tiedon yhdistely,

50, 52, 54, 55 a

johtopäätösten tekeminen

oppiminen, ideaali

42, 44, 46, 48, 49, syväsuuntautunut

Itsesäätely, itseohjattu

50, 52, 54, 55 b

oppiminen, käytäntö

oppiminen

38 ja 41, 43, 45,

pintasuuntautunut

pikkutarkka oppiminen,

47, 51, 53, 56 a

oppiminen, ideaali

toistaminen, tenttiin lukeminen

41, 43, 45, 47, 51, pintasuuntautunut
53, 56 b

heikosti säädelty oppiminen

ILS
MED NORD

.84

(CLKQ) ASI ja

.74

ILS
MED NORD

.78

oppiminen, käytäntö
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Pääsisältö (kysely- Opiskeluorientaatio

Kysymyksen pääsisältö

lomakkeen

Alkuperäinen

Muuttujien

kyselymittari

perusteella

kysymysnumero)

laskettu
Cronbachin
alfa
Vaikeudet oppimisessa

63, 64, 65, 66

oppimisen itsesäätelyn tiedon määrän käsittely,
puuttuminen

ILS

.85

Maslach ja

.85

tavoitteiden saavuttaminen,
materiaalin hallinta,
muistettavat asiat

59, 60, 61, 62

uupumus

kuormittuminen, opintojen
mielessäolo, loppuun

69, 70, 71

ahdistuneisuus

Jackson

palamisen tunne

(1981)

pelon tunne, aikataulujen

IGSO

.70

IGSO

.71

merkitys
67, 68, 72

mielenkiinnottomuus

opiskelun merkitys, motivaatio

73

stressin kokeminen

stressin oireet

Elo, Leppänen,
Jahkola (2003)

Oppimisympäristön havaitsemiskyky
39, 40, 57, 58

opintojen merkitys

yhteiset tehtävät ja

yhteistyön ja

ryhmätyötaidot, työelämän

työelämään

ongelmien ymmärtäminen

MED NORD

kehittymisessä
Taustatiedot
74, 75, 76, 77, 78, kohdejoukon kuvailu

ikä, sukupuoli, opiskelun syy,

80, 79, 81, 82, 83,

työssäkäynti, tuutorina

84, 85,86

toimiminen, opinnoissa
menestyminen, opiskelun
esteet, opintojakson
tavoitteet, koulutusohjelma,
aikaisempi ammatillinen
koulutus, haasteiden
etsiminen, kiinnostus
opiskelualaan
Yleinen opiskeluorientaatio

87

opiskeluun
hakeutumisen motiivit

mm. Markkula
(2006),
Mäkinen ja
Nurmi (2003)
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.76

2.2.2 Kyselylomakkeen sisältö
Oppimis- ja tietokäsitykset
Oppimis- ja tietokäsityksiä mittaavien väittämien taustalla on Longan ym. (2007)
kehittämä CLKQ-mittari, jonka taustalla ovat Vermuntin ja van Rijswijkin (1988)
kehittämä ILS-mittari, Entwistlen ja Ramsdenin (1983) ASI-mittari ja Perryn (1970)
tietokäsitys. Oppimisen strategista suunnitelmallisuutta selvitin väittämillä 1 ja 22,
jotka liittyivät opiskelun tavoitteiden asettamiseen ja ajankäytön suunnitteluun.
Mäkinen ja Olkinuora (2002) kuvaavat väittämiä suunnitelmalliseen opiskeluorientaatioon liittyviksi. Longan ym. (2007) tutkimustulosten mukaan ne lääketieteen
opiskelijat, jotka opiskelivat ymmärtääkseen asioita, suunnittelivat myös muita
enemmän opintojen strategiaa. Väittämillä 8, 16, 17 ja 28 selvitin opiskelijoiden
käsityksiä oppimisen perustasta kysymällä mielipidettä asian uskottavuudesta, uuden tiedon vertailusta aiemmin opittuun ja asioiden pohtimisesta. Väittämät 14 ja 20
mittasivat opiskelijan oman metakognitiivisen tiedon arvostamista ja siihen luottamista. Metakognitiivisilla tiedoilla tarkoitetaan opiskelijan kykyä arvioida, mitä hän
jo osaa ja ymmärtää ja mitä ei. Metakognitiivisten taitojen avulla yksilö hyödyntää
metakognitiivisia tietoja eli opiskelija pystyy sovittamaan oppimisen tehtävän vaatimuksien mukaisesti. Metakognitio mahdollistaa oppimisstrategian valinnan ja sitä
kautta oppimisen tavoitteiden saavuttamisen. (Ruohotie 2005: 98, 113, Rauste-von
Wright ym. 2003: 66.)
Käsitys tiedosta ja sen merkityksestä korostuu kyselylomakkeessa. Nieminen
ym. (2004) toteavat tietokäsityksen olevan yhteydessä oppimisen lähestymistapaan,
itsesäätelyyn ja oppimiskäsitykseen. Opiskelijoiden tietokäsityksiä selvitin väitteillä
4, 19, 23, 27, 28 ja 33, jotka liittyvät tiedon oppimiseen ja siihen, onko tieto perusteluineen tuotettu yhdessä vai yksin. Kun tietoa pohditaan yhdessä, syntyy myös yhteinen tietämys. Yhteisesti tuotettu tieto edustaa korkeatasoista tietämystä, johon
liittyvät tiedon käyttökelpoisuuden arviointi ja käsitys sen merkityksestä. Vermunt ja
van Rijswijk (1988) ottivat mittariin mukaan yhteisöllisen oppimisen, mitä myös
nykyiset opiskeluympäristöt edellyttävät (mm. Lonka ym. 2004, Repo 2010: 12, 17).
Helakorpi (2007: 42) toteaa, että asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää faktatodellisuuden lisäksi eri oppimis- ja työkonteksteissa kehittyvää mahdollisuuden tajua.
Väittämät 6, 11 ja 29 kuvaavat opiskelijan käsitystä oppimisen synnynnäisestä kyvykkyydestä. Väittämät olivat vallitsevia Longan ym. (2007) yksilöllisten kykyjen
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opiskeluorientaatio-faktorilla, jolle latautuivat myös tehtävien välttämisen ja metakognitiivisen tiedon arvostamisen muuttujat.
Opiskelijan suhdetta tietoon ja sen varmuuteen (omaksuttava totuus ja vastaus
rajattuun kysymykseen) selvitin väittämillä 18, 24, 34 ja 37. Väittämät on muotoiltu
Perryn (1970) tieteellisen ajattelun kehittymistä kuvaavasta ajattelusta, ja niissä
tarkastellaan vastaajan tietokäsityksen dualistista painottumista. Tietokäsityksen
muuttuminen dualistisesta asteittain kohti relativistista käsitystä ilmenee luopumisena tiedosta omaksuttavana totuutena ja siirtymisenä kohti tiedon suhteellisuutta ja
omakohtaista käsitystä. Tosiseikkoihin ja yhteen oikeaan vastaukseen liittyvät väittämät latautuivat yksiselitteisen ja käytännöllisen tiedon arvostuksen -faktorille
(Korhonen 2003: 219–220), joka korreloi merkitsevästi dualistisen tietokäsityksen ja
pintaoppimisen kanssa. Myös Niemisen ym. (2004) tutkimustuloksissa pintaoppiminen korreloi dualistisen oppimiskäsityksen kanssa. Longan ym. (2007) tutkimuksessa keittokirjaorientaatio -faktorille tulivat pintaoppimisen, tiedon varmuuden, strategisen suunnittelun ja tiedon käyttöarvon muuttujat. Muuttujat viittaavat opiskelutapaan, jossa opiskelijan pitäisi saada opiskeluunsa keittokirjamaiset selkeät ohjeet.
Kyseisen faktorin erotti aiemmissa tutkimuksissa saadusta, tietoa toistavasta opiskeluorientaatiosta keittokirjaorientaatioon liittyvä käytännönläheisyys. Tiedon merkitystä sen soveltamisarvon kannalta selvitin väittämillä 31 ja 36. Soveltamisväittämät
ovat osoittautuneet esimerkiksi Mäkisen ja Olkinuoran (2002) tutkimuksessa käytännölliseen orientaatioon liittyviksi ja kuvastavat, että tietoa arvostetaan, kun se on
sovellettavissa käytäntöön.
Oppimisstrategia ja attribuutiot
Opiskelijoiden oppimisstrategioihin ja attribuutioihin liittyvät kysymykset ovat
alkujaan Nurmen ym. (1995) SAQ-mittarista. Oppimisstrategioita selvitin väittämillä 2, 5, 12, 13, 26, 32 ja 35 kysymällä opiskelijoiden mielipidettä luottamuksesta
omiin mahdollisuuksiin selvitä asioista. Väittämät mittaavat opiskelijan omaa arviota pystyvyydestä, jossa voidaan erottaa taso, voimakkuus ja laajuus. Taso tarkoittaa
arviointia (vaihtoehdot 1–6) omasta kyvykkyydestä ja voimakkuus käsitystä siitä,
miten kokee suoriutuvansa tietystä asiasta. Laajuus viittaa asioiden ja tehtävien
kattavuuteen. Optimistinen opiskelija käyttää määrätietoista oppimisen strategista
suunnittelua ja asettaa toiminalleen tavoitteita, kun hän on vastatusten haastavien
oppimistehtävien kanssa (Lonka ym. 2007). Opiskelija uskoo aiempien onnistumisten ja hyvän itsetunnon kautta menestykseen. Onnistumisen odotukset lisäävät hänen
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tulevia onnistumisen odotuksiaan. (Nurmi 1997, Ruohotie 2005, Heikkilä & Lonka
2006: 99–117, Lonka ym. 2007.)
Hankalissa tilanteissa toimimista kysyin väittämillä 3, 7, 9, 10 ja 15. Longan
ym. (2007) mukaan osa opiskelijoista välttää tietoisesti haastavien päämäärien asettamista sen sijaan, että aktiivisesti ponnistelisi niiden voittamiseksi. Tällaista ajattelustrategiaa kutsutaan tehtävien välttelyksi, pessimismiksi ja mukautumattomaksi
motivaatiotyyliksi. Tehtävien välttäminen osoittaa heikkoa opinnoissa menestymistä
ja opintoihin tyytymättömyyttä. Luottamusta ja turvautumista toisiin ihmisiin ja
erityisesti opiskelijakavereihin selvitin väittämillä 21, 25 ja 30, jotka mittaavat sosiaalista optimismia. Asiantuntijuuteen kehittyminen on sidoksissa eri tekijöihin kuten
ihmisiin ja verkostoihin, jotka tukevat oppimisen syventymistä. Pieni ryhmä ja toiset
henkilöt antavat turvallisuutta ja avointa kehittymisperustaa myös epävarmalle opiskelijalle. (Helakorpi 2007, 43.)
Oppimisen lähestymistapa ja oppimisen itsesäätely
Vermuntin ja van Rijswijkin (1988) alkuperäisessä ILS-mittarissa on yhteensä 128
väittämää, jotka on summamuuttuja-analyysin avulla yhdistetty neljään oppimista
kuvaavaan osioon: oppimistehtäviin suuntautuminen (pinta- ja syväoppiminen sekä
elaboratiivinen oppiminen), oppimisen säätelystrategiat (ulkoa ohjautuminen, oppimisen itsesäätely, oppimisen säätelyn vaikeudet), opiskeluorientaatiot (tutkintoa
tavoitteleva, itsensä testaaminen, henkilökohtainen kiinnostus, ammatillisesti suuntautunut ja jäsentymätön) sekä käsitteenmuodostus (tietoa tallentava, tietoa rakentava, tietoa käyttöön soveltava, stimuloivaa opetusta arvostava ja yhteistyössä oppiva).
Vermunt ja Vermetten (2004: 359–367) kuvaavat ILS-mittarin kehityksen taustoja
toteamalla, että aikaisemmin opiskelijan kognitiivisia, oppimisen itsesäätelyyn,
metakognitiivisiin ja motivaatioon liittyviä asioita tutkittiin itsenäisinä osatekijöinä.
Useissa tutkimuksissa keskityttiin yhteen oppimisen ulottuvuuteen, mutta vähitellen
tutkimuksissa pyrittiin integroimaan opiskelijan oppimisstrategioihin ja -tyyleihin
liittyvät osatekijät (Vermunt 1998, 2005). Mittarin luotettavuutta on arvioitu lukuisissa tutkimuksissa, kun sitä on testattu muun muassa Hollannissa, Belgiassa, Suomessa, Englannissa, USA:ssa, Argentiinassa ja Indonesiassa. Vermuntin ja Vermettenin (2004: 359–284) kehittämä mittari sisältää nyt 120 väittämää, jotka on ryhmitelty neljään ulottuvuuteen: kognitiiviseen prosessointiin, metakognitiiviseen säätelyyn, oppimiskäsitykseen ja opiskeluorientaatioon. Viisiasteikollisilla väittämillä
kysytään vastaajien mielipidettä opiskeluaktiivisuudesta sekä motivaation ja lähes123

tymistapojen syvyydestä. Lonka ja Lindblom-Ylänne (1996: 5–24) käyttivät tutkimuksessaan ILS-mittarin väittämäsarjasta 71 väittämää ja Korhonen (2003: 104)
käytti 25 väittämää.
MED NORD -kyselymittariin ILS-mittarista otetut kysymykset sijoittuvat lähinnä kognitiivisen prosessoinnin ulottuvuuteen, jotka mittaavat pinta- ja syväsuuntautunutta oppimista. Lisäksi kognitiivista prosessointia selvittävien väittämien
taustalla Longalla ym. (2007) on Martonin ja Säljön (1976) kuvaus oppimisen suuntautumisesta sekä Entwistlen ja Ramsdenin (1983) kehittämä ASI-mittari. Muun
muassa Entwistle ja Ramsden (1983) sekä Lonka ym. (2007) totesivat opiskelijoiden
omaksuvan pinta- tai syväsuuntautuneen opiskelutavan, jotka ilmensivät tietoa toistavaa ja merkityksiä rakentavaa opiskeluorientaatiota. Entwistle (1988) huomasi,
että osa opiskelijoista ajattelee opintojaan laaja-alaisemmin ja syvällisemmin kuin
vain pinta- tai syväoppimisena. Siksi Lonka ym. (2007) lisäsivät mittariin suoritusmotivaatiota mittaavia väittämiä. Opiskelijan kognitiivinen prosessointi sisältää
tässä tutkimuksessa yhteensä 17 oppimisen lähestymistapaan liittyvää väittämää.
Tämän tutkimuksen kyselyn väittämät 42a, 44a, 46a, 48a, 49a, 50a, 52a, 54a ja 55a
mittaavat syväsuuntautuvan oppimisen ideaalitilaa sekä väittämät 38, 41a, 43a, 45a,
47a, 51a, 53a ja 56a pintasuuntautuvaa oppimisen ideaalitilaa. Väittämissä kysyin
tiedon oppimisen tarkkuutta ja yksityiskohtaisuutta, asioiden kertaamista, yhdistämistä ja ymmärtämistä, johtopäätösten tekemistä, opitun toistamista ja muistamista.
Longan ym. (2007) MED NORD -mittarissa on otettu huomioon myös opiskelijoiden todellinen työskentely oppimisen suhteen. Kysyttäessä opiskelijoilta heidän
oppimisestaan he vastaavat idealistisemmin kuin mitä he käytännössä toimivat.
Siksi väittämät on muokattu muotoon ”On tärkeää…,” mikä kuvaa ideaalitasoa.
Oppimisen toteutumista käytännössä eli sitä miten opiskelija toimii tenttiin valmistautuessaan, kartoitin väitteellä ”Lukiessani tenttiin teen näin.” Toisin sanoen väittämillä 41b, 43b, 45b, 47b, 51b, 53b ja 56b kartoitin pintasuuntautuneen oppimisen
käytännön todellisuutta. Vastaavasti väittämillä 42b, 44b, 46b, 48b, 49b, 50b, 52b,
54b ja 55b kartoitin syväsuuntautuneen oppimisen käytännön todellisuutta.
Vastaavan tyyppisiä syvä- ja pintasuuntautuneisuuteen liittyviä väittämiä on
myös Mäkisen ja Olkinuoran (2002) kehittelemässä IGSO-mittarissa. Erityisesti bväittämäosiot kuvaavat opiskelijan oppimisstrategioita, jotka Mäkisen ja Olkinuoran
(2002) tutkimuksissa mittasivat itseohjautuvuutta ja heikosti ohjattua oppimisen
strategiaa. Oppimisen itsesäätelyä mittaavat väittämät liitin pinta- ja syväsuuntautuvaa oppimista mittaavien väittämien alakohdiksi b. Oppimisen itsesäätelyä ja oppimisen ulkoaohjautuvuutta mittaavaa itsesäätelyvalmiutta kysyin MED
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NORD -mittarissa alkuperäisestä ILS:stä huomattavasti poikkeavalla tavalla, kun
asia on yhdistetty pinta- ja syväoppimista mittaavien väittämien käytännön ilmentymiin.
Vaikeudet oppimisessa
Metakognitiivisen itsesäätelyn tai sen puuttumiseen liittyvät väittämät on muokattu
Vermuntin ja van Rijswijkin (1988) ILS-mittarista. Alkuperäisessä mittarissa on 25
oppimisen säätelyprosesseihin liittyvää väittämää, jotka Vermunt ja van Rijswijkin
(1988) tiivistivät kolmeen ryhmään: oppimisen itsesäätely, oppiminen ulkoaohjautuvuus ja säätelystrategian puute eli oppimisen säätelyn vaikeudet. Itsesäätelyn tai
säätelystrategian puuttumista kysyin tässä tutkimuksessa mittarin väittämillä 63, 64,
65 ja 66, joilla selvitin laajojen tietomäärien käsittelyn hallintaa, tavoitteiden saavuttamista, oppimateriaalin hallintaa ja opittavan muistamista. Säätelystrategian puute
liittyy oman oppimisen hallinnan vaikeuteen, jolloin opiskelijalla ei ole selvää käsitystä, miten hänen tulisi toimia ja miten hän arvioi oppimisensa edistymistä (Korhonen 2003: 105). Tähän mittariin valitut väittämät ovat saaneet aikaisemmissa tutkimuksissa korkeita reliabiliteettiarvoja (keskimäärin .57–.93) ja väittämät ovat latautuneet faktoreille korkeilla pistemäärillä .65–.82 (Mäkinen & Olkinuora 2002, Vermunt & Vermetten 2004). Myös Korhosen (2003: 218) tutkimustulokset tukevat
väittämien hyvyyttä korkeilla reliabiliteettikertoimilla (.71). Hän nimesi säätelystrategian puuttumista mittaavien väittämien latautumisen faktoriksi nimeltään kompleksisuuden ja voimattomuuden kokemukset. Faktori korreloi voimakkaasti säätelystrategian puuttumista ja pintaoppimista mittaavien alkuperäisten summamuuttujien
kanssa.
Pintaoppiminen on yhteydessä ulkoa ohjautuvuuteen ja itsesäätelyn puuttumiseen, ja syväoppiminen on yhteydessä oppimisen itsesäätelyyn (Lonka & LindblomYlänne 1996: 5–24, Vermunt & van Rijswijk 1988, Nieminen ym. 2004: 390). Korhosen (2003: 215–218) tutkimuksessa pintaoppiminen, suoritusmotivaatio ja oppimisen ulkoinen säätely korreloivat ulkoa säädellyn ja ohjaillun faktorin kanssa merkitsevästi. Itsesäädelty omaehtoinen faktori korreloi merkitsevästi oppimisen itsesäätelyn ja syväoppimisen kanssa, ja sillä oli yhtäläisyyksiä merkitysorientoituneen oppimisen piirteisiin (Entwistle & Ramsden 1983, Lonka 1997). Oppimisen
itsesäätelyllä tai sen puuttumisella sekä oppimisen lähestymistavalla on todettu
olevan selvä yhteys myös oppimistuloksiin.
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Uupumusta mittaavat väittämät 59, 60, 61 ja 62 kuvaavat opiskelijan kokemaa
työskentelyn lujuutta, tunnetta loppuun palamisesta, opintojen stressaavuutta ja
opiskeluhuolten mielessä pyörimistä vapaa-aikanakin. Lonka ym. (2007) ovat muokanneet uupumusta mittaavat väittämät Maslachin ja Jacksonin (1981: 99–113)
käyttämästä kyselystä, jossa tutkittiin ihmisen loppuun palamista. Väittämät 69, 70
ja 71 mittaavat opiskelijan kokemaa ahdistusta ja väittämät 67, 68 ja 72 mielenkiinnon puutetta. Ahdistusta ja mielenkiinnon puuttumista mittaavat väittämät ovat alun
alkujaan Entwistlen (1991) ASI-mittarista, josta väittämiä ovat edelleen kehittäneet
Mäkinen ja Olkinuora (2002) IGSO-mittariin. Väittämillä selvitetään opiskelijan
kokemaa opiskelun merkitystä, opintojen sisältöjen motivoivuutta, epäonnistumisen
pelkoa, opiskeluun liittyviä paineita ja niiden aiheuttamaa stressaantuneisuutta sekä
opiskelun keskittymisen pakonomaisuutta. Väittämät ovat osoittautuneet aikaisemmissa tutkimuksissa luotettaviksi ja ovat latautuneet faktoreille korkeilla latausarvoilla opiskeluorientaatioita mittaaviksi ulottuvuuksiksi, jotka ovat kuvanneet opiskelun omistautumattomuutta ja ahdistunutta pintaorientaatiota. (Mäkinen & Olkinuora 2002, Mäkinen & Nurmi 2003.)
Elo, Leppänen ja Jahkola (2003: 444–451) tutkivat stressikysymyksen luotettavuutta vertaamalla laajoihin kysymyssarjoihin, jotka ovat liittyneet fyysisiin oireisiin, henkisiin voimavaroihin ja unihäiriöihin neljässä laajassa eri tutkimuksessa. He
totesivat, että stressin oireita voidaan mitata yhdellä kysymyksellä 73, missä stressi
määritellään tilanteeksi, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi,
hermostuneeksi tai ahdistuneeksi tai hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa
jatkuvasti mieltä. Vastaajaa pyydetään arvioimaan, tunteeko hän nykyisin tällaista
stressiä. Kysymys 73 mittaa ihmisen hyvinvointia paremmin kuin sairausperusteiset
terveysmittarit. Elo ym. (2003) toteavat, että kyseinen väittämä mittaa yleistä stressinkokemusta, joka liittyy elämään ja työhön, kun taas uupumukseen liittyvät väittämät mittaavat yleensä työhön liittyvää uupumusta.
Oppimisympäristön havaitsemiskyky
Opiskeluorientaatioiden lisäksi halusin kysyä opiskelijoilta oppimisympäristöön
liittyviä asioita väittämillä 39, 40, 57 ja 58, joiden avulla pyrin saamaan selville
opiskelijan mielipiteen yhdessä oppimisesta ja työskentelystä, ryhmätyötaidoista ja
niiden merkityksestä sekä työelämän ongelmien ymmärtämisestä. Perinteinen käsitys syväoppimisesta liittyy yksilökeskiseen oppimiseen, mutta nykyaikaista oppimista voidaan kutsua yhä enemmän yhteisölliseksi tulkinnaksi syväsuuntautuneessa
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oppimisessa. Kun opiskelijat opiskelevat aktiivisesti yhteistyössä, se edistää menestymistä myös myöhemmin elämässä. (Lonka ym. 2004, 2007.)
Taustatiedot
Alastalo (2005: 190–220) pohtii kriittisesti rutiinimaisten taustakysymysten merkitystä lomaketutkimuksissa. Taustakysymykset, demografiset muuttujat, faktakysymykset tai historialliset tekijät ovat kulttuuri-, yhteiskunta- ja aikasidonnaisia, ja
niihin katsotaan kuuluvan vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus, ammatti ja
työ. Yleensä näitä käytetään tutkimuksissa selittävinä muuttujina, minkä lisäksi
niiden avulla voidaan arvioida aineiston edustavuutta. Tässä tutkimuksessa kysymyksille, jotka koskettivat ikää (74), sukupuolta (75) ja koulutusohjelmaa (76) ei ole
perusteita teoreettisen esiymmärryksen pohjalta. Jos esimerkiksi sukupuolta käytetään taustamuuttujana, oletetaan että miesten ja naisten välillä esiintyy eroja. Aikaisemmista opiskeluorientaatiotutkimuksista (esim. Vermunt 2005) käy ilmi, että vanhemmat opiskelijat osoittivat merkityssuuntautunutta orientaatiota eniten ja nuoria
opiskelijoita selkeämmin. Myös sukupuolen mukaan tarkasteltuna ilmeni eroja
muun muassa siinä, että naiset arvostivat yhdessä oppimista miehiä enemmän.
Miesopiskelijat korostivat kriittistä asioiden pohdintaa naisopiskelijoita enemmän.
Yleensäkin opiskelijan persoonalliset ja oppimisympäristöön liittyvät tekijät voivat
selittää oppimisstrategioita luultua enemmän. Käytän taustamuuttujia tässä tutkimuksessa vastaajien yleisessä kuvailussa. Koulutusammattia käytän selittävänä
muuttujana (ks. tutkimusongelmat). Väittämällä 86 toivon saavan lisävahvistusta
opiskelijoiden yleiseen opiskeluorientaatioon (Mäkinen & Nurmi 2003).
Kysymyksillä 77, 78 ja 79 (aikaisempi ammatillinen koulutus, työssäkäynti,
tuutorina toimiminen) haen yleistä kuvaa opiskelijoiden taustoista ja mahdollisuuksista ymmärtää aikaisemman opiskelun ja työkokemuksen tuomia oppimisvalmiuksia. Tuutoriksi ryhtyminen edellyttää opiskelijalta kiinnostusta opiskelua ja toista
opiskelijaa kohtaan. Yleistä käsitystä opiskeluun sitoutumisesta, motivaatiosta ja
oppimistuloksista selvitän kysymyksillä 80, 81, 82, 83, 84 ja 85, joissa kysyin opintojakson tavoitteista, tenttien ja oppimistehtävien uusimisen tarpeesta, tyypillisintä
arvosanaa, opiskelun esteitä, riskien ja haasteiden ottamista ja kiinnostusta opiskelualaan. Kyseisillä taustaväittämillä halusin saada yleiskuvan opiskelijan opiskelusta.
Yleisesti opiskelijat paneutuvat opiskeluunsa sen mukaisesti, millaisen merkityksen
he sille antavat.
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Yleinen opiskeluorientaatio
Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneita syitä selvitin kysymyksellä 87. Kysymys on
muokattu Mäkisen ja Olkinuoran (2002), Mäkisen ja Nurmen (2003) sekä Markkulan (2006) tutkimuksissa käytetystä kysymyksestä. Kuten näiden tutkimusten tulokset osoittavat, opiskelupaikan valinnan syillä on yhteyttä esimerkiksi opiskeluun
sitoutumiseen.
2.2.3 Kyselylomakkeen rakenne ja muotoilu
Vastausvaihtoehdot
Kyselylomakkeessa oli yhteensä 74 likertkysymystä, 11 monivalintakysymystä ja 2
avointa kysymystä. Avoimien kysymysten muotoiluun ei yleensä liity ongelmia, jos
kysyy yhtä asiaa kerrallaan (Alkula ym. 1999: 133). Avoimia kysymyksiä perustellaan sillä, että ne mahdollistavat vastaajaan sanoa sen, mitä hänellä todella on mielessä (Foddy 1995, 128). Avoimella kysymyksellä kysyin vastaajien ikää ja opiskelijan pääasiallisinta syytä opiskelulleen. Kysymys liittyy opiskelijan yleisorientaatioon ja opintoihin sitoutumiseen. Vastaamisulottuvuuden määrittely avoimeen kysymykseen on tärkeä, jotta se ohjaa vastaamaan samasta näkökulmasta (Ahola 2002).
Alastalon (2005: 168) mukaan väitöskirjoissa lähtökohtana on ollut, että lomakkeet
ovat strukturoituja. Korhonen (2003, 106) toteaa, että kysymykset tai väittämät eivät
ota huomioon tiettyyn koulutusalaan liittyviä tekijöitä tai ominaispiirteitä. Ammattikorkeakoulussa on tapahtunut oppimiseen ja opetukseen liittyvää kehitystä (mm.
Herranen 2003, Auvinen 2004) samoin kuin opiskelijatkin ovat muuttuneet oppimisvalmiuksiltaan. Korhonen (2003) viittaa myös Perryn (1970) tietokäsitykseen, joka
on muotoutunut luokkahuoneopetuksen aikakautena.
Suurin osa kyselylomakkeen kysymyksistä oli mitta-asteikoltaan (Alkula ym.
1999) järjestysasteikollisia ja luonteeltaan kvalitatiivisia. Vastausvaihtoehdoiksi
valitsin 6-portaisen Likert-asteikon, jossa vaihtoehdot muodostivat nousevan asteikon täysin eri mieltä–täysin samaa mieltä. Vaihtoehdot muotoilin siten, että vastauksia ”en osaa sanoa” tai ”ei samaa eikä eri mieltä” ei ole annettu vaihtoehdoiksi
niiden monitulkinnallisuuden vuoksi (Alastalo 2005: 172). Ahola, Godenhjelm ja
Lehtinen (2002: 73) viittaavat tutkimuksiin, joissa on käytetty ”en osaa sanoa” -vaihtoehtoa. Tämän vaihtoehdon valitsee 25 prosenttia vastaajista. Tässä tutkimuksessa asteikolla kolmannen ja neljännen vaihtoehdon kohdalla on piste, jossa
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mielipide muuttuu kielteisestä myönteiseksi. Laadin vastausskaalan siten, että se ei
johdattele vastaamaan haluamallani tavalla. Vaihtoehtojen määrä riippuu tilanteesta
ja kysyttävästä asiasta (Fowler 1995: 120–137). Yleensä pyritään 5–7 vastausvaihtoehtoskaalaan. Foddy (1995) toteaa, että suljetut vastausvaihtoehdot auttavat vastaajaan tunnistamaan asian sen sijaan, että hänen pitäisi muistaa se. Anttilan (2006)
mukaan Likert ilmaisee vastaajan intensiteetin, millä hän suhtautuu kuhunkin asiaan. Monivalintakysymyksiä oli yhteensä 11, joissa oli valmiit vastausvaihtoehdot.
Kysymyksittäin vastaaja valitsi mielipidettään sillä hetkellä parhaiten kuvaavan
vaihtoehdon.
Lomakkeen muotoilu
Lomakkeen kysymysten ymmärtämisen ja vastaamisen kannalta keskeisiä ovat lomakkeen visuaalinen ulkoasu (sanat, numerot, grafiikka, symbolit), kulttuuriset ja
kognitiiviset vaikutukset sekä vastaaminen sosiaalisen vaihdon muotona (Godenhjelm 2006). Pyrin pitämään kysymysten sanavalinnat yhtenäisinä, mutta silti pienetkin sanamuodon muutokset voivat olla merkityksellisiä. Tämä samoin kuin kysymysten lyhyys, lisää kysymysten ymmärtämisen yhtenäisyyttä. Kysymysten muotoilussa olen kiinnittänyt erityistä huomiota sanavalintoihin, jotta ne liittyisivät
opiskelijan arkipäivään ja kielenkäyttöön. Lisäksi pyrin siihen, että opiskelijalla on
ammattikorkeakouluopiskelijan positio kysymyksiin vastatessaan. (Ahola 2000,
Ahola ym. 2002.) MED NORD -mittari on ruotsinkielinen, kysymykset on kääntänyt
suomeksi Sappinen (2006). Tosin osaa väittämistä on käytetty jo aikaisemmissa
useissa suomenkielisissä tutkimuksissa. Tätä tutkimusta varten muokkasin osan
väittämistä ammattikorkeakoulun käsitteistöön sopiviksi. Kysymykset tulee ymmärtää suhteessa toisiinsa mutta ennen kaikkea suhteessa siihen sosiaaliseen kontekstiin, jossa ne toimivat (Foddy 1995). Muokkasin lomakkeen lyhyeksi, oppimista
mittaavien ulottuvuuksien osalta kattavaksi sekä rakenteeltaan jäsennellyksi ja helppolukuiseksi. Lisäksi jaksotin kysymykset asiakokonaisuuksiin. Lomake muodosti
eheän rytmisen kokonaisuuden.
Kysymysjärjestys vaikuttaa vastaamiseen ja siksi kiinnitin siihen huomiota.
Vastatessaan kysymyksiin henkilö suorittaa kognitiivisia tehtäviä ymmärtäminen,
muistaminen, arviointi, vastausten muotoileminen ja vastaaminen (Ahola 2002).
Edeltävät kysymykset voivat vaikuttaa seuraavien kysymysten ymmärtämiseen ja
tulkintaan. Edeltävät kysymykset tuovat vastaajan mieleen informaatiota, jonka
pohjalta hän vastaa uuteen kysymykseen, tai hän muotoilee vastattavan kysymyksen
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edellisen kysymyksen perusteella. Jos sama asia on jo vastaajan mielestä kysytty,
hän voi muuttaa myöhemmän kysymyksen merkityksen mieleisekseen. (Godenhjelm
2002: 44, Ahola ym. 2002: 74.) Arvioin kysymysjärjestyksen toimivuutta kognitiivisella ääneenajattelun esitestausmenetelmällä. Kysymysten järjestyksessä pyrin välttämään hyppyrakenteita, jotta vastaamisohjeet ovat yhdenmukaiset ja selkeät. Sijoitin heti lomakkeen alkupuolelle tutkimuskysymyksen kannalta mielenkiintoisimmat
kysymykset ja loppuun taustakysymykset, jotta opiskelijan vastaamisherkkyys olisi
hyvä heti vastaamistilanteen alussa.
Saatekirjeessä (liite 3) määrittelin aiheen ja kerroin tutkimuksen tavoitteen sekä
tarkoituksen, jotta opiskelijat tulkitsisivat kysymyksiä samasta vastaamiskehyksestä.
Tavoitteena oli saada opiskelijat motivoiduksi osallistumaan tutkimukseen tavoitteen saavuttamiseksi. Olennaisen tärkeää oli määritellä tutkimuksen tarkoitus, sillä
jos tutkija ei tee sitä itse, sen tekee vastaaja. Vastaaja voi käyttää vastaamiskehyksenään omia arvostuksiaan ja toiveitaan, ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua
asiasta tai oletettua tutkimuksen tiedon käyttötarkoitusta (Godenhjelm 2005: 43–47).
Kysymisen konteksti vaikuttaa vastaajan kognitiivisiin prosesseihin. Korostin vastaamiskehyksenä opiskelijan omaa kokemusta sen hetkisestä oppimisesta ja opiskelusta ammattikorkeakoulussa. Tärkeää oli, että opiskelija teki omaa rehellistä arviointia siitä, miten hän itse koki väittämän (kysymyksen) sillä hetkellä toteutuvan tai
esiintyvän kohdallaan. Samasta vastaamiskehyksestä käsin annettuja vastauksia
voidaan verrata toisiinsa. Vastaukset kuvastavat herkästi sitä, mitä vastaajat olettavat
tutkijan haluavan tietää (Foddy 1995, Ahola 2000, 2004, Ahola ym. 2002). Vastaajan
omien toiveiden kehyksen poistaminen on vaikea tehtävä, joka voidaan yrittää ratkaista puskurikysymyksillä. Tällöin kysytään ensin, miten kyseisen asian tulisi
omalla kohdalla olla ja sen jälkeen, mitä mieltä vastaaja siitä tällä hetkellä on (Ahola ym. 2002: 74, Godenhjelm 2005: 47). Oppimisen lähestymistapaan liittyvät väittämät muistuttivat luonteeltaan puskurikysymyksiä. Saatekirjeen lisäksi vastaamispäätökset perustuvat pitkälti lomakkeen ensivaikutelmaan.
Godenhjelm (2006) havaitsi videointiin perustuvassa lomakkeen testaamistilanteessa, että osa vastaajista ryhtyi vastaamaan kysymyksiin suoraan vastaamisohjeet
sivuuttaen tai vain lyhyesti niitä silmäillen, jolloin ohitettiin tärkeä tieto esimerkiksi
keskeisistä käsitteistä. Vastaamisohjeiden sijoittelua lomakkeelle pitää miettiä aina:
sijoitetaanko ne alkuun vai kysymysten yhteyteen. Sujuvat vastaamisohjeet yhdessä
lomakkeen muiden osien kanssa muodostavat lomakkeen käytettävyyden. Kysymysten, vastaamisohjeiden, vastausvaihtoehtojen ja -kenttien tulisi sijaita lähellä toisiaan ja samassa järjestyksessä. Sen lisäksi visuaalinen yhdenmukaisuus ja rytmisyys
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luovat lomakkeen harmonisen vaikutelman. Godenhjelm (2006) viittaa maksiimeihin: laatuun (kysyttäviin tosiasioihin), asiayhteyteen (tärkeitä asioita kysytään),
määrään (vain tarvittava ja tärkeä kysytään) ja tapaan (kysytään selkeällä kielellä).
Lomake tulee suunnitella niin hyvin, että se ei aiheuta vastaajalle ongelmia, ja tähän
tässä tutkimuksessa myös pyrin.
Esitestaus
MED NORD -kyselylomakkeen väittämiä on kehitetty ja esitestattu aikaisemmin jo
useissa kansallisissa (mm. Mäkinen & Olkinuora 2002, Mäkinen & Nurmi 2003) ja
kansainvälisissä (Entwistle & Ramsden 1983, Vermunt & van Rijswijk 1998, Lonka
ym. 2007) tutkimuksissa. Lonka ym. (2007) ja Sappinen (2006) käyttivät tutkimuksissaan rakenteeltaan samoja väittämiä ja osioita kuin tässä tutkimuksessa. Myös
Mäkisen ja Olkinuoran (2002) kehittämässä IGSO-mittarissa on testattu osin samoja
väittämiä ja todettu ne hyvin mittaaviksi. Mittari välittää kuvan ilmiöstä vain valitusta näkökulmasta ja vaarana on, että muuttujiksi valitaan epäolennaisia asioita.
Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten toistettavuutta. Cronbachin alfalla saadaan vastaus
mittarin homogeenisuuteen. Sappisen (2006: 58) tutkimuksessa alfakertoimet osoittivat, että mittarin reliaabelius oli hyvä eli yli .60 tiedon käytännön arvo-osiota lukuun ottamatta. Samoin Longan ym. (2007) tulosten alfakertoimet olivat korkeita,
lukuun ottamatta pintasuuntautuvaa oppimista, jonka kerroin oli .58. Myös Korhonen (2003) käytti väitöskirjassaan ASI- ja ILS-mittarista jo useaan kertaan testattuja
väittämiä, jotka liittyivät oppimisen suuntautumiseen ja säätelystrategioihin. ASImittarin (oppimisen lähestymistavat) osalta myös Entwistlen (1988) tutkimus osoitti
mittarin validiteetin ja reliabiliteetin hyväksi.
Opiskeluorientaatioita mittaavaa lomaketta on kehitetty vuosikymmeniä, ja sen
on todettu kuvaavan mitattavaa asiaa hyvin eri maissa. Mittarin operationalisointiin
liittyvää käsitevaliditeettia on pohdittava huolellisesti (Alkula ym. 1999, Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen, & Leskinen 1997). Luotettavuuden kannalta on aina
ensiarvoisen tärkeää selvittää myös se, mittaako lomake samaa käsitettä eri kulttuureissa. Onko esimerkiksi itsesäätelyllä sama merkitys eri maissa? Toinen tärkeä
selvitettävä asia kansainvälisessä vertailussa on mittauksen käsitteellinen taso.
Ovatko esimerkiksi suomalaiset ja ruotsalaiset opiskelijat yhtä syvä- tai pintasuuntautuneita, jos jakaumien keskiarvot niin näyttävät? Muuttujien vinoumaa tai harhaa
kansainvälisessä vertailussa aiheuttavat käsitteelliset, metodiset ja kysymyskohtaiset
tekijät. Tutkimuksessa tulisi aina ottaa huomioon kansainvälisyyden lisäksi myös
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kansallisessa tutkimuksessa ilmenevät kulttuuriset tekijät, jotka aiheuttavat vinoumaa. (Harkness, van de Vijver & Mohler 2003, Lehtinen 2004: 59–61.) Myös
Lonka ym. (2007) toteavat, että kyselylomakkeet ovat herkkiä yksityiskohdille ja
yksilöllisille tulkinnoille ja MED NORD -mittarin kehittäminen ja kääntäminen
ruotsalaiseen kulttuuriin kesti vuosia.
Ahola ym. (2002) toteavat, että perinteinen pilot-esitutkimus testaa lomakkeen
ja tiedonkeruuprosessin teknisen toimivuuden, mutta se ei kerro koko totuutta tiedonkeruuprosessista eikä kysymysten sisällöllisestä toimivuudesta, tulkinnasta ja
ymmärrettävyydestä. Surveytutkimuksen kysymysten ymmärtämiseen ja tulkintaan
liittyviä ongelmia voidaan selvittää vain laadullisilla menetelmillä, ja siksi halusin
varmistua jo aikaisemmissa tutkimuksissa toimivaksi koetun mittarin kysymysten
sopivuudesta arvioimalla ja esitestaamalla lomaketta myös itse. Surveyaineistojen
suurimmat virhelähteet ovat ne, että vastaaja ei ymmärrä kysymystä tarkoitetulla
tavalla, vastaajalta puuttuu vastaamismotivaatio, vastaaja ei halua myöntää mielipiteitään tai toimintatapojaan ja vastaajalla on muistamis- ja arviointiprosessin vaikeuksia. Siksi esitestaus on hyvä tehdä jollain vastaajan kognitiivista prosessointia
tutkivalla menetelmällä. Valitsin esitestaukseksi kognitiivisen haastattelun, joka
tapahtui kysymyksittäin takautuvasti ääneenajattelumenetelmällä. Ammattikorkeakouluopiskelija vastasi ensin kotona lomakkeen kysymyksiin, minkä jälkeen hän
tapaamisessamme perusteli ääneen, kuinka päätyi vastaukseen. Hain esitestauksella
vastauksia esimerkiksi kysymyksiin: Mitä vastaaja ajatteli kysymyksen tarkoittavan? Miten vastaaja ymmärsi kysymyksen? Millaisia asioita kysymys edellytti asian
mieleen palauttamisessa? Ääneenajattelun ja lisäkysymysten perusteella tein päätelmiä kysymysten edellyttämästä tiedosta sekä siitä, miten vastaaja ymmärsi kysymykset ja millaista vastaamisstrategiaa hän käytti. (Ahola ym. 2002: 54–64.)
Esitestauksella halusin varmistaa, miten väittämät toimivat ammattikorkeakoulukontekstissa ja miten kysymysten muotoilu oli onnistunut. Ennen kaikkea kiinnosti
se, miten vastaaja pysyy vastaamiskehyksessään eli siinä, miten asiantila toteutuu
juuri hänen oppimisessaan. Muutamien väittämien kohdalla mietin jo ennakkoon
selventäviä lisäkysymyksiä. Godenhjelm (2002: 54–56) toteaa, että ääneenajattelumenetelmän avulla saadaan tietoa myös vastaajan vaikeuksista kysymysten ymmärtämisessä ja tulkinnassa, mieleen palauttamisesta, vastauksen harkitsemisesta ja
vastauksen muodostamisesta eli koko kognitiivisesta prosessista. Lomakkeen testaus
tarjoaa parhaimman tuloksen, kun lomake on mahdollisimman viimeistelty.
Esitestaustilanne oli keskusteleva ja monipuolinen. Esitestauksessa tuli esille
väittämien 3 ja 9 samankaltaisuus. Kyseiset väittämät tarkistettiin myöhemmin al132

kuperäisestä kyselystä yhdessä ruotsinkielen asiantuntijan kanssa. Yleisesti väittämät olivat ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä. Kysymystä 84 tarkennettiin myös esitestauksen perusteella. Lisäksi saatteeseen tuli muutosehdotuksia kyselyn ja koko tutkimuksen tarkoituksen selkeämmästä kuvauksesta. Esitestaukseen osallistui kaksi
ammattikorkeakoulussa opinnäytetyötä tekevää opiskelijaa keväällä 2007. Molemmat olivat itse laatineet opinnäytetyössään kyselylomakkeen, ja he olivat perehtyneet kysymysten ymmärtämisen tärkeyteen ja lomakkeen toimivuuteen hyvin. Esitestaustilanne on aina erilainen kuin itse tiedonkeruutilanne. Ääneenajattelu voi
tuoda esille myös sellaista, mitä itse tiedonkeruutilanteessa ei tapahtuisi, toteaa
Godenhjelm (2002: 64).
2.3

Kyselyaineiston hankkiminen

Jos vastaajalla on vaikeuksia tulkita kysymyksiä, hän käyttää apunaan vastaamisessa
erilaisia vihjeitä. Yksi vihjeitä tarjoavista lähteistä on tiedonkeruutilanne. (Ahola
ym. 2002: 71.) Godenhjem (2002: 45) toteaa, että tutkijalla pitää olla tieto tiedonkeruutilanteen kontekstuaalisista tekijöistä, jotta hän voi arvioida kerätyn aineiston
pätevyyttä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa tiedonkeruun tila tai paikka sekä opiskelijan situationaalinen tilanne nyt ja tulevaisuudessa.
Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat Kajaanin ammattikorkeakoulun terveysja liikunta-alan hoitotyön sekä liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opiskelijat
(N=116), jotka aloittivat opinnäytetyön syksyllä 2007 tai keväällä 2008. Opiskelijoilla oli takanaan jo kahden vuoden opiskelu ammattikorkeakoulussa. Jaoin kyselylomakkeet opiskelijoille opinnäytetyön ideaseminaariin liittyvän oppitunnin alussa
keväällä tai syksyllä 2007. Sain tavoitettua koko opiskelijaryhmän, jolloin pystyin
kertomaan kaikille samanaikaisesti tutkimuksesta ja kyselyyn vastaamisesta. Kerroin opiskelijoille tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteen ja vastaamiskehyksen seikkaperäisemmin kuin ne oli saatekirjeessä kuvattu. Tällä halusin varmistaa, että opiskelijat tietävät, miksi näitä asioita heiltä kysytään, ja että opiskelijoiden ei tarvitse
itse arvailla motiivejani. (Ahola ym. 2002: 74.) Samalla kerroin myös tutkimuksen
jatkumisesta vertaistilanteisiin liittyvillä kirjoitelmilla.
Aikaa vastaamiseen oli keskimäärin 30 minuuttia, mutta käytännössä aikaa kului ryhmästä riippuen 25–40 minuuttia. Tiedonkeruunpaikkana oli tavallinen luokkatila tai auditorio. Opiskelijat keskittyivät vastaamiseen ja vastausten pohtimiseen.
Ilmapiiri ja asenne oli myönteinen. Kyselyyn vastaamisen jälkeen kysyin opiskelijoilta yleisiä tuntemuksia. Opiskelijat kokivat lomakkeen selkeänä mutta melko
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laajana. Eräs opiskelija kommentoi: ”On hyvää pysähtyä ennen suurta koetusta ja
miettiä, millainen oppija sitä on.” Osaltaan vastaamisen myönteisyyteen vaikutti se,
että opiskelijat olivat aloittamassa opinnäytetyöprosessia ja lomakkeen täyttäminen ”antoi esikuvaa tulevasta”.
Opiskelijat palauttivat lomakkeet minulle välittömästi vastaamisen jälkeen. Sain
vastaukset 96 opiskelijalta (83 %) (N=116), mikä ylittää niin kutsutun ensimmäisen
vastausaallon keskimäärän. Kaikki tunneilla mukana olleet vastasivat kyselyyn ja
allekirjoittivat suostumuksen aineiston mahdollista muuta jatkokäyttöä varten. Vastaamattomuus johtui siitä, että opintojakson ensimmäisiltä lähitunneilta 20 opiskelijaa oli pois. Poissaolot johtuivat osin tuntemattomista syistä, mutta osa opiskelijoista
oli kansainvälisessä vaihdossa ja osa töissä. Lähetin poissaolijoille kyselylomakkeen
sähköpostitse, mutta kukaan heistä ei siihen vastannut. Tulosten analyysivaiheessa
en hylännyt yhtään lomaketta, koska jokaiseen kysymykseen jokaisessa lomakkeessa oli vastattu huolellisesti.
2.4

Opiskelijat vastaajina

Tutkimuksen kohdejoukkona olivat terveys- ja liikunta-alan toisen vuosikurssin
opiskelijat, jotka aloittivat opetussuunnitelman mukaisesti opinnäytetyön lukuvuonna 2007–2008. (Tutkimuksessa käytän opinnäytetyötä tekevästä opiskelijasta nimityksiä opiskelija tai terveysalan opiskelija, jotka käsittävät sairaan- ja terveydenhoitaja- sekä liikunnanohjaajaopiskelijan). Kohdejoukon valinnassa en käyttänyt mitään
otantamenetelmää, ja valinta kohdistui oman työpaikan opiskelijoihin myös siitä
syystä, että sen hetkisen tietämyksen valossa opinnäytetyön vertaistoimintaa vastaavassa laajuudessa ei ollut Suomen muissa ammattikorkeakouluissa. Kyselyyn vastasi
viisi opiskelijaryhmää kahdesta eri koulutusohjelmasta, hoitotyön sekä liikunnan- ja
vapaa-ajan koulutusohjelmasta. Hoitotyön koulutusohjelmassa erotin opiskelijat
nuorten koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa opiskeleviin sekä koulutusammatin
mukaisesti sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoihin.
Taustakysymyksistä halusin saada selville vastaajien yleisimmät demografiset
tiedot, jotta voi arvioida aineiston yleistä edustavuutta (taulukko 8). Kun sukupuolta
käytettään taustamuuttujana, oletetaan että esiintyy eroa miesten ja naisten välillä.
Tässä tutkimuksessa vastaajista 82 oli naisia ja 14 miehiä. Vastaajien ikäjakauma oli
20–53 vuotta keskiarvon ollessa 28,3 vuotta ja -hajonnan 9,9 vuotta. Vermunt (2005:
220–229) toteaa, että vanhemmat opiskelijat osoittavat merkityssuuntautunutta
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orientaatiota eniten ja nuoria opiskelijoita selvemmin. Vanhemmilla opiskelijoilla
ilmenee itsesäätelyn puuttumista nuoria enemmän.
Taulukko 8. Kyselyyn vastanneiden demografisia ominaisuuksia.
Vastaajien taustatiedot

Frekvenssi, keskiarvo ja -hajonta

Naisia

82

Naisten keski-ikä ja -hajonta (vuotta)

28,9; 9,9

Miehiä

14

Miesten keski-ikä ja -hajonta (vuotta)

24,8; 5,7

Koulutusohjelma (n=96)
hoitotyö, nuoret (sairaanhoitaja)

27

hoitotyö, nuoret (terveydenhoitaja)

18

liikunta- ja vapaa-aika (liikunnanohjaaja)

15

hoitotyö, aikuiskoulutus (sairaanhoitaja)

27

hoitotyö, aikuiskoulutus (terveydenhoitaja)

9

Aikaisempi ammatillinen koulutus (n=95)
ei ole

46

on aik. sosiaali- ja terveysalan koulutus

41

on aik. muu kuin sosiaali- ja terveysalan koulutus

8

Vastaajista yli puolet opiskeli sairaanhoitajaksi ja aikaisempaa ammatillista koulutusta ei ollut 46 opiskelijalla. Suurin osa opiskelijoista oli tullut ammattikorkeakouluun lukio-opintojen jälkeen suorittamaan ensimmäistä ammatillista perustutkintoaan. Aikaisempi saman alan tutkinto oli 41 vastaajalla, ja 8 vastaajalla oli aikaisempi
muu kuin terveysalan tutkinto, kuten parturi-kampaaja. (Taulukko 8.)
Vastaajien keskuudessa työssä käyminen oli yleistä (liite 3). Epäsäännöllisesti
töissä kävi 28 opiskelijaa ja säännöllisesti yhdessä tai useammassa työpaikassa 37
opiskelijaa. Opiskelijoista 31 ei käynyt työssä opiskelun aikana. Työssä käyminen
oli aikuisopiskelijoilla yleistä. Työssäkäynti on tyypillinen opinnoista poissaolon syy
(Lavikainen 2010, 56). Ammattikorkeakouluopiskelijoista 9 osallistui tai oli osallistunut tuutorina opiskelijakollegoidensa ohjaukseen. Yleistä käsitystä opiskeluun
sitoutumisesta kysyin kysymyksellä 80. Vastaajista 16 ilmoitti, että tavoitteena on
opintojakson läpipääseminen, ja 77 vastaajalla tavoitteena oli opiskeltavien asioiden
ymmärtäminen ja soveltaminen sekä 3 vastaajalla hyvä arvosana. Vastaajista 16 oli
tavoitteena suoriutuminen opintojaksosta ja 77 asioiden oppiminen. Yleisimmin
saaduksi tenttiarvosanaksi ilmoitettiin arvosana 3 (n=71). Opiskelijoista 80 ilmoitti
uusivansa tenttejä tai tehtäviä hyvin harvoin tai ei koskaan. Suuntautuminen tavoit135

teisiin ja oppimiseen kuvaa opiskelijoiden erilaisia opiskeluorientaatioita. Viidesosalla (20) oli jokin asia estänyt opiskelua. Yleisimmin opiskelua olivat estäneet
palkkatyö, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat, motivaation
puute, verkkoyhteyksien tai tietokoneen puuttuminen, sairaus perheessä tai itsellä,
ajanpuute, vapaa-aika ja ryhmätehtävät. Usein opintoja hidastavia tekijöitä ammattikorkeakouluopiskelijoilla ovat heikko opiskelumotivaatio, työssäkäynti, vaikea
elämäntilanne ja opetukseen sekä ohjaukseen liittyvät puutteet (Lavikainen 2010,
50–51).
Opiskeluun liittyvää motivaatiota ja ongelmia selvitin yleisesti kysymyksellä
(84). Puolet vastasi etsivänsä haasteita oppimiselleen ja puolet ei. Useimmin haasteita oppimiselleen asettivat aikuiskoulutuksessa opiskelevat, kun taas liikunnanohjaajaopiskelijat sekä nuorten koulutuksen sairaanhoitajaopiskelijat asettivat haasteita
itselleen muita harvemmin. Ne, jotka etsivät uusia haasteita itselleen, ilmaisivat
eniten (16 mainintaa) haasteiden liittyvän tiedolliseen oppimiseen. Useimmat näistä
vastauksista liittyivät uuden tiedon lisäämiseen jo olemassa oleviin käsitteellisiin
järjestelmiin. Vastaajat ilmaisivat asian muun muassa näin: ”Tiedon lisääminen”
ja ”Tietoa lisää kiinnostavista aiheista.” Tietorakenteen uudelleen muovaamiseen eli
akkomodaatioprosessiin liittyviä ilmauksia oli muutama. ”Mahdollisimman haastavia ja vaikeita tehtäviä, jotta näen, mihin pystyn.” ”Haluan ymmärtää paremmin
asioita, sanoisinko pintaa syvemmältä.” Tällöin oppimisen tietorakenteeseen liittyy
ristiriita aiemman ja uuden tiedon välillä. Opiskelijan metakognitioon liittyviä ilmauksia ei esiintynyt. Osa vastauksista liittyi käytännön taidollisiin valmiuksiin (4)
kuten ”uusien taitojen hallitsemiseen” ja ammatillisuuden kehittymiseen yleensä
(5) ”kehitystä itsessä ammatillisesti”. Myös käytännön harjoitteluun ja kansainväliseen vaihtoon liittyvät mahdollisuudet, tuutorikoulutus, opiskelutapojen ja kielten
oppiminen sekä tulevaisuuden työn vaatimuksiin vastaaminen mahdollisesti jatkokoulutuksen avulla.
Lomakkeessa kysyin myös opiskelijan kiinnostusta ammattialaan ja sen kehittämiseen (kysymys 85). Keskimäärin (keskiarvo 3,8, keskihajonta 0,86) opiskelija
oli melko paljon tai hyvin paljon kiinnostunut alastaan ja sen kehittämisestä. Liikunnanohjaaja- sekä aikuiskoulutuksen sairaan- ja terveydenhoitajaopiskelijoista
noin 80 prosenttia oli hyvin tai erittäin paljon kiinnostunut alastaan ja sen kehittämisestä. Vastaava määrä nuorten koulutuksen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoilla oli noin 50 prosenttia.
Opiskeluorientaatioita voidaan lähestyä kysymällä opiskelijalta esimerkiksi: ”Miksi sinä opiskelet?” Vastausten avulla voidaan päätellä, mikä merkitys opis136

kelulla on opiskelijalle. Tuottaako se tarvittavaa taitotietoa, vai toimiiko se vain
eräänlaisena pätevyyden tuottajana suoritettavan tutkinnon muodossa? (Mäkinen &
Olkinuora 2002: 22.) Kysymykseen jätti vastaamatta 4 opiskelijaa ja asiaa kuvasi 92
opiskelijaa. Induktiivisen sisällön analyysin avulla luokitellusta aineistosta muodostui kolme teemaa, joilla opiskelijat perustelivat opiskeluaan. Teemat olivat ammatin
saaminen, ammatin sisältö ja kehittyminen ihmisenä ja ammattilaisena.
Ammatin saamista kuvattiin lyhyesti: "Siksi, että saa ammatin”. Ammatin saamista perusteltiin sillä, että ammatti tuo turvaa tulevaisuuteen ja mahdollistaa jatkoopinnot. Uusi ammatti mahdollistaa toimeentulon, koska saa hyvän ammatin ja vakituisen työpaikan. Ammatin saamisen teema liittyy Vanhasen (2000: 72) ansiotyösuuntautuneeseen orientaatioon. Opiskelijalle ammatti ja hoitaminen on yksi tapa
ansaita elanto, ja hän odottaa koulutuksen jälkeisen elämän tasapainoa. Muutamilla
opiskelijoilla opiskelun perusteena oli saada ammatti, josta oli haaveillut ja unelmoinut: ”Haluan valmistua sairaanhoitajaksi.” ”Haluan valmistua toiveammattiini,
terveydenhoitajaksi.” Ammatin sisältö ja sen suomat työskentelymahdollisuudet
olivat perusteluina opiskelulle. Usealla opiskelijalla perustelut liittyivät hoitoalan
kutsumukseen ja haluun auttaa toista ihmistä. Lavikaisen (2010: 37) tutkimustulokset osoittivat, että alan kiinnostus ja aikaisempi työkokemus vaikuttavat eniten koulutusalan valintaan. Opiskelijat perustelivat asiaa näin. ”Haluan työskennellä ammatissa, jossa saan auttaa ihmisiä ja työskennellä heidän kanssaan.” ”Halusin vaihtaa
alaa ja hoitotyö on aina kiinnostanut.” ”Tykkään liikunnasta ja haluan auttaa muita ’löytämään’ liikunnan ilon.” Ammattia perusteltiin usein sanoilla mielenkiintoinen, mukava ja kiinnostava. Vanhasen (2000: 70) tuloksissa tällainen opiskelija oli
hoivasuuntautunut. Koulutusalan kiinnostavuus ja siitä tutkinnon suorittaminen
vaikuttavat eniten nuorilla opiskelijoilla ammattikorkeakoulutukseen hakeutumiseen
(Lavikainen 2010: 39–45).
Kehittyminen ihmisenä ja ammattilaisena korostui opiskelun perusteluissa erityisesti niillä aikuisopiskelijoilla, joilla oli jo työkokemusta alalta (Lavikainen 2010:
38). Kehittyminen liitettiin vastuuseen, ammattiosaamiseen ja työyhteisön kehittämiseen. ”Haluan vastuuta ja ns. parempia työtehtäviä.” ”Tiedon lisääminen ja siten
parannan hoitajana työskentelyä ja ihmisten auttamista.” ”Haluan lisää tietoa ja
taitoa työssä kohtaamistani asioista. Haluan kehittää itseäni sekä luoda jotain uutta
työyhteisöäni. Onnistumisen tunne tuo iloa ja jaksamista elämään!” Opiskelun syynä oli vaihtelun hakeminen nykyiseen rutiinilta tuntuvaan työhön. ”Kun kouluun
haku tuli eteen, halusin päästä mukaan, kun nykyinen työ alkoi maistua puulta eikä
se enää antanut minulle mitään uutta.” ”Kaipaan perushoitajan työhön lisää haas137

teita ja opiskelun kautta ammattitaito kehittyy. Elämänkokemus ja työkokemus tuovat opiskeluun syvyyttä ja asiayhteyksiä ymmärtää paremmin. Toisaalta tieto lisää
myös tuskaa, mutta opiskelu avartaa ja tuulettaa ajatuksia.”
Opiskelijoiden joukossa oli myös heitä, joille opiskelu oli ollut jatkuvaa itsenä
kehittämistä, elinikäistä oppimista. ”Haluan kehittyä alalla ja sairaanhoitajan ammatti ollut tavoitteeni useamman vuoden ajan. Opiskelu ja uuden oppiminen on
hyvää vaihtelua työn ohella. Halusin testata, miten xx-vuotiaanakin voi oppia uutta.
Ja on ollut ilo huomata, että oppiihan sitä. Saan työhöni uusia rakennuspalikoita ja
olen jo voinut toteuttaa niitä nykyisessä työssäni. Olen saanut uutta potkua elämään
yleensä. OPISKELU ON RENTOUTTAVAA!” ”Olen aina tykännyt opiskella ja itsensä kehittäminen on mielestäni elinikäinen prosessi. Hoitoalan olen todennut omakseni ja haluan kehittyä siinä. Tämä koulutus tarjosi siihen erinomaisen mahdollisuuden.” Ihmisenä ja ammattilaisena kehittymisen perusteluissa oppimiselle on
piirteitä hoivasuuntautuvasta ja hoitotyön asiantuntijuus -suuntautuvasta opiskelijasta (Vanhanen 2000: 72). Aikuisopiskelijoilla aiempi työkokemus ja tulevat työllisyysnäkemykset korostuvat opintojen ja opiskelun perusteluissa (Lavikainen 2010:
45–39).
2.5

Kvantitatiivisen aineiston käsittely ja analysoinnin perusteet

Tavoitteena oli tilastollisten ryhmittelytekniikoiden (faktori- ja klusterianalyysin)
avulla jäsentää ja löytää opiskeluorientaatiot ja homogeeniset opiskelijaryhmät.
Nummenmaa ym. (1997: 117–179) kuvaavat, että Likert-asteikko ei ole aineiston
käsittelyn suhteen ongelmaton ja asteikko ei sovellu korrelatiiviseen tarkasteluun.
Kuitenkin yleisesti sovelletaan järjestysasteikon muuttujille välimatka-asteikolle
tarkoitettuja tilastollisia menetelmiä. Asetettuihin tutkimusongelmiin käytin taulukossa 9 esitettyjä analyysimenetelmiä.
Taulukko 9. Tutkimusaineiston tilastolliseen käsittelyyn käytetyt analyysimenetelmät.
Menetelmä

Käyttötarkoitus

 Frekvenssit, keskiarvot,

Jakaumien tarkastelu, aineiston yleiskuvailu, analyysimenetelmien

keskihajonnat, mediaanit

valinta (liitteet 3 ja 4)

 Eksploratiivinen faktorianalyysi Ilmiöiden (opiskeluorientaatioiden) perusulottuvuuksien kuvailu
 Korrelaatioanalyysi

Muuttujien välisten yhteyksien selvittäminen

(Spearman rs)
 KMO-mitta-arvo
(Kaiser-Meyer-Olkin)

Muuttujien ryhmittyminen järkeviksi ulottuvuuksiksi ja yksittäisen
muuttujan suhde muihin muuttujiin eli ilmaisee faktorianalyysin
soveltuvuuden
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Menetelmä

Käyttötarkoitus

 Goodness-of-fit Test (x -testi)

Faktorimallin ja aineiston yhteensopivuus, hyvyys

 Summamuuttujat

Aineiston jatkokäsittely ja kuvailu

 Cronbachin alfa

Tulosten luotettavuus, tarkkuus

 Varianssianalyysi (ANOVA)

Ryhmien keskiarvoerojen testaaminen taustamuuttujan mukaan

 Klusterianalyysi

Vastaajien ryhmittely homogeenisiin ryhmiin

2

(K-MeansCluster)
 Bloxplot- ja
viivadiagrammikuviot

Faktoreihin ja klustereihin liittyvän taustamuuttujan erojen
havainnollistaminen

Säilytin Likert-asteikkoisen kyselymittarin luokittelun alkuperäisenä. Muodostin
aluksi yleiskuvan aineistosta kuvailevien analyysien keskiarvojen, -hajontojen, mediaanien ja frekvenssien avulla. Pelkkä keskiarvo ja -hajonta tunnuslukuina (liite 4)
voi aiheuttaa keskiarvoistamisen harhan, ja siksi esitän tuloksissa frekvenssijakautumisen asteikon eri vastausluokkiin (liite 3). Tuloksissa en kuvaa väittämiin saatujen vastausten frekvenssejä, keski- ja hajontalukuja (ks. liitteet 3 ja 4), koska ne ovat
luettavissa liitteissä ja nämä tunnusluvut ohjasivat aineiston analyysin jatkomenetelmien valintaa. Seuraavaksi aineiston analyysi eteni pääpiirteittäin niin, että suoritin osiomuuttujilla eksploratiivisen faktorianalyysin, jonka rotatoin Varimaxmenetelmällä. Saatujen faktoreiden avulla muodostin summamuuttujat aineiston
jatkotarkasteluja varten. Faktoripistemäärien (z-scores) avulla tein klusterianalyysin.
Arvioin muuttujien luotettavuutta Cronbachin alfalla, ja korrelaatioita tutkin Spearmanin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. Seuraavaksi kuvaan käytetyt tilastolliset analyysimenetelmät siinä järjestyksessä, kun ne tulivat esille aineiston käsittelyssä ja analyysissä.
Tiivistin faktorianalyysillä muuttujajoukon 1–73 keskeisiin faktoreihin. Keskenään korreloivat muuttujat muodostavat tietyn kokonaisuuden, ulottuvuuden eli
faktorin. Menetelmällä pyrin selvittämään mahdollisimman paljon muuttujien välistä vaihtelua: millä muuttujilla on samankaltaista vaihtelua ja mitkä muuttujat ovat
toistaan riippumattomia. Faktorianalyysillä saatua tietoa voin hyödyntää jatkoanalyyseissä kuten klusterianalyysissä ja summamuuttujien muodostamisessa (Alkula ym. 1999: 277–279, Nummenmaa 2006: 332–337, Vasari 2007). Faktorianalyysi
voi olla konfirmatorinen tai eksploratiivinen. Tein faktorianalyysin tässä tutkimuksessa eksploratiivisesti, mikä soveltuu uusien ilmiöiden tutkimiseen aineistosta käsin, jolloin etsitään faktorirakennetta muuttujien välisistä yhteyksistä. Kyselyllä
saadun aineiston tavoitteena oli löytää siitä opiskeluorientaatioita kuvaavat piirteet.
Tämän vuoksi aineiston analyysit perustuvat eksploratiiviseen faktorianalyysiin, jota
perustelen myöhemmin yksityiskohtaisemmin. Tavoitteena oli löytää keskenään
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korreloiville muuttujille suurin yhteinen nimittäjä ja aineistosta parhaimmin kohdetta kuvaava muuttujien ryhmittelyperuste.
Faktorianalyysin merkittävät vaiheet ovat muuttujien valinta, faktoreiden lukumäärän arviointi, rotatointi ja tulkinta, riittävyystarkastelut ja faktoripistemäärien
laskeminen (Vasari 2007). Nummenmaa (2006: 343) nimeää faktorianalyysin viisi
vaihetta: aineiston valmistelu, faktorimallin suunnittelu, faktoreiden ekstraktointi,
rotaatio, mallin tulkinta ja tarvittaessa sen muuttaminen. Aloitin faktoriratkaisun
siten, että jaoin muuttujat määrän ja luonteen mukaan kahteen osaan. Toiseen analyysiin otin mukaan muuttujat 1–58 ja toiseen analyysiin muuttujat 59–73. Muuttujat
1–58 ovat luonteeltaan opiskelijan opiskeluorientaatioita kuvaavia ja muuttujat 59–
73 opiskelijan opintoihin liittyviä vaikeuksia. Muuttujien tarkastelun aloitin perehtymällä muuttujien tunnuslukuihin (keskiarvo, -hajonta, mediaani, minimi ja maksimi) (liite 4). Tunnuslukujen tarkastelu osoitti, että vaihtelu (s) oli melko tasaista,
mutta vaihtelu oli erittäin vähäistä muuttujien 15, 26, 27, 28, 31, 44a ja 46a kohdalla
ja keskimääräistä suurempi se oli muuttujien 59–73 kohdalla. Kun muuttujien arvoissa esiintyy vaihtelua, kannattaa faktorianalyysiä jatkaa (Vasari 2007). Otin kaikki muuttujat vielä analyysiin mukaan. Seuraavaksi analysoin muuttujien välistä
riippuvuutta korrelaatiomatriisin avulla ja tein sen Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen (rs) avulla, koska kyseessä oli järjestysasteikollisia muuttujia. Tavoitteena oli saada varmuus muuttujien korreloimisesta keskenään. Spermanin järjestyskorrelaatiokerroin (rs) mittaa sitä, kuinka samanlainen havaintojen järjestys on kahdella muuttujalla. Muuttujien arvojen etäisyyksiä se ei ota huomioon. (Heikkilä
1998: 90, 193, Nummenmaa 2006: 271.)
Jos yksikään muuttujien välinen korrelaatio ei ylitä rajaa .30, faktorianalyysiä ei
suositella käytettäväksi. Analyysin tässä vaiheessa jätin pois muuttujan 15, jolla oli
vain muutama heikko negatiivinen korrelaatio, samoin kuin muuttujat 6 ja 22, joilla
oli vain muutama heikko positiivinen korrelaatio. Näiden muuttujien poisjättämistä
tarkastelin myöhemmin vielä kommunaliteettien avulla. Eksploratiivisessa faktorianalyysissä on huolellisesti arvioitava muuttujien sopivuutta, ja alkuun valittu muuttujajoukko saattaa pienentyä faktorianalyysin eri suoritusvaiheiden aikana. Tarkastelu osoitti, että laajassa muuttujamäärässä useat niistä korreloivat heikosti, mutta
niillä oli voimakkaita yksittäisiä korrelaatioita. Muuttujat 59–73 korreloituivat keskenään kohtalaisen hyvin muuttujaa 72 lukuun ottamatta, mutta tämä muuttuja otettiin vielä mukaan, koska se vaikutti vain vähän KMO-mitan arvoon. Korrelaatiot
eivät yksistään riitä vaan tarvitaan tietoa yksittäisten muuttujien suhteesta kaikkiin
muuttujiin ja siksi faktorianalyysin soveltuvuus varmistettiin KMO-mitan arvolla.
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KMO mitta-arvo kuvaa korrelaatiomatriisin soveltuvuutta faktorianalyysiin. Ihannetilanteessa osittaiskorrelaatiot ovat pieniä suhteessa tavallisiin korrelaatioihin. Osittaiskorrelaatiokertoimien pienet arvot ilmenevät lähellä 1:tä olevina KMO-mitan
arvoina. Valittujen muuttujien (1–58) keskinäiset riippuvuudet olivat riittävän voimakkaita, kun KMO-mitan arvo täytti sen vähimmäisvaatimusarvon (0.5),
KMO(2485)=0.51, p<.001. Muuttujien 59–73 keskinäiset riippuvuudet olivat erittäin
voimakkaita, koska KMO-mitta-arvo oli 0.85, KMO(105)=0.85, p<.001. Jos KMOmitta jää alle 0.5, muuttujat eivät ryhmity järkeviksi ulottuvuuksiksi. Muuttujien
kuulumista yhteen muiden samaan kokonaisuuteen kuuluvien muuttujien kanssa,
tutkin myöhemmin kommunaliteettien avulla. (Yli-Luoma 2000, Vasari 2006.)
Ennen faktoreiden lukumäärän arviointia mietin useaan kertaan, millainen faktorimalli olisi paras. Lonka ym. (2007) ja Sappinen (2006) ovat käsitelleet aineiston
pääakselifaktorointia käyttäen muodostamalla ensin faktoroitavat summamuuttujat
teorian perusteella. Parhaimman faktoriratkaisun löytymiseksi kokeilin myös tässä
tutkimuksessa konfirmatorista ratkaisua, jossa teoreettisen tietoperustan pohjalta
muodostin summamuuttujat ja laskin niiden reliabiliteettikertoimet (ks. taulukko 7).
Konfirmatorinen faktoriratkaisu osoitti, että sekä summamuuttujista otettu pääkomponentti että Maximum Likelihood-menetelmä korostivat viiden faktorin ratkaisua
ominaisarvon ollessa muuttujalatauksilla vielä yli 1 ja kumulatiivisen kokonaisvarianssin ollessa 65,4 prosenttia. KMO-mitta-arvo oli .69. Tältä osin myös tässä tutkimuksessa edellä mainittu ratkaisu olisi ollut sopiva. Kuitenkin pääakselifaktoroinnin Maximum Likelihood-menetelmässä kolmen summamuuttujan kommunaliteetit
olivat alle .2, ja kun kyseiset summamuuttujat poistettiin, Maximum Likelihoodmenetelmä suositti neljän faktorin ratkaisua. Maximum Likelihood-menetelmä vaikutti tiukemmalta menetelmältä kuin pääkomponenttimenetelmä. Useiden erilaisten
aineistoanalyysikokeilujen perusteella päädyin siis eksploratiiviseen ratkaisuun,
jossa kokeilin myös erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja faktorirakenteen tunnistamiseksi.
Eksploratiivisesti tehty faktorianalyysi Maximum Likelihood -menetelmällä toi
muuttujien kommunaliteettien, faktorilatausten ja muuttujien sisällöllisten tulkinnan
kannalta selvimmän ja tiukimman ratkaisun, josta kerron seuraavaksi tarkemmin.
Faktoreiden lukumäärän arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia ekstraktointimenetelmiä, joilla määritetään lopullisesti malliin tulevat faktorit ja niiden lataukset
mallissa oleviin muuttujiin. Faktorianalyysin lähtökohtana voi olla siis usein käytetty pääkomponenttianalyysi (Principal components), jonka avulla pyritään etsimään
lopullisten faktoreiden lukumäärä. (Vasari 2007.) Pääkomponenttianalyysi on toimiva muoto silloin, kun pyritään ryhmittelemään havaittuja muuttujia ja pyritään mak141

simaaliseen varianssin selitysosuuteen (Nummenmaa 2006: 344–345) eli pyritään
muuttujien välisen kokonaisvaihtelun selittämiseen. Pääkomponenttianalyysissa
alkuperäisistä muuttujista muodostetaan uusia muuttujia, pääkomponentteja, jotka
eivät ole faktoreita (Leskinen & Kuusinen 1991: 289, Heikkilä 1998: 238). Suurimman uskottavuuden menetelmä, Maximum Likelihood (ML), edellyttää suurta aineistoa ja aineiston normaalijakautumista. Aikaisempien tutkimusten ratkaisut, kuten Longan ym. (2007), Sappisen (2006) sekä Mäkisen ja Nurmen (2003), loivat
minulle ennakkokäsityksen, että faktorimalliin pitäisi tulla keskimäärin 5–8 faktoria.
Yli-Luoma (2000: 86) toteaa, että Maximum Likelihood -menetelmällä saadaan
malli, jonka mukaan faktoreiden lukumäärä on mahdollisimman alhainen, ja se antaa ainoana ekstraktointimenetelmänä tilastollisen varmuuden empiirisen datan ja
faktorimallin yhteensopivuudesta Goodness-of-Fit Testin avulla.
Faktorien määrän tutkimisessa käytin myös Cattellin Scree -testiä, jolla pyritään
visuaalisesti havainnollistamaan, mistä lähtien varianssi on vain virhevarianssia sekä
ominaisarvojen ja kommunaliteettien tarkastelua. Kun käyrä stabiloituu, voidaan
otaksua, että tällöin siinä on jäljellä vain virhevarianssia. Faktoreiden määrä on
viivadiagrammin käyrän taitekohtaa edeltävien faktoreiden lukumäärä. (Yli-Luoma
2000: 85.) Suoritetun Cattellin Scree -testin perusteella vaikutti siltä, että tässä aineistossa muuttujilla 1–58 on neljä selkeää, toisistaan erottuvaa faktoria (liite 5,
kuvio 8) ja sen lisäksi kolme faktoria, jotka ryhmittyvät selkeästi omaksi kimpuksi
ja joiden ominaisarvot ovat vielä yli 2. Faktoreita vaikuttaa tulevan vähintään seitsemän. Käyrä alkaa stabiloitua faktoreiden 8 ja 9 kohdalla. Vielä faktorin 18 kohdalla ominaisarvo on yli 1. Ominaisarvo kertoo, kuinka paljon mikin faktori selittää
aineiston vaihtelusta. Muuttujien ominaisvaihtelun arvon tulisi faktorilla olla yli 1
Kaiserin säännön mukaan (Yli-Luoma 2000: 82), koska sitä pienimmillä ominaisarvoilla mitataan enää satunnaisvaihtelua (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1994: 57).
Ominaisarvotarkastelu osoitti, että arvot olivat neljällä faktorilla korkeat, yli 3, ja
faktorit 4–7 tuottivat vielä yli 2 ominaisarvon. Faktorin määrän varmistamiseksi
analyysit tehtiin myös faktoriratkaisuilla 8 ja 9, mutta kyseisten faktoreiden muuttujalatauksia esiintyi enää 3–4 kullakin faktorilla. Tärkein kriteeri on myös faktorin
sisälle latautuvien muuttujien määrä. Selkeät ja useat samalle faktorille kertyvät
muuttujalataukset auttavat muodostamaan ja nimeämään faktorin.
Vastaavalla tavalla tehdyn tarkastelun jälkeen päädyin muuttujien 59–73 osalta
kolmen faktorin ratkaisuun. Cattellin Scree -testi (liite 5, kuvio 9) osoitti selkeästi
kolmen faktorin ratkaisua, ja faktoreiden ominaisarvot olivat yli 1 (liite 6, taulukko
10 ja 11). Alkula ym. (1999: 277) suosittelevat, että mukaan otettavien faktoreiden
142

yksittäisen selitysosuuden tulisi olla enemmän kuin 5 prosenttia muuttujien kokonaisvaihtelusta.
Jatkoin faktorianalyysiä rotatoimalla faktorimatriisin. Rotatoitu faktoriratkaisu
selkiyttää faktoriratkaisua, kun yksittäisen muuttujan lataukset pyritään maksimoimaan yhteen faktoriin, jolloin saadaan mahdollisimman yksinkertainen rakenne
esille ja faktoreiden tulkinta helpottuu. Yleisimmin käytetty on suorakulmainen
varimax-rotaatio, jossa oletetaan faktoreiden olevan toisistaan riippumattomia.
Opiskeluorientaatioita kuvaavien ulottuvuuksien jäsentämisessä kokeilin sekä oblique- että varimax-rotaatiota. Oblique-rotaatiomenetelmä on vinokulmainen, jolloin
faktoreiden välinen yhteys on sallittua. (Nummenmaa 2006: 346, Vasari 2007.) Tulokset eivät poikenneet toisistaan eri rotaatiomenetelmällä, joten päädyin faktoreiden tulkintaan useimmin tutkimuksissa käytetyn suorakulmaisen varimax-rotaation
avulla. Varimax-rotaation avulla pyritään saamaan latausrakenne sellaiseksi, että
siinä olisi suuria tai lähellä 0:aa olevia latauksia. Lataukset ovat itse asiassa korrelaatiokertoimia (Vasari 2007). Otin mukaan suuren muuttujamäärän vuoksi itseisarvoltaan vain suuremmat kuin latauksen 0.40 saaneet muuttujat. Kun valitsin mukaan
vain korkeimman latauksen saaneet muuttujat, pyrin tällä vähentämään sattuman
vaikutusta tuloksiin. Faktoreille jakautuneet muuttujalataukset kuvaavat sitä, kuinka
paljon mikin faktori selittää kunkin muuttujan vaihtelusta (Nummenmaa 2006: 338).
Analyysit osoittivat seitsemän faktorin ratkaisun toimivuuden muuttujilla 1–58 ja
kolmen muuttujilla 59–73, sillä jokaiselle faktorille tuli korkeita latauksia (liite 7).
Muuttujien mittauksen luotettavuutta kuvataan kommunaliteetilla, joka saa arvoja 0–1. Kommunaliteetti kuvaa sen, kuinka paljon faktorit yhdessä selittävät yksittäisen muuttujan vaihtelusta (tai miten hyvin muuttuja mittaa faktorirakennetta), ja
jos muuttuja saa selvästi muita pienemmän kommunaliteetin, se kannattaa jättää
pois analyysistä. Poistin rotatointivaiheessa vielä analyysistä muuttujat 10, 11, 23,
25, 29, 37 ja 58, jotka saivat muista muuttujista selvästi heikommat kommunaliteetit
eli alle .3, vaikka näiden muuttujien tunnusluvat olivat hyvät. Mitä kauempana
kommunaliteetti on arvosta 1, sitä vähemmän mallin avulla voidaan selittää kyseisen
muuttujan vaihtelua, ja yleisen käytännön mukaan alle .3:n arvo kuvaa faktorimallin
kyvyttömyyttä selittää muuttujan arvojen vaihtelua tyydyttävästi. (Nummenmaa
2007: 339.) Jos muuttuja saa alhaisen kommunaliteetin, sitä ei kannata poistaa silloin, kun se saa korkean latauksen vain yhdelle faktorille. Muuttujien kommunaliteetit ovat liitteessä 7. Myös KMO-mitan arvo parani aikaisemmasta arvosta 0.51 edellä mainittujien muuttujien poistamisella KMO(2016)=0.55, p<.001.
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Otoskorrelaatiomatriisin arvot, KMO-mitta-arvo 0.55 ja Bartlettin testisuuretta
vastaava p-arvo, Cattellin Scree -testin tulos, Goodness-of-Fit -testin
(x2(1589)=2236,813, p<.001) tulos sekä faktorikokeilut osoittivat muuttujien 1–58
kohdalla seitsemän faktorin ratkaisun sopivaksi. Faktorit selittivät yhdessä 49,62
prosenttia kokonaisvarianssista (liite 6, taulukko 10). Selitysastetta ei voi pitää kovin
korkeana. Muuttujien 59–73 kohdalla päädyttiin kolmen faktorin ratkaisuun ja sen
Goodness-of-Fit-testin tulos oli (x2(63)=96,040; p>.01). Kolmen faktorin ratkaisu
selitti 58,79 prosenttia kokonaisvarianssista ja KMO-mitta-arvo oli 0.86 (liite 6,
taulukko 11). Tärkein kriteeri faktorilukumäärän ratkaisemiseen lienee tulkittavuus
enemmän kuin testien osoittamat arvot. Lopullinen faktorimalli kuvasi ryhmäfaktorimallia, jossa faktorit selittävät tietyn muuttujajoukon vaihtelua (Nummenmaa
2006: 338). Niin sanottua yleistä faktoria edustaa jossain määrin ensimmäinen faktori, koska sille latautui runsaasti ja hieman erilaisia muuttujia. Yleensä faktoriratkaisussa ongelmallisia ovat muuttujat, jotka latautuvat usealle eri faktorille. Tässä aineistossa ja Maximum Likelihood -menetelmällä tehdyssä faktoroinnissa tällaisia
usealle faktorille latautuvia muuttujia ei esiintynyt siinä määrin, että niillä olisi merkitystä muuttujien nimeämisen kannalta, koska useammalle faktorille latautuneet
muuttujat eivät olleet kärkilatausmuuttujia. Faktorin tulkinnan ja nimeämisen kannalta juuri kärkilataukset (mielellään itseisarvoltaan lähellä 1:stä olevia) ovat merkityksellisiä. Tässä tutkimuksessa kullekin 10 faktorista syntyi voimakkaita kärkimuuttujia. Nimesin faktorit kyseisten kärkilatausten mukaan (taulukko 12).
Taulukko 12. Faktorit nimetty kärkilatausmuuttujien mukaisesti.
Faktori

Kärkilatausmuuttujat

Muuttujat 1–58
F1. Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio

kys30. Jos on vaikeuksia, on hyvä jutella niistä
muiden kanssa
kys21. Kun asiat eivät suju, on paras jutella
kavereiden kanssa

F2. Merkityksiä muodostava, syväkäytäntö,

kys50b. Lukiessani tenttiin teen näin

opiskeluorientaatio

kys42b. Lukiessani tenttiin teen näin
(a. On tärkeää tietoisesti ponnistella yhdistääkseen
uutta tietoa aikaisempaan tietoon)
kys50a. On tärkeää liittää yksityiskohdat
laajempaan asiakokonaisuuteen

F3. Itseluottamuksen, optimismin

kys12. Olen pärjännyt erilaisissa oppimistehtävissä

opiskeluorientaatio

hyvin
kys13. Pärjään yleensä hankalissakin tehtävissä
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Faktori

Kärkilatausmuuttujat

F4. Kriittisen oppimisen opiskeluorientaatio

kys52b. Lukiessani tenttiin teen näin
(a. On tärkeää arvioida, ovatko oppimateriaalissa
esitetyt johtopäätökset perusteltuja)
kys49b. Lukiessani tenttiin teen näin
kys49a. On tärkeää yrittää kriittisesti arvioida
opiskelumateriaaleissa esitettyjä väitteitä

F5. Tietoa toistava opiskeluorientaatio

kys43b. Lukiessani tenttiin teen näin
kys43a. On tärkeää toistaa keskeisiä asioita kunnes
osaa ne ulkoa
kys56a. On tärkeää tehdä lista keskeisimmistä
asioista ja opetella ne ulkoa

F6. Keittokirjaopiskeluorientaatio

kys47a. On tärkeää käydä opiskelumateriaali
systemaattisesti läpi kohta kohdalta
kys47b. Lukiessani tenttiin teen näin
kys45a. On tärkeää opiskella yksityiskohdat tarkasti

F7. Varman tiedon opiskeluorientaatio

kys34. Opetuksen tehtävänä on antaa yksiselitteistä
ja varmaa tietoa opiskeltavasta asiasta
kys24. Opettajalta tai opiskelumateriaalista täytyy
saada käsiteltäviin tehtäviin yksiselitteinen vastaus

Muuttujat 59–73
F8. Toimimaton, stressaantunut opiskeluorientaatio

kys61. Olen aivan stressaantunut opinnoistani
kys73. Missä määrin tunnet nykyisin tällaista
stressiä

F9. Itsesäätelyn puuttumisen opiskeluorientaatio

kys66. Minulle on usein epäselvää, mitä asioita
minun on muistettava ja mitä ei
kys65. Minun on vaikea arvioida, hallitsenko
opiskelumateriaalin riittävän hyvin

F10. Omistautumattomuus opiskeluorientaatio

kys68. Opintojeni sisällöt eivät motivoi minua
kys67. Minun on vaikea löytää opiskelulleni selvää
merkitystä

Vasari (2007) toteaa, että faktoreiden tulkinta on tulos sinänsä, mutta tuloksia voidaan käyttää myös jatkoanalyyseissä. Faktoreille latautuneet muuttujat mittaavat
samaan asiaa, ja siksi niiden perusteella voidaan muodostaa summamuuttujia. Tarkoituksena on tiivistää yhteen samankaltaista ominaisuutta mittaavan muuttujan
sisältämä tieto. Muodostin summamuuttujat laskemalla muuttujien (yli .4 latausarvon saaneet) havaintoarvot yhteen ja jakamalla se summan muodostavien muuttujien
määrällä, jolloin sain keskiarvomuuttujia. Muodostamalla keskiarvomuuttujia palautin ne alkuperäiselle Likert-asteikolliselle vaihteluvälille 1–6, jolloin pystyin ver145

taamaan niitä alkuperäiseen mitta-asteikkoon. Keskiarvomuuttujien keskiarvoja
saatoin suoraan verrata alkuperäisiin perustason muuttujiin. Summamuuttuja hävittää tietoa, kuten alkuperäisten muuttujien tunnuslukutietoja (Nummenmaa 2006,
152). Muodostin summamuuttujat faktorille latautuneiden (vähintään .4) muuttujien
perusteella siten, että ensiksi selvitin muuttujayhdistelmien sisäistä homogeenisuutta, reliaabeliutta, Cronbachin alfa-kertoimen avulla. Summamuuttujan reliabiliteetin
tulisi olla yli 0.70, mutta eksploratiivisessa tutkimuksessa mittarille riittää myös
alfan arvo 0.60. Mitä lähempänä arvo on 1:stä, sitä todennäköisemmin muuttujat
yhdessä mittaavat samaa ominaisuutta. (Heikkilä 1998: 179.)
Cronbachin alfakerroin kuvaa summamuuttujan tilastollisen sisäisen konsistenssin tason. Alfakertoimet olivat korkeita eli yli 0.80 lukuun ottamatta faktorille 7
latautuneita muuttujia (liite 7). Reliabiliteettiarvoa olisi voitu nostaa ottamalla mukaan myös 0.30:n latautuneita muuttujia, mutta tällöin tulos antoi tiedon summamuuttujan luotettavuutta heikentävistä muuttujista ja toisaalta tällaisilla muuttujilla
on pieni varianssi. Lisäksi muuttujien määrän vuoksi olin päättänyt, että alle 0.40:n
latautuneita muuttujia en ota mukaan. Sitä, miten muodostetut uudet summamuuttujat (10 kappaletta) edustavat saatuja faktoreita, varmistettiin summamuuttujien ja
faktoripisteiden välisillä korrelaatiokertoimilla. Kaikkien korrelaatiokerroin oli
korkea lukuun ottamatta faktoria 10.
Summamuuttujien tilastollisia yhteyksiä tutkin taustamuuttujan 76 (koulutusammatti) osalta yksisuuntaisen varianssianalyysin (ANOVA eli Analysis Of Variance) avulla, koska tällä pystyin tarkastelemaan samanaikaisesti usean jakauman ja
muuttujan luokan keskiarvoja toisiinsa. Selkein taustamuuttuja oli koulutusammatti,
jolla oli ajoittain tilastollista riippuvuutta opiskeluorientaatioiden kanssa. Muiden
taustamuuttujien suhteen vertailutarkastelu oli turhaa, koska taustamuuttujien vastausluokat poikkesivat toisistaan liikaa (ei normaalisti jakautunut) ja tutkimusongelmien kannalta tällä ei ollut merkitystä. Nummenmaa (2006: 77, 173, 182) toteaa,
että varianssianalyysia voi käyttää, kun jokaisen vertailtavan ryhmän koko on suurempi kuin 20 ja ryhmät ovat samansuuruisia. Lisäksi muuttujan jakauman tulee
täyttää normaalijakauman ehdot. Faktoreista tehtyjen faktoripisteiden ja summamuuttujien sekä koulutusammatin välistä yhteyttä havainnollistin bloxplot- ja viivadiagrammikuvioiden avulla, koska ne antavat muuttujan jakauman sijainnista ja
hajonnasta selkeän kokonaiskuvan. Faktoripisteet kuvaavat jokaisen havainnon
sijoittumista eri faktoreille. Faktoripistemuuttujan keskiarvo on aina 0 ja hajonta 1.
Ryhmittely- eli klusterianalyysin avulla pyrin ryhmittelemään havaintoja siten,
että ryhmien sisällä vastaajat ovat mahdollisimman homogeenisia ja ryhmät hetero146

geenisia eli ryhmien väliset erot olisivat mahdollisimman selväpiirteisiä. Klusterianalyysiin teoreettinen pohja ei ole jäsentynyt, ja siksi menettely on intuitiivinen
sekä heuristinen. Kyseessä on eksploratiivinen menetelmä. Faktoripistemäärien (zscores) avulla suoritin ryhmittelyanalyysin K-Means Kluster Analysis -tekniikalla,
jossa klustereiden lukumäärä on määriteltävä ennen analyysiä. Kokeilin ryhmittelyä
eri klusterimäärillä, ja lopullisen lukumäärän päättämiseksi ei ole oikeata sääntöä
(Nummenmaa 2006: 354, Vasari 2007). Iteratiivista klustereiden etsintää jatkoin,
kunnes havaitsin, että uusien havaintojen myötä ei tapahtunut enää muutoksia ryhmissä. Ryhmittelyn mieli muodostuu sisällöllisen tulkinnan kautta, ja kun olin päätynyt tulokseen, että viiden klusterin ryhmittely oli sopiva, tallensin sen omaksi
muuttujaksi. Tämän jälkeen käytin kyseistä ryhmittelyä muuttujana kuten mitä tahansa muuttujaa. Klustereiden koot olivat 9–36 opiskelijaa. Jo kuudella ryhmittelyllä yhden klusterin kooksi olisi tullut 2. Klusteriryhmien tulee olla kooltaan riittäviä,
koska pienet ryhmät hankaloittavat jatkoanalyysejä.
Klustereiden avulla ryhmittelin havainnot sellaisiin joukkoihin, joiden sisältämät tapaukset erosivat riittävästi toisistaan. Sain vastauksen kolmanteen tutkimusongelmaan. Klustereiden avulla voi tarkastella vastaajia, eri tavoin opiskeluun orientoituvia opiskelijoita, eikä vain ilmiön eri ulottuvuuksia kuten faktorianalyysillä
(Nummenmaa 2006: 363). Annoin klustereille nimen sen mukaan, miten eri faktorien pistemäärät vaihtelivat kunkin klusterin sisällä (liite 8, taulukko 13), ja opiskeluorientaatioiden tulkitsin esiintyvän klustereissa aikaisemmin saatujen kymmenen
faktorin erilaisina yhdistelminä opiskelijoilla. Tarkastelin, tulkitsin ja havainnollistin
klustereita viivadiagrammeilla. Vaikka viivadiagrammi sopii parhaiten jatkuvan
muuttujan arvojen kuvaamiseen, käytin sitä tutkimuksessa, koska sen avulla korostuu klusterin vaihtelu koulutusammateissa (Heikkilä 1998: 157).
Mixed methods -lähestymistavan mukaisesti kvantitatiivisen aineiston tulosten
avulla pyritin vahvistamaan tutkimuksen kokonaisuutta. Perinteisesti kyselytutkimuksella hankittua määrällistä aineistoa on tarkasteltu objektiivisuuden kautta, jolloin taustalla ovat ilmiön mittaaminen, kontrolli ja tilastolliset päätelmät. Tavoitteena on yleisten tutkijasta ja tutkimuksen kontekstista riippumattomien seikkojen
etsiminen ja esittäminen. (Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti 2003.) Brymanin mukaan
(2004: 444) kvantitatiivisen aineiston avulla pyritään tulkitsemaan ihmisten normatiivista todellisuutta sekä säännönmukaisesti tutkimaan merkityksenantoa. Kvalitatiivinen aineisto tekee sen samoin mutta eri tavalla. Näin ollen kvantitatiivinen aineiston käsittely edellyttää tulkinnallista ja luovaa otetta. Aineiston analyysin tavoitteena oli löytää opiskeluorientaatioita kuvaavat piirteet, ja siksi aineiston analyysin
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käsittely eksploratiivisen faktorianalyysin avulla soveltuu hyvin. Toisin sanoen määrällinen aineisto kertoo opiskelijoiden itsensä kuvaamista mielipiteistä siitä, miten
he opiskelevat ja mitä mieltä he ovat opiskeluorientaatioita mittaavista väitteistä.
Aineiston analyysi alkoi siis induktiivisesti. Myös tilastoaineistosta voi etsiä erilaisia vastaamistyylejä kuvaavia summamuuttujia ja näistä tyyleistä voi hakea kaikuja
asian ymmärtämiseksi.
Eskola (2006) mainitsee, että esimerkiksi faktorianalyysi antaa tutkijalle useita
erilaisia oikeita ratkaisuvaihtoehtoja, joista tutkija oman tulkintansa avulla tekee
valinnan. Siksi olennaista on tutkimuksessa tehtyjen valintojen perusteleminen,
reflektointi, mieluummin kuin eri lähteistä lainattuihin auktoriteetteihin nojautuminen tai aineistojen vastakkainasettelu. Perttula (2005: 157) toteaa, että tutkimuksellinen ymmärtäminen on tutkijan toimintaa eikä tutkijaan nähden jotain erillistä ja
siinä mielessä aina subjektiivista. Metodin sijasta tulisi korostaa subjektiivisen ymmärtämisen sekä suhteellista että yksittäistä luonnetta. Ronkainen (2004: 47–48)
kohdistaa kritiikin kolmeen p:hen: posititivism, power ja p-values. Positivismiin,
joka liitetään yleisimmin objektiivisuuteen, liittyvä kritiikki kohdistuu juuri siihen,
että ihmistä pitäisi tutkia kuten luontoa. Vallan kritiikki kohdistuu erityisesti käsitykseen siitä, että tieteellinen tieto olisi ainoa todellisen tiedon muoto. Tilastollinen
merkitsevyys, p-arvo, ei kerro todellisuudessa olevien asioiden merkittävyydestä ja
mahdollisten p-arvojen osoittamasta käytännöllisestä tai kulttuurisesta tärkeydestä.
Tulosten raportoinnissa etenen tutkimusongelmittain siten, että ensin kuvaan
opiskeluorientaatioita esittävät faktoriratkaisut muuttujilla 1–58 ja 59–73. Tutkimuksen taustamuuttujista tarkastelen koulutusammattia opiskeluorientaatiota kuvaavien faktoreiden mukaisesti ja havainnollistan tuloksia boxplot- ja viivadiagrammikuvioiden avulla. Lisäksi kunkin faktorin osalta tarkastelen summamuuttujan korrelatiivista yhteyttä teorioista muodostettuihin alkuperäisiin summamuuttujiin (liite 9, taulukko 14). Alkuperäisillä summamuuttujilla tarkoitan teorian ja aikaisempien tutkimusten (Sappinen 2006, Lonka ym. 2007) perusteella muodostettuja
muuttujia. Tämä osoittaa jotain tutkimustulosten yhteydestä aikaisempiin vastaaviin
tutkimuksiin. Jokaisen faktorin yhteydessä olen kuvannut tuloksen pääsisällön. Kuvaan jokaisen faktorin tekstissä omana taulukkona, jossa ovat faktorille latautuneet
muuttujat, niiden lataukset ja kommunaliteetit. Taulukon lopussa on kyseisen faktorin ominaisarvo, selitysaste ja Cronbachin alfakertoimen arvo. Liitteissä 3 ja 4 kuvaan frekvenssit, keskiarvot, keskihajonnat, mediaanit, minimi- ja maksimiarvot
samoin kuin liitteissä 5–9 kvantitatiivisia tuloksia tukevia tilastollisia ratkaisuja.
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2.6

Opiskeluorientaatioita kuvaavat tulokset ja johtopäätökset

2.6.1 Opiskelijoiden opiskeluorientaatiot
Ensimmäisellä tutkimusongelmalla etsin vastausta kysymykseen, mitä opiskeluorientaatioita esiintyy terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoilla
ennen opinnäytetyöprosessin aloittamista. Opiskeluorientaatio viittaa opiskelijan
opiskelulle antamaan merkitykseen sen hetkisessä elämässä. Se ei mittaa opiskelijan
opiskelutapoja tai kognitiivisia oppimissuorituksia. Opiskeluorientaatioilla on yhteyttä siihen, miten opiskelija sitoutuu opintoihin. MED NORD -lomakkeella kerätyn
aineiston faktorianalyysissä opiskelijoiden opiskeluorientaatioissa erottui muuttujilla
1–58 seitsemän ulottuvuutta, joiden kumulatiivinen selitysaste oli 49,62 prosenttia.
Malli sopii aineistoon hyvin (X2(1589)=2236,813, p<.001), ja KMO-mitta-arvo oli
0.55.
Faktorille 1 latautui 13 muuttujaa, jotka kuvasivat sosiaalista optimismia, syväsuuntautuvaa oppimista, opiskelun aikaista yhteistyötä ja tiedon yhteisöllistä käsittelyä. Faktori nimettiin yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio -faktoriksi, johon
liittyi opiskelijan luottamus opiskelijakollegaan vaikeissa tilanteissa. Faktorille
latautuneet muuttujat ovat helposti tulkittavissa toiseen ihmiseen liittymisen tärkeytenä (taulukko 15).
Taulukko 15. Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio -faktori.
Kysymyksen numero Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio

Faktorilataus Kommunaliteetti

kys30 Jos on vaikeuksia, on hyvä jutella niistä muiden kanssa

,668

,614

kys21 Kun asiat eivät suju, on paras jutella kavereiden kanssa

,664

,481

kys44a Opiskeltaessa on tärkeää pyrkiä ymmärtämään tekstin merkitys

,572

,488

kys40 Tiimityön oppiminen on terveys- ja liikunta-alan opiskelijoiden

,565

,379

,565

,637

,558

,562

,535

,406

,515

,485

kys33 Oppiakseen jotain uutta on työskenneltävä intensiivisesti yksin

-,499

,389

kys46a Ei riitä, että ymmärtää tekstin. Täytyy myös ymmärtää se

,494

,433

opinnoissa perusedellytys
kys57 Yhteiset opinnot (esim. ryhmätehtävät) ennen valmistumista
auttavat siinä, että osaa työskennellä paremmin työryhmissä/tiimeissä
kys48a On tärkeää yrittää tehdä omia päätelmiä ja johtopäätöksiä
opintojen aikana käsitellystä tiedosta
kys4 Mielestäni on tärkeää käsitellä opetuksessa myös opiskelijoiden
tuottamaa tietoa
kys19 Mielestäni on tärkeää, että opiskelijat kehittävät yhdessä uusia
ajatuksia tai ratkaisuja asioille

asia/ilmiö, jota teksti koskee
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Kysymyksen numero Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio
kys27 Mielestäni on tärkeää, että opiskelijat saavat opetustilanteissa

Faktorilataus Kommunaliteetti
,488

,505

,476

,427

,411

,346

ilmaista mielipiteitään ja käsityksiään
kys28 Mielestäni on tärkeää, että opiskeltavia asioita pohditaan yhdessä
opettajan ja opiskelijoiden kanssa
kys39 Opintojen aikana tapahtuva opiskelu yhdessä muiden
opiskelijoiden kanssa voisi edistää työelämäsuhteitani/-taitojani
Ominaisarvo 6,08, Selitysaste 9,50 % ja Cronbachin alfa .860

Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio sisältää myös väittämiä, jotka voidaan
yhdistää laajemminkin opiskelijakeskeiseen opiskeluun. Näitä ovat tiimityön oppiminen (.56), yhteiset opinnot, kuten ryhmätehtävät (.56) ja yhteiset uudet ratkaisut
(.51). Lisäksi latautuneissa väittämissä korostui kaikkinensa asioiden ymmärtämisen
ja yhdessä reflektoinnin tärkeys. Faktorin selitysaste oli 9,50 % ja Cronbachin alfaarvo oli korkea .860.
Mitä vahvempi opiskelijan yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio oli (p<.01),
sitä vahvempi oli halu alkuperäisen tiedon yhdessä rakentamiseen (.567), syväsuuntautuvan oppimisen ideaaliin (.768), syväoppimisen käytännön toteutumiseen (.627)
ja opintojen merkityksen korostamiseen yhteistyössä ja työelämän kehittymisessä
(.706). Lisäksi yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio liittyi metakognitiiviseen
tietoon (.488) ja reflektoivaan oppimiseen (.498). (Liite 10). Alkuperäisten summamuuttujien kysymyksistä faktorille latautui tiedon yhdessä rakentamisen kuudesta
kysymyksestä viisi, syväsuuntautuvan oppimisen ideaalin neljä kysymystä yhdeksästä ja oppimisen merkityksen yhteistyön ja työelämän kehittymisestä kolme kysymystä neljästä eli yhteensä 12 kysymystä faktorin 14 kysymyksestä.
Longan ym. (2007) tutkimuksessa tietoperustasta muodostetut summamuuttujat
toimivat faktoroinnin lähtökohtana. Heidän tutkimuksensa tuloksissa merkityksiä
rakentavaa opiskeluorientaatiota luonnehtivat yhteistyön, reflektoivan oppimisen ja
metakognitiivisen tiedon ulottuvuudet sekä erityisesti syväoppiminen käytännössä ja
teoriassa sekä tiedon perustelun arvostaminen. Tässä tutkimuksessa korostuivat
ensisijaisesti yhteistoiminnallisuus ja siihen liittyen syväoppiminen. Kun
CLKQ-kyselymittarilla selvitettiin korkeakouluopiskelijan tietokäsityksiä 1990luvulla, jo tällöin todettiin, että reflektiivinen oppiminen, usko yhteistyöhön ja metakognitiiviseen prosessointiin on vastakohta opiskelijan uskomukselle varmasta
tiedosta. Myös tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että mitä yhteistoiminnallisempaa
oppiminen on, sitä vähemmän opiskelija turvautuu varmaan tietoon (.011).
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Merkityksiä muodostava, syväkäytäntö opiskeluorientaatio -faktorille latautui
10 opiskelijan kognitiiviseen prosessointiin liittyvää väittämää, jotka kuvasivat syväsuuntautuvaa oppimista sekä käytännössä että ideaalitilana (taulukko 16).
Taulukko 16. Merkityksiä muodostava, syväkäytäntö opiskeluorientaatio -faktori.
Kysymyksen numero

Faktorilataus

Merkityksiä muodostava, syväkäytäntö opiskeluorientaatio

Kommunaliteetti

kys50b Lukiessani tenttiin teen näin

,746

,665

kys42b Lukiessani tenttiin teen näin

,637

,549

kys50a On tärkeää liittää yksityiskohdat laajempaan asiakokonaisuuteen

,619

,577

kys44b Lukiessani tenttiin teen näin

,612

,612

kys42a On tärkeää tietoisesti ponnistella yhdistääkseen uutta tietoa

,536

,483

kys48b Lukiessani tenttiin teen näin

,525

,689

kys46b Lukiessani tenttiin teen näin

,507

,384

kys16 Kun opinnoissa käsitellään minulle uutta asiaa, pohdin usein

,502

,525

kys54b Lukiessani tenttiin teen näin

,482

,424

kys7 Kun jokin menee pieleen, häivyn muualle

-,436

,359

aikaisempaan tietoon

aiheeseen liittyviä aikaisempia tietojani

Ominaisarvo 5,43, Selitysaste 8,48 % ja Cronbachin alfa .862

”Lukiessani tenttiin teen näin” (.74) kuvasi sitä että, opiskelijalle oli tärkeää liittää
yksityiskohdat laajempaan asiakokonaisuuteen. Myös teoriassa opiskelija piti tärkeänä yksityiskohtien liittämistä laajempiin asiakokonaisuuksiin (.61), samoin kuin
hän ”piti tärkeänä tenttiin lukiessa tiedon yhdistämistä aikaisempaan tietoon” (.63).
Tekstin ymmärtämisen merkitys tenttiin lukiessa näyttää keskeiseltä (.61) samoin
kuin se, että opiskelija tekee omia johtopäätelmiä tiedosta (.52) ja pyrkii ymmärtämään ilmiön, mistä teksti kertoo (.50). Faktorille latautuivat syväkäytäntöön ja oppimisen itsesäätelyyn liittyvät muuttujat, jotka on kehitetty MED NORD -mittarissa
yhdistämällä ne väittämien käytännön ilmentymiin. Vastauksissa tuli esille opiskelijoiden todellinen toimiminen oppimisen suhteen. Kun opiskelijoilta kysytään heidän
oppimisestaan, he vastaavat idealistisemmin, kuin miten he todellisuudessa toimivat.
Siksi väittämissä oli sekä ideaalitaso ”On tärkeää...” että oppimisen käytäntö ”Lukiessani tenttiin teen näin”. Faktorin selitysaste oli 8,48 % ja faktorille latautuneiden
10 muuttujan Cronbachin alfa oli .862.
Mitä vahvempi opiskelijan merkityksiä muodostava, syväkäytäntöopiskeluorientaatio oli (p<.01), sitä vahvempaa oli opiskelijan suhtautuminen metakognitiiviseen tietoon (.565), tiedon yhdessä rakentamiseen (.461), optimismiin (.423),
syväsuuntautuvan oppimisen ideaaliin (.773) ja käytäntöön (.876), reflektoivaan
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oppimiseen (.748) ja oppimisen suunnitteluun (.434) (liite 10). Faktorille latautuivat
lähes kaikki syväsuuntautuvan oppimisen käytäntöön liittyvät kysymykset (6 kysymystä 9:stä), syväsuuntautuvan oppimisen ideaalin kysymyksistä osa (3 kysymystä
9:stä) ja yksi kysymys sekä reflektoivan oppimisen että hankalissa tilanteissa toimimisen kysymyksistä. Longan ym. (2007) tutkimuksessa merkityksiä rakentava opiskeluorientaatio esiintyi yhdessä syväoppimisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen
ulottuvuuksien kanssa. Sappisen (2006) opinnäytetyössä muodostui merkityksiä
rakentava opiskeluorientaatio, jolle latautuivat syväkäytäntö, tiedonperustelu, syväideaali, metakognitiivisen tiedon arviointi sekä optimismi. Entwistle ja Ramsden
(1983) kuvasivat ensimmäisenä (liite 3) merkityksiä rakentavan orientaation vastakohtana tietoa toistavalle orientaatiolle. Myöhemmissä tutkimuksissa nämä kaksi
perusorientaatioulottuvuutta ovat olleet oppimisen suuntaamisen vahvoja määrittäjiä
(Korhonen 2003: 215).
Kolmannen faktorin nimesin itseluottamuksen, optimismin opiskeluorientaatiofaktoriksi, jolle latautui 7 opiskelijan itseluottamusta ja selviytymistä kuvaavaa
väittämää. Kärkimuuttujina itseluottamuksen, optimismin, opiskeluorientaatiossa
latautuivat väittämät kuten ”Olen pärjännyt erilaisissa oppimistehtävissä hyvin”
(.83) ja ”Pärjään yleensä hankalissakin tehtävissä” (.82) (taulukko 17).
Taulukko 17. Itseluottamuksen, optimismin opiskeluorientaatiofaktori.
Kysymyksen numero, Itseluottamuksen, optimismin

Faktorilataus

Kommunaliteetti

kys12 Olen pärjännyt erilaisissa oppimistehtävissä hyvin

,833

,767

kys13 Pärjään yleensä hankalissakin tehtävissä

,829

,754

kys32 Tulen pärjäämään opinnoissani hyvin

,692

,529

kys2 Kun ryhdyn johonkin tehtävään, olen yleensä varma, että

,684

,509

,576

,663

kys5 Kun joudun uusiin tilanteisiin, odotan usein selviytyväni niistä

,544

,480

kys26 Minusta tulee hyvä hoitotyöntekijä/ liikunnanohjaaja

,450

,483

opiskeluorientaatio

onnistun siinä
kys20 Kun oppii tuntemaan omia ajattelutapojaan, voi saavuttaa
parempia oppimistuloksia

Ominaisarvo 5,15, Selitysaste 8,05 % ja Cronbachin alfa .877

Kärkimuuttujat kuvaavat yksiselitteisesti opiskelijan selviytymistä, itsevarmuutta ja
-luottamusta. Itseluottamukseen liittyvät asiat kuvasivat lisäksi luottamusta opinnoissa selviämisestä, varmuutta tehtävien onnistumisesta, oman ajattelun oppimisen
tuntemista ja yleistä luottamusta omista selviytymisvalmiuksista myös tulevaisuu-

152

dessa. Faktori 3: selitysaste oli 8,05 prosenttia ja latautuneet muuttujat saivat keskiarvomuuttujan reliabiliteettitarkastelussa erittäin korkean arvon .877.
Mitä vahvempi itseluottamuksen, optimismin opiskeluorientaatio opiskelijalla
oli (p<.01), sitä vahvempaa oli hänen suhtautumisensa metakognitiiviseen tietoon
(.560), optimismiin (.904), syväsuuntautuvan oppimisen ideaaliin (.559) ja käytäntöön (.581) sekä reflektoivaan oppimiseen (.748) ja oppimisen suunnitteluun (.434)
(liite 10). Faktorille latautuivat näiden summamuuttujien kysymyksistä optimismin
seitsemästä kysymyksestä kuusi ja yksi kysymys kahdesta suhtautumisesta metakognitiiviseen tietoon. Faktori 3 korreloi samojen summamuuttujien kanssa kuin
faktori 2 (liite 10). Merkityksiä muodostava syväkäytäntö sekä itseluottamuksen,
optimismin opiskeluorientaatiot liittyvät syväsuuntautuvaan ja itsesäädeltyyn oppimiseen. Korhonen (2003) nimesi itsesäädellyn oppimisen faktorin, jolla oli yhteyttä
syväoppimisen kanssa. Vermunt ja van Rijswijk (1988) ja Vermunt (1998) havaitsivat tutkimuksissaan itsesäätelyn ja syväoppimisen liittyvän yhteen.
Neljäs opiskeluorientaatioulottuvuus kuvaa opiskelijan kriittistä suhdetta oppimiseen. Faktorille 4 latautuneet muuttujat kuvasivat käytännössä eli tenttiin lukiessa
ilmenevää oppimisen kriittisyyttä. Kärkimuuttujista faktorille latautuivat väittämät,
jotka kuvasivat, että ”lukiessani tenttiin teen näin” (.77) eli opiskelija etsi tenttiin
valmistuessaan materiaalista esitetyille johtopäätöksille perusteluja samoin kuin hän
piti sitä tärkeänä myös teoriaopiskelussa (.56). Lisäksi opiskelija ”lukiessa tenttiin
yrittää kriittisesti arvioida opiskelumateriaalissa esitettyjä väitteitä” (.70) samoin
kuin hän korostaa asian merkitystä muutoinkin (.59) (taulukko 18).
Taulukko 18. Kriittisen oppimisen opiskeluorientaatio -faktori.
Kysymyksen numero, Kriittisen oppimisen opiskeluorientaatio

Faktorilataus Kommunaliteetti

kys52b Lukiessani tenttiin teen näin

,779

,767

kys49b Lukiessani tenttiin teen näin

,705

,631

kys49a On tärkeää yrittää kriittisesti arvioida opiskelumateriaaleissa

,597

,414

,576

,522

,564

,449

kys35 Luulen, että minusta tulisi hyvä hoitotyön/liikunta-alan esimies

,464

,424

kys17 Yritän usein erilaisia käsityksiä vertailemalla löytää parhaan

,461

,530

esitettyjä väitteitä
kys8 Yritän arvioida, voiko erilaiseen väitteeseen luottaa vertailemalla
sen tueksi esitettyjä perusteluja
kys52a On tärkeää arvioida, ovatko oppimateriaalissa esitetyt
johtopäätökset perusteltuja

selityksen tarkasteltavalle asialle
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Kysymyksen numero, Kriittisen oppimisen opiskeluorientaatio

Faktorilataus Kommunaliteetti

kys53b Lukiessani tenttiin teen näin

,426

,526

kys55b Lukiessani tenttiin teen näin

,409

,313

Ominaisarvo 4,50, Selitysaste 7,03 % ja Cronbachin alfa .837

Faktori sai nimen kriittisen oppimisen opiskeluorientaatio -faktori. Faktorin selitysaste oli 7,03 prosenttia. Latautuneista 9 muuttujasta laskettiin keskiarvomuuttuja,
joka osoittautui Cronbachin alfakertoimenavulla korkeaksi .837. Faktori korreloi
tilastollisesti merkitsevästi (p<.01) tiedon yhdessä rakentamisen (.460), optimismin
(.550), syväsuuntautuvan oppimisen ideaalin (.675) ja käytännön (.840) sekä reflektoivan oppimisen (.767) summamuuttujan kanssa (liite 10).
Viidennen faktorin nimesin tietoa toistavaksi opiskeluorientaatio -faktoriksi,
jolle latautui 8 opiskelijan pintasuuntautuvan oppimisen ideaalin ja käytännön väittämää. Kärkimuuttujiksi tietoa toistavassa opiskeluorientaatiossa latautuivat väittämät, joissa opiskelija ilmaisi ”lukiessani tenttiin teen näin” (.79) eli lukiessaan tenttiin opiskelija ilmaisi toistavansa keskeisiä asioita niin kauan kunnes osaa ne ulkoa.
Myös asioiden toistamisen tärkeys korostui opiskelijalla teoriassa (.78). Tietoa toistava orientaatio kuvastui myös väittämistä, ”On tärkeää tehdä lista keskeisimmistä
asioista ja opetella ne ulkoa” (.72) samoin tehdä se tenttiin lukiessakin (.71) (taulukko 19). Toistaminen liittyi opiskeltaviin keskeisiin asioihin, käsitteisiin ja määritelmiin. Tärkeää on painaa mieleen lukiessa tiedot, joiden muistamisesta on hyötyä
tentissä. Ulkoa opettelun tueksi tehdään muistilistoja ja varmistetaan näin myös
tentistä selviytyminen. Faktorille latautuvat muuttujat kuvasivat sekä pintaoppimisen teoriaa että käytäntöä. Faktorin selitysaste oli 6,96 prosenttia. Latautuneista 8
muuttujasta laskettiin keskiarvomuuttuja, jonka Cronbachin alfa oli .849.
Taulukko 19. Tietoa toistava opiskeluorientaatio -faktori.
Kysymyksen numero, Tietoa toistava opiskeluorientaatio

Faktorilataus

Kommunaliteetti

kys43b Lukiessani tenttiin teen näin

,790

,699

kys43a On tärkeää toistaa keskeisiä asioita kunnes osaa ne ulkoa

,781

,672

kys56a On tärkeää tehdä lista keskeisimmistä asioista ja opetella ne ulkoa

,720

,583

kys56b Lukiessani tenttiin teen näin

,713

,637

kys41b Lukiessani tenttiin teen näin

,501

,424

kys51b Lukiessani tenttiin teen näin

,437

,471
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Kysymyksen numero, Tietoa toistava opiskeluorientaatio

Faktorilataus

Kommunaliteetti

kys41a On tärkeää opetella uudet määritelmät tai tieteenalan käsitteet ulkoa

,341

,360

,421

,288

niin sanatarkasti kuin mahdollista
kys38 Opettelen tenttiin tulevia asioita ulkoa, jotta pääsisin tentistä varmasti
läpi
Ominaisarvo 4,45, Selitysaste 6,96 % ja Cronbachin alfa .849

Mitä vahvempi opiskelijan tietoa toistava opiskeluorientaatio oli (p<.01), sitä vahvempi oli opiskelijan suuntautuminen pintasuuntautuvan oppimisen ideaaliin (.859)
ja käytäntöön (.854) sekä luottamukseen varmasta tiedosta (.326) (liite 10). Näistä
alkuperäisten summamuuttujien kysymyksistä faktorille latautui puolet pintasuuntautuvan oppimisen ideaalista kysymyksistä (4 kysymystä 8:sta) ja puolet pintasuuntautuvan oppimisen käytännöstä (4 kysymystä 8:sta). Pintaoppiminen kuvaa opiskeluorientaatiota, jonka keskeisenä sisältönä on opinnoista selviäminen ulkoa oppimisen avulla. Lonka ym. (2004) toteavat, että pintasuuntautuneeseen lähestymistapaan
liittyy ulkoa oppimisen lisäksi sisällön muistaminen sellaisenaan. Opiskelijan päämääränä on opiskeltavan asian mahdollisimman tarkka muistiin kopiointi, jotta hän
pystyy myöhemmin muistamaan ja toistamaan tiedot yksityiskohtaisesti (Entwistle
& Ramsden 1983: 201). Korhonen (2003) nimesi faktorin ulkoa säädellyn, ohjaillun
oppimisen faktoriksi, jossa väittämät kuvasivat opiskelijan odotuksia valmiiksi määritellyistä ohjeista, tavoitteista, tehtävistä ja materiaalin tarkasta muistamisesta.
Keittokirjaopiskeluorientaatio -faktorille latautuneet muuttujat liittyivät opiskelun ja opiskelumateriaalin systemaattiseen ja yksityiskohtaiseen läpikäymiseen sekä
teoriassa että käytännössä. Latautuneita kärkimuuttujia luonnehti asioiden pikkutarkkuus, ”On tärkeää käydä opiskelumateriaali systemaattisesti läpi kohta kohdalta” teoriassa (.85) sekä lukiessani tenttiin (.74). ”On tärkeää opiskella yksityiskohdat
tarkasti” teoriassa (.56) sekä lukiessani tenttiin (.56). Faktorin selitysaste oli 5,11
prosenttia ja keskiarvomuuttujien Cronbachin alfa-arvo .846 (taulukko 20).
Taulukko 20. Keittokirjaopiskeluorientaatio -faktori.
Kysymyksen numero, Keittokirjaopiskeluorientaatio
kys47a On tärkeää käydä opiskelumateriaali systemaattisesti läpi kohta

Faktorilataus Kommunaliteetti
,850

,755

kys47b Lukiessani tenttiin teen näin

,743

,705

kys45a On tärkeää opiskella yksityiskohdat tarkasti

,569

,469

kys45b Lukiessani tenttiin teen näin

,560

,535

kohdalta

Ominaisarvo 3,27, Selitysaste 5,11 % ja Cronbachin alfa .846
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Keittokirjaopiskeluorientaatio -faktori korreloi merkitsevästi (p<.01) pintasuuntautuvan oppimisen ideaalin (.739) ja käytännön (.720) sekä hieman syväsuuntautuvan
oppimisen ideaalin (.296) ja käytännön (.296) summamuuttujien kanssa (liite 10).
Longan ym. (2007) mukaan keittokirjaorientaatioksi nimettyyn opiskeluorientaatioon liittyy tekijöitä, jotka osoittavat opiskelijan tarvitsevan opinnoissaan selvää
rakennetta. Opiskelija on onneton epämääräisten teoreettisten selitysten kanssa ja
pitää varmoista, konkreettisista ja käytännönläheisistä ohjeista. Myös tässä tutkimuksessa esiintyi voimakas yhteys pintaoppimiseen, mikä Longan ym. (2007) mukaan viittaa pinnalliseen ammatilliseen orientaatioon ja opiskeluun, jolloin opiskelija odottaa saavansa suoraan sovellettavissa olevaa tietoa opettajalta ja ohjaajalta.
Opiskelija haluaa opiskeluun selvät ohjeet, kuten keittokirja antaa ohjeet ruoanvalmistukseen. Tulokset kuvasivat opiskeltavan sisällön käytäntöön soveltamista ja
opettajan antamien ohjeiden merkitystä.
Faktori 7 sai nimen varman tiedon opiskeluorientaatio -faktori. Faktorille latautui väittämät, jotka kuvasivat opiskelijan suhdetta yksiselitteiseen ja varmaan tietoon
opiskelussa. Kärkimuuttujina latautuneet väittämät olivat ”Opetuksen tehtävänä on
antaa yksiselitteistä ja varmaa tietoa opiskeltavasta asiasta” (.61) ja ”Opettajalta
tai opiskelumateriaalista täytyy saada käsiteltäviin tehtäviin yksiselitteinen vastaus”
(.54) (taulukko 21). Kärkimuuttujat edustavat varauksetta yksiselitteisen vastauksen
merkitystä. Varman tiedon käsitysten lisäksi faktorille latautui väittämiä, jotka voidaan tulkita faktoria tukevaksi. Ne liittyivät itsesäätelyn puuttumisen, pintasuuntautuvan oppimisen ja dualistisen tietokäsityksen piirteiksi. Faktorilla tieto korostuu
uskottavana, varmana, totuutena. Faktorin selitysaste oli 4,43 prosenttia ja Cronbachin alfakerroin .657.
Taulukko 21. Varman tiedon opiskeluorientaatio -faktori.
Kysymyksen numero, Varman tiedon opiskeluorientaatio
kys34 Opetuksen tehtävänä on antaa yksiselitteistä ja varmaa tietoa

Faktorilataus Kommunaliteetti
,611

,589

,540

,362

,460

,335

kys9 Jos on jotain hankalaa tiedossa, keksin mielelläni muuta tekemistä

,458

,447

kys18 On tärkeää, että oikea vastaus käsiteltäviin tehtäviin voidaan

,446

,322

opiskeltavasta asiasta
kys24 Opettajalta tai opiskelumateriaalista täytyy saada käsiteltäviin
tehtäviin yksiselitteinen vastaus
kys36 Teoria on hyödyllistä vain, jos sitä voi soveltaa käytäntöön eli
todelliseen elämään

varmistaa opettajalta
Ominaisarvo 2,85, Selitysaste 4,45 % ja Cronbachin alfa .657
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Varman tiedon opiskeluorientaatio -faktori korreloi merkitsevästi (p<.01) hankalissa
tilanteissa toimimisen (.510), tiedon soveltamisen arvon (.568), ahdistuneisuuden
(.348) ja luottamuksen varmaan tietoon (.806) summamuuttujien kanssa (liite 10).
Luottamus varmaan tietoon -kysymyssarja perustui Perryn (1970) tieteellisen ajattelun kehittymisen tunnuspiirteisiin. Tietokäsitys ei ole pysyvä, vaan se voi muuttua
opiskelun aikana dualistisesta asteittain kohti relativistista käsitystä. Muutos ilmenee luopumisena tiedosta omaksuttavana totuutena ja siirtymisenä kohti tiedon suhteellisuutta ja omakohtaista käsitystä (Stenfors 1999). Korhosen (2003: 219) tutkimuksen yksiselitteisen ja käytännöllisen tiedon arvostus -faktori kuvasi hoitotieteen
opiskelijoiden suhdetta tietoon. Faktorilla oli vahva yhteys pintaoppimiseen ja dualistiseen tietokäsitykseen.
Faktorianalyysissä, Maximun Likelihood -ekstraktointimenetelmää ja suorakulmaista rotaatiota käyttäen saatiin muuttujille 59–73 ekstraktoitua 3 opiskelijoiden
vaikeuksia ilmentävää opiskeluorientaatioulottuvuutta, joiden kumulatiivinen selitysaste oli 58,79 prosenttia. Malli sopii aineistoon kohtalaisesti (X2(63)= 96,040,
p<.01), ja KMO-mitta-arvo oli .864 (liite 7).
Opiskelijan oppimisvaikeuksiin liittyvistä opiskeluorientaatioista muodostin
kahdeksannen faktorin, jolle latautui 8 muuttujaa. Ne kuvasivat opiskelijan stressaantuneisuutta, stressin kokemista, uupumusta ja huolestuneisuuden tunteita. Nimesin faktorin Toimimaton, stressaantunut opiskeluorientaatio -faktoriksi (taulukko
22.)
Taulukko 22. Toimimaton, stressaantunut opiskeluorientaatio -faktori.
Kysymyksen numero, Toimimaton, stressaantunut opiskeluorientaatio

Faktorilataus Kommunaliteetti

kys61 Olen aivan stressaantunut opinnoistani

,886

,844

kys73 Missä määrin tunnet nykyisin tällaista stressiä

,758

,617

kys60 Tuntuu, että olen aivan lopussa

,744

,622

kys70 Opiskelutehtävien, määräaikojen ja kilpailun

,671

,529

aiheuttama paine saa minut stressaantumaan

,597

kys62 Olen huolissani opinnoistani vapaa-aikanakin

,669

,649

kys59 Joudun työskentelemään liikaa opinnoissani

,646

,452

Ominaisarvo 3,82, Selitysaste 25,49 % ja Cronbachin alfa .884

Uupumus merkitsee opiskelijan ja opiskelun vaatimusten välillä kriisiä, johon liittyvät heikentynyt itsetunto, kyynisyys ja emotionaalinen väsymys opiskelua kohtaan.
Uupunut opiskelija on vaarassa keskeyttää opintonsa. Kärkimuuttujina toimimattoman, stressaantuneen opiskeluorientaation faktorille latautuneet väittämät kuvastivat
opiskelijan tuntemuksia jaksamisen äärirajoilla olemisesta: ”Olen aivan stressaan157

tunut opinnoistani” (.88), ”Missä määrin tunnet nykyisin tällaista stressiä” (.75)
ja ”Tuntuu, että olen aivan lopussa” (.74). Opiskeluorientaatio sisälsi myös väittämiä, jotka kuvasivat yleistä opiskeluun liittyvää väsymistä ja ahdistuneisuutta. Ahdistus on yksi keino reagoida stressiin tai yritys selviytyä siitä. Faktorin selitysaste
oli 25,49 prosenttia ja keskiarvomuuttujien Cronbachin alfakerroin .884.
Mitä toimimattomampi, stressaantuneempi opiskeluorientaatio opiskelijalla oli
(p<.01), sitä todennäköisemmin opiskelijalta puuttui oppimisen itsesäätely (.659),
hän koki itsensä uupuneeksi (.926) ja ahdistuneeksi (.746), luotti varmaan tietoon
(.357) ja oli suuntautunut pintaoppimisen ideaaliin (.317) (liite 10). Faktorille latautuneet muuttujat kuvaavat toimimatonta opiskeluorientaatiota, jossa vastaaja tuntee
itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. Uupumukseen liittyvät väittämät mittaavat yleensä työhön
ja tässä opiskeluun liittyvää uupumusta, kun taas stressiin liittyvä väittämä viittaa
vastaajan kokemaan hyvinvointiin, joka liittyy elämään ja opiskeluun. Uupuneella ja
stressaantuneella opiskelijalla on ongelmia niin opiskelussa kuin omassa hyvinvoinnissakin ja hänellä on vaara loppuun palamisesta (Lonka ym. 2007). Häneltä puuttuu
usko opiskeluun ja selviytymiseen.
Faktorille 9 latautuneet muuttujat kuvasivat opiskelua vaikeaksi ja hallitsemattomaksi (taulukko 23). Faktorille latautuneet kärkimuuttujat liittyivät asioiden muistamisen vaikeuteen ”Minulle on usein epäselvää, mitä asioita minun on muistettava
ja mitä ei” (.83), itsearvioinnin ja -hallinnan vaikeuksiin ”Minun on vaikea arvioida,
hallitsenko opiskelumateriaalin riittävän hyvin” (.76) ja tavoitteiden epäselvyyteen
ja vaikeuteen. Opiskelija tunsi pelkoa opintojen epäonnistumisesta. Faktori sai nimen itsesäätelyn puuttumisen opiskeluorientaatio -faktori. Faktorin selitysaste oli
18,76 prosenttia ja Cronbachin alfakerroin .857.
Taulukko 23. Itsesäätelyn puuttuminen opiskeluorientaatio -faktori.
Kysymyksen numero, Itsesäätelyn puuttumisen opiskeluorientaatio

Faktorilataus

Kommunaliteetti

kys66 Minulle on usein epäselvää, mitä asioita on muistettava ja mitä ei

,832

,760

kys65 Minun on vaikea arvioida, hallitsenko opiskelumateriaalin riittävän

,760

,638

,672

,565

,636

,597

hyvin
kys64 Opintojakson tavoitteet asetetaan minulle liian vaativiksi, jotta voisin
saavuttaa ne hyvin
kys63 Olen huomannut, että minulla on ongelmia käsitellä kerralla suurta
määrää tekstiä/opiskelumateriaalia
kys69 Pelkään usein epäonnistuvani opinnoissani
Ominaisarvo 2,81, Selitysaste 18,76 % ja Cronbachin alfa .857
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,456
,470

,456

Kun opiskelijalta puuttui oppimisen itsesäätely, hän todennäköisesti tunsi uupumusta
(.681) ja ahdistuneisuutta (.746) ja häneltä puuttui luottamus itseensä, optimismi
(-.397) (liite 10). Alkuperäisistä summamuuttujien kysymyksistä faktorille latautui 1
ahdistuneisuutta mittaava kysymys ja kaikki 4 itsesäätelyn puuttumista mittaavaa
kysymystä. Säätelystrategian puute liittyy opiskelijan oman oppimisen hallinnan
vaikeuteen, jolloin hänellä ei ole selvää käsitystä siitä, miten hänen tulisi toimia ja
miten hän arvioi oppimisensa edistymistä (Korhonen 2003: 105). Korhonen (2003)
nimesi opiskelijoiden kuvaukset oppimisympäristön kokemisesta oppimisen kannalta hallitsemattomaksi kompleksisuuden ja voimattomuuden kokemukset -faktoriksi.
Opiskelijan kokeman oppimisen ja oppimisympäristön havaintojen ristiriitaisuus
johtaa opiskeluvaikeuksiin (Vermunt & Vermetten 2004: 364–369). Opiskelijan
arviot korostavat oppimisympäristön vaikeutta asetettuihin tavoitteisiin nähden suhteessa omiin selviytymis- ja itsesäätelymahdollisuuksiin.
Omistautumattomuus opiskeluorientaatio -faktorille 10 latautuneet muuttujat
kuvasivat opiskeluun liittyvän kiinnostuksen ja motivaation puuttumista. Kärkimuuttujat ”Opintojeni sisällöt eivät motivoi minua” (.88) ja ”Minun on vaikea löytää
opiskelulleni selvää merkitystä” (.70) (taulukko 24). Näissä väittämissä kiteytyy
opiskelijan kokeman opiskelun merkityksettömyys. Opiskelusta puuttuu motivaatio
ja mieli. Latautuneet väittämät liittyivät opintojen sisältöihin ja opiskelun merkitykseen. Myös väittämät ”Minun täytyy usein pakottaa itseni opiskelemaan” (.51)
ja ”Tämä koulutusohjelma on juuri oikea minulle” (-.50) tukevat opiskeluun omistautumattomuutta. Kiinnostuksen puute saa opiskelijan tuntemaan opintonsa merkityksettömiksi, ja tällöin hän ei keskity opiskeluun. Syynä kiinnostuksen puutteeseen
voi olla esimerkiksi mielihyvää tuottavien oppimiskokemusten puuttuminen. (Lindblom-Ylänne ym. 2001: 47–48.) Kiinnostus ilmenee lisääntyneenä oppimisaktiivisuutena, sinnikkyytenä ja myönteisinä tunteina. Opiskelijan kiinnostus voi kehittyä
sisäiseksi motivaatioksi, jonka avulla opiskelu saa merkityksen ja mielekkyyden.
Faktorin selitysaste oli 14,54 prosenttia ja Cronbachin alfa-arvo .787.
Taulukko 24. Omistautumattomuus opiskeluorientaatio -faktori.
Kysymyksen numero, Omistautumattomuus opiskeluorientaatio

Faktorilataus

Kommunaliteetti

kys68 Opintojeni sisällöt eivät motivoi minua

,888

854

kys67 Minun on vaikea löytää opiskelulleni selvää merkitystä

,708

,553

kys71 Minun täytyy usein pakottaa itseni opiskelemaan

,518

,407

kys72 Tämä koulutusohjelma on juuri oikea minulle

-,504

,274

Ominaisarvo 2,18, Selitysaste 14,54 % ja Cronbachin alfa .787
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Omistautumattomuus opiskeluorientaatio -faktori korreloi merkitsevästi (p<.01)
hankalissa tilanteissa toimimisen (.301), ahdistuneisuuden (.402) ja mielenkiinnottomuuden (.577) summamuuttujien kanssa (liite 10). Mäkinen ja Olkinuora (2002)
sekä Mäkinen ja Nurmi (2003) nimesivät faktorin myös omistautumattomuusfaktoriksi, joka kuvaa opinnoista poispäin suuntautunutta orientaatiota. Tälle on ominaista myös koulutusohjelman kokeminen vääräksi, ja ehkä myös tämän vuoksi opiskelumotivaatio on heikko.
2.6.2 Koulutusammattikohtaiset opiskeluorientaatiot
Toisella tutkimusongelmalla etsin vastausta siihen, mitä opiskeluorientaatioita esiintyy terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoilla eri koulutusammattien mukaisesti. Tässä summamuuttujien avulla tarkastelin koulutusammattien välisiä
opiskeluorientaatioeroja (taulukko 25). Lisäksi orientaatiorakenteen varmuutta selvitin faktoripisteisiin perustuvalla varianssianalyysillä. Tällä tavoin sain varmuuden,
miten ilmenneet opiskeluorientaatiot liittyvät koulutusohjelmiin vai kuvaavatko ne
koulutusohjelmasta riippumatta kaikkia terveys- ja liikunta-alan opiskelijoita.
Taulukko 25. Opiskeluorientaatioiden summamuuttujien keskiarvot eri koulutusammateissa (n=96) (suurin arvo=lihavointi, pienin arvo=kursivointi ja alleviivaus).
Faktorit/

F1

F2

F3

F4

F5

Koulutusammatti

Yhteis-

Merkityksiä

Itseluot-

Kriittinen

Tietoa

toimin-

muodostava,

tamus,

oppimi-

toistava

nallinen

syväoppiminen

optimismi

nen

F6

F7

Keitto- Varma
kirja

tieto

F8

F9

Toimi-

Itse-

maton,

F10
Omis-

säätelyn tautu-

stres-

puuttu-

matto-

saan-

minen

muus

tunut
Opiskeluorientaatio

Nuoret

4.93

4.54

4.64

4.05

3.32

3.60

4.43

3.36

3.26

3.80

5.17

4.78

4.98

3.88

3.20

3.32

4.35

2.83

2.94

3.65

Liikunnanohjaaja

4.91

4.28

4.73

3.85

3.29

3.27

4.34

2.65

2.91

3.93

Aikuiskoulutus

5.22

4.94

4.92

4.32

3.16

3.67

3.82

2.52

2.90

3.74

5.45

5.24

5.19

4.72

3.07

3.58

3.75

2.63

2.56

3.67

5.10

4.73

4.85

4.13

3.23

3.52

4.16

2.84

2.98

3.76

Sairaanhoitaja
Nuoret
Terveydenhoitaja

Sairaanhoitaja
Aikuiskoulutus
Terveydenhoitaja
Faktorit yhteensä
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Yhteistoiminnallisen, merkityksiä muodostavan syväoppimisen ja kriittisen oppimisen opiskeluorientaation summamuuttujien keskiarvoissa aikuiskoulutuksen terveydenhoitajan koulutusammatti erottui muista ryhmistä korkeilla ja liikunnanohjaajan
koulutusammatti matalilla keskiarvoilla. Liikunnanohjaajakoulutuksessa ja nuorten
koulutuksessa opiskelevat sairaanhoitajaopiskelijat olivat siis muita harvemmin
syväsuuntautuneita ja yhteistoiminnallisia. Nuorten terveydenhoitajakoulutuksessa
oli myös keskimääräistä useammin merkityksiä muodostavaa opiskeluorientaatiota
mutta kriittistä oppimista keskimääräistä vähemmän. Merkityksiä muodostavalla
opiskeluorientaatiolla (F4.89=5,70, p<.001) oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys, ja yhteistoiminnallisen opiskeluorientaation (F4.90=2.70, p<.05) sekä kriittisen
oppimisen opiskeluorientaatiolla (F4.88=3.28, p<.05) oli merkitsevä tilastollinen
yhteys koulutusammatin kanssa. Myös sairaanhoitajien aikuiskoulutuksessa esiintyivät usein merkityksiä muodostavan, kriittisen oppimisen ja yhteistoiminnallisen
oppimisen opiskeluorientaatiot.
Terveydenhoitajien aikuiskoulutuksen esiintyi muita useammin vahvaan syväoppimiseen suuntautuvia opiskeluorientaatioita. Tunnusomaista oli myös vahva
itseluottamuksen orientaatio. Itseluottamuksen opiskeluorientaatio oli heikointa
nuorten sairaanhoitajakoulutuksessa (kuvio 10), mikä ilmenee myös matalana keskiarvona itseluottamuksen opiskeluorientaation arvossa (taulukko 25).
Yhteistoiminnallinen

1,0

Merkityksiä
muodostava
Itseluottamus,
optimismi

0,5

z-pisteiden
keskiarvo

Kriittinen oppiminen

0

-0,5

Nuoret
Sairaanhoitaja

Nuoret
Terveydenhoitaja

Liikunnanohjaaja

Aikuiskoulutus Aikuiskoulutus
(
Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja

Koulutusammatti

Kuvio 10. Opiskeluorientaatiofaktoreiden (F1–F4) z-pisteet eri koulutusohjelmissa.
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Aikuiskoulutuksessa terveydenhoitajaksi opiskelevilla vaikuttaa olevan eniten itseluottamusta opiskeluun, mikä ilmenee myös kuviosta 11.

41

6

5
63

Itseluottamuksen,
optimismin
opiskeluorientaation 4
summamuuttujien
keskiarvo

13

3

55
31

2
Nuoret
Nuoret
Liikunnan- Aikuiskoulutus Aikuiskoulutus
SairaanhoitajaTerveydenhoitaja ohjaaja
Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja
Koulutusammatti

Kuvio 11. Itseluottamuksen, optimismin opiskeluorientaation (F3) ilmeneminen koulutusammatin eri luokissa.

Tietoa toistavaa opiskeluorientaatiota oli summamuuttujien perusteella eniten nuorten sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijoilla ja toiseksi eniten liikunnanohjaajaopiskelijoilla. Vähiten tietoa toistavaa orientaatioita esiintyi aikuiskoulutuksessa opiskelevilla (taulukko 25). Vastaavasti keittokirjaopiskeluorientaatiota oli hieman muita
useammin aikuiskoulutuksessa opiskelevilla ja vähiten liikunnanohjaajakoulutuksessa sekä nuorten terveydenhoitajakoulutuksessa opiskelevilla (kuvio 12).
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Tietoa toistava

0,4

Keittokirja
0,2

Varma tieto
0
z-pisteiden
keskiarvo
-0,2

-0,4

-0,6
Liikunnan- Aikuiskoulutus Aikuiskoulutus
Nuoret
Nuoret
SairaanhoitajaTerveydenhoitajaohjaaja
Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja
Koulutusammatti

Kuvio 12. Opiskeluorientaatiofaktoreiden (F5–F7) z-pisteet eri koulutusohjelmissa.

Tietoa toistavalla (F4.88=0.238, p>.05) ja keittokirjaopiskeluorientaatioilla
(F4.88=0.611, p>.05) ei ollut tilastollista yhteyttä koulutusammatin kanssa. Nuorten
sairaanhoitajakoulutuksessa opiskelevat osoittivat hieman muita useammin varmaan
tietoon ja tietoa toistavaan opiskeluorientaatioon suuntautumista. Nuorten terveydenhoitajakoulutuksessa opiskelevat luottivat myös varmaan tietoon samoin kuin
liikunnanohjaajaopiskelijat. Aikuiskoulutuksessa opiskelevilla varman tiedon opiskeluorientaatio oli muita harvinaisempaa. Varman tiedon (F4.89=3.33, p<.05) faktorilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys koulutusammatin kanssa (taulukko 25). Varman tiedon opiskeluorientaatioiden ilmeneminen opiskelijoiden koulutusammattien
mukaisesti käy ilmi myös kuviosta 13.
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6

5

Sum- 4
mamuuttujien
keski- 3
arvo

2
78

1
Nuoret
Sairaanhoitaja

Nuoret
Terveydenhoitaja

Liikunnanohjaaja Aikuiskoulutus
Sairaanhoitaja

Aikuiskoulutus
Terveydenhoitaja

Koulutusammatti

Kuvio 13. Varman tiedon opiskeluorientaation (F7) ilmeneminen koulutusammatin eri
luokissa.

Opiskelijoiden vaikeuksiin liittyvissä opiskeluorientaatioissa (kuvio 14 ja taulukko
25) havaitaan, että nuorten sairaanhoitajaryhmässä opiskelevilla oli keskimääräistä
enemmän stressaantuneisuutta ja itsesäätelyn puuttumista. Harvinaisinta toimimaton, stressaantunut opiskeluorientaatio oli aikuiskoulutuksen sairaanhoitajalla, samoin keskimääräistä harvinaisempaa se oli liikunnanohjaaja opiskelijoilla ja aikuiskoulutuksen terveydenhoitajaopiskelijoilla. Paras itsesäätelyn hallinta oli aikuiskoulutuksen terveydenhoitajaopiskelijoilla, joilla oli hieman useammin stressaantuneisuutta kuin aikuiskoulutuksen sairaanhoitajaopiskelijoilla. Toimimattoman, stressaantuneen opiskeluorientaation (F4.88=2.66, p<.05) faktorilla oli tilastollisesti melkein merkitsevä yhteys koulutusammatin kanssa.
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0,6

Toimimaton,
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0,4

Itsesäätelyn
puuttuminen

0,2
z-pisteiden
keskiarvo

Omistautumattomuus

0

-0,2

-0,4

-0,6
Nuoret
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Liikunnanohjaaja
Aikuiskoulutus
Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja
Sairaanhoitaja
Koulutusammatti

Aikuiskoulutus
Terveydenhoitaja

Kuvio 14. Opiskeluorientaatiofaktoreiden (F8–F10) z-pisteet eri koulutusohjelmissa.

Omistautumattomuus opiskeluorientaatiota oli eniten liikunnanohjaajaopiskelijoilla
ja toiseksi eniten nuorten sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijoilla. Parhaiten nykyisiin opintoihinsa omistautuneita olivat perustutkinnon terveydenhoitajakoulutuksessa opiskelevat (taulukko 25 ja kuvio 14). Aikuiskoulutuksen ja nuorten terveydenhoitajakoulutuksen opiskelijat ovat hieman muita harvemmin opiskeluun omistautumattomia.
2.6.3 Opiskelijoiden ryhmittyminen opiskeluorientaatioiden
perusteella
Kolmannella tutkimusongelmalla hain vastausta siihen, mitä opiskelijaklustereita
esiintyy terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoilla opiskeluorientaatioiden perusteella. Selvitin asiaa faktoripistemäärien (z-scores) avulla suoritetulla
ryhmittelyanalyysin K-Means Kluster Analysis -tekniikalla. Päädyin vastaajien
ryhmittämiseen viiteen klusteriin, joissa oli 9–36 opiskelijaa. Jokaiselle opiskelijaklusterille annoin nimen sen perusteella, miten muodostuneiden opiskeluorientaatiota kuvaavien faktoreiden pistemäärät vaihtelivat kunkin klusterin sisällä. Muodostuneet viisi klusteriryhmää nimesin niiden sisältämien faktoripainotusten perusteella
(kuvio 15, taulukko 26, taulukko 13 ja liite 8).
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1,5

Yhteistoiminnallinen F1
Merkityksiä
muodostava,syväkäytäntö
F2

1,0

Itseluottamus, otimismi F3
0,5

Kriittinen oppiminen F4

z-pisteet

Tietoa toistava F5
0
Keittokirja F6
Varma tieto F7

-0,5

Toimimaton, stressaantunut F8
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puuttuminen F9

-1,0

Omistautumattomuus F10
-1,5
Sopeutettava
oppija

Sosiaalinen
syväoppija

Itseensä Omistautumaton
luottava pänttääjä
menestyjä

Tunnollinen
pinkouupuja

Klusterit ja niiden nimet

Kuvio 15. Opiskeluorientaatioita kuvaavien faktorien painottuminen ryhmittelyanalyysissä.

Ensimmäinen opiskelijaryhmä, sopeutettavat oppijat, olivat opiskeluvaikeuksien
hallitseman opiskeluorientaation omaavia, varmaa ja keittokirjamaista tietoa korostavia opiskelijoita. Korkein pistemäärä opiskelijalla oli itsesäätelyn puuttumisessa ja
matalin merkityksiä muodostavassa syväkäytäntöön liittyvässä orientaatiossa. Klusteri on hieman samansuuntainen Korhosen (2003: 222) sopeuttavan oppimisen
orientaation klusterin kanssa. Opiskelijalta puuttuvat itsesäätelytaidot, ja oppiminen
on enemmän ulkoisesti säädeltyä. Oppiminen ja opiskelu voidaan kokea vaikeana, ja
opiskelija pyrkii mukautumaan opiskelun ja koulutuksen asettamiin vaatimuksiin.
Toinen klusteri, jossa oppimisen yhteistoiminnallisuus, merkityssuuntautuneisuus, itseluottamus ja kriittinen opiskeluorientaatio saivat korkeat pisteet ja varma
tieto, luottamus varmaan tietoon tai itsesäätelyn puuttuminen matalat pisteet, sai
nimen sosiaalinen syväoppija. Sosiaalisen syväoppija tarkoittaa tässä aktiivista,
yhdessä opiskelijakollegan kanssa oppimiseen suuntautuvaa opiskelijaa, jolla on
pyrkimys kriittiseen oppimiseen ja vahva itseluottamus.
Kolmanneksi klusteriryhmäksi muodostuivat itseensä luottavat menestyjät.
Opiskelija luotti itseensä ja hänellä oli merkityksiä muodostava, tietoa toistava tai
keittokirjaorientaatio. Yhteistoiminnallisella oppimisella ei ollut hänelle kovin suurta merkitystä samoin kuin oppimiseen liittyvällä kriittisyydellä. Opiskelija hallitsi
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oppimistaan mahdollisesti haittaavat tekijät, ja hänellä ei ollut ongelmia opiskeluun
liittyvässä selviytymisessä tai jaksamisessa.
Neljäs ryhmä oli omistautumattomat pänttääjät. Opiskelijalle leimallista oli
epävarmuus opintojen mielekkyydestä. Kyseisen ryhmän opiskelijalla oli muita
huomattavasti voimakkaampi negatiivinen painotus orientaatioissa, jotka kuvasivat
itseluottamusta, yhteistoiminnallisuutta ja syväsuuntautuvaa oppimista. Opiskelijaryhmistä omistautumattomalla pänttääjällä oli matalimmat pisteet itseluottamuksessa ja korkeimmat omistautumattomuudessa. Omistautumaton pänttääjä -klusteriin
kuuluvalla opiskelijalla on samansuuntaisia piirteitä kuin Korhosen (2003: 224)
konfliktimallin sekä Mäkisen ja Olkinuoran (2002: 28) omistautumattomat-klusteriin kuuluneella opiskelijalla. Opiskelu viittasi heillä tavoitteettomuuteen,
ahdistuneisuuteen ja ristiriitoihin opiskelun tarjoamien haasteiden kanssa.
Viides klusteriryhmä oli tulkittavissa tunnolliseksi pinkouupujaksi. Tähän opiskeluorientaatioon suuntautuvalla opiskelijalla oli halu opiskella, mutta hänen ongelmansa oli opiskeluun liittyvien vaikeuksien voittaminen. Opiskelija on stressaantunut ja hän yrittää opiskella asiat tarkasti, toistuvasti, laaja-alaisesti ja kriittisesti.
Hän on eräänlainen yliylittäjä, jolta puuttuvat itsesäätelyvalmiudet ja itseluottamus,
mutta yhteistoiminnallisuus on tärkeää opiskelussa. Opiskelijalla ilmenee sekä syvä- että pintasuuntautuvaan oppimiseen liittyviä orientaatioita. Korkeimmat pisteet
opiskelija sai toimimaton, stressaantunut -orientaatiosta. Korhosen (2003, 223) tutkimuksessa vastaavan kaltaisia orientaatioita esiintyi käytännölliseen tietoon orientoitumisen malli -klusterin yhteydessä. Käytännöllisyys liittyi aikuisopiskelijoilla
dualistiseen tietokäsitykseen ja vahvaan ammattisuuntautuneisuuteen. Tässä tutkimuksessa kuitenkin tunnollisella pinkouupujalla esiintyi myös kriittisyyden ja merkityksiä muodostavan oppimisen orientaatioita.
Taulukko 26. Ryhmittelyanalyysin perusteella nimetyt opiskelijaklusterit
(korkein piste, matalin piste).
Klusteri

Tyypilliset piirteet – opiskeluorientaatiota kuvaavat
faktorit (katso kuvio 15)

Sopeutettava oppija

+ keittokirja, varma tieto, toimimaton stressaantunut,
itsesäätelyn puuttuminen, omistautumattomuus
- yhteistoiminnallinen, merkityksiä muodostava
syväkäytäntö, itseluottamus, kriittinen oppiminen,
tietoa toistava
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Klusteri

Tyypilliset piirteet – opiskeluorientaatiota kuvaavat
faktorit (katso kuvio 15)

Sosiaalinen syväoppija

+yhteistoiminnallinen, merkityksiä muodostava
syväkäytäntö, itseluottamus, kriittinen oppiminen
- tietoa toistava, varma tieto, keittokirja, toimimaton
stressaantunut, itsesäätelyn puuttuminen,
omistautumattomuus

Itseensä luottava menestyjä

+ yhteistoiminnallinen, merkityksiä muodostava
syväkäytäntö, itseluottamus, tietoa toistava, varma
tieto, keittokirja
- kriittinen oppiminen, toimimaton stressaantunut,
itsesäätelyn puuttuminen, omistautumattomuus

Omistautumaton pänttääjä

+ tietoa toistava, itsesäätelyn puuttuminen,
omistautumattomuus
- yhteistoiminnallinen, merkityksiä muodostava
syväkäytäntö, itseluottamus, kriittinen oppiminen,
varma tieto, keittokirja, omistautumattomuus,
toimimaton stressaantunut

Tunnollinen pinkouupuja

+ yhteistoiminnallinen, merkityksiä muodostava
syväkäytäntö, kriittinen oppiminen, tietoa toistava,
varma tieto, toimimaton stressaantunut,
omistautumattomuus, itsesäätelyn puuttuminen,
itseluottamus, keittokirja

Mäkinen ja Olkinuora (2002: 29) huomauttavat, että klusteri kuvaa vain tiettyjä
ryhmään sijoittuneiden opiskelijoiden yhteisiä ominaisuuksia. Jokainen vastaaja
saattaa erota usean muun ominaisuuden suhteen klusteriin kuuluvista muista opiskelijoista. Taulukosta 26 havaitaan, että esimerkiksi itseensä luottava menestyjä ei ole
yksistään syväsuuntautuva oppija vaan hänellä on esimerkiksi tietoa toistavaa oppimista ja keittokirjaoppimista.
Klustereihin jakautumista tarkasteltaessa (kuvio 16) havaitaan, miten vastaajat
jakautuvat koulutusammateittain klustereihin. Havaitaan, että nuorten koulutuksen
sairaanhoitajaopiskelijat sijoittuivat pääasiassa sosiaalisen syväoppijan ja itseensä
luottavien menestyjien ryhmään. Nuorten koulutuksen terveydenhoitajaopiskelijat
sijoittuivat itseensä luottavien menestyjien ryhmään ja osa heistä myös omistautumattomiin pänttääjiin. Liikunnanohjaajaopiskelijoista kolmasosa kuului omistautumattomiin pänttääjiin, ja heistä vähiten kuului sopeutettavan ja itseensä luottaviin
opiskelijoihin. Aikuiskoulutuksessa olevat sairaanhoitajaopiskelijat samoin kuin
aikuiskoulutuksen terveydenhoitajaopiskelijat sijoittuvat selvästi kahteen ryhmään
eli itseensä luottaviin menestyjiin ja sopeutettaviin opiskelijoihin.
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8
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6
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4

2

0
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Aikuiskoulutus
Sairaanhoitaja

Aikuiskoulutus
Terveydenhoitaja

Koulutusammatti

Kuvio 16. Koulutusammattien ja klustereiden välinen yhteys.

Terveydenhoitajaopiskelijoita lukuun ottamatta, esiintyi klusteri, johon enemmistö
koulutusammatin opiskelijoista selvimmin sijoittui.
2.6.4 Opiskelijaklustereiden ryhmittyminen yleisorientaatioiden
mukaisesti
Klustereiden avulla sain selville, millaisia klustereihin kuuluvat opiskelijat olivat
orientaatioiltaan ja miten yleisorientaatioita kuvaavat, opiskelupaikan valintaan
vaikuttaneet tekijät liittyivät klustereihin. Tutkimusongelmassa 4 kysyin, miten
opiskelupaikan valintaan liittyvät yleisorientaatiota kuvaavat tekijät ilmenevät opiskelijaklustereissa. Yleis- eli koulutusorientaatiot ovat tärkeä perusta opiskelijan
opinnoissa selviytymisen ja sitoutumisen ymmärtämiseksi (Mäkinen & Olkinuora
2002, Olkinuora ym. 2000, Mäkinen ym. 2004). Kiinnostus koulutukseen ja koulutukseen pääseminen erityisesti ensisijaisen hakutoiveen mukaisesti antavat suotuisat
lähtökohdat oppimiselle ja opiskelun henkilökohtaiselle merkitykselle. Koulutusalan
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kokeminen kiinnostavaksi on opiskeluun liittyvän omakohtaisen merkityksen synnyn kannalta tärkeä tekijä.
Itseensä luottava menestyjä piti tärkeimpinä opiskelupaikan valintaan vaikuttaneina asioina koulutusohjelman hyvää mainetta ja alan arvostusta. Lisäksi hakeutumisen motiivina oli käsitys hyvistä etenemismahdollisuuksista. Toisaalta itseensä
luottava opiskelija piti muiden ryhmien opiskelijoita vähemmän merkittävänä valintaperusteena helppoa pääsyä koulutusohjelmaan. (Kuviot 17 ja 18.)

Sukulainen, ystävä tai
tuttava toimii alalla

2,25

Koulutusohjelmalla on
hyvä maine
Mielikuva, että
koulutusohjelmaan on
helppo päästä

2

Mielikuva, että
koulutusohjelmaan on
vaikea päästä

Keskiarvo

Halusin varmistaa
opiskelupaikan jostain
jos en pääsisi ensisij.
hakup

1,75

1,5

1,25

1

Sopeutettava oppija

Sosiaalinen
syväoppija

Itseensä luottava
menestyjä

Omistautumaton
pänttääjä

Tunnollinen
pinkouupuja

Kuvio 17. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneet tekijät eri klusteriryhmissä.
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1
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Kuvio 18. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneet tekijät eri klusteriryhmissä.

Sosiaalinen syväoppija ja omistautumaton pänttääjä osoittivat päinvastaisia valintaperusteita kuin itseensä luottava menestyjä. He kuvasivat opiskelupaikan valintaan
vaikuttaneen muita vähemmän koulutusohjelman hyvän maineen, alan arvostuksen
ja hyvän työllisyystilanteen. Heillä korostui myös muita useammin mielikuva koulutukseen helposta sisäänpääsystä. Omistautumaton pänttääjä kuvasi useimmin opiskelupaikan valintaperusteissa oman harkinnan ja pohdinnan tuloksena syntynyttä
ratkaisua sekä hyviä etenemismahdollisuuksia työelämässä. Sosiaalinen syväoppija
oli ehkä tulevaisuuden ammatistaan epävarma ja halusi varmistaa opiskelupaikan ja
sitä kautta perehtyä valitsemaansa alaan.
Sopeutettava oppija näyttivät ohjanneen koulutukseen hakeutumista muut syyt.
Yleisimmin muina syinä tuotiin esille se, että monimuoto-opiskelu kiinnosti ja haluttiin luoda omaa uraa. Opiskelu mahdollistui myös sillä, että aikaisemman ammatin turvin saattoi käydä samanaikaisesti töissä ja kehittää itseään. Sopeutettava opiskelija kuvaa aikuisopiskelijaa, jolla on aikaisempi ammatillinen tutkinto ja joka
haluaa päivittää opintonsa ammattikorkeakoulutasoisiksi. Kuitenkin ammatillisen
koulutuksen suorittanut opiskelija pitää ammattikorkeakoulussa opiskelua vaativampana ja raskaampana kuin ylioppilastutkinnon suorittanut (Käyhkö 2007: 82).
Myös hyvät etenemismahdollisuudet työelämässä, mielikuva koulutusohjelmaan
vaikeasta pääsemisestä, koulutusohjelman hyvä maine ja alan arvostus korostuivat
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sopeutettavalla opiskelijalla. Myös sukulaisen, ystävän tai tuttavan alalla toimiminen oli hänelle muita yleisempi vaikutin.
Tunnollinen pinkouupuja piti selvästi muita tärkeämpänä opiskelupaikan valinnassa halua varmistaa opiskelupaikka, jos ei pääse ensisijaiseen hakupaikkaan. Hyvät etenemismahdollisuudet työelämässä ja alan kiinnostus taas merkitsivät hänelle
kaikkein vähiten valintaperusteina. Myös koulutusohjelman antamat valmiudet ammattiin sekä alan arvostus olivat tunnollisella pinkouupujalla vähäisin opiskelupaikan valintaperuste. Tunnolliset pinkouupujat vaihtavat herkästi oppilaitosta ja koulutusohjelmaa. Opiskelija tuntee olevansa väärässä opiskelupaikassa ja väärällä alalla.
Opiskeluun liittyvän kiinnostuksen puute ja ammattialaan sitoutumaton orientaatio
johtavat herkästi tunnollisen pinkouupujaksi kutsutun opiskelijan ahdistuneeksi,
uupuneeksi ja stressaantuneeksi (Lindblom-Ylänne ym. 2001: 48, Mäkinen ym.
2004: 179–182).
2.6.5 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
Oppimiseen ja opiskeluorientaatioihin liittyvää tutkimusta on tehty paljon. Esimerkiksi Martonin ja Säljön (1976) pinta- ja syväsuuntautuneisuus sekä Vermuntin ja
van Rijswijkymin (1988) tulokset oppimisen syväsuuntautuneisuuden esiintymisestä
yhdessä merkitysorientaation ja pintasuuntautuneisuuden esiintymisestä yhdessä
tiedon toistamisorientaation kanssa ovat suunnanneet oppimisen ymmärrystä. Opiskeluorientaatioita on tutkittu erilaisten kyselylomakkeiden avulla (ILS, IGSO, SAQ
ja CLKQ). Peilaan tutkimukseni tuloksia erityisesti Sappisen (2006) ja Longan ym.
(2007) tutkimustuloksiin. Muutoin aikaisempia tutkimuksia käytän soveltuvin osin.
Kvantitatiivisen aineiston tulokset rakentuivat neljän tutkimusongelman varaan,
joiden mukaisesti seuraavaksi tarkastelen niitä.
Toisen vuosikurssin opiskelijoiden opiskeluorientaatioissa erottui kymmenen
erilaista ulottuvuutta. Kehitelty MED NORD -mittari ottaa huomioon aikaisempia
mittareita moniulotteisemmin opiskelijan opiskeluun liittyvät tekijät. Mäkinen ja
Olkinuora (2002, 30) toteavat, että perinteiset ulottuvuudet kuten pinta- ja syväsuuntautuneisuus tai teoreettisuus ja käytännöllisyys eivät kuvaa enää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluun suuntautumista riittävän kattavasti, vaikka niiden suuntaisia
piirteitä tutkimuksissa edelleen esiintyy, kuten tässäkin tutkimuksessa. Tutkimuksissa (mm. Vanhanen 2000, Korhonen 2003, Mäkinen & Nurmi 2003) on kuvattu terveysalan koulutuksen useita erilaisia toisistaan erottuvia orientaatioita. Mäkisen ja
Nurmen (2003) tutkimuksessa osoitettiin, että samassakin terveysalan oppilaitokses172

sa esiintyi kahdeksan erilaista opiskeluorientaatiota. Uutta tuloksissa oli se, että
saman oppilaitoksen opiskelijoiden opiskeluorientaatioissa oli merkittäviä koulutusalakohtaisia eroja. Mutta miten tämän tutkimuksen kohteena olleet terveys- ja
liikunta-alan opiskelijat orientoituivat opiskeluunsa?
Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio ei ole esiintynyt aikaisemmissa tutkimuksissa usein. Longan ym. (2004: 301–319, 2007: 9) mukaan perinteinen käsitys
korostaa syväoppimisen yksilöllistä näkökulmaa, mutta nykyiset opiskeluympäristöt
korostavat yhä enemmän syväoppimiseen liittyvää yhteistyön merkitystä. Voidaanko
nykyaikaista oppimista nimittää yhä enemmän yhteistoiminnalliseksi tulkinnaksi
syväsuuntautuneessa oppimisessa? Sappisen (2006) tutkimuksessa yhteistoiminnalliseen opiskeluorientaatioon liittyi syväsuuntautuva ja metakognitiivinen lähestyminen samoin kuin Longan ym. (2007) tutkimuksessa, jossa korostuivat myös yhdessä
tiedon muodostaminen ja reflektoiva oppiminen. Lonka ym. (2007) nimesivät orientaation yhteistoiminnalliseksi orientaatioksi. Syväoppimisen opiskeluorientaatio
liittyi yhteistoiminnalliseen oppimiseen sekä käytännössä että teoriassa. Tässä tutkimuksessa yhteistoiminnallisuuteen sisältyi aikaisempia tutkimuksia selvemmin
piirteitä, jotka kuvasivat toiseen opiskelijan luottamuksen lisäksi myös yhdessä
oppimisen tärkeyttä, kuten tiimi- ja ryhmätyötä. Longan ym. (2007) mukaan tällainen opiskeluorientaatio on hyödyllinen moniammatillisessa ryhmässä opiskeltaessa.
Yhteistoiminnallisuus liittyi myös tiedon yhdessä rakentamisen, reflektoivan oppiminen, syväsuuntautuvan oppimisen ideaalin ja käytännön sekä opintojen merkityksen yhteistyön ja työelämän kehittymisessä. Tulokset ovat samansuuntaiset yhteistoiminnallisuuden osalta MED NORD -mittarilla aikaisemmin tehtyjen tutkimusten
kanssa.
Yhteistoiminnallisen oppimisen selväpiirteisyyttä tuki myös se, että varma tieto,
uupumus, ahdistuneisuus ja synnynnäinen kyvykkyys eivät liittyneet tähän orientaatioon. Jo CLKQ -kyselymittarilla korkeakouluopiskelijan tietokäsityksiä 1990luvulla tutkittaessa todettiin, että reflektiivinen oppiminen sekä usko yhteistyöhön ja
metakognitiiviseen prosessointiin ovat vastakohta opiskelijan uskomukselle varmasta tiedosta. Yhteistoiminnallinen oppiminen tarjoaa opiskelijalle merkityksellisen ja
mielekkään oppimisen aineksia. Yhteistoiminnallinen oppiminen todennäköisesti
edistää opiskelijan tyytyväisyyttä opiskeluun ja oppimisen itsesäätelyä (Lonka ym.
2007). Jo Vermunt ja van Rijswijk (1988) toivat esiin yhteisöllisen oppimisen merkityksen ja opintojen mielekkääksi kokemisen yhteyden.
Perinteiset oppimistutkimukset korostavat yksilökeskeistä näkemystä. Helakorpi (2007: 42) toteaa, että asiantuntijuuden kehittymisen oppimisessa on jotain muuta
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kuin faktatodellisuutta. Tällä hän tarkoittaa oppimis- ja työkonteksteissa kehittyvää
opiskelijan mahdollisuuden tajua. Faktorille latautuneet muuttujat korostivat yhdessä oppimista, tekemistä ja ryhmätöiden tärkeyttä. Tulos luo odotuksia sille, miten
opiskelijat myöhemmin kuvaavat oppimistaan vertaistilanteissa. Millaista oppimista
opinnäytetyön yhdessä reflektointi tuottaa? Kun opiskelijat opiskelevat aktiivisesti
yhdessä, se auttaa menestymään myöhemmin myös elämässä (Lonka ym. 2004,
2007). Yksilön oppiminen on sidoksissa toisiin ihmisiin ja verkostoihin, jotka tukevat oppimisen syventymistä. Toiset ihmiset antavat opiskelijalle turvallisuutta ja
avointa kehittymisperustaa. (Usher ym. 1997, Onnismaa 2003, Helakorpi 2007,
Sung 2007.) Yhteistoiminnallisuutta kuvaava orientaatio vaikuttaa olevan terveysalan opiskelijoiden lisäksi kasvatusalan (Sappinen 2006) sekä lääketieteen (Lonka
ym. 2007) opiskelijoiden oppimista kuvaava yhteinen ominaisuus. Koulutusammatista riippumatta oppiminen, opiskelu ja oppimisympäristöjen kehittäminen edellyttävät yhteistoiminnallisen näkökulman huomioon ottamista kehittämistyössä. Ammattikorkeakoulupedagogiikalle yhteistoiminnallisuuden vaatimus tulee jo työelämäläheisyydestä.
Metodologisissa lähtökohdissa kuvasin opiskelijan holistisuuden ymmärtämistä.
Rauhala (2009) korostaa ihmisen ulkoisen ja sisäisen ymmärtämisen yhteyttä. Näin
ollen opiskelija ei ole situaatiostaan irrotettavissa oleva, vaan siihen kokonaisuudessaan kietoutuva. Holistisen ihmiskäsityksen mukaan opiskelija on läsnä yhteisöllisessä olemistavassaan. Kun opiskelijan yhteisöllisyydessä ei ole ongelmia, ovat
mahdollisuudet suotuisalle oppimiselle olemassa (Lehtovaara 1994: 180). Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio -faktori kuvaa uudenlaista holistista oppimiskäsitystä, jossa yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa tuotetaan uutta syväsuuntautunutta
oppimista. Lehtovaara (1994: 146) toteaa, että ihmisen tajunnallisuus heijastaa hänen situaatiotaan ja orgaanista olemassaoloaan. Näin ihmisen olemassaolon kokonaisuus ilmenee merkityssuhteina suhteissa toisiin ihmisiin. Tärkeää on tutkia ihmisen kokonaisuutta siten, kuin se hänen merkityksissään ilmenee.
Merkityksiä muodostava, syväkäytäntö -opiskeluorientaatio liittyi syväsuuntautuvan oppimisen käytäntöön ja ideaalitilaan. Faktorille latautuivat juuri syväkäytäntöön ja oppimisen itsesäätelyyn liittyvät muuttujat, jotka on kehitetty MED
NORD -mittarissa yhdistämällä ne väittämien käytännön ilmentymiin. Merkityksiä
muodostava syväkäytäntö -opiskeluorientaatio liittyi metakognitiiviseen tietoon,
tiedon yhdessä rakentamiseen, optimismiin, reflektoivaan oppimiseen ja oppimisen
suunnitteluun. Opiskelijan sisäisen merkityksellisen oppimisen tuloksena tapahtuu
tiedon ja käsitysten uudelleen jäsentymistä. Tulos on yhteneväinen Sappisen (2006)
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tutkimustulosten mukaan, joissa samanniminen faktori korreloi syväkäytännön,
tiedon perustelun etsinnän, syväideaalin, metakognitiivisen tiedon arvioinnin sekä
optimismin kanssa. Longan ym. (2007) tutkimuksessa merkityksiä rakentava opiskeluorientaatio ei esiintynyt omana orientaationaan, vaan yhteistoiminnallisena orientaationa, jossa juuri syvä- ja yhteistoiminnallisen oppimisen ulottuvuudet esiintyivät
tässä järjestyksessä. Tutkimuksessani Longan ym. (2007) tuloksista poiketen yhteistoiminnallisuus (faktori 1) latautui omalle ulottuvuudelleen, jossa syväoppimisella ei
ollut niin suurta latausarvoa kuin faktorilla 2. Opiskelijalla, jolla on oppimisen merkityksiä rakentava opiskeluorientaatio, on myös syväsuuntautuva lähestymistapa ja
hän pystyy säätelemään kriittisesti itse oppimistaan. Opiskelija pyrkii ymmärtämään
asioiden keskeisimmät merkitykset, arvioi osaamistaan ja on kiinnostunut oppimisestaan. (Nieminen ym. 2004: 389.)
Opiskelija suuntautuu opiskelemiinsa asioihin syväsuuntautuneesti, hänellä on
hyvät itsesäätelyvalmiudet, hän pystyy toimimaan hankalissa tilanteissa eikä koe
olevansa uupunut tai ahdistunut (Heikkilä & Lonka 2006). Opiskelija on henkilökohtaisesti kiinnostunut oppimisestaan ja etsii myös oma-aloitteisesti materiaalia
syventääkseen oppimistaan. Merkityksiä muodostava, syväoppimisen opiskeluorientaatio on esiintynyt lukuisissa tutkimuksissa kuten Entwistlen ja Ramsdenin (1983),
Vermuntin (1998), Vermuntin ja van Rijswijkin (1988), Vermuntin ja Vermettenin
(2004), Longan (1997), Entwistlen ja McCunen (2004), Niemisen ym. (2004) ja
Sappisen (2006) tutkimuksissa. Tämä tutkimukseni vahvisti yleisesti tunnustetun
orientaation yleismaailmallisuutta ja ilmenemistä myös terveysalan opiskelijoilla.
Merkityksiä muodostava, syväkäytäntö-orientaatio liittyi opiskelijan yhdessä
muiden opiskelijoiden kanssa tapahtuvaan tiedon ja oppimisen reflektointiin, vaikka
perimmältään merkityksellinen oppiminen on jokaisen omakohtainen kokemus.
Korhosen (2003: 214) tutkimuksessa itsesäädellyn oppimisen faktori korreloi merkitsevästi syväoppimista mittaavien väittämien kanssa. Itsesäädellyllä ja syväsuuntautuvalla oppimisella oli yhteyttä merkityssuuntautuneeseen oppimiseen. Terveysalan opiskelijat kokevat tämän orientaation ilmentävän sitä, mikä on oppimiselle
eduksi, kun tavoitteena on asiantuntijuuteen kehittyminen. Sekä tässä tutkimuksessa
että Korhosen (2003) tutkimuksessa korostui oppimisen itsesäätelyn tärkeys syväoppimisen yhteydessä. Merkitysorientoitunut opiskelija on sisäisesti motivoitunut,
hallitsee opiskelutekniikat ja pyrkii asioiden kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Entwistle ja Ramsden (1983) sekä Nieminen ym. (2004) ovat todenneet, että merkityksiä rakentava opiskeluorientaatio on yhteydessä hyvään opintomenestykseen. Tämä
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ilmeni myös Sappisen (2006) tutkimuksessa merkityksiä rakentavan opiskeluorientaation opiskelijan menestymisestä välikokeessa ja lopputentissä.
Itseluottamuksen, optimismin opiskeluorientaatio kuvasi opiskelijan vahvaa itseluottamusta itseensä, omaan oppimiseensa ja opinnoista selviämiseensä. Opiskelijalla oli varmuus siitä, miten erilaisia oppimistehtäviä kannattaa tehdä, ja hän uskoi
aiempien onnistumistensa ja hyvän itsetuntonsa avulla omaan menestykseensä vahvasti. Optimismi kuvasi opiskelijan pystyvyyden tunnetta selviytymisestään. Itseluottamusta, optimismia omana orientaationaan ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa
esiintynyt. Longan ym. (2007) tutkimuksessa optimismia mittaavat neljä kysymystä
latautuivat negatiivisesti toimimaton orientaatio -faktorille. Itseluottamuksen orientaatio liittyy opiskelijan itsesäätelytaitoihin. Tällöin opiskelijalla on kyky ottaa vastuuta omasta opiskelustaan (Vermunt & van Rijswik 1988, Ruohotie 2005). Nieminen ym. (2004) havaitsivat, että oppimiseen vaikuttavista tekijöistä itsesäätelyn
puute oli negatiivisesti voimakkaimmin yhteydessä opintomenestykseen.
Opiskelijan käyttäytymistä määrää hänen luottamuksensa tehtävistä selviytymiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelijan käsitykset kyvyistään selvitä tehtävistä ohjaavat hänen tekemisiään ja tehtäviin suhtautumistaan. Itsesäätelyyn liittyy
kognitiivisten rakenteiden lisäksi opiskelijan itsearviointi. Säätelemällä oppimistaan
ja oppimisstrategioitaan opiskelija osoittaa itseohjautuvuuttaan. Itsesäätelyyn liittyy
läheisesti myös arvojen muuttuminen, joka sisältää uskon omiin kykyihin, oppimiseen liittyvä hallinnan tunteen sekä varmuuden onnistumisen tai epäonnistumisen
syistä. (Entwistle 1988, Ruohotie 2005.) Oppimisen itsesäätely on edellytys myös
opiskelijan myönteisen toimintaorientaation olemassaololle. Entwistlen ja Ramsdenin (1983) mukaan opiskelijan sisäinen motivaatio liittyy oppimisympäristöön, jossa
korostuvat sosiaalinen ilmapiiri, opiskelun vapaus, avoimuus ja laadukas opetus.
Mitä optimistisempi asenne opiskelijalla on, sitä menestyvämpi ja tyytyväisempi
hän on. Tärkeää opiskelijan kannalta on, että hän tuntee onnistumisensa omista taidoistaan johtuviksi ja epäonnistumiset yrittämisen puutteesta johtuviksi väliaikaisiksi tilanteiksi (Lindblom-Ylänne ym. 2001).
Kriittisen oppimisen opiskeluorientaatioon liittyi opiskelijan halu saada oppimista koskeville asioille perustelut sekä etsiä eri vaihtoehdoista itselleen luotettavin.
Kriittisen oppimisen orientaatio liittyi tiedon yhdessä rakentamiseen, optimismiin,
syväsuuntautuvan oppimisen ideaaliin ja käytäntöön sekä reflektoivaan oppimiseen.
Opiskelijalla on myös vahva luottamus itseensä ja opiskelussa menestymiseen sekä
opiskelun hallintaan. Aikaisemmissa tutkimuksissa kriittisen oppimisen orientaatiota
ei tällaisenaan ole löydettävissä. Korhonen (2003: 212–215) nimesi tutkimuksessaan
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itsesäädellyn, omaehtoisen oppimisen, jossa oppimiseen suuntauduttiin ymmärtämystä rakentaen ja siihen liittyi laaja-alainen materiaalin ja tavoitteiden hallinta.
Tutkimuksessani tämä orientaatio korreloi syväoppimisen ja itsesäädellyn summamuuttujien kanssa ja se liittyi aktiivisen metakognitiivisen oppimisen säätelykeinojen käyttöön.
Mäkinen ja Nurmi (2003) nimesivät syväoppimisen opiskeluorientaation, joka
kuvasi opiskelun kokemista oman persoonallisuuden kehityksen välineenä. Lisäksi
opiskelijalle kuvaavaa oli hahmottaa laajoja opiskelukokonaisuuksia ja ymmärtää
asiat perustellusti. Muun muassa Vermuntin ja van Rijswijkin (1988) sekä Vermuntin
(1998) tutkimuksissa havaittiin oppimisen itsesäätelyn ja syväoppimisen kytkeytyvän toisiinsa. Näiltä osin myös tämän tutkimuksen kriittisen oppimisen orientaatiota
voisi nimittää itsesäädellyksi tai syväoppimisen orientaatioksi. Tähän orientaatioon
liittyi aikaisemmista tutkimuksista poiketen yhdessä oppiminen ja perustelujen etsiminen johtopäätöksille ja esitetyille väitteille esimerkiksi vertailemalla asioita.
Tällaiseen orientaatioon liittyy läheisesti relativistinen tietokäsitys (Perry 1970).
Tietoa voidaan tukea tai kritisoida vallitsevien todisteiden ja argumenttien valossa
(Nieminen ym. 2004). Opiskelija pystyy ilmaisemaan erilaisia merkityksiä oppimiselleen ja osaa etsiä sopivia toimintatapoja tavoitteisiinsa pääsemiseksi. Oppiminen
osoittaa syväsuuntautuneisuutta.
Tietoa toistava opiskeluorientaatio ja keittokirjaopiskeluorientaatio liittyivät
pintaoppimiseen. Tietoa toistavassa orientaatiossa korostui asioiden ulkoa oppiminen tenttejä varten. Tenttejä ja opiskeltavia asioita varten pitää tehdä lista ulkoa
opiskeltavista asioista. Tietoa toistavalla orientaatiolla oli yhteys pintasuuntautuvan
oppimisen ideaaliin ja käytäntöön sekä luottamus varmaan tietoon alkuperäisten
summamuuttujien kanssa. Myös yhteys ahdistuneisuuden summamuuttujiin oli kohtuullista. Tutkimuksissa tietoa toistava orientaatio on kuvattu pintaoppimisena ja se
on liitetty keittokirjaorientaatioon (Sappinen 2006). Tiedon varmuutta ja sen käytännön arvoa ei yleensä ole yhdistetty tietoa toistavaan orientaatioon (Lonka ym. 2007).
Mäkisen ja Nurmen (2003) sekä Mäkisen ja Olkinuoran (2002) tutkimuksissa pintaoppimisen orientaatio liittyi tenttien suorittamiseen ulkoa oppimisen avulla ja asioiden yksityiskohtien ulkoa oppimiseen.
Entwistlen ja Ramsdenin (1983: 184) mukaan kielteiset opiskeluasenteet liittyvät tavoitteiden puuttumiseen ja osoittavat opiskelijan ulkoista motivaatiota. Korhosen (2003) tutkimuksessa tuli esille ulkoa säädellyn ja ohjaillun oppimisen orientaatio, jossa korostui valmiiden ohjeiden, tehtävien ja tavoitteiden saaminen. Asian
sellaisenaan omaksuminen osoitti oppimisen passiivista itsesäätelyä. Tiedon toista177

misorientaation omaava opiskelija on ulkoa säädelty, ja hänen päämääränään on
pintaoppimisen avulla opinnoista selviytyminen ja tutkinnon saavuttaminen. Tämä
on vastakohta itsesäädellylle ja merkityksiä rakentavalle opiskeluorientaatiolle.
Opiskelija vetäytyy vastuustaan ja selittää epäonnistumistaan muista kuin itsestään
johtuvilla tekijöillä.
Vermunt (1998) sanoo, että metakognitiivinen säätely liittyy oppimisprosessiin
ja tämän edellyttämään itsesäätelyyn sekä näiden toimintojen hallintaan, joka on
ominaista itseohjautuvalle oppimiselle. Tietoa toistava opiskeluorientaatio on todettu muun muassa Vermuntin ja van Rijswijkin (1988) sekä Vermuntin (1988) tutkimuksissa. Opiskelijalta puuttuvat usein selvät oppimistavoitteet, eikä hän juurikaan
suunnittele opiskeluaan. Tällainen opiskeluorientaatio uuvuttaa opiskelijan helposti
kiireen tunteeseen ja oppimisen vaikeaksi kokemiseen. Oppimisen hallinnanpuuttuminen johtaa usein vaikeuksiin oppimisympäristössä. Opiskelijat tiedostavat opiskeluorientaationsa toimimattomuuden, mutta eivät silti kehitä opiskelutapaansa.
(Lindblom-Ylänne ym. 2001: 100–101.)
Keittokirjaopiskeluorientaatiolla oli samansuuntainen yhteys kuin tietoa toistavalla orientaatiolla pintasuuntautuvan oppimisen ideaalin ja käytännön kanssa.
Orientaatiota kuvaavat asioiden pikkutarkkuus ja tietyn loogisuuden mukaan eteneväjärjestys. Myös Longan ym. (2007) tutkimuksessa pintaoppiminen, tiedon varmuus ja tiedon käyttöarvo viittasivat keittokirjamaiseen oppimiseen, jossa opettajan
rooli on jakaa suoraan sovellettavissa olevaa tietoa. Tässä tutkimuksessa käytännönläheisyyteen liittyvät muuttujat olivat yhteydessä kyseiseen faktoriin. Nämä kuvasivat opiskeltavan sisällön käytäntöön soveltamista ja opettajan antamien ohjeiden
merkitystä. Keittokirjaorientaatioksi nimetty opiskeluorientaatio sisälsi tekijöitä,
jotka osoittivat opiskelijan tarvitsevan opinnoissaan selkeää rakennetta. Tällaisen
orientaation suuntaisesti opiskelevalla opiskelijalla voi olla ongelmia abstraktia
ajattelua edellyttävien teoreettisten opintojen kanssa.
Keittokirjaorientaation erottaa aiemmissa tutkimuksissa havaitusta tietoa toistavasta opiskeluorientaatiosta käytännönläheisyys, selkeys ja konkreettisuus. Keittokirjaopiskeluorientaatio on yhdistelmä (Lonka & Lindblom-Ylänne 1996) professioorientaatiosta ja tietoa toistavasta orientaatiosta (Lonka ym. 2007). Mäkinen ym.
(2004) puhuvat ammatillisen opiskeluorientaation yhteydessä työelämäorientaatiosta, joka liittyy nopeaan opiskeluprosessiin mutta ei välttämättä hyviin arvosanoihin.
Mäkinen ja Nurmi (2003: 156–159) kuvaavat käytännöllisyys-faktorilla asioita, joita
luonnehtii välineellisyys opiskeluorientaationa, koska tällöin arvostetaan vain käytännönläheisiä ja ammatin kannalta hyödyllisiä opintoja.
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Sappinen (2006) kuvaa esimerkin attribuutio-termin oppimisesta. Attribuutiotatermiä oli käsitelty luennoilla, mutta opiskelijat osasivat termin tentissä huonosti.
Termin oppiminen olisi edellyttänyt opiskelijalta luennoille osallistumisen lisäksi
omakohtaista termin reflektointia sekä sitoutumista asian oppimiseen. Luennoilla
oppiakseen opiskelijan tulisi suuntautua opiskeltavaan asiaan tarkkaavaisesti, palauttaa mieleensä aiemmat tietonsa asiasta ja tavoitella oppimista. Opetettua tietoa ei
osata yleensä soveltaa, ellei yhteyttä opetetun ja kysytyn välillä osoiteta suoraan.
Esimerkissä on piirteitä keittokirjamaisesta orientaatiosta, joka olisi edellyttänyt
opiskelijan oppimisen varmistamiseksi käytännönläheisyyttä ja konkreettisuutta.
Luennoilla opiskelijoiden havaittiin puuhanneen omiaan, kuten tehneen ristikoita ja
lukeneen muita tenttikirjoja.
Varman tiedon opiskeluorientaatio kuvasi vastaajan suhdetta tietoon. Tietoa pidettiin yksiselitteisenä, ehdottomana ja varmana, ja opiskelumateriaalin ja opettajan
tuli tukea sitä. Varman tiedon käsitysten lisäksi faktorille latautui väittämiä, jotka
voidaan tulkita faktoria tukeviksi. Ne liittyivät itsesäätelyn puuttumisen, pintasuuntautuvan oppimisen ja dualistisen tietokäsityksen piirteisiin. Varman tiedon opiskeluorientaatio korreloi merkitsevästi summamuuttujien hankalissa tilanteissa toimimisen, tiedon soveltamisen arvon, ahdistuneisuuden ja varmaan tietoon luottamisen
kanssa. Varman tiedon orientaatio kuvaa opiskelijan dualistista tietokäsitystä (Perry
1970). Myös Korhosen (2003: 219–220) tutkimuksessa tosiseikkoihin ja yhteen
oikeaan vastaukseen liittyvät väittämät latautuivat yksiselitteisen ja käytännöllisen
tiedon arvostuksen faktorille, joka korreloi merkitsevästi dualistisen tietokäsityksen
ja pintaoppimisen kanssa. Myös Niemisen ym. (2004) tutkimustuloksissa pintaoppiminen korreloi dualistisen oppimisen kanssa.
Longan ym. (2007) tutkimuksessa keittokirjaorientaatio -faktorille latautuivat
pintaoppiminen, tiedon varmuus ja tiedon käyttöarvo. Se sisältää tämän tutkimuksen
keittokirjaorientaatiota ja varman tiedon orientaatiota mittaavat muuttujat. Tässä
tutkimuksessa muuttujat latautuivat eri faktoreille, keittokirjaopiskeluorientaatiossa
(faktorilla 6) korostui opiskelutekninen orientaatio ja varman tiedon opiskeluorientaatiossa taas tiedon totuusarvo. On muistettava, että Longan ym. (2007) tutkimuksessa summamuuttujat toimivat sellaisenaan faktoroinnin lähtökohtana (konfirmatorinen faktorianalyysi).
Opiskelijan oppimisen vaikeuksiin liittyvistä opiskeluorientaatioista muodostui
kahdeksas toimimaton, stressaantunut opiskeluorientaatio, joka on useissa tutkimuksissa esiintynyt nimellä toimimaton opiskeluorientaatio. Orientaatio sisälsi opiskelijan kokemuksen stressaantuneisuudesta, uupumuksesta, voimavarojen äärirajoilla
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työskentelystä ja huolen opinnoista selviämisestä. Opiskelija tunsi myös väsymistä
ja ahdistuneisuutta. Opiskelijalta puuttui myös optimismi tehtävistä selviytymiseen
sekä itseluottamus opiskelussa ja työelämässä.
Longan ym. (2007) tutkimuksessa toimimaton opiskeluorientaatio koostui uupumuksesta, ahdistuksesta, itsesäätelyn puutteesta, stressistä, tehtävien välttelystä ja
optimismin puutteesta. Tutkimuksessa todettiin myös, että varmaa tietoa haluavat
opiskelijat ovat vaarassa stressaantua ja ahdistua. Sappisen (2006) tutkimuksessa
toimimaton orientaatio on yhteneväinen tämän tutkimuksen ja Longan ym. (2007)
tulosten kanssa, paitsi että Sappisen tutkimuksessa varma tieto puuttui tästä orientaatiosta. Mäkisen ja Nurmen (2003) sekä Mäkisen ja Olkinuoran (2002) tutkimuksissa esiintyivät ahdistuneisuuden opiskeluorientaatio -faktorit, joissa korkeita latauksia saivat epäonnistumisen pelko opinnoissa, tehtävien ja määräaikojen aiheuttama stressi ja opiskelun kokeminen yleensä stressiä aiheuttavaksi. Toimimattomalla
opiskeluorientaatiolla on yhteyttä Entwistlen ja Ramsdenin (1983) ei-akateemiseksi
nimeämän sekä Mäkisen ym. (2004) ei-sitoutuneeksi nimeämän orientaation kanssa.
Toimimattomaan, stressaantuneeseen orientaatioon liittyy psykososiaalinen voimattomuus ja itsesäätelyn puute.
Mäkisen ja Olkinuoran (2002) tutkimuksessa ahdistuneisuuden orientaatio oli
tyypillisintä humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla. Myös Sappinen (2006) toteaa
tuloksissaan, että kasvatusalalla opiskelevista osa tuntee olevansa väärässä opiskelupaikassa, kuten tässäkin tutkimuksessa ilmeni. Toimimattoman opiskeluorientaation opiskelijat ovat muita suuremmassa vaarassa keskeyttää opintonsa tai muita helpommin vaihtavat opiskelualaa (Mäkinen ym. 2004).
Itsesäätelyn puuttumisen opiskeluorientaatio kuvasi oppimista vaikeana ja hallitsemattomana. Hallitsemattomuuteen liittyivät itsearvioinnin vaikeudet, tavoitteiden epäselvyys ja asioiden muistamiseen liittyvät ongelmat. Itsesäätelyn puute opiskeluorientaatio korreloi oppimisen itsesäätelyn puuttumisen, uupumuksen, ahdistuneisuuden, varman tiedon ja negatiivisesti optimismin summamuuttujien kanssa.
Korhonen (2003: 218) nimesi säätelystrategian puuttumista mittaavien väittämien
latautumisen, kompleksisuuden ja voimattomuuden kokemukset -faktoriksi. Faktori
korreloi myös Korhosen (2003) tutkimuksessa voimakkaasti säätelystrategian puuttumista ja pintaoppimista mittaavien summamuuttujien kanssa. Myös tässä tutkimuksessa faktori korreloi hieman pintasuuntautuvan oppimisen summamuuttujien
kanssa ja jäi korreloitumatta alkuperäisten summamuuttujien kanssa, jotka kuvasivat
syväsuuntautuvan oppimisen ulottuvuuksia. Kun oppiminen ja oppimisen konteksti
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koetaan vaikeaksi, se tunnetaan liian vaikeaksi suhteessa omiin itsesäätelyvalmiuksiin (Vermunt 1996).
Oppiminen riippuu opiskelijan taidoista hallita itsesäätelyyn liittyviä asioita.
Kun opiskelijalta puuttuu itsesäätely, hän asettaa tavoitteita, jotka ovat yleisluonteisia, etäisiä ja vaikeasti reflektoitavia. Tavoitteiden asettaminen itselle voi jopa estyä,
mikä ilmenee myös opiskelumotivaation heikkoutena. Opiskelun hallinnan tunne on
vaarassa kadota, mikä näkyy stressin lisääntymisenä. Opiskelijalta puuttuu luottamus omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin, mikä aiheuttaa huolta oppimisesta, ja siksi
opiskelija karttaa herkästi uusia tuntemattomia oppimistilanteita. (Ruohotie 2005.)
Lindblom-Ylänne ym. (2001) ovat todenneet, että oppimisen riemu ja itseluottamusta tukevat oppimisstrategiat vaativat opiskelijalta tunnetta siitä, että opittava asia on
hallittavissa ja mahdollista saavuttaa. Itsesäätely kehittyy opiskelijalle vähitellen
oppimiskokemusten myötä, ja se edellyttää opiskelijan ohjausta. Nuorille opiskelijoille ei välttämättä ole kehittynyt sellaisia metamuistiin liittyviä omaksumismenetelmiä, jotka auttaisivat heitä ymmärtämään käytettyjä oppimismenetelmiä
ja -strategioita (Ruohotie 2005).
Omistautumattomuus -opiskeluorientaatio kuvaa opinnoista poispäin suuntautumista. Orientaatiolle on tyypillistä opiskelumotivaation heikkous, opiskeltavien
sisältöjen mielenkiinnottomuus ja opiskeluun pakottautuminen. Opiskelupaikka
koetaan vääräksi. Tulos on yhdenmukainen Mäkisen ja Olkinuoran (2002) sekä Mäkisen ja Nurmen (2003) tutkimustulosten kanssa ja myös heidän tutkimuksessaan
ilmeni samansisältöinen ja -niminen opiskeluorientaatio. Tässä tutkimuksessani
omistautumaton opiskeluorientaatio oli yhteydessä hankalissa tilanteissa toimimisen, ahdistuneisuuden ja mielenkiinnottomuuden kanssa. Motivaation puutteen on
todettu haittaavan opiskelua, ja useimmin se on osasyy myös koulutusalan vaihtamiseen tai opintojen keskeyttämiseen. Opiskelijoilla, jotka eivät myöhempinäkään
lukukausina osallistu opiskeluun tai ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi, on jo ensimmäisenä opiskeluvuonna omistautumaton opiskeluorientaatio. (Markkula 2006,
Mäkinen ym. 2004, Kouvo ym. 2011: 37.) Mäkisen ja Olkinuoran (2002) tulosten
mukaan matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa omistautumattomuus oli
muita tiedekuntia yleisempää, mutta ahdistuneisuutta ei esiintynyt keskimääräistä
enempää. Nämä opiskelijat käyttivät usein opiskelua ponnahduslautana pyrkiessään
esimerkiksi lääketieteelliseen tiedekuntaan. Taktikoinnista johtuen opiskeluorientaationa voi olla omistautumattomuus.
Opiskeluorientaatio-faktoreita tarkasteltiin tarkimmin koulutusammatin taustamuuttujan osalta. Näin saatiin tietoa siitä, miten orientaatiot liittyvät eri koulu181

tusammatteihin. Tuloksissa oli havaittavissa koulutusohjelmakohtaisia eroja. Mäkinen ja Olkinuora (2002) mainitsevat, että nykyisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluun suuntautumista ei voida enää selittää vain opiskelijan suuntautumisella teoreettiseen tai käytännölliseen opiskeluun. Aikuiskoulutuksessa opiskelevat terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat olivat merkitsevästi muiden koulutusammattien opiskelijoita yhteistoiminnallisempia, merkityksiä muodostavia syväoppijoita,
itseensä luottavia ja kriittisiä. Vastaavasti nämä opiskeluorientaatiot olivat heikoimmat liikunnanohjaajaksi ja nuorten sairaanhoitajakoulutuksessa opiskelevilla. Nämä
opiskelijaryhmät saivat myös korkeimmat pisteet tietoa toistavan ja varman tiedon
opiskeluorientaatioista, kun taas matalimmat pisteet tässä olivat aikuiskoulutuksen
opiskelijoilla. Korkeimmat pisteet omistautumattomassa opiskeluorientaatiossa
saivat liikunnanohjaajaopiskelijat, ja matalimmat ne olivat terveydenhoitajakoulutuksissa opiskelevilla.
Keittokirjaopiskeluorientaatio oli sairaanhoitajaksi opiskelevilla yleisempää, ja
vähiten sitä oli liikunnanohjaajakoulutuksessa opiskelevilla. Nuorten koulutuksen
sairaanhoitajaopiskelijat olivat muiden koulutusammattien opiskelijoita enemmän
toimimattomia, stressaantuneita sekä itsesäätelyltään puutteellisia. Opiskeluorientaatioihin, jotka kuvasivat opiskeluun liittyviä vaikeuksia, olivat vähiten suuntautuneet aikuiskoulutuksessa opiskelevat sairaan- ja terveydenhoitajaopiskelijat. Myös
liikunnanohjaajaopiskelijoilla esiintyi toimimatonta ja itsesäätelyn puuttumista kuvaava orientaatiota nuorten koulutuksen sairaanhoitajaopiskelijoita vähemmän.
Koulutusammattien mukainen tarkastelu osoittaa, että opiskeluun suuntautuminen eroaa nuorten sairaan- ja terveydenhoitajien sekä liikunnanohjaajaksi opiskelevien kohdalla, kun sitä verrataan aikuiskoulutuksessa opiskeleviin. Aikuiskoulutuksessa opiskelevilla on aikaisempi tutkinto ja työkokemusta, mikä tukee yhteistoiminnallista, merkityksiä muodostavaa, kriittistä oppimista ja luottamusta itseen.
Korhonen (2003: 244) pohtii tutkimuksessaan aikuisopiskelijoiden oppimista ja
toteaa aikaisempiin tutkimuksiin vedoten, että aikuisopiskelijoilla on kehittynyt,
laaja-alainen maailmankuva ja he käsittelevät sisäisiä arvojaan ja oppimisen perspektiivejä. Heillä oppiminen suuntautuu myös ammatilliseen ja reflektiiviseen
orientaatioon muita opiskelijoita herkemmin. Aikuiskoulutuksessa opiskelevat käyvät opiskelunsa ohella usein työssä, mikä edellyttää jo sinällään motivoitumista,
kiinnostusta, itsesäätelytaitoja ja stressin hallintaa (Lavikainen 2010). Ainut, missä
aikuisopiskelijat saivat muita korkeammat pisteet, oli keittokirjaorientaatio. Tässä
yhteydessä tulos viitannee enemmän opiskelun ja oman elämän tarkkaan suunnitteluun myös ajankäytön suhteen. Opiskelusta ja arjesta selviäminen perheellisillä
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aikuisopiskelijoilla edellyttää tiettyä rutiinia, ”keittokirjaa” ja selkeää suunnitelmaa.
Liikunnanohjaajaopiskelijat olivat oppimisen suunnittelun suhteen joustavimpia,
sillä heillä keittokirjaorientaatiota esiintyi vähiten.
Nuorilla sairaan- ja terveydenhoitajaopiskelijoilla sekä liikunnanohjaajaksi
opiskelevilla oli selvästi aikuiskoulutuksen opiskelijoita useammin tietoa toistavan
ja varman tiedon opiskeluorientaatio. Selkein ero oli varman tiedon orientaatiossa.
Vaikuttaa että aikuiskoulutuksessa opiskelevilla on relativistinen käsitys tiedosta ja
omakohtainen käsitys sen sopimuksenvaraisuudesta. Luottamus varmaan tietoon
kuvaa dualistista tietokäsitystä, mikä liittyy pintasuuntautuvaan oppimiseen ja itsesäätelytaitojen puuttumiseen. Opiskelijalla on rajautunut käsitys tiedon merkityksestä ja soveltamisesta. (Perry 1970, Nieminen ym. 2004.) Varman tiedon orientaatioon liittyi myös tässä tutkimuksessa ahdistuneisuus. Tämä asia ilmeni myös nuorten
tutkintoon johtavassa koulutuksessa toimimattoman, stressaantuneen sekä itsesäätelyn puuttumisen opiskeluorientaation esiintymisenä.
Keskeisenä tuloksena voidaan pitää myös opiskelijoiden opiskeluorientoitumisen heterogeenisuutta ja sen jakautumista nuorten ja aikuiskoulutuksessa opiskelevien kesken. Nuorten tutkinnossa opiskelevat sairaan- ja terveydenhoitajaopiskelijat
sekä liikuntaohjaajaopiskelijat tarvitsevat muun muassa opiskelutekniikkaan liittyvää oppimisen ohjausta, reflektion harjaantumista ja opiskelun suunnittelun ohjausta. Oppimisen pintasuuntautuneisuutta kuvaavat orientaatiot johtavat myös toimimattomaan opiskeluun ja opiskelumotivaation heikkenemiseen. Näin ammattikorkeakoulun tärkeisiin tehtäviin kuuluu opiskelijan opiskelutaitojen kehittäminen ja
heidän henkisen hyvinvointinsa turvaaminen.
Aikuisopiskelijoiden opiskeluorientaatiot osoittavat, että he suuntautuvat jo
joustavaan, merkitykselliseen, syvälliseen oppimiseen, mikä ilmenee myös käytännön opetustyössä (Buber 1990, Kansanen ym. 2000). Opiskeluorientaation tarkastelu
osoitti, että opiskelijaryhmät ovat erilaisia opinnäytetyöprosessin alkaessa niin tietokuin oppimiskäsityksenkin suhteen. Opiskelijan suuntautuminen oppimiseen alkaa
siitä, miten hän itse määrittää oppimisen (Korhonen 2003: 236). Tulos osoittaa myös
sen, että ammattikorkeakoulun pedagogiikkaa kehitettäessä on aiheellista tarkastella
sitä erikseen perustutkinnon ja aikuiskoulutuksen osalta. Suunnittelussa on otettava
huomioon tiedollisen osaamisen kehittämisen lisäksi myös opiskelijan hyvinvointi ja
motivaation ylläpitäminen. Tukea tulee kohdistaa opiskelijan opiskeluorientaation
suuntaisesti, samoin kuin hänen psykososiaalista voimattomuuttaan pitää pyrkiä
ehkäisemään jo varhain. Opiskelijan motivaatio, sitoutuminen ja asenteet voivat
ennustaa hänen saavutuksiaan myös tulevaisuudessa (Lonka ym. 2007).
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Tulokset osoittavat sen tosiasian, että jokainen opiskelija kokee saman oppimisympäristön erilaisena. Vaikka fyysinen konteksti on sama, tajunnallisesti konteksti on opiskelijalle yksilöllinen hänen elämismaailmassaan (Rauhala 2007, 2009,
Lonka ym. 2007). Kognitiiviset ja asenteelliset orientaatiot ovat tärkeitä, mutta yhtä
merkityksellisiä ovat itsesäätelyyn liittyvät orientaatiot, jotka tukevat opiskelijan
hyvinvointia ja vähentävät stressiä sekä ahdistusta. Kyselyn vastausprosentti ja osittain tulosten samankaltaisuus aikaisempien tutkimusten (Mäkinen & Nurmi 2003,
Mäkinen & Olkinuora 2002, Lonka ym. 2007, Sappinen 2006) kanssa osoittavat sen,
että tuloksia voidaan pitää luotettavina. Korhonen (2003) muistuttaa, että opiskeluorientaatiot muodostavat kaavamaisen käsityksen opiskelijan erilaisuudesta ja ne
eivät kerro hänen oppimistapojen joustavasta käytöstään eivätkä orientaatioiden
kehittymisestä erilaisissa oppimiskonteksteissa.
On tärkeää ymmärtää opiskeluun liittyvien yleisorientaatioiden merkitys opiskelijan opintoihin sitoutumisen kannalta. Kolmannessa ja neljännessä tutkimusongelmassa haettiin vastausta siihen, mitä opiskelijaklustereita ilmenee opiskeluorientaatioiden perusteella ja miten koulutukseen hakeutumisen liittyvät yleisorientaatiot
ilmenevät klustereissa. On syytä muistaa, että opiskelijat olivat eri-ikäisiä ja osalla
oli jo aikaisempaa koulutusta ja työelämäkokemusta. Tulokseksi saatiin viisi klusteria: sopeutettava oppija, sosiaalinen syväoppija, itseensä luottava menestyjä, omistautumaton pänttääjä ja tunnollinen pinkouupuja.
Sopeutettavalla oppijalla oli opiskeluvaikeuksien hallitsema opiskeluorientaatio, ja hän oli varmaa sekä keittokirjamaista tietoa korostava. Häneltä puuttuivat
opiskelua tukevat itsesäätelytaidot ja oppimisen syväprosessointi. Kun opiskelijalla
on aikaisemmasta koulutuksesta vuosikymmeniä tai häneltä puuttuu opiskelutekninen osaaminen, voi korkeakoulun opiskelurytmi ja opiskelunluonne luoda tunteen
selviytymättömyydestä ja asioiden hallitsemattomuudesta. Vanhasen (2002: 24)
mukaan aikuisopiskelijoiden ongelmat liittyvät useimmiten lastenhoitoon, talouteen,
perheeseen ja tasapainotteluun opiskelun, kodin ja palkkatyön välillä. Myös tässä
tutkimuksessa opiskelijat mainitsivat ongelmia opiskelulle aiheutuneen muun muassa työssäkäynnistä ja perhe-elämään liittyvistä asioista. Lavikaisen (2010: 51) tutkimustulosten mukaan heikko opiskelumotivaatio oli keskeisin opintoja hidastava
asia. Opiskelija saattaa tuntea tällöin opiskelujärjestelyt joustamattomiksi. Myös
mukautuminen uuteen opiskelukulttuuriin voi tuottaa vaikeuksia, vaikka opiskelijalla olisi valmiudet itsenäiseen opiskeluun.
Opiskelun ja oppimiskäsityksen muuttuminen sosiokonstruktivistiseen suuntaan
on luonut haasteita myös oppijana kehittymiselle. Toisaalta jo pitkään työssä olleilla
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ja aikaisemman tutkinnon suorittaneilla on näkemystä, mitä kaikkea pitäisi oppia ja
opiskella. Mahdolliset ristiriidat työelämästä nousevien osaamistarpeiden ja opiskeluun käytettävän ajansuhteen välillä voivat luoda paineita oppimiseen ja aiheuttaa
ahdistuneisuutta. Myös ei-kiinnostavia asioita voi tulla opiskelussa esille, jolloin
opiskelijan omistautumattomuus ja sitoutumattomuus opiskeluun voi jopa lisääntyä.
Sopeutettava oppija kaipaa tarkkoja ohjeita ja toimintatapoja selviytyäkseen, jolloin
hänen mielestään vaihtoehtoja asioihin on yleensä tasan yksi. Oppija on haaste ohjaukselle, ja ohjauksessa korostuukin opiskelijan ohjaaminen oppimaan ja luottamaan
itseensä. Yleinen mielikuva aikaisemman tutkinnon suorittajan ohjaustarpeesta on
se, että opiskelija ei tarvitse yhtä paljon ohjausta kuin ensimmäistä perustutkintoaan
opiskeleva opiskelija. Kuitenkin jokainen aikuisopiskelija on hakeutunut koulutukseen yksilöllisistä syistä ja suuntautuu oppimiseen omista lähtökohdistaan.
Sosiaalisella syväoppijalla oli vahva luottamus itseen ja toiseen opiskelijaan,
vahva sosiaalinen suuntautuneisuus sekä vahva syväoppimista tukeva merkityksiä
muodostava ja kriittinen opiskeluorientaatio. Mäkinen ja Olkinuora (2002: 31) mainitsevat, että sosiaalinen suuntautuneisuus opintojen alussa kääntyy opintojen edetessä suotuisaksi myös alan asiantuntijaksi kehittymisen kannalta. Sosiaalisesti syväsuuntautuneet opiskelijat mainitsivat mielikuvan helposta pääsystä koulutusohjelmaan muita useammin opiskelupaikan valintaa ohjanneeksi tekijäksi. Koulutusohjelman hyvä maine tai alan arvostus eivät niinkään ohjanneet opiskelupaikan valintaa. Sen sijaan halu varmistaa opiskelupaikka ohjasi jossain määrin hakeutumista.
Vanhanen (2000: 20) toteaa, että nuorilla sairaanhoitajan ammatti ei täytä ideaaliammatin tai -uran vaatimuksia, vaan työ on huonosti palkattua ja vaikeita asioita
käsittelevää. Sairaanhoitajan työtä koskeva tietämys ei ole yhteydessä siihen, hakeeko opiskelemaan sairaanhoitajan ammattiin, mutta myönteisellä asennoitumisella
työhön on yhteyttä koulutukseen hakeutumiselle. Myös tässä tutkimuksessa saattoi
sosiaalisen syväoppijan tulevaisuuden ammatti olla epäselvä, mutta hän halusi varmistaa sen ottamalla opiskelupaikan vastaan. Lapsuuden ja nuoruuden kriisikokemukset ovat yhteydessä sairaanhoitajan ammatinvalintaan ja useimmin juuri sairaanhoitajaksi opiskelevilla on todettu kriisikokemuksia useammin kuin muille aloille hakeutuvilla (Vanhanen 2000).
Asiantuntijuuden kehittyminen on yhteisöön sosiaalistumista. Tällainen opiskeluun suuntautunut opiskelija on tunnollinen, sitoutuu tavoitteisiinsa ja opintoihinsa.
Opiskelijalla on vahvat oppimista tukevat itsesäätelyvalmiudet. Opiskelija luottaa
opettajaan ja ohjaajaan, mutta tärkeitä yhteistyökumppaneita opettajien lisäksi ovat
vertainen ja vertaisryhmä. Opinnäytetyön näkökulmasta opiskelijan hyödyntäessä
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vertaisen tukea prosessinsa aikana korostuu reflektoiva ja merkityksiä muodostava
oppiminen. Sosiaalinen vuorovaikutus opiskelutovereiden kanssa ennustaa sairaanhoitajaopiskelijoiden tyytyväisyyttä opiskeluun (Vanhanen 2000: 22). Kokemusten
vaihtaminen edistää siten oppimista ja opintoihin sitoutumista.
Itseensä luottava menestyjä on heikosti sitoutunut yhteistoiminnallisen oppimiseen. Tämän suuntainen orientoituminen kuvaa osin perinteistä työnkuvaa terveysalan työstä. Kuviosta16 käy ilmi, että aikuiskoulutuksen sairaanhoitajia kuului tähän
ryhmään eniten ja liikunnanohjaajaopiskelijoita vähiten. Opiskelijalla ei ole ongelmia opiskeluun liittyvässä selviytymisessä tai jaksamisessa. Oppimista kuvaa merkityksiä muodostava, tietoa toistava ja keittokirjaoppiminen. Opiskelija turvautuu
muita herkemmin opettajaan, yrittää ymmärtää oppimaansa ja toistaa asioita kunnes
osaa ne varmasti. Hän odottaa myös selkeitä ohjeita ja opiskelee useimmiten yksin
luottaen itseensä. Itseluottamuksella on todettu olevan yhteyttä muun muassa opiskelijan ikään ja aikaisempaan työkokemukseen (Vanhanen 2002: 24). Mäkisen ja
Olkinuoran (2002) tutkimuksessa samanlaisia ominaisuuksia liittyi suunnitelmallisten opiskelijoiden ryhmään. Itseensä luottava menestyjä suorittaa mitä todennäköisimmin opintonsa loppuun ilman ongelmia. Opiskelija ilmoitti opiskelupaikan valintaan vaikuttaneina tekijöinä alan kiinnostavuuden, koulutusohjelman antamat valmiudet ammattiin, alan arvostuksen ja koulutusohjelman hyvän maineen. Opiskelijalla oli tuttuja tai sukulaisia samalla ammattialalla. Valintaperusteet osoittavat, että
opiskelija suhtautuu opiskeluun vakavasti jo koulutukseen tullessaan.
Omistautumaton pänttääjä eli heikosti koulutukseen orientoitunut opiskelija on
koulutukselle ja opettajille todellinen haaste, sillä juuri hänen on todettu herkimmin
keskeyttävän opintonsa. Tutkimuksissa (Mäkinen & Olkinuora 2002, Mäkinen &
Nurmi 2003) todetaan, että omistautumattomien opiskelijoiden ryhmä muodostaa
riskiryhmän opiskeluvaikeuksien suhteen ja siten luo omia paineita korkeakoulupedagogiikalle. Omistautumattomien ryhmään kuuluva opiskelija hakee samanaikaisesti useaan koulutukseen, lopettaa koulutuksen tai muuttaa koulutusalaa muita
opiskelijoita todennäköisemmin (Mäkinen ym. 2002). Opiskelijalta puuttuvat itseluottamus ja itsesäätelytaidot. Opiskeluvaikeudet, heikko motivaatio ja opintoihin
sitoutumattomuus ovat yksilötason keskeyttämisen syitä myös ammattikorkeakoulussa opiskelevalla (Kouvo ym. 2001: 76).
Omistautumattomien opiskelijoiden nykyisen opiskelupaikan valintaan vaikutti
muita hieman vähemmän koulutuksen hyvä maine ja huomattavasti vähemmän alan
arvostus. Sen sijaan mielikuva koulutusohjelmaan pääsemisen helppoudesta, ala
kiinnostaa ja alalla on hyvät etenemismahdollisuudet, vaikuttavat päätökseen ottaa
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opiskelupaikka vastaan. Kuitenkaan opiskelija ei hakenut koulutukseen vain varmistaakseen itselleen opiskelupaikkaa. Eräs vaihtoehto voi olla, että nämä opiskelijat
päätyvät oppiaineen, koulutusammatin tai korkeakoulumuodon vaihtamiseen kesken
koulutuksen. Osalle nykyinen opiskelupaikka voi olla myös välietappi uralla etenemisessä. Opiskelupaikka on taktikointia, jolla haetaan lisäsuorituksia ja varmistetaan
opiskelupaikka myöhemmin esimerkiksi yliopistossa (Kouvo ym. 2011: 41–42).
Mäkisen ja Nurmen (2003: 170) terveysalan opiskelijoihin kohdistunut tutkimus
osoitti, että opiskelijan alalle valikoitumisen epävarmuus oli selvästi yhteydessä
opintojen alun omistautumattomuuteen. Tämä oli puolestaan yhteydessä opintojen
hitaaseen etenemiseen ja heikkoon opintomenestykseen.
Mäkinen ja Olkinuora (2002: 31) kysyvätkin, leimaako korkeakouluopiskelijaa
hakeutumisen epävarmuudesta ja taktikoinnista johtuva omistautumattomuus. Kun
omistautumaton pänttääjä jatkaa opintoja, on olennaista hänen opiskeluorientaationsa kehittäminen opiskelumyönteisempään suuntaan. Miten saada opiskelija sitoutumaan ja kiinnostumaan opiskelustaan ammattikorkeakoulussa on ensimmäisten
opiskeluvuosien haaste? Rautopuron ja Väisäsen (2002: 17) mukaan yksi opiskelun
keskeyttämistä ehkäisevistä tekijöistä on sosiaaliset suhteet ja oppilaitoksen sosiaalisen tuen ilmapiiri. Myös Kouvo ym. (2011: 41, 58) toteavat, että opintojen sujuvuutta edistävät oleellisesti opiskelijoiden hyvät psyykkiset voimavarat ja tavoitteellinen toiminta. Opinnäytetyöprosessin alkaessa opintojen keskeyttämistä harkinneet
opiskelijat ovat todennäköisesti päättäneet opiskella tutkinnon loppuun kyseissä
oppilaitoksessa ja koulutusohjelmassa, vaikka opiskelija tavallaan uusii jatkuvasti
opiskelusopimuksensa. Olennaista ohjauksessa on opiskelijan motivaation sytyttäminen ja ylläpitäminen, sillä opiskelijan motivaatiolla, tyytyväisyydellä ja tavoitteilla on tärkeä merkitys opinnoissa pysymiselle ja menestymiselle. Ongelmana on
opiskelijan yksipuolinen näkökulma oppimiseen.
Tunnollisella pinkouupujalla on vahva motivaatio opiskeluun, mutta häneltä
puuttuvat opiskeluun liittyvät itsesäätelyvalmiudet sekä itseluottamus. Koulutuspaikan valintaan vaikuttavana asiana opiskelija mainitsee halun varmistaa opiskelupaikka, jos ei pääse ensisijaiseen hakupaikkaan. Työelämän etenemismahdollisuuksilla ei ollut merkitystä opiskelupaikkaa hakiessa. Opiskelija tarvitsee ohjausta opiskeluteknisissä asioissa, oppimistavoitteiden laatimisessa, opiskelurytmin löytämisessä ja itsesäätelytaidoissa sekä stressin hallinnassa. Ominaisuudet ovat samansuuntaisia tietoa toistavan ja varman tiedon opiskeluorientaation kanssa. Sairaanhoitajaopiskelijoille suunnatuissa tutkimuksissa on havaittu, että henkilökohtaisten
merkityksellisten oppimiskokemusten puuttuminen tai ristiriitaiset, ei-hoitavat vuo187

rovaikutussuhteet omien hoitonäkemysten kanssa voivat olla syy opiskelumotivaation heikkenemiseen ja jopa koulutusalan vaihtamiseen. Orientaatiovaikeudet voivat
liittyä opiskelijan kielteisiin oppimiskokemuksiin. Ihmissuhdeammatteihin liittyy
helposti työssä uupuminen, jos työn orientaatioperusta on epämääräinen ja jos opiskelijaa ei ole koulutettu ymmärtämään omaa työprosessiaan. (Vanhanen 2000: 26.)
Opiskelijaklustereiden mukainen tarkastelu osoitti, että ennen opinnäytetyön
aloittamista osalla opiskelijoista oli heikko yhteistoiminnallisuuteen suuntautuva
oppiminen samoin kuin itseluottamus oli osalla vähäistä. Myös tietoa toistava, varman tiedon ja merkityksiä muodostava opiskeluorientaatio olivat kuvaavampia kuin
kriittinen orientaatio ja keittokirjaorientaatio. Opiskeluun liittyvät itsesäätelytaitoja
kuvaavat orientaatiot jakaantuvat epätasaisesti eri klustereihin. Opiskelijalla voi
esiintyä samanaikaisesti ominaisuuksia useista eri klustereista. Opiskelijoiden yksilöllisten erojen vuoksi on todennäköistä, että heidän opiskelutavoitteensa, -motivaationsa ja odotuksensa opintoja ja opinnäytetyötä kohtaan vaihtelevat.
Rautopuron ja Väisäsen (2002) mukaan korkeakouluopintojen ensimmäisien opiskeluvuosien on todettu olevan sosiaalistumista opiskelijan rooliin ja opiskelijaelämään.
Opiskelijan on mukauduttava koulutusammattikohtaiseen opiskeluympäristöön,
opiskelijan positioon ja opiskelijayhteisön kulttuurisiin ja sosiaalisiin käytänteisiin.
Opiskelijan psykososiaalisella hyvinvoinnilla on merkitystä sille, miten opiskelija
sosiaalistuu ja millaisia oppimistuloksia hän saavuttaa. Sosiaalistuminen auttaa
sitoutumaan, ja tämä puolestaan ennustaa opintomenestystä. Jokaisessa opiskelijaklusterissa opiskelupaikan valintaan johtaneista tekijöistä korostuivat alan kiinnostus ja koulutuksen antamat valmiudet tulevaan ammattiin. Opintojen menestymisen
kannalta opiskelijan kokemus oikeasta alan valinnasta on tärkeä.
Klustereiden perusteella hahmottuvat kaksi opiskelijoita kuvaavaa ominaisuutta,
jotka ovat merkityksellisiä ymmärrettäessä vertaistilanteita ja yleensä opinnäytetyöprosessin kehittämistä. Osalla opiskelijoista on hyvät valmiudet yhteistoiminnalliseen, merkityksiä rakentavaan ja syväsuuntautuvaan oppimiseen, mikä luo hyvät
edellytykset innovatiiviseen työskentelyyn vertaistilanteissa. Ominaisuudet antavat
viitteitä myös siitä, että opiskelijat saavuttavat asiantuntijuuden kehittymiseksi asetetut tavoitteet. Osalla opiskelijoista puuttuvat itsesäätelyvalmiudet, mikä johtaa
helposti uupumiseen, yliyrittämiseen, opintojen ja opinnäytetyön viivästymiseen
sekä tyytymättömyyteen. Näiden opiskelijoiden vertaistilanteissa saatetaan ainakin
alussa keskittyä opiskelijan rohkaisuun prosessista selviytymisestä ja pitäytyä ajankohtaisissa rajatuissa yksittäisissä asioissa. Itsesäätelytaitojen puuttuminen oli yhteydessä muun muassa keittokirjaopiskeluorientaatioon.
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Oppimisen tarkastelu syventyy opinnäytetyön vertaistilanteisiin. Opiskelijoiden
yksittäiset vertaistilannekuvaukset voivat paljastaa, mitä opiskeluorientaatiotaipumuksia heillä esiintyy asiantuntijuuden kehittymisessä.
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III ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN,
OPINNÄYTETYÖ, VERTAISTILANTEET JA NIIDEN
TUTKIMINEN
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1

Opiskelijan asiantuntijuus ja sen
kehittyminen opinnäytetyöprosessissa

Tutkimusprosessi eteni opiskeluorientaatioita koskevan kokonaisuuden jälkeen toiseen osakokonaisuuteen, missä kuvaan asiantuntijuuden kehittymistä, opinnäytetyön
vertaistilanteita ja vertaistilanteista saatuja tutkimustuloksia. Tässä luvussa kuvaan
yleisiä piirteitä ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä. Ammattikorkeakouluissa
tehdään vuosittain yli 21000 opinnäytetyötä. Opinnäytetyön laadun kehittäminen
herätti keskustelua 2000-luvulla opinnäytetyökäytänteistä, mikä johti laatusuositusten kehittämiseen. Kuvaan tämän tutkimuksen kannalta keskeistä termiä asiantuntijuus kattavasti. Opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymistä tarkastelen laajasti juuri
sitä tukevan opinnäytetyön merkityksellisyyden ja tavoitteiden vuoksi. Käsitys asiantuntijuudesta ja sen kehittymisestä tulisi suunnata ammattikorkeakoulun pedagogista perustaa. Teoriataustassa käytän perusjaottelussa Hakkaraisen, Palosen ja Paavolan (2002) kehittämää kuvausta asiantuntijuudesta, koska heidän näkemyksensä
ohjasi tutkimuksessa mukana olevien opiskelijoiden asiantuntijuuteen kehittymistä
koulutuksen aikana (Pedagoginen strategia 2006).
1.1

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön piirteitä

Sairaanhoitajan (amk) ja liikunnanohjaajan (amk) tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä (3,5 vuotta) ja terveydenhoitajatutkinnon (amk) 240 opintopistettä. Opinnot
koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja kypsyysnäytteestä sekä vapaasti
valittavista opinnoista. Opinnäytetyön laajuudeksi on suositeltu 15 opintopistettä.
Hoitotyön sekä liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmien tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet toimia koulutusalansa asiantuntijana. (Ammattikorkeakoululaki 351/2003, Opinto-opas 2009–2010 2009.) Koulutusohjelmat muodostavat
opintojen kokonaisuuden, jossa koulutus suuntautuu sekä ammatilliseen että yleiseen asiantuntijuutta edellyttävään osaamiseen. Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot terävöittävät opiskelijan osaamisen ammattialan substanssiin. Koulutus
on professionaalista ja siksi se on tavoitteeltaan, sisällöltään ja menetelmiltään erityisluonteista.
Ammattikorkeakoululaissa (351/2003) todetaan: ”Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa, työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja
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kehitystyötä.” Ammattikorkeakoululle opinnäytetyö edustaa sille oikeutetun perustehtävän kehittämistä ja toteuttamista, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan
profiloitumista sekä aluekehityshaasteeseen vastaamista (Ammattikorkeakoulujen
tutkimus-… 2010). Tämä lisää paineita myös opinnäytetyöhön kohdistuvan ammattikorkeakoulun kolmen tehtävän integraatioon. (Kuvio 19.)

Pedagogiikka/Koulutus

Työelämä

Opinnäytetyö
Ammattikorkeakoulu Opiskelija
Aluekehitys

Opettaja

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kuvio 19. Ammattikorkeakoulun kolmen perustehtävän ja opinnäytetyön integraatio.

Käytännössä ammattikorkeakoulun linjaukset edellyttävät, että opinnäytetyöt linjataan tukemaan alueen kehittämistä määrätietoisesti ja systemaattisesti kunkin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöstrategian mukaisesti
(Ammattikorkeakoulujen tutkimus-… 2010). Kajaanin ammattikorkeakoulussa
opinnäytetyön laatutavoitteita tukevat pedagogisen strategian (2008) tavoitteet,
ammattikorkeakoulun strategiset tavoitteet ja opinnäytetyöprosessin toimivuus (Kajaanin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä 2009). Ammattikorkeakoulujen tavoitteiden laaja-alaisuus on johtanut erilaisiin opinnäytetöiden käytänteisiin,
painotuksiin ja muotoihin.
Opinnäytetyöt ovat ammattikorkeakoulujen ja työelämän ja siihen liittyvän kehittämistoiminnan useimmin mainittu yhteistyömuoto (Marttila, Kautonen, Niemonen & von Bell 2004, Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen 2009: 52, Neuvonen-Rauhala 2009: 96). Työelämäyhteistyön tavoitteena on
kehittää sekä opiskelijoiden oppimista että työelämän osaamista, ja siksi jo opiskeluaikana pitää madaltaa opiskelun ja työelämän välistä rajaa. Kiinteä työelämäyhteys on ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden vahvuus, ja sitä on edelleen kehitettävä. Ohjaavan opettajan ja työelämän asiantuntijan rooli ei ole pelkkien opinnäytetyöpapereiden kommentointia ja opiskelijan kysymyksiin vastaamista. Työelämä
odottaa, että opettajat tuovat uutta tietoa ja uusia näkökulmia kehittämistyöhön.
Opinnäytetyö toimii rajapintana alueellisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeiden esiin nostamisessa. (Varjonen 1998, Frilander 2000, Rissanen 2003, Frilan194

der-Paavilainen 2005, Neuvonen-Rauhala 2009.) Opinnäytetyö on tärkeimpiä asiantuntijuuden kehittymistä tukevia oppimisprosesseja ammattikorkeakouluopinnoissa,
samoin kuin se on ammattikorkeakoulun pedagogiikkaa ilmentävä asia. Opinnäytetyöhön liittyvässä yhteistyössä ollaan siirtymässä yksilökeskeisestä yhteisöllisen
oppimisen ja toimimisen kulttuuriin (Enkenberg 2004, Repo 2010).
Ammattikorkeakoulujen tuloksellisuuden arvioinnissa käytetään yhtenä mittarina opinnäytetöiden hankkeistamista. Tällöin opinnäytetyön on täytettävä vähintään
yksi seuraavista ehdoista: Työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn tekemisestä, opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi työelämän edustaja
tai työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia
omassa toiminnassaan. Hankkeistaminen edellyttää, että edellä mainituista ehdoista
on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista. (AMKOTA-käsikirja 2009.)
Vuosittain Kajaanin ammattikorkeakoulussa valmistuu yli 300 opinnäytetyötä, joista
esimerkiksi vuonna 2007 hankkeistettuja oli 86,8 prosenttia koko maan luvun ollessa
77,9 prosenttia. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla jo vuosina 2006–2007 opinnäytetyöt olivat hankkeistettuja 100-prosenttisesti. (Kajaanin ammattikorkeakoulun
toiminnan analyysi 2008 2009, AMKOTA-tietokanta 2010.) Vaikka opinnäytetyöt
ovat hankkeistettuja, se ei kerro prosessin aikaisesta yhteistyöstä eikä sen laadusta.
Opinnäytetyöhön kohdistuvat ihanteet ja odotukset yhteistyöstä ovat usein vielä
ristiriidassa todellisen arjen kanssa. (Rissanen 2003, Frilander 2000: FrilanderPaavilainen 2005.) Yhä vaativammat opinnäytetyön yhteistyösuhteet työelämään
kutsuvat opiskelijat erilaisiin prosesseihin tarkkarajaisten selvitysten tekemisen
sijaan.
Opinnäytetyöhön liittyy vaatimuksia kytkeä yhteen opiskelijan asiantuntijuuden
kehittyminen yhteisöllisenä toimintana työelämän, ammattikorkeakoulun ja opiskelijan oppimisympäristön konteksteissa. Asiantuntijuuden kehittyminen yhteisöllisenä
oppimisen prosessina on merkityksellistä, kun työelämään ja koulutukseen kohdistuu jatkuvia muutospaineita. Opinnäytetöillä on erityisen tärkeä merkitys uusien
toimintamallien rakentajana. (Rissanen 2003, Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen 2009: 34–35, Neuvonen-Rauhala 2009: 11, 53.) Ammattikorkeakoulu on muutosagentti, jonka tehtävänä on tukea työelämän muutospyrkimyksiä ja -kohteita (Ammattikorkeakoulujen… 2010). Perinteisesti opinnäytetyöhön
liittyvät roolit ovat olleet selviä opettajan, opiskelijan ja työelämän asiantuntijan
osalta. Työelämän ja koulutuksen muutostarpeet edellyttävät yhteistyömuotojen
kehittämisen lisäksi asenteiden ja ajattelutapojen muutosta niin, että pystytään toimimaan verkostomaisessa yhteistyössä rakentaen yhdessä oppimista.
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Projektitoimintaan ei aina välttämättä sisälly pedagogista suhdetta, vaan opiskelija toteuttaa opinnäytetyötä projektissa itsenäisesti ja aivan liian usein yksin. Kokeilemiseen perustuva opinnäytetyö voi mennä opiskelijan kohdalla ”konkurssiin”.
(Salo, Toikko & Söderqvist 2005.) Friman (2004) toteaa, että projektityöskentelyyn
liittyy eettinen ristiriita. Kun opiskelijan oppiminen liittyy lyhytkestoisiin projekteihin, tällöin helposti ammattieettinen näkökulma väistyy. Asiantuntijuuden kehittymisen päämäärä ohitetaan, ja opiskeluun kiinnitytään kulloisenkin projektin ja työryhmän tavoitteiden mukaisesti. Vesterisen (2001: 182) mukaan projekteissa ja projekteina toteutuvissa opinnäytteissä opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus opiskella
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Projektien vaatima prosessiajattelu ja yhteistyö
työelämän toimijoiden kanssa tukevat asiantuntijuuden kehittymistä. Projektit tarjoavat opiskelijalle mielekkään, käytännöllisen ja teoreettisen, vastuullisen, moniammatillisen, omatoimisen, prosessipainotteisen ja innovatiivisen oppimisympäristön.
Opinnäytetyön muutospaineet pakottavat kehittämään oppimisen ja ohjauksen
menetelmiä, jotka edistävät työelämäläheisyyttä ja asiantuntijuutta tukevien kompetenssien mukaista osaamisen kehittymistä kaikissa prosessin toimijoissa. Tärkeää on
kehittää ja löytää vaihtoehtoja sovittaa yhteen opiskelijoiden ja työelämän kehittämis- ja kehittymistarpeita. Verkostomainen, yhteisöllisyyttä tukeva oppimisympäristö ohjaa myös opiskelijat yhä aktiivisemmin nelikantatyöskentelyyn perinteisen
kolmikantatoiminnan sijaan. Vahva opiskelijakeskeisyys ja -kumppanuus pyrkivät
uudistamaan opinnäytetyöhön jo osin juurtuneita perinteisiä pedagogisia ja didaktisia ratkaisuja. Opinnäytetyön vertaistilanne ymmärretään täten vertaisparin jaettuna
asiantuntijuutena.
Opinnäytetyöstä on käyty keskustelua suhteessa tiedekorkeakoulun opinnäytetyöhön samoin kuin siitä, millainen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tulisi olla
(Heinonen 2006). Duaalimalliin pohjautuva keskustelu on korostanut opinnäytetyön
erilaisuutta sen muotojen avulla. Stenvall (1999) konkretisoi joko tai -asetelman
esimerkin avulla, kun opiskelija esittää tutun kysymyksen ”Kuinka monta sivua
opinnäytetyössä pitää olla?” Samanaikaisesti kun opinnäytetyölle haettiin omaleimaisuutta, ammattikorkeakouluissa laadittiin 1990-luvulla erilaisia opinnäytetyöoppaita. Oppaista saa yksipuolisen kuvan siitä, minkälainen opinnäytetyö on,
koska se vaiheistetaan niissä perinteisen tutkimusprosessin lineaariseksi suorittamiseksi. Käsitteistö kuvaa myös tutkimusprosessin vaiheistusta. Aittola (1995) kuvaa
osuvasti oppaiden saamaa suosiota myös yliopistoissa toteamalla, että ne välittävät
kuvan ristiriidattomasta tutkimustyöstä, joka tuottaa tuloksia, kun seuraa ohjeita
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tarkasti. Niistä saa ikään kuin ennakolta vastaukset eteen tuleviin ongelmiin. Oppaiden kirjoittajilta unohtui, ettei ratkaisuja ongelmiin tuota tutkimus sinänsä, vaan
inhimillinen ajattelu perusteluineen.
Opinnäytetöistä puhuttaessa korostetaan joko niiden prosessimaisuutta tai tuotosta. Opinnäytetyön prosessimaisuus ja pitkäkestoisuus erottavat sen muista opintojen aikaisista oppimistehtävistä. Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelijan oppimiseen kohdistuu erilaisia vaatimuksia ja odotuksia. Esimerkiksi Hakala (2004: 29–37)
kuvaa hyvää opinnäytetyötä seuraavasti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ajankohtainen, perusteltu, tärkeä ja realistinen lähtökohdiltaan
mieluummin suppea ja syvällinen kuin laaja ja pinnallinen
aihevalinnaltaan ja toteutustavaltaan omaperäinen, ennakkoluuloton, idearikas
ja innovatiivinen
käytännönläheinen ja yhteydessä työelämään (jopa työllistävä)
asiantuntijuutta ja tekijänsä itsenäistä ajattelua osoittava
tiedonhankintataitoja ja lähdekritiikkiä osoittava
suunnitelmallisesti tavoitteisiin etenevä, analyyttinen ja looginen
hyödynnettävissä oleva ja hyödyllinen
pohtiva sekä raportoinniltaan onnistunut.

Käytännössä opinnäytetyöprosessin aikaisessa työskentelyssä opiskelijan tulee perehtyä ammattialansa kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, käyttää tiedonhakutaitoja,
soveltaa tiedonhankintamenetelmiä, keksiä uusia ratkaisuja ja tuottaa alansa mukaista tekstiä. Opiskelijan kokemukset, reflektio, käsitteellistäminen ja kehitys kohti
asiantuntijuutta yhdistyvät käsitykseen tutkivasta, vaihtoehtoja etsivästä ja muutoksiin valmiina olevasta opiskelijasta. Oppiminen perustuu reflektiiviseen ja aktiiviseen asiantuntijuutta edistävään toimintaan. Opiskelija pystyy ottamaan kantaa teoreettisin perustein, omaksumaan uusia näkökulmia sekä arvioimaan toimintaansa
myös muissa toimintaympäristöissä. (Hakala 1998, Leinonen 2001, Jolkkonen
2007.)
Stenvallin (1999) kyselytutkimus ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden ohjaajille osoitti, että opinnäytetyöt toteutettiin jo ammattikorkeakoulun vakinaistamisen
alussa usealla eri tavalla. Opinnäytetyön ilmaistiin olevan opiskelijan eräänlainen
kypsyyskoe, joka osoittaa opiskelijan tutkimuksellisia valmiuksia ja ammatillista
osaamista. Kuitenkin tiedekorkeakouluille ominainen tutkielman muoto oli osin
vakiintunut ammattikorkeakouluihin. Vastaajat kuvasivat, että hyvä opinnäytetyö on
ensisijaisesti tutkielma, joka sanana viittasi akateemiseen tutkimukseen. Käytännöllisyyttä edustavan opinnäytetyön avulla pyrittiin ratkaisemaan työelämän ongelmia.
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Opinnäytetyön liitettiin käsitteet akateeminen tai tieteellinen ja käytännöllinen (työelämälähtöinen). Opinnäytetyö ymmärrettiin ammatillisuuden ohella akateemisena
tutkimusprosessina, jossa painottui tutkimusmenetelmien hallinta. 2000-luvulle
tultaessa tieteellisyys-käytännöllisyysjaottelun sijaan opinnäytetyötä kuvattiin muotojen osalta ilmauksilla produkti, tuotekehitys ja toiminnallinen.
Isohannin ja Toljamon (2005) selvityksessä opinnäytetyöt luokiteltiin kehittämisprojekteihin, tuotekehitysprojekteihin ja tutkimuksiin. Kehittämisprojektin tunnuspiirteenä pidettiin sitä, että aihe oli toiminnan kehittämistä ilman tuotetta. Tuotekehitysprojektiksi luokiteltiin opinnäytetyö, jonka tuotoksena syntyi uusi tuote tai
toimintamalli. Opinnäytetyö oli tutkimustyyppinen, jos sen aineisto oli kerätty esimerkiksi kyselyjen tai haastattelujen avulla ja se täytti tutkimuksen yleiset tunnuspiirteet. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöistä vuonna 2000 hieman yli puolet
(51 %) oli tutkimustyyppisiä. Tuotekehitysprojekteja oli 37 prosenttia, ja vähiten oli
kehittämisprojekteja (12 %). Vuonna 2004 tutkimusten määrä oli lisääntynyt (63 %)
ja tuotekehitysprojektien määrä hieman vähentynyt (30 %) vuoteen 2000 verrattuna.
Kehittämisprojekteja oli edelleen vähiten (7 %). Työelämä tilaa ammattikorkeakouluista selvityksiä, jotka sopivat aiheiltaan opinnäytetöiksi. Ammattikorkeakoulussa
tehty tutkielmatyyppinen opinnäytetyö voi palvella hyvin työelämän tarpeita (Alanko-Turunen 1999).
Heinonen (2006: 208–213) tutki ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opinnäytetöiden ohjaajien (N=128, palautti 87; N=100, palautti 84) käsityksiä opinnäytetöistä. Tulokset osoittivat, että ammattikorkeakoulun ja tiedekorkeakoulun opinnäytetyöohjaajien mielestä opinnäytetyön pro gradu -tutkielmasta erottavia ominaisuuksia ovat seuraavat: opinnäytetyö on teoreettisuudeltaan suppea ja monialainen, ammattialaan ja ammattiin keskittyvä uutta tuottava ja soveltava, käytännöllisyydeltään
työelämän tarpeista lähtevä sekä luonteeltaan selvittävä, ja se valmistuu 3,5–4,5
vuodessa. Opinnäytetyön ja pro gradu -tutkielman samankaltaisuutta osoittavia ominaisuuksia olivat ajankohtaisuus, hyödynnettävyys, soveltavuus, uutta tuottavuus ja
monialaisuus. Pro gradu -tutkielmaa kuvattiin teoriataustaltaan syvälliseksi, laajaksi,
tieteenalaa kehittäväksi, analyyttiseksi, tutkivaksi, ongelmalähtöiseksi ja pitkäkestoiseksi prosessiksi. Opinnäytetyö ja pro gradu -tutkielma ovat tulosten mukaan
lähentyneet joiltakin ominaisuuksiltaan. Molemmat ottavat mallia toisistaan. Salo
ym. (2005) toteavat, että korkeakoulujen duaalimallin yhdentymiskehitys on lähentänyt niiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan muotoja. Miksi siis opinnäytetyöt
eivät voisi lähentyä?
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Opinnäytetyöstä käytyä keskustelua on leimannut vahva kaksijakoisuus siitä,
mitä opinnäytetyö on tai mitä se ei ole, mihin vielä Heinosenkin (2006) tutkimustulokset viittaavat. Tutkimustyyppistä opinnäytetyötä on pidetty liian samankaltaisena
pro gradu -tutkielman kanssa. Välillä eroja on selitetty perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen painotuksilla ja välillä ongelmanasettelun kautta tai laajuudella.
Työntekijän ratkaisut esimerkiksi hoitotyön arjessa perustuvat vahvaan näyttöön, ja
siksi koulutuksessa korostetaan tutkimustiedon hyödyntämistä sekä käytännössä että
opinnäytetyössä. Isohanni ja Toljamo (2005) sanovat osuvasti, että vertailu on hyödytöntä. Jos etsitään omaleimaisuutta vain vertailun avulla, niin kriteeriksi nousee ”erilainen kuin pro gradu -tutkielma” tai ”erilainen kuin perinteinen akateeminen
opinnäytetyö.” Opinnäytetyön muoto tai nimi ei kerro sen sisällöstä tai sen ammattikorkeakoulumaisuudesta.
Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet ja työn taso ovat vähitellen muotoutumassa
ammattikorkeakouluissa, ja näin päästään opinnäytetyön ja pro gradun vertailun
sijasta kehittämään opinnäytetyöprosessin sisältöä ja laatua. Vaarana on, että opinnäytetyöprosessista tulee kaavamainen suoritus. Leinonen (2001) ja Kilpiäinen
(2003) pohtivat, katoaako persoonallista asiantuntijuutta tukeva tavoitteellisuus
rutiininomaisen, kaavamaisen ja lineaarisesti strukturoidun työskentelyprosessin
taakse. Jo nimitys opinnäytetyö kuvastaa sitä, että se edellyttää työn tekemisen lisäksi oppimista. Opinnäytetöiden kehittäminen -hankkeessa 2004–2006 tuotettiin
kaikille ammattikorkeakoulun koulutusaloille perustutkinnon opinnäytetyön laatusuositukset (11 kappaletta), jotka hiottiin lopulliseen muotoon laajapohjaisen työryhmään tuloksena (Isohanni & Toljamo 2007). Tavoitteina oli kehittää, yhtenäistää
ja tehostaa opinnäytetyöprosessia sekä vahvistaa opinnäytetyön asemaa ammattikorkeakoulutuksessa (Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakoulussa...2006).
Laatusuositukset (koteina laajuus, aihe, opinnäytetyön aloittaminen, ohjaus, ohjaava
opettaja, opas, ryhmäkoko, tekstin rakennemallit, arviointi, tiivistelmätietokanta ja
termistö) suuntaavat edelleen opinnäytetyön kehittämistä ammattikorkeakouluissa.
Opinnäytetyöhön liittyvät laatusuositukset liittyvät opinnäytetyön situationaalisuuteen, tässä yhteydessä ulkoisiin tekijöihin, joiden onnistunut huomioon ottaminen
tukee opiskelijan epistemologista kehittymistä. Laatusuosituksiin valittuja asioita ei
ole systemaattisesti perusteltu opiskelijan oppimisen näkökulmasta. Myöskään opiskelijan eksistentiaalisuuteen liittyviä asioita laatusuosituksissa ei ole kuvattu. Opinnäytetyö on henkilökohtainen prosessi, joten holistisen ihmiskäsityksen näkökulman
huomioon ottavaa opinnäytetyötä on mahdoton kuvata. Jos pyritään samankaltaisuuteen, menetetään samalla opinnäytetyön luovat ratkaisut. (Leinonen 2005.) Opinnäy199

tetyötä tekevä opiskelija ei ole homogeeninen kokonaisuus, joka olisi kuvattavissa,
lähestyttävissä ja ymmärrettävissä yhden opinnäytetyön orientoitumisen pohjalta
(Rauhala 2007). Kuitenkin laatusuositukset auttavat ymmärtämään opinnäytetyöhön
liittyviä lukuisia asioita, jotka opiskelija joutuu prosessin aikana kohtaamaan.
Isohanni ja Toljamo (2007) selvittivät Opinnäytetöiden kehittäminen -hankkeessa ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön kohdistuneet tutkimukset.
Opinnäytetyö oli ollut vuosina 1998–2005 kiinnostuksen kohteena 14 tutkimuksessa,
joista 3 oli väitöskirjatutkimusta (Stenfors 1999, Kilpiäinen 2003, Rissanen 2003) ja
5 lisensiaatin tutkimusta (Varjonen 1998, Alanko-Turunen 1999, Frilander 2000,
Leinonen 2001, Rissanen 2001). Loput 4 olivat pro gradu -tutkielmia, 1 ammattikorkeakoulun opettajan tekemä interventiotutkimus ja 1 opetusministeriön rahoituksella
tehty selvitys. Tämän jälkeen on ilmestynyt 2 väitöskirjaa, Frilander-Paavilaisen
(2005) ja Heinosen (2006), sekä Vuorijärven (2006) lisensiaattitutkimus (liite 1).
Yhteensä 17 tutkimuksessa on kerätty aineistoa 251 opinnäytetyöstä, 886 opiskelijalta, 404 opettajalta/ohjaajalta ja 81:lta työelämän edustajalta.
Stenforsin (1999) tutkimuksessa terveysalan opiskelijoiden opinnäytetyöt
(n=36) ilmensivät pääsääntöisesti opiskelijan dualistista ja relativistista ajattelua.
Opiskelijan omakohtainen tieteellinen ajattelu ilmentyi neljässä opinnäytetyössä.
Hoitotieteellinen ajattelu oli pinnallista, mikä ilmeni muun muassa siinä, että oppijoilla oli vaikeuksia tulkita saamiaan tuloksia teoreettisen viitekehyksen avulla.
Opinnäytetöissä ei ollut lainkaan hoitoteoreettista ajattelua näkyvissä, ja suurimmalle osalle vastaajista hoitotieteellinen opetus ei ollut selkiyttänyt oman tieteenalan
erityisluonnetta. Ajattelua luonnehtivat tautikeskeisyys ja lääketieteellisyys. Tutkija
kysyykin, mitä saadut tulokset kertovat hoitotyön koulutuksen laadusta ja kriittisen
ajattelun kehittymisestä.
Kilpiäinen (2003) tutki ammattikorkeakouluopiskelijoiden (n=142, valittiin 71
opiskelijan aineistot) tutkimuksellista ja ammatillista toimintaa sekä niiden välistä
interaktiologiikkaa opetukseen ja ohjaukseen liittyvien käsitysten kautta. Tutkimustulosten mukaan tieteellinen toiminta oli epämääräistä, liian abstraktia ja osittain
tarpeetonta. Perusteluissa korostuivat opinnäytetyön ohjauksen ja tieteellisen toiminnan opetuksen puutteet. Ammatillinen toiminta koettiin tärkeäksi, mutta sitä ei
opetuksen ja ohjauksen yhteydessä korostettu. Tutkija päätyy hypoteesiinsa toteamalla, että osa terveysalan opettajista on etääntynyt käytännöstä ja se ilmenee historiallisen ja oman koulutustaustan korostumisena opetuksessa ja opiskelijan ohjauksessa. Rissanen (2003) etsi tutkimuksessaan vastauksia työelämälähtöisen opinnäytetyön merkitykseen ammattikorkeakoulussa, siihen liittyvään oppimiseen ja osaa200

misen kehittämiseen työelämäkontekstissa. Tutkimusaineisto hankittiin kymmenen
työelämäyhteistyössä tehdyn opinnäytetyön tekijältä ja työelämänohjaajalta. Tulokset osoittivat, että opinnäytetyö kehittää opiskelijan asiantuntijuutta laaja-alaisesti.
Työelämälähtöisyys merkitsi erityisesti tuotettavan tiedon ja osaamisen jakamisen
tärkeyttä.
Frilander-Paavilainen (2005) selvitti opettajien (n=23), työelämänohjaajien
(n=31) ja opiskelijoiden (n=92) käsityksiä opinnäytetyölle asetetuista tavoitteista,
oppimisesta ja ohjauksesta kyselyn ja teemahaastattelun avulla. Tulosten mukaan
opinnäytetyö kehitti sekä yksilöllistä että yhteisöllistä asiantuntijuutta. Yksilöllinen
asiantuntijuus liittyi itseohjautuvuuteen, ongelmaratkaisutaitoihin, metataitoihin ja
itseilmaisuun. Yhteisöllinen asiantuntijuus korosti työelämän uudistavia taitoja sekä
yhteistyötaitoja. Jaettua asiantuntijuutta ilmeni vähän. Opiskelijan oppimista ja
ohjausta heikensivät prosessiin osallistuvien yhteisen käsityksen puuttuminen opinnäytetyön tavoitteista ja arvioinnista, yhteistyön vähäisyys sekä opettajan löyhä
työelämäyhteys. Opinnäytetyön onnistumisen kannalta merkittävimpiä asioita aiheen valinnan lisäksi on sopia yhteistyön alussa opinnäytetyön tavoitteet. Opinnäytetyön ohjaus tulisi järjestää yhteistyöohjauksena, jolloin voidaan keskustella ja
sopia tavoitteista samalla, kun voidaan jakaa asiantuntemusta ja luoda yhdessä uutta
osaamista.
Aikaisempien tutkimusten perusteella opinnäytetyöprosessi kehittää prosessin
tutkimuksellista kokonaishallintaa ja opiskelijan viestintäosaamista mutta vähän
substanssiosaamista. Opinnäytetyöhön liittyvän keskustelun soisi siirtyvän vähitellen niiden asiantuntijuutta kuvaavaan sisältöön ja sitä tukeviin pedagogisiin ratkaisuihin. Isohanni ja Toljamo (2005) toteavat analysoituaan opinnäytetöitä kohdistuneita tutkimuksia seuraavaa: ”…ammattikorkeakoulujen opinnäytetöille ei ole muodostunut vielä omaleimaista profiilia. Opinnäytetyöprosessiin liittyvä ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyön toimintamalli on vielä selkiintymätön. Opinnäytetöiden kehittämiseksi tarvitaan eri lähestymistavoilla tehtyä tutkimusta. Puutetta
on etenkin interventiotutkimuksista, joilla löydetään opinnäytetöiden kehittämiseksi
parhaita käytänteitä.”
Opinnäytetyön laadukas prosessi edellyttää ohjausta, sen riittävyyttä ja saatavuutta. Useissa tutkimuksissa (Korhonen & Mäkinen 1995, Leinonen 2001, Kilpiäinen 2003, Frilander-Paavilainen 2005, Lavikainen 2010) ammattikorkeakoulun
opiskelijat toivovat enemmän erityisesti opinnäytetyön alkuvaiheen ohjausta. Erityisesti opinnäytetyön aloittamisen hidastumisen on todettu pidentävän opiskeluaikoja.
Opinnäytetyön yksilöohjauksen tueksi on kehitettävä muita ohjauksen muotoja ja
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välineitä. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat esittämään osaamistaan silloinkin,
kun käsitellään toisten opiskelijoiden opinnäytetöitä tai omaa opinnäytetyötä ja
ollaan perusteista eri mieltä. Ohjaukseen osallistuvat tuottavat yhdessä kokemuksia,
horisontaalista asiantuntijuutta ja osaamista toimijoidensa käyttöön. Wenger (2003:
73) käyttää tällaisesta yhteistyömuodosta käsitettä käytäntöyhteisö. Yhteisöllä on
vastavuoroista toimintaa (monialaisuus, yhdessä tekeminen, tuki, sosiaaliset suhteet), yhteinen hanke tai asia (yhdessä keskusteltu, sovittu, jaetut vastuut, säännöllisyys) ja jaettu repertoaari (käsitteet, toiminnot, diskurssit). Käytäntöyhteisö muodostuu jäsenistä, jotka jakavat yhdessä jonkin asian ja kiinnostuksen kohteen ja kehittävät asiantuntijuuttaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa (Annala 2007: 50). Opinnäytetyön vertaispari tai -ryhmä on tällainen käytäntöyhteisö, jossa toimitaan sovittujen vastuiden mukaisesti.
Asiantuntijuuteen kehittymistä opinnäytetyössä on tarkasteltu oppimisen suuntautumismallin avulla. Terveysalan opiskelijoiden ammatin oppimiseen suuntautuminen on jaettu epävarmaan, ohjeita noudattavaan ja yhteistoiminnalliseen oppimissuuntautumiseen. Epävarmalta opinnäytetyöntekijältä puuttuu luottamus itseen.
Opiskelija on riippuvainen ohjaajista, ja hänen mielestään asiantuntijuus kehittyy
varmojen ja turvallisten ohjeiden, auktoriteettien ja rutiinien varassa. Epävarmuus
kuuluu asiantuntijuuden kehittymisen alkuun. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen
2005: 21–26.) Oppimisen näkökulmasta epävarma opiskelija on toistamisorientoitunut ja pintasuuntautunut (Vermunt 1998, Tynjälä 1999, Nieminen ym. 2004). Oppimisen itsesäätely perustuu toisten antamiin vihjeisiin, ja tavoitteena opiskelijalla on
opinnäytetyöstä selviytyminen.
Ohjeita noudattava opiskelija pyrkii vastuulliseen työskentelyyn saatuaan ohjaajilta perusteltua tietoa ja toimintaohjeita opinnäytetyön tekemisestä. Kun opiskelija tuntee hallitsevansa opinnäytetyön aiheen ja tekotavan, hän ottaa vastuun oppimisestaan. Selkeä toimintatapa luo turvallisuuden tunteen ja tunteen oppimisen
edistymisestä. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen suuntautunut opinnäytetyöntekijä
on kiinnostunut kokeilemaan uusia ratkaisuja. Opiskelija on syväsuuntautunut,
konstruoi aktiivisesti tietoa, pyrkii ymmärtämään asioiden merkitykset ja säätelee
kriittisesti oppimistaan. Opinnäytetyöprosessiin osallistuvien toimijoiden merkitys
korostuu keskustelukumppaneina. Opinnäytetyön ohjaustilanteet opiskelija kokee
yhteistoiminnallisina oppimistilanteina, jotka mahdollistavat asiantuntijuutta kehittävien kompetenssien saavuttamista. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005: 21–26.)
Tällöin opinnäytetyön ohjaustilanne tukee asiantuntijuutta tiedonluomisena.
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1.2

Opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen

1.2.1 Asiantuntijuuden kehittymistä ohjaavat muutostekijät
Jatkuvat muutokset työssä ja ihmisen arkipäivässä ovat nykypäivää. Teknologiassa,
taloudessa, sosiaalisissa rakenteissa ja työssä ilmenevää muutosta kuvataan käsitteellä murros mieluummin kuin käsitteellä jatkuvuus. Kun ammattirakenteet ja työtehtävät muuttuvat ja pirstoutuvat, muuttuvat myös työntekijään kohdistuvat vaatimukset. Työstä puhutaan asiantuntijatyönä. Asiantuntijaksi kehittyminen on pitkäkestoinen prosessi, joka alkaa opiskelun aikana ja jatkuu opiskelijan siirryttyä työelämään. Jatkuva uuden oppiminen tulee merkitykselliseksi asiantuntijuuden piirteeksi. (Isopahkala-Bouret 2005, 2008.) Työelämä asettaa työntekijälle erilaisia
paineita: uusiutuva osaaminen, erilaisten asiakas- ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen ja epävarmuus (Friman, Lampinen & Nurmela 2006: 53, Parviainen 2006:
157–160).
Erityisesti hyvinvointialalla työsuhteet muuttuvat lyhytkestoisiksi, projektityö
lisääntyy, liikkuminen työpaikoista ja -tehtävistä toiseen lisääntyy ja työ monimuotoistuu samalla, kun moniammatillinen yhteistyö lisääntyy. Uusiutuvan asiantuntijuuden kulmakivenä on reflektoinnin taito sisältäen myös sosiaalisen interaktion,
sosiaalisen älykkyyden ja responsiivisuuden. (Könnilä 1998: 123–128.) Ruohotie
(2005: 37–40) luettelee taitoja, joita tulevaisuuden työntekijöiden tulisi hallita: oppimaan oppiminen, perustaidot, kommunikaatiotaidot, sopeutumiskyky, elämänhallinta, ryhmätyötaidot ja vaikuttamisen taito. Taidot eivät kehity itsestään, eivätkä ne
ole vain opetuksen tulosta, vaan ne muodostuvat siinä määrin, kuin oppimisympäristö luo mahdollisuuksia ja opiskelija käyttää reflektointitaitojaan. Työntekijän sopeutumista eri tilanteisiin edistävät emootioiden hallinta ja merkityksen löytäminen.
Työelämä edellyttää työntekijältä erilaisia taitoja, joita ei voi kuitenkaan suoraan
tuottaa työntekijän itsensä ulkopuolelta. Asiantuntijuuden persoonalliset ja sosiaaliset ominaisuudet korostuvat tiedollista osaamista korostavien määritysten rinnalla
(Launis & Engeström 1999: 64–67). Työntekijältä vaaditaan nykyistä monipuolisempaa asiantuntijuutta, ja toisaalta muut kuin suoraan ammatin osaamiseen liittyvät
taidot korostuvat entisestään (Heinonen 2010).
Koulutuksen muutokset tulevat yhteiskunnasta. Järjestelmien rakenteita muovaavat myös väestön ikääntyminen, verkostoituminen, teknologian kehitys, tiedon
määrällinen lisääntyminen, työn murros ja tiedonkulun reaaliaikaisuus. (Esim. Hilden 1999.) Työelämän muutos on taustalla myös Suomen ammattikorkeakoulujärjes203

telmän kehityksessä, jota Lampinen (1998: 22–27) kuvaa käsitteillä laajeneminen,
kohoaminen ja yhdentyminen. Koulumuotojen ja sisältöjen kehityksen myötä myös
osaamista kuvaavat käsitteet ovat muuttuneet. Konkreettisesti muutos on näkynyt
ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien uudistuksina ja siirtymisenä opintojen
mitoituksessa ECTS-opintopistejärjestelmään. Muutos on merkinnyt koulutuksen ja
työelämän vahvistumista mutta myös opiskelijan koulutuksen tavoitteiden uudelleen
määrittämistä konkreettisina oppimistuloksina ja osaamisena. (European Communities 2009, Euroopan komissio 2008.)
Opetuksen ja oppimisen ensisijainen tavoite on opiskelijan osaamisen kehittäminen. Euroopan komission (2008) mukaan opiskelijoiden liikkuvuuden edistämiseksi eri korkeakoulujen välillä tulisi koulutusrakenteiden ja kompetenssien olla
yhteneväiset. Koulutuksen tavoitteet tulee sitoa konkreettisiin työelämäperustaisiin
kompetensseihin ja kuvauksiin. Kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä taso 6
(ammattikorkeakoulututkinto) ja valtakunnalliset yhteiset kompetenssit kuvaavat
ammattikorkeakoulusta valmistuvan opiskelijan osaamisen tasoa (Arene 2010).
Osaamisperustaisen opetussuunnitelmaan ja kansalliseen koulutuksen viitekehykseen sitoutuminen edellyttää, että oppimiseen ja oppimistuloksiin samoin kuin tutkintojen laatuun ja työelämän osaamistarpeisiin kiinnitetään huomiota (Tutkintojen
ja muun osaamisen kansallinen viitekehys 2009: 12,18, 38–39).
Osaamisvaatimusten jatkuva kehitys muuttaa ammattien rakennetta ja suuntaa
ammattikorkeakoulut koulutustason nostamiseen, laadun ja koulutuksen sisällölliseen kehittämiseen. Samalla kun työelämän vaatimukset kovenevat, se tulee yhä
riippuvaisemmaksi asiantuntijoista ja heidän osaamisestaan. Samanaikaisesti työntekijä on entistä riippuvaisempi asiantuntijaverkostoista ja toisista asiantuntijoista.
(Friman ym. 2006.) Koulutuksen ja työelämän perusta on työntekijän monipuolinen
osaaminen. Ammattikorkeakoulut pyrkivät kouluttamaan työntekijöitä, joilla on
työelämässä tarvittavaa osaamista samalla, kun osaaminen liittyy muodolliseen
koulutuksen tuottamaan pätevyyteen. Ammattikorkeakoulupedagogiikan kannalta
onkin oleellista tietää, millainen on muutoshallintaan ja jatkuvaan oppimiseen kykenevä asiantuntija ja millaisten opetuksen ja ohjausmenetelmien varmistetaan tällaisen asiantuntijan kouluttaminen. Tärkeää on, että ammattikorkeakoulusta valmistuu
opiskelija, joka ei vain toista työelämän käytänteitä vaan joka kehittää niitä.
Isopahkala-Bouret (2008) toteaa, että perinteisesti asiantuntija on toiminut erikoistuneiden instituutioiden palveluksessa, jolloin työ on ollut itsenäistä. Työelämän
murroksen seurauksena työntekijä joutuu yhä useammin kohtaamaan epävarmoja ja
kompleksisia tilanteita, jotka ovat vaikeita myös niihin sisältyvien ristiriitaisten
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arvojen vuoksi. Asiantuntijuuden avulla työntekijä voi vain suunnistaa, ottaa tuntumaa tai tuoda helpotusta tilanteeseen. Monimutkaiset tilanteet ja ongelmat vaativat
asiantuntijuusrajojen ylittämistä ja asiantuntijoiden yhteistyötä. Yhteistyössä kyse
voi olla esimerkiksi tiedon jakamisesta, yhteistoiminnasta tai verkottumisesta. (Parviainen 2006: 159.) Työ muuttuu yksilökeskeisestä kohti yhteisöllistä kulttuuria,
mikä johtaa asiantuntijuuden jakamiseen ja uusien toimintamallien syntymiseen.
(Tynjälä 2004, 190.) Ruohotien (2005), Launiksen ja Engeströmin (1999) sekä Tynjälän (2004) ennusteet tulevaisuuden työntekijään kohdistuvista odotuksista ilmenevät kansallisen viitekehyksen osaamisen tasossa 6.
Työssä tarvittava asiantuntijuus kulminoituu helposti yksilölliseksi suorittamiseksi ja välineellistyy työssä selviytymisen varmistamiseksi. Asiantuntijuuden ymmärtämisen taustalla on opiskelijan ymmärrys oman ammattinsa arvoperustasta.
Hyvän asiantuntijuuden tarkastelu edellyttäisi pohdiskelua hyvästä työstä ja työelämästä, jolloin voidaan syvällisesti selvitellä asiantuntijuuden edellyttämää laajaalaista ammattisivistystä. Ammattisivistys sisältää työntekijän tiedon ja taidon sekä
sen, millaisia arvoja niillä edistetään ja minkälaisten periaatteiden avulla arvoja
tavoitellaan. Tieto ja taito ovat sokeita ilman niiden käyttöä ohjaavia arvoja. Asiantuntijalta vaaditaan vastuuta, ja hänelle kuuluva valta edellyttää eettistä arvoperustaa. (Friman 2004, Friman ym. 2006: 53–57.)
Asiantuntijuutta voidaan lähestyä useista eri näkökulmista. Ammattikorkeakouluopiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä kuvattaessa useimmin lienee mainittu
Ruohotien (2002) sekä Hakkaraisen ym. (2002) kuvaukset. Seuraavaksi tarkastelen
terveys- ja liikunta-alan opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä Hakkaraisen ym.
(2002) jäsennyksen mukaisesti (ks. Pedagoginen strategia 2006, 2008). Tarkastelun
ulkopuolelle rajaan asiantuntijuus-käsitteen yhteydessä usein mainitut käsitteet:
ammattitaito (Eteläpelto 1992, Taalas 1993, Helakorpi & Olkinuora 1997, Pelttari
1997, Räisänen 1998, Väisänen 2003), ammattipätevyys ja -sivistys (Helakorpi &
Olkinuora 1997, Eraut 1994), kvalifikaatio ja -vaatimus (Eteläpelto 1992, Väärälä
1995, Pelttari 1997, Könnilä 1999, Metsämuuronen 1999, Ruohotie 2002, Väisänen
2003) ja työelämätaidot/-valmiudet (Ruohotie 2005). Kyseiset käsitteet olivat ja ovat
edelleen osittain päällekkäisiä ja jäsentymättömiä samaan aikaan, kun ne olivat
vallitsevia 1990-luvun ammattikorkeakouluopiskelijan ammatillisuuden kehittymistä kuvaavissa tutkimuksissa. Syvennyn lähemmin asiantuntijuuteen, johon liittyvät
kompetenssin ja osaamisen käsitteet. (Arene 2007: 2010.)
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1.2.2 Osaaminen, kompetenssi ja asiantuntijuus käsitteinä
Ammattikorkeakoulutuksen tuottamaa asiantuntijuutta tarkastellaan osaamisen ja
kompetenssin käsitteiden avulla (Arene 2010). Kompetenssi sisältää lupauksen ammatillisesta osaamisesta (Eraut 1994). Osaamisen käsite on ollut Suomessa ammattikorkeakouluopetuksessa vahvasti mukana jo vuodesta 2005, kun kansallisen tason
korkeakoulututkintojen viitekehys valmistui (Korkeakoulututkintojen viitekehys
2005). Osaamisen käsitteen avulla kuvataan työelämässä tarvittavaa ja koulutuksen
tuottamaa osaamista, ja siksi osaamiskäsitteeseen liittyy vahva käytännöllinen näkökulma (van der Klink & Boon 2002: 5–6). Elleström (1998: 40–44) määrittelee
osaamisen yksilön ominaisuuksien (aktuaalisen ja koulutuksen avulla hankitun
muodollisen osaamisen) ja työn osaamisvaatimusten (työn edellyttämän osaamisen
ja työn muodollisten osaamisvaatimusten) avulla.
Osaamista kuvaaville käsityksille on sisällöllisesti yhteistä niiden liittyminen
teoreettiseen, käytännölliseen ja metakognitiiviseen tietoon sekä vuorovaikutukseen
(Bereiter & Scardamalia 1993, Eteläpelto 1997, Parviainen 2006, Tuomi 2008).
Ammattialasta riippumatta tarvitaan tiettyä samankaltaista osaamista (Pelttari 1998:
72, Arene 2006, 2010), jota voidaan soveltaa erilaisissa työkonteksteissa. Yleiset
työelämävalmiudet laajennettiin koskemaan osaamisen tiedollisen painotuksen ohella opiskelijan itsensä kehittämisosaamista sekä sosiaalista ja työyhteisön jäsenenä
tarvittavaa osaamista (Arene 2006.) Työssä korostuvat yhä enemmän työntekijän
henkilökohtaiset ominaisuudet kuten vuorovaikutustaidot, itsensä hallinta ja kyky
siirtyä työtehtävästä toiseen (Väisänen 2003, Isopahkala-Bouret 2008). Esimerkiksi
sairaanhoitajien osaamista koskevissa tutkimuksissa (mm. Hilden 1999, Räisänen
2002, Tuomi 2008) todetaan, että sairaanhoitajien osaaminen on hyvää ja laajaalaista. Vahvinta on eettinen osaaminen, potilaan auttaminen, tilanne-, tunne- sekä
yhteistyöosaaminen. Heikoimpia osaamisalueita ovat ohjaaminen, johtaminen ja
työn priorisoinnin taito.
Koulutukseen kotiutunut osaamisen käsite viittaa ihmisen kykyyn selvitä muuttuvassa työelämässä (Vesterinen 2001: 11). Osaaminen on tässä yhteydessä liitetty
taitojen soveltamiseen sosiaalisessa tilanteessa (Metsämuuronen 1999). Tällöin
käsitteeseen sisältyy kehityksellinen näkökulma työssä oppimiseen ja luottamus, että
työntekijällä on kyky kehittää työtä ja työympäristöä haluamallaan tavalla (Kostiainen 2003: 26–27). Asiantuntijan ominaisuuksista persoonan uskotaan olevan menestyksen avain, kun työntekijä luo verkostoja ja kehittää työyhteisöään. Eteläpelto
(1992) sekä Helakorpi ja Olkinuora (1997) käyttävät ammatillisen osaamisen käsitettä viitatessaan asiantuntijuuden tavoitteiden saavuttamiseen. Kognitiivinen näkö206

kulma osaamisen määrittelyyn on ollut vallitseva. Isopahkala-Bouret (2005: 46,
2010: 29) toteaa, että asiantuntijuus-käsitteeseen on perinteisesti liitetty asioiden
tietäminen, mutta vähitellen siihen on liitetty oletus taitavasta suoriutumisesta ja
taitojen hallitsemisesta.
Raij (2003) kuvaa osaamista neljän ulottuvuuden avulla, joiden integroitunut
kokonaisuus mahdollistaa asiantuntijuuden kehittymisen. Tiedonlajit ovat suhteessa
professionaalisen osaamisen ulottuvuuksiin. Ammattikorkeakouluosaamisella tarkoitetaan tutkittuun tietoon perustuvaa tietämistä, kontekstin ja sen ilmiöiden ymmärtämistä, taitamista ja erilaisten työelämän tilanteiden hallintakykyä (kuvio 20).
Tietäminen tutkittu tieto

Kontekstin ja sen ilmiöiden ymmärtäminenmoraalitieto

Taitaminenkyvyissä ja taidoissa oleva tieto

Tilanteiden hallintakykykokemuksellinen ja hiljainen tieto

Kuvio 20. Ammattikorkeakouluosaamisen ulottuvuudet ja tiedonlajit (Raij 2003: 45).

Osaaminen tarkoittaa tietämisen, ymmärtämisen, taitamisen ja tilanteiden hallintakyvyn kokonaisuutta (Raij 2003: 42–58). Tilanteiden hallintakyky edellyttää tietämisen, taitamisen ja ymmärtämisen hallittua soveltamista samalla, kun se ilmentää
opiskelijan tutkivaa ja kehittävää työotetta ja kykyä löytää ratkaisuja erilaisissa
tilanteissa. Osaaminen rinnastetaan kompetenssien kehittymiseen, jossa osaaminen
käsittää tiedot, taidot, kokemukset, sosiaaliset verkostot ja arvot (Tuomi 2008). Asiantuntijuustutkimuksissa tiedonlajit on yhdistetty usein asiantuntijuusulottuvuuksiin
(Bereiter & Scardamalia 1993: 47–49, Eraut 1994, Tynjälä 2004: 176–177).
Hakkarainen ja Paavola (2006: 217–219) selittävät asiantuntijuuden kehittymistä joustavan ja kristallisoitavan tietämyksen avulla. ”Joustavaan tietämykseen liittyviä älyllisiä prosesseja tarvitaan kun yksilö kehittää uusien ongelmien ratkaisussa
tarvittavia taitoja aikaisemman tietämyksen varassa.” Kristallisoitunut tietämys
tarkoittaa yksilön työhön liittyviä periaatteita ja käytäntöä. Asiantuntijuuden kehityksen kannalta oleellista on se, miten yksilön joustava tietämys muuttuu kristallisoituneeksi vapauttaen samalla uusia joustavan tietämyksen voimavaroja. Isopahkala-Bouret (2008: 90–92) korostaa, että asiantuntijuus edellyttää toimijan kokemusta
siitä, että pystyy vakuuttamaan itsensä ja muut. Toimija tietää ja osaa, ja se on itsessään niin arvokasta, että se on asiantuntijuutta. Tämä edellyttää sosiaalista tunnustusta. Kokemus asiantuntijuudesta on aina kontekstisidonnaista, ja jokainen uusi
tilanne asettaa sen siten koetukselle.
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Osaamisen käsitteen yhteydessä käytetään usein käsitettä kompetenssi. Ammattikorkeakoulun tuottamaa asiantuntijuutta on siirrytty kuvamaan kompetensseilla
(Hakkarainen ym. 2002, Isopahkala-Bouret 2005, Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon 2006, Arene 2006, Arene 2010). Kompetensseja on kuvattu työntekijöiden osaamisen kuvaajina ja koulutuksen tuottamana osaamisena sekä opiskelijoiden osaamisen kehittymisenä (Tuomi 2008: 29). Kompetenssi kuvaa opiskelijan
ajattelun kontrollia, tahtomista, kyvykkyyttä ja toimintaa (Pelttari 1997: 26, Tuomi
2008: 27–29, Välimäki 2009: 139) sekä opiskelijan pätevyyttä, suorituskykyä ja
kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä (Eraut 1994, Arene 2007, 2010).
Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, yksilön tietojen, käytännöllisten
ja toiminnallisten soveltamistaitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Korkeakoulututkintojen viitekehyksessä (2005: 24, 28–29) kompetenssi määriteltiin kyvyksi käyttää
tietoa, taitoa sekä persoonallista, sosiaalista ja menetelmällistä osaamista työhön ja
opiskeluun liittyvissä tilanteissa sekä ammatillisessa että henkilökohtaisessa kehityksessä.
Delamare-Le Deist ja Winterton (2005) esittävät tutkimustensa perusteella
kompetenssien kokonaisuutta jäsentävän typologian (taulukko 27), jonka piirteitä on
havaittavissa myös eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksessä (EQF eli European
Qualifications Framework). Kompetensseja voidaan lähestyä joko persoonallisena
tai ammattiin liittyvänä osaamisena. Lisäksi kompetensseja voidaan lähestyä toiminnan tai käsitteellisen osaamisen kautta. Raij ja Rantanen (2010: 16) toteavat, että
Delamare-Le Deistin ja Wintertonin (2005) kompetenssien jaottelu ei kuvaa ammattikorkeakoulutuksen tuottamaa osaamista riittävän tarkasti kognitiivisen kompetenssin osalta eikä yleisten työelämäkompetenssien osalta. Taulukkoon 27 olen kuvannut
Raij’n (2003) esittämät tiedonlajit, jotka liittyvät professionaaliseen osaamiseen.
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Taulukko 27. Osaamisen ulottuvuudet (mukaellen Delamare-Le Deist ja Winterton 2005:
39–40, Raij & Rantanen 2010: 14–19, Isopahkala-Bouret 2010).
Kompetenssi

Yksilöllinen, persoonallinen

Ammatillinen

Metakompetenssi (mahdollistaa muiden

Kognitiivinen kompetenssi

osaamisulottuvuuksien oppimisen,

(ammatin edellyttämät tiedot,

oppimisvalmiudet, tilanteiden hallintakyky)

tietäminen, ymmärtäminen ja

ulottuvuudet
Käsitteellinen

hiljainen tieto)
Toiminnallinen

Sosiaalinen kompetenssi (pätevyys,

Funktionaalinen kompetenssi

(operationaalinen)

tilanteiden hallintakyky, vuorovaikutustaidot)

(työssä tarvittavat taidot,
taitaminen, pätevyys)

Korkeakoulututkintojen osaamis- ja tutkintotavoitteet luokiteltiin EQF:ssa tietoihin,
taitoihin ja pätevyyteen (European Communities 2009) kuvaa läheisesti Raij’n
(2003) osaamisen ulottuvuuksia tietäminen ja ymmärtäminen (tieto) sekä taitaminen
ja tilanteiden hallintakyky (pätevyys). EQF:n mukaisesti keskitytään siihen, mitä
tietyn tutkinnon suorittanut henkilö tietää, taitaa ja pystyy tekemään oppimisprosessinsa päätteeksi. Tiedot viittaavat oppimalla hankittuun ammattialan teorioiden,
käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kokonaisuuteen. Taidot viittaavat kykyyn
hallita asioita, soveltaa ja tehdä luovia ratkaisuja. Taitojen yhteydessä korostuu
myös opiskelijan kognitiivinen osaaminen. (Euroopan komissio 2008, OPM 2009.)
Raij ja Rantanen (2010: 16) kritisoivatkin ammatillisen osaamisen jaottelua tiedollisiin ja taidollisiin ulottuvuuksiin. Ammattikorkeakouluopiskelijan osaamisessa ovat
keskeisiä kognitiiviset taidot, jotka yhdistyvät käytännölliseen ammatilliseen toimintaan. Professionaalisessa toiminnassa kaikki osaamisen ulottuvuudet integroituvat toisiinsa.
Pätevyys on kuvattu kykynä käyttää tietoja ja taitoja, jotka liittyvät vastuun,
yrittäjyyden, johtamisen ja arvioinnin käsitteisiin. Vastuun ottaminen ja itsenäinen
selviytyminen sekä päätöksenteko voidaan ymmärtää sosiaalisena pätevyytenä (Delamare-Le Deist & Winterton 2005), ja elinikäisen oppimisen taidot on kuvattu jatkuvan oppimisen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittymisenä (Euroopan
komissio 2008, OPM 2009). Tieto, taito ja pätevyys -luokittelua ei sellaisenaan otettu Suomen ammattikorkeakoulujen kompetenssi kuvauksissa käyttöön sen pirstaleisuuden ja sekavuuden vuoksi, mutta luokitteluidea säilyi Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksen eri vaativuustasoilla. Ammattikorkeakoulututkinnot on sijoitettu tasolle 6 ja siinä osaamisen oppiminen jäsennetään viiteen oppimisen osaalueeseen. (OPM 2009: 85–86, Arene 2010.) (Taulukko 28.)
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Taulukko 28. NQF:n kuvaileman tason 6 oppimistulokset (OPM 2009: 85–86, Arene
2010).
Oppimisen osa-alue

Taso 6, oppimistavoite

Tiedot



Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy
teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen
ymmärtäminen ja arvioiminen.

Työskentelytapa ja



Ymmärtää ammatillisten tehtävä- ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat.



Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä

soveltaminen (taidot)

soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella
ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien
ongelmien ratkaisemiseksi.

Vastuu, johtaminen ja



yrittäjyys (pätevyys)

Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai
kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä.



Kykenee tekemään päätöksiä ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.



Perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.

Arviointi (pätevyys)



Kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi

Elinikäisen oppimisen



Omaa valmiuden jatkuvaan oppimiseen.

avaintaidot



Osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan

yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä.

ulkopuoliselle yleisölle.


Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen
toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Kompetenssien osaamista korostavan muutoksen taustalla ovat Euroopan komission
(2008) suositukset, kun painopiste siirtyi kansallisten tutkintojen viitekehysten rakentamiseen NQF (National Qualifications Framework). Arene (2006) määritteli
ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien yleiset kompetenssit ja koulutusohjelmakohtaiset substanssispesifit kompetenssit. Tavoitteena oli kompetenssien avulla
kehittää ammattikorkeakoulujen opetusta opiskelijalähtöisten ja osaamisperustaisten
opetussuunnitelmien ja -tavoitteiden pohjalta. Tätä kehitystyötä on jatkettu edelleen,
kun Arenen asettama työryhmä sai tehtäväksi päivittää laaditut yleiset kompetenssit
vastaamaan NQF:n tasoa. (Arene 2010.) (Taulukko 29). Osaamista ja asiantuntijuutta kuvaavissa tutkimuksissa on perinteisesti korostettu koulutuksen tuottamaa osaamista. EQF:n myötä korostuvat opiskelijan oppimistulokset ja -tavoitteet, jotka kuvataan osaamisena. Kompetenssien kokonaisuutta kuvaavat osaamistavoitteet tulee
kuvata siten, että niiden saavuttamista on mahdollista arvioida oppimistavoitteiden
avulla (van der Klink & Boon 2002, Pyykkö 2009, Stiwne & Alves 2010). Tavoiteltavien kompetenssien kehittymiseen vaikuttavat koulutuksen sisällölliset ja pedagogiset ratkaisut. (Arene 2006, 2010.)
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Taulukko 29. Esimerkki terveysalan koulutusohjelmakohtaisista kompetensseista (Opinto-opas 2009–2010 2009; Arene 2010).
Yhteiset kompetenssit
Eettinen osaaminen, oppimisen taidot, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja
kansainvälisyysosaaminen (Arene 2010)
Itsensä kehittäminen, eettinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen,
kehittämistoimintaosaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen
(Arene 2006)
Koulutusohjelmakohtainen (ammatillinen) erikoisosaaminen
Hoitotyön koulutusohjelma
Hoitotyön

Terveydenhoitotyön

suuntautumisvaihtoehto

suuntautumisvaihtoehto

Liikunnan ja vapaa-ajan
koulutusohjelma

Kompetenssit

Vuositeemat

Kompetenssit

Kompetenssit

Vuositeemat

 Hoitotyön

 hoitotyöhön

 Sairaanhoidolli-

 Liikuntaosaa-

 perehdyn

asiakkuus
osaaminen
 Terveyden

perehtyjä
 kliininen

nen osaaminen
 Terveyden edis-

minen
 Ihmisen hyvin-

hoitotyön

tämisen osaami-

vointi- ja terveys-

edistämisen

osaaja

nen

liikuntaosaa-

osaaminen

 hoitotyön/

 Kliininen

 Yksilön, perheen,

terveyden

ryhmän ja yhtei-

osaaminen

hoitotyön

sön terveyden-

 Päätöksen-

soveltaja

hoitotyön osaa-

teko-osaaminen
 Ohjaus- ja
opetusosaaminen

 hoitotyön/

minen

 syvennän
 osaan ja
kehitän

minen
 Pedagoginen ja
liikuntadidaktinen
osaaminen
 Liikunnan yhteis-

 Ympäristötervey-

kunta-, johtamis-

hoitotyön

den edistäminen

ja yrittäjäosaami-

kehittäjä

 Yhteiskunnalli-sen

terveyden-

 toimin

nen

terveydenhoitotyön osaaminen
Jokainen kompetenssi on kuvattu tarkemmin osaamiskuvausten avulla.

NQF-tasokuvaus (taulukko 28) sekä yleiset ja koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit (taulukko 29) integroituvat osaamisperustaisen opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja suuntaavat oppimista kohti asiantuntijuutta (OPM 2009, Arene 2010). Kompetenssien saavuttaminen kuvaa ammattikorkeakoulusta valmistuvan opiskelijan
osaamisen tasoa (Euroopan komissio 2008). Yhteisten kompetenssien osaamistavoitteet ovat minimitavoitteita, jotka jokaisen opiskelijan edellytetään saavuttavan.
Opiskelijan osaamisen kehittyessä muotoutuu vähitellen perusta asiantuntijuudelle.
Osaamisen kehittyminen ja kompetenssien saavuttaminen kohti asiantuntijuutta on
kuvattu opetussuunnitelmassa vuositeemojen avulla (Opinto-opas 2009–2010 2009).
Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon myös kompetenssien toimialakohtainen
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soveltaminen ja osaamisen kehittymisen integroiminen oppimiskonteksteihin. Pelkästään sisällöllisten kompetenssien saavuttaminen antaa yksiulotteisen kuvan
osaamisesta. Vaikka työelämän ja opiskelijan osaamisen saavuttaminen on tärkeää,
ei hyvinvointialan koulutuksessa voida jättää huomioimatta muodollista kelpoisuutta
ja kelpoisuusvaatimuksia.
Isopahkala-Bouret (2005) kuvaa asiantuntijuuden kehityksen suuntaavan urakehitykseen, ihmissuhteisiin ja kompetenssiin. Tässä tutkimuksessa asiantuntijuus
ymmärretään kompetenssiin ja ihmissuhteisiin liittyvänä asiana. Kompetenssin näkökulma liittyy asiantuntijuuden kehittymiseen osaamisen kautta (Bereiter & Scardamalia 1993, Helakorpi & Olkinuora 1997, Raij 2003, Stiwne & Alves 2010, Arene
2010). Ihmissuhdesuuntaus korostuu tässä tutkimuksessa opiskelijan omien merkitysten rakentumisena vertaistilanteissa. Asiantuntijuudessa korostuvat henkilökohtaiset kokemukset, jotka rakentuvat asiaankuuluvasta tietämyksestä, tilannesidonnaisesta toimintakyvystä sekä luottamuksen ja varmuuden tunteesta. Vähitellen yksilöllinen asiantuntijuus kehittyy kohti yhteisöllistä asiantuntijuutta, jolloin asiantuntijuus on yhdistelmä yhteisön hallitsemasta osaamisesta. (Isopahkala-Bouret 2005,
2008, Repo 2010.) Asiantuntijuus rakentuu pitkäjänteisesti koulutuksen, harjaantumisen ja oppimisen myötä.
Asiantuntijalla pitää olla osaamista, jota hän tarvitsee työssään esimerkiksi vuorovaikutuksessa, tiedon hankinnassa, ongelmien ratkaisussa ja uuden kehittämisessä.
Yksilöllisen oppimisen näkökulmassa korostuu asiantuntijuus tiedonhankinta- ja
käsittelyprosessina. Työn kehittäminen edellyttää siihen liittyvää erikoisosaamista ja
sen kehittämistä työyhteisön sosiaalisessa kentässä. Tällöin asiantuntijuus kehittyy
osallistumalla kulttuurisiin käytäntöihin. Tiedonluomisen näkökulmasta asiantuntijuuteen liittyy pyrkimys vallitsevan tietämyksen ja tietokäytäntöjen tarkoitukselliseen muuttamiseen. Tällöin mahdollistuu asiantuntijuus rajoja ylittävänä tiedonluomisena. (Bereiter & Scardamalia 1993, Hakkarainen ym. 2002: 458–460, Frilander-Paavilainen 2005: 5, Sarja 2011.) Näiden näkökulmien kautta tarkastelen seuraavaksi asiantuntijuuden kehittymistä (kuvio 21).
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Asiantuntijuus tiedonhankintana
(Mielensisäinen näkökulma)
Asiantuntijuuden yksilöllinen
kehittyminen

Asiantuntijuus kulttuuriin osallistumisena
(Osallistumisnäkökulma)
Asiantuntijuuden yhteisöllinen kehittyminen

Asiantuntijuus tiedonluomisena
(Luomisnäkökulma)
Asiantuntijuus rajoja ylittävänä tietona ja osaamisena

Kuvio 21. Asiantuntijuuden tutkimuksen ja kehittymisen kolme näkökulmaa (Hakkarainen ym. 2002: 451, Frilander-Paavilainen 2005: 5, Pedagoginen strategia 2008).

Asiantuntijuuden ymmärtäminen yksittäisen opiskelijan kehittymisenä noviisista
ekspertiksi (Dreyfys & Dreyfys 1986, Benner 1991), vertikaalinen ulottuvuus, ei
riitä vastaamaan asiantuntijuuden uusiin vaatimuksiin. Keskeiseksi kehittymisen
vaateeksi tulee horisontaalinen asiantuntijuuden ulottuvuus. Asiantuntijuus rakentuu
tällöin opiskelijan ja sosiaalisen ympäristön vuorovaikutuksen prosesseissa erilaisten tilanteiden, työn sisällön, ratkaisujen, arviointien ja reflektointien avulla. Opiskelija vastaa yhteisön haasteisiin luomalla osaamista, jonka avulla yhteisö voi edelleen kehittää toimintaansa. (Hakkarainen ym. 2002: 462.) Tärkeäksi kompetenssiksi
on tullut opiskelijan kyky toimia ennalta odottamattomissa tilanteissa sekä kyky
uudistaa työelämää. Asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää sekä vertikaalista että
horisontaalista osallistumista ja yhteisöllisen kognition kehittymistä. Raij ja Rantanen (2010: 26) toteavat, että juuri hyvinvointialalla tarvitaan yhteisöllistä osaamista,
jossa jokaisen työntekijän osaaminen on yksilöllisesti hyvin erilaista ja yksin riittämätöntä. Vasta yhdessä erilaista osaamista edustava joukko täyttää työn edellyttämän osaamisvaatimukset. Näin työ organisoituu yhä enemmän työntekijöiden rajat
ylittävänä yhteistoimintana, jolle on olennaista asioiden yhdessä käsittely ja tapa
tehdä työtä. Myös yleisten työelämävalmiuksien merkitys korostuu yhä enemmän,
mikä tarkoittaa sosiaalisten ja metakompetenssien tärkeyttä.
Hakkarainen ym. (2002: 448) kuvaavat asiantuntijuuden kehittymistä tiedonhankintana ja käsittelynä, kulttuuriin osallistumisen prosessina ja tiedonluomisena.
Jokainen näkökulma täydentää toinen toistaan, ja olennaista tässä ajattelussa on
uuden luominen ja osaamisen kehittäminen oppimisympäristössä. Kolme asiantuntijuusnäkökulmaa erittelee asiantuntijuuteen oppimista erilaisten käsitteiden varassa
(Tynjälä 2004: 174, Annala 2007: 47). Tarkastellaanpa asiantuntijuuden kehittymistä
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mistä näkökulmasta tahansa, se herättää aina uusia ja vastauksia vaille jääviä kysymyksiä. Pedagogisesta näkökulmasta osaamisen kehittyminen ymmärretään opiskelijan holistisen kehittymisen näkökulmasta, kun kognitiivinen ja psyykkissosiaalinen olemuspuoli kehittyvät samanaikaisesti erilaisissa konteksteissa kohti
asiantuntijuutta työelämän osaamisvaatimukset huomioon ottaen.
1.2.3 Asiantuntijuuden kehittyminen tiedonhankintana
Kun kuvataan asiantuntijuuden kehittymistä tiedonhankintana ja käsittelynä, painotetaan asiantuntijuuden kognitiivista ja yksilöllistä prosessia sekä tietorakenteiden
kehittymistä. Kognitiiviseen oppimiseen liittyy opiskelijan metakognitiivisten taitojen kehittäminen, mikä tarkoittaa opiskelijan kriittistä oman oppimisen arviointia
siitä, mitä hän osaa ja ymmärtää, miten hän oppii ja miten hän voi kehittää oppimistaan. Kriittinen arviointi tukee kykyä tulla tietoiseksi omasta tiedonkäsittely- ja
oppimisprosessista. (Tynjälä 1999: 18, Nurmela 2002: 175–179.)
Asiantuntijuutta on määritelty ja tutkittu useista eri näkökulmista. Tämä on ilmennyt ammattikorkeakouluopetuksen tavoitteissa, sisällöissä ja strategioissa asiantuntijuuden hankkimisen prosessina. (Eteläpelto 1997: 89.) Useille asiantuntijuutta
kuvaaville luonnehdinnoille on yhteistä se, että asiantuntijuus kehittyy formaalisen,
praktisen ja metakognitiivisen tietämyksen ja oppimisen yhteistuloksena. Tällöin
asiantuntijuutta on tarkasteltu yksilöllisenä tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisuprosessina. (Bereiter & Scardamalia 1993, Eraut 1994, Sfard 1998, Alanko-Turunen
1999, Eteläpelto 1997, Tynjälä 2004.) Tynjälä (2004: 176) hahmottaa asiantuntijuuden kehittymistä viiden tiedollisen elementin avulla (taulukko 30), jotka integroituvat toisiinsa asiantuntijuuteen kehittymisen prosessissa.
Taulukko 30. Asiantuntijuuden tieto (Tynjälä 2004: 176).
Asiantuntijuuden tieto
Faktuaalinen tieto

Formaali/teoreettinen tieto

Käsitteellinen tieto
Proseduraalinen tieto/taito

Käytännöllinen/praktinen/kokemuksellinen tieto

Äänetön tieto Intuitiivinen tieto
Metakognitio/Reflektiivinen tieto

Itsesäätelytieto

Asiantuntijuuden kuvaus tiedonhankintana ja käsittelynä korostaa koulutusammatin
perustietoa kuvaavaa faktuaalista tietoa. Käsitteelliseen tietoon kuuluvat erilaiset
mallit ja teoriat. Sekä faktuaalinen että käsitteellinen tieto ovat yleispätevää, perus214

teltua ja muodollista tietoa, jota käytetään opiskelussa ja opettamisessa. Hakkarainen ym. (2002: 452) toteavat, että asiantuntijuuden kehittymisessä faktatieto sisäistyy organisoituneeksi käsitteelliseksi tiedoksi ja se muotoutuu niiden ongelmien
ympärille, joita ihminen ratkaisee. Teoreettisen tiedon relevanssi riippuu siitä, millaiset edellytykset koulutus luo tiedon soveltamiselle ammattialan käytäntöön ja
millaiset periaatteet ohjaavat ammatillista toimintaa (Eraut 1994: 42–27). Kun opiskelija kokee teoreettisen ja kokemuksellinen tiedon erillisinä, hän ei saa välineitä
ratkaista työssä eteen tulevia tilanteita eivätkä hänen oppimaan oppimisen taitonsa
kehity. Nämä taidot ovat tärkeitä työelämän jatkuvan muutoksen kannalta (Kilpiäinen 2003).
Koulutuksen aikana hankittu teoreettinen tieto on lähtökohta kokemuksen kautta
laajenevalle praktiselle tiedolle. Proseduraalinen tieto on tärkeä asiantuntijuuden
osatekijä. Usein tässä yhteydessä puhutaan taitotiedosta, kokemuksellisesta tiedosta,
osaamisesta tai taidosta. (Tynjälä 2004: 177.) Proseduraalinen tieto on toiminnallista, informaalia ja henkilökohtaista tietoa, joka muodostuu subjektiivisesti merkityksellisistä omakohtaisista kokemuksista. Se on kontekstuaalista, tuntumatiedon tyyppistä ja luonteeltaan usein äänetöntä, hiljaista tietoa. (Kaaresvirta 2004: 35.) Äänetön tieto osoittaa korkeatasoista osaamista kykynä havaita, tunnistaa ja toimia varmuudella monimutkaisissa tilanteissa ilman, että toimintaa voi kuvata tai selittää.
Äänetön tieto syntyy yksilöllisen, mutta myös sosiaalisen yhteisön käytäntöjen avulla. (Hakkarainen ym. 2002: 453.) Opiskelijalla ei ole juurikaan asiantuntijuuteen
liittyvää hiljaista tietoa, koska se edellyttää käytännön kokemusta. Hiljaista tietoa
kuvataan myös omana erillisenä asiantuntijuuden elementtinään. Kyseessä on henkilön sisäinen tunne tietyssä tilanteessa, jossa hän ratkaisee asian ilman teorioita tai
sääntöjä. Hiljaisen tiedon käsittely auttaa ihmisiä ymmärtämään erilaisia työn tekemiseen ja ongelmien ratkaisemiseen liittyviä taustaoletuksia. (Nurminen 2000: 17,
107, Kaaresvirta 2004: 35.)
Uusia ongelmia kohdatessa tarvitaan asiantuntijuuteen liittyvää metakognitiivista tietoa, joka liittyy oman oppimisen suunnitteluun, tarkkailuun ja arviointiin. Sitä
edistää reflektio, ja se sisältää tietoa työskentelyn kohteesta, tehtävästä, työskentelytavoista ja henkilöstä itsestään toiminnan subjektina. (Bereiter & Scardamalia 1993,
Eteläpelto 1997, Tynjälä 2004: 177.) Itsesäätelytieto edellyttää oman toiminnan
tietoista ja kriittistä arviointia. Ruohotie (2006: 109) jakaa metakognitiota koskevat
komponentit kognition säätelyyn ja kognitiota koskevaan deklaratiiviseen sekä proseduraaliseen tietämykseen. Deklaratiivinen tietämys liittyy käsitykseen itsestä
oppijana sekä tietoon oppimisprosessista ja -strategioista, kun taas proseduraalinen
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tietämys liittyy strategioiden soveltamista koskevaan tietämykseen. Tynjälä (2004)
viittaa metakognitiolla myös kollektiiviseen toimintaan, jossa ilmenee kriittinen
reflektio. Itsesäätelyyn liittyvät taidot ovat erityisen tärkeitä ammateissa, joissa
näiden taitojen hallintaa tulee ohjata ja opettaa asiakkaille. Esimerkiksi liikunnanohjaaja ohjaa asiakasta kunto-ohjelman suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.
Metakognitiiviset tiedot ja reflektiivisyys ovat merkityksellisiä (Tynjälä 2004:
178), mikä on otettu huomioon myös opiskelijan oppimisen taitoon kuuluvana yhteisenä kompetenssina. Oppimisen taito sisältää seuraavat osaamiskuvaukset: 1) osaa
arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan, 2) osaa hankkia, käsitellä ja
arvioida tietoa kriittisesti ja 3) kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja
opitun jakamisesta (Arene 2010). Oppimisen taidot ovat avainasemassa ammatillisessa kehittymisessä, johon kuuluvat oppimisstrategioiden hallinta ja niiden soveltaminen, kyky käytännölliseen ajatteluun, resurssien hallintataidot ja kyky tiedon
soveltamiseen (Lindblom-Ylänne ym. 2004). Työntekijä, joka pitää kykyjään pysyvinä, asettaa itselleen suoritustavoitteita. Kykyjen muuttumiseen uskova työntekijä
asettaa itselleen oppimistavoitteita, jotka kehittävät hänen osaamistaan. Kun työntekijällä on vahva oppimismotivaatio, hän lisää osallistumistaan kehittämistoimintaan.
(Ruohotie 2005: 54–55, Lindblom-Ylänne ym. 2004: 130–133.) Asiantuntijalle on
ominaista, että työtä tehdessään hän hallitsee menetelmät työn tekemiseksi ja kykenee arvioimaan työnsä seurauksia. Asiantuntijuus ilmenee myös korkeatasoisena
eettisenä osaamisena (Tuomi 2008).
Asiantuntijuutta voi verrata spiraaliin, jossa uuden luominen tapahtuu asteittain
etenevän ongelmaratkaisun avulla. Toiminta on merkityksellistä asiantuntijuuden
kannalta silloin, kun opiskelija kohtaa ongelman, jota ei voi ratkaista totutulla tavalla (Hakkarainen ym. 2002: 453). Metatiedon (eli metakognitiota koskevan tiedon)
hankkimisen edellytyksenä on kyky tarkkailla kognitiivisia prosesseja, jolloin oppija
tiedostaa oppimisprosessinsa ja ajattelunsa sekä saa tuntuman metakompetenssien
tarpeellisuudesta, sopivuudesta ja puutteista. Metakompetenssi käsittää strategiat,
joiden avulla helpotetaan ongelmanratkaisua, kuten asian jäsentelyä. Metatieto ja
toiminta luovat yhdessä edellytykset metakompetensseille, joihin kuuluu taito suunnitella, tarkkailla, arvioida ja säädellä kognitiivisia prosesseja ja toimintoja. (Ruohotie 2006: 112.)
Asiantuntijuuden ymmärtäminen tiedonhankintana ja käsittelynä edellyttää
muistamista ja sitä, että oppiminen tapahtuu aina tietyssä sosiaalisessa yhteisössä.
Asiantuntijatoiminnan persoonalliset ja sosiaaliset valmiudet ovat merkittäviä asian-
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tuntijuuden tiedollisen osaamisen rinnalla. Myös konteksti- ja tilannekohtainen tietämys on olennainen asiantuntijuuteen liittyvä ominaisuus (Raij 2003).
Asiantuntijuus tiedonhankintana, yksilöllisen kehittymisen näkökulmasta, perustuu oman osaamisen rajojen tiedostamiseen sekä tiedostetun oppimis- ja tietotarpeen aiheuttaman epävarmuuden sietämiseen (Bereiter & Scardamalia 1993: 47).
Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan tieto ei siirry opiskelijaan, vaan hänen
on konstruoitava se itse. Oppiminen tapahtuu aina opiskelijassa ja opiskelijalle, kun
ajatteluprosessin avulla opiskelijalle syntyy uusia ja muuttuvia tulkintoja uudessa
kontekstissa. Kontekstissa korostuvat yhteisö ja ihmiset, joiden kanssa ja joiden
avulla oppiminen mahdollistuu. Pedagogiikassa painottuu tällöin opiskelijan aktiivinen positio ja vuorovaikutuksen tärkeys. (Tynjälä 1999.) Työntekijän ja työn välinen
suhde muotoutuu aina uudelleen, mihin vaikuttavat yksilön tulkinnat kokemuksistaan ja sosiaalinen konteksti, jossa toimitaan ja joka antaa mahdollisuuden asiantuntijuuden toteutumiselle (Isopahkala-Bouret 2008).
Kognitiivinen näkökulma auttaa ymmärtämään asiantuntijuuden tiedollisia elementtejä, jotka ovat merkityksellisiä myös tässä tutkimuksessa, kun tutkin opiskelijan opiskeluorientaatioita. Asiantuntijuuden kehityksen tarkastelu on keskittynyt
yksilölliseen muutokseen, mutta samanaikaisesti korostetaan työyhteisöjen verkostoissa oppimista. Rauhala (2009: 202–204) toteaa, että pyrittäessä ymmärtämään
ihmistä joudutaan tasapainoilemaan kahden lähestymistavan välillä – ihminen
yleensä ja ihminen yksilönä. Ihminen, eli tässä opinnäytetyötä tekevä opiskelija, on
suhteessa todellisuuteen usealla tavalla. Hän elää koko ajan vastavuoroisten suhteiden verkostoja muodostavassa maailmassaan. Asiantuntijuus ei kehity vertikaalisesti
aloittelijasta alansa ekspertiksi, vaan kehittymiseen kuuluu horisontaalista eri alojenkin työyhteisöjen asiantuntijoiden keskinäistä yhdessä oppimista. (Hakkaraisen
ym. 2002.) Tätä asiantuntijuuden oppimisen näkökulmaa tarkastellaan seuraavaksi.
1.2.4 Asiantuntijuuden kehittyminen kulttuuriin osallistumisena
”Tietoteoriat ovat perustuneet oletukselle, että vain yksilö voi olla tiedonmuodostuksen subjekti” (Parviainen 2006: 160). Myös tämän tutkimuksen metodologissa lähtökohdissa korostuva fenomenologia lähtee ihmisestä yksilönä. Parviainen (2006)
pohtii, että fenomenologian kehittäminen oli mitä todennäköisimmin kollektiivisen
tiedonmuodostuksen tulos. Yhteisön ja kulttuurin merkitystä on alettu korostaa yhä
useammin yksilön tiedonmuodostuksessa. Kun asiantuntijuus ymmärretään kulttuuriin osallistumisena, yhteisöllisen kehittymisen näkökulmasta, tuo se tarkasteluun
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oppimisympäristöön osallistuvien toiminnan ymmärtämisen yhteisenä asiantuntijuutena (Bereiter & Scardamalia 1993: 21). Asiantuntijuudessa korostuu kontekstiin
sidottu oppiminen, jossa yksilöllisen kehittymisen näkökulma suuntautuu sosiaalisen
oppimisen suuntaan. Opiskelijan yksilöllisen tiedon konstruointia ei voida erottaa
hänen oppimisyhteisöstään. (Hakkarainen 2000, Kivinen & Riskelä 2003, Tynjälä
2004.) Tiedonmuodostusta nimitetään yhteisölliseksi, kollektiiviseksi. Tärkeää on
tavoitteellinen ja tietoinen toiminta, jossa vähintään kaksi henkilöä pyrkii selvittämään asiaa yhdessä vertailemalla, tutkimalla ja tarkastelemalla, kritisoiden käsityksiään ja mielipiteitään. (Sfard 1998, Wenger 2003: 73, Lallimo & Veermans 2005.)
Savonmäki (2007: 36) mainitsee osaamisyhteisön, jolla hän tarkoittaa tietyn
asiantuntijuuden omaksuneiden ihmisten verkostoitumista yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Osallistumisnäkökulma sitoo asiantuntijuuden työ- ja oppimisyhteisöjen yhteiseen käyttöön. Epäonnistuessaan osallistumisnäkökulma toistaa aikaisempia käytäntöjä ja johtaa helposti rutiinisuorittamiseen, jos ei kiinnitetä huomiota
käsitteellisen ymmärryksen kehittämiseen (Tynjälä 2004: 188, Sarja 2011: 96). Kollektiivisesti tuotettu tieto voi olla joko käsitteellistä tai käytännöllistä; olennaista on,
että tiedon subjekti on ryhmä (Miettinen 2000, Parviainen 2006: 165). Kun aloittelija ohjataan liian aikaisin itsenäiseen osallistumiseen, hän todennäköisesti omaksuu
vanhat toimintamallit, koska aikaa avoimeen ihmettelyyn ei ole. Olennaista muutosten aikaan saamiseksi on kehittäminen yhdessä osallistuen (Savonmäki 2007: 37),
mikä on tiedollisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti vaativa prosessi (Parviainen
2006: 165). Asiantuntijuus kehittyy prosessissa, jossa toimija on osallisena yhteisön
toimintaa, käytänteitä.
Yhteisöllinen oppiminen liittyy sosiokonstruktivistiseen oppimiseen, jossa myös
yksilöllisille tavoitteille yhteisö antaa merkityksen. Yhteisöllinen oppiminen haastaa
opiskelijat pienryhmissä hankkimaan ja luomaan tietoa ja keskustelemaan siitä.
Oppimisprosessissa hyödynnetään jokaisen osallistujan erilaisia resursseja yhteisön
ymmärryksen laajentamiseksi. (Bruffee 1999.) Vaikka opiskelija hankkii vahvan
teoreettisen tietoperustan, lopullinen asiantuntijuus kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa työtoiminnan avulla (Bereiter & Scardamalia 1993, Eteläpelto 1997,
Hakkarainen ym. 2002: 454–457, Sarja 2011: 93). Oppimiseen liittyvien sosiaalisten
ristiriitojen kautta myös opiskelijan itseohjautuvuus ja kypsyys kehittyvät. Sosiokonstruktivistisen näkemyksen mukaan tieto on ihmisen mielen konstruktio tiedostamattomasta ja tietoisesta informaatiosta ja tieto sisältää aina merkityksen. Oppimisessa korostuu holistinen oppimisstrategia, kun tilanteessa hahmotetaan ensin asian
kokonaisuus ja rakenteet, minkä jälkeen rakenteisiin kiinnitetään yksityiskohtaista
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tietoa. (Kauppila 2007: 101–102.) Olennaista asiantuntijuuden osallistumisen näkökulman kehittymisen kannalta on se, kuinka opiskelija omaksuu kulttuurisia toimintoja ja kuinka hän käyttää hyväkseen oppimisympäristön tarjoamia oppimisen välineitä (Miettinen 2000).
Terveysalan koulutuksessa oppimisella on pitkä perinne siinä, että asiantuntijuus kehittyy koulun ja työelämän yhteistyössä. Asiantuntijuuden kehitystä voidaan
kuvata yhteisöön integroitumisen prosessina, jossa opiskelunsa aloittava opiskelija
osallistuu ensin yhteisön reuna-alueilla niin sanottuihin avustaviin tehtäviin. Vähitellen osaamisen kehittyessä aloittelija saa vastuullisia tehtäviä, ja lopulta hän ottaa
vastuun prosessista ja tulee yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Opiskelija kehittyy
asteittain ja osallistuu yhteisön toimintaan, jossa oppimisympäristöinä ovat käytännön yhteisöt. (Lave & Wenger 1993, Hakkarainen 2000: 96, Hakkarainen ym. 2002:
454–455.) Taustalla on situationaalisuutta korostava oppimisen kognitiivinen mallioppiminen. Autenttinen oppiminen liittyy läheisesti mestarin ja kisällien väliseen
vuorovaikutukseen. Opiskelija sosiaalistuu luonnollisesti työyhteisön kulttuuriin
tekemisen ja toiminnan kautta. Osallistuminen perustuu merkitysten sosiaaliseen
konstruointiin, ei vain omakohtaisiin tietojen ja taitojen omaksumiseen, ja siksi
ongelmaksi koetaan käsitteellisen ymmärryksen kehittyminen. (Lave & Wenger
1993, Bereiter & Scardamalia 1993, Poikela 2003: 120, Tynjälä 2004: 181.)
Tynjälä (2004: 181) toteaa, että asiantuntijuuden kehittymisen edellytyksenä
olevat käsitteellinen tieto ja itsesäätelytaidot eivät korostu osallistumisnäkökulmassa
vaan oppiminen keskittyy siinä käytännöllisiin taitoihin. Hakkarainen ym. (2002:
455–457) mainitsevat, että oppipoika-mestarioppimisessa aloittelija omaksuu asiantuntijoiden älyllisiä prosesseja osallistumalla käytännön ongelmaratkaisutilanteisiin
ja oppimalla asiantuntijoiden hiljaista tietoa soveltamalla sitä. Ryhmälle kehittyy
kollektiivinen muisti, jonka avulla voi toimia tehokkaammin kuin yksinään. Kollektiivinen muisti auttaa myös ryhmän jäseniä muodostamaan metatietoa toinen toistensa tietämyksestä, jolloin oman kognitiivisen toiminnan voi suhteuttaa ryhmän
tietoihin.
Oppiminen tiedonhankinnan näkökulmasta siirtyy vähitellen kehittyvään osallistumiseen ja asiantuntijayhteisön toimintaan vaikuttamiseen. Erityisesti tieto- ja
viestintäteknologian kehitys ilmenee muutoksina oppimisen toimintakulttuurissa
kohti osallistuvan asiantuntijuuden kehittymisen prosesseja. (Korhonen 2003: 43.)
Yksilöllisen oppimisen ohella pitää olla kiinnostusta siihen, millaisiin oppimistuloksiin koko opiskelijayhteisö päätyy yhteisöllisen oppimisen tuloksena (Bereiter &
Scardamalia 1993, Bruffee 1999). Jos ammattikorkeakoulussa halutaan pysyvää,
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organisaation toimintatapoihin ja pedagogiikkaan liittyvää kehitystä, on yksilöllinen
ja yhteisöllinen lähestymistapa yhdistettävä (Knight 2002). Opiskelijat opettajien
ohella uudistavat ja luovat oppimiskulttuuria (Repo 2010: 29).
Oppimisen osallistumisnäkökulmasta on vähän tutkimustietoa (Hakkarainen
ym. 2002: 458). Myös Bruffee (1999) toteaa, että yhteisöllistä oppimista koskevaa
tutkimustietoa sosiokonstruktivistiseen tietokäsitykseen pohjautuen on vähän. Suurin osa tutkimuksista kohdistuu perinteisiin ammatteihin. Kulttuurisen osallistumisen näkökulmassa pitäytyminen nykyisessä yhteiskuntakehityksessä ei riitä asiantuntijuuden kehittymisen ymmärtämiseen. Oppimista tulee tarkastella niissä yhteisöissä, joissa yhdessä reflektoidaan toimintaa ja sen kohdetta. Eksperttikulttuurissa
on hiljaista tietoa, jota opiskelija tarvitsee kriittisen ajattelun ja reflektoinnin tueksi
(Bereiter & Scardamalia 1993, Frilander-Paavilainen 2005, Parviainen 2006: 160–
164). Vähitellen opiskelijan vastuu laajenee yksilön vastuusta yhteisölliseksi vastuuksi. Terveysalalla oppimista ohjaavat myös historian perinteet, tavat ja käsitykset,
jotka saattavat muuttua hitaasti (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005: 38). Näin
historiallinen tilanne suuntaa ja jopa rajoittaa opiskelijan ja yhteisön kehittymisen
tavoitteita.
Isopahkala-Bouret (2005, 2008) korostaa asiantuntijuuden yhteisöllistä merkitystä aikaisemmasta poikkeavasti. Yhteisöllisyys antaa tilan yksilöllisen asiantuntijuuden kokemuksellisuudelle. Kokemus asiantuntijuudesta muodostuu henkilön
asiankuuluvasta tietämyksestä, tilannesidonnaisesta kyvystä toimia ja luottamuksen
sekä varmuuden tunteesta. Kokemus edellyttää yhteisöön osallistumista ja muilta
saatua sosiaalista tunnustusta, jotka puolestaan edellyttävät suostumusta kontekstin
asettamiin asiantuntijuuden toimintatavan ehtoihin. Asiantuntijuus edellyttää, että
yksilö toimii työyhteisön käytänteiden mukaisesti tullakseen tunnustetuksi. Sosiaalinen tunnustus johtaa yksilön ontologiseen muutokseen, koska hän alkaa kokea itsensä asiantuntijaksi, ottaa vastuuta ja syventää osaamistaan (Sfard 1998, Hakkarainen
ym. 2002: 456). Kontekstisidonnaisuudella, toiminta- ja oppimisympäristöllä on
tärkeä merkitys kokemuksessa asiantuntijuudesta ja osallistumisnäkökulmassa. Yhteisön tuki luo yksilölle varmuuden tunteen selviytymisestä. (Entwistle 1991, Repo
2010: 15, 30, 107.)
Kollektiivinen tiedonrakentaminen on tuloksellista, kun tiedonmuodostus on
ongelmakeskeistä ja siihen osallistuvilla on yhteinen päämäärä (Parviainen 2006:
165). Yhteisöllinen tiedonmuodostus tukee vertaistilanteissa oppimista. Uutta tietoa
ja ymmärrystä opiskelija tarvitsee opinnäytetyössään, kun hän kohtaa ongelman,
jonka ratkaisemiseen hänen aikaisemmat tietotaitonsa eivät riitä. Vertaistyöskente220

lyyn osallistuminen tukee ja muokkaa osaltaan opiskelijoiden olemista, toimintaa ja
tulkintoja asioista. Vastaavanlaisia tilanteita tulee myöhemmin työelämässä, kun
työympäristö ja -järjestelyt muuttavat työn sisältöä. Uusi tilanne edellyttää usein
myös kollektiivista ratkaisua. (Wenger 2003: 5.) Holistisen ihmiskäsityksen näkökulmasta vertaistyöskentely mahdollistaa opiskelijan eksistentiaalista muutosta eli
hänen tapaansa hahmottaa itseään vertaisparin jäsenenä. Ontologinen kehitys liittyy
opiskelijan identiteetin kehitykseen, joka korostuu vastavuoroisesti vertaisparin
saavutusten tunnistamisessa.
Asiantuntijuus kulttuuriin osallistumisena, yhteisöllisen kehittymisen näkökulmasta, tuo tarkasteluun oppimisympäristön. Viime kädessä työyhteisön kulttuuri
määrittää myös työntekijän työtä ja oppimista. (Sarja 2011: 93, 97.) Osallistumisnäkökulma luo uuden lähestymistavan opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi: miten
saadaan yksittäisen opiskelijan oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen työ- ja
oppimisyhteisöjen yhteiseen käyttöön (Sfard 1998: 8–12, Tynjälä 2004: 180–184).
Alanko-Turunen (1999) totesi jo yli kymmenen vuotta sitten, että ammattikorkeakoulun valitsemat tutkimus- ja kehittämislinjaukset ovat ratkaisevassa asemassa
siinä, miten ne tukevat opiskelijan asiantuntijuuden yhteisöllistä kehittymistä. Kun
pyritään ymmärtämään yksilön asiantuntijuuden kehittymistä muuttuvan työelämän
kautta, pitäytyminen kulttuurisen osallistumisen näkökulmassa ei riitä (Hakkarainen
ym. 2002: 457–458). Tiedon luominen ja käytäntöjen kehittäminen ovat asiantuntijuuden keskeisenä vaatimuksena.
1.2.5 Asiantuntijuuden kehittyminen tiedonluomisena
Työelämässä on yhä tärkeämpää sosiaalisesti jaettu osaaminen ja tiedon hallinta.
Oppiminen on sidoksissa sosiaalisen käytännön toimintaan, jolloin osallistuminen
sitoo opiskelijan yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Oppimisella tarkoitetaan
tällöin henkilökohtaista, ammattilaisten keskinäistä ja yhteisöllistä prosessia. Oppiminen perustuu sosiaaliseen osallistumiseen, jossa opiskelija vähitellen siirtyy asiantuntijayhteisön jäseneksi. Kotilan (2003: 19) mukaan tämä laajentaa ammattikorkeakoulun oppimiskäsityksestä käytävää keskustelua, mikä tarkoittaa esimerkiksi
työelämän tilaaman opinnäytetyön aikaisten kokemusten ja oppimistulosten merkitysten arviointia opiskelijan ja työyhteisön ammatillisessa kehittymisessä.
Asiantuntijuuden kehityksen kannalta ratkaisevaa ovat yksilön ja yhteisön yhdessä ratkaisemat ongelmat, jolloin tapahtuu aikaisemman osaamisen ja tiedon rajojen ylittämistä. Asiantuntijuus tiedonluomisena, rajoja ylittävän tiedon ja osaamisen
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näkökulmasta on asiantuntijuuden kehittymisen kannalta keskeistä. Se korostaa
yksilön ja yhteisöjen kykyä hakea uusia haastavia ongelmia ja ratkaista niitä luomalla uudenlaisia toimintamalleja aikaisemman tiedon perusteella yhdessä. (Bereiter &
Scardamalia 1993, Paavola & Hakkarainen 2005, Tynjälä 2004.) Käsitys asiantuntijuudesta ongelmanratkaisuprosessina korostaa asiantuntijuutta toimintatapana eikä
niinkään ominaisuutena. Asiantuntijan ominaisuutta korostava piirre liittyy toiminnan yhteisölliseen luonteeseen. (Isopahkala-Bouret 2008: 84.)
Yhteisöllisten taitojen kehittäminen on avaintekijä uuden oppimisessa. Haasteeksi tulevat tällöin innovatiivisuus, verkosto-osaaminen, ryhmätyötaidot, tiedon
etsiminen, muokkaaminen ja tuottaminen sekä uusien osaamistaitojen oppiminen
(Hietanen & Rubin 2004: 9–10, 13). Havukaisen (2008: 98, 107) selvityksessä Laurea-ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat kuvasivat oman opinnäytetyöryhmän edistävän oppimista, koska he kokivat ryhmän voimavaraksi ja vuorovaikutteiseksi. Yhteistyöstä tuli kehittämisen väline samalla, kun se tuki oppimista. Opiskelijat tunsivat opinnäytetyön motivoivan, jos se mahdollisti asiantuntijuuteen kehittymisen. Erilaisissa ohjaus- ja oppimistilanteissa empaattisuus, vuorovaikutuksellisuus
ja sitoutuneisuus korostuvat yhteistyön perustana (Ora-Hyytiäinen 2005, Väisänen
2003, Malinen & Laine 2009). Yhteisesti jaettu uuden tuottaminen edellyttää jokaiselta sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja keskinäistä luottamusta (Eteläpelto 2009:
16).
Asiantuntijuus tiedonluomisen näkökulmasta edellyttää onnistunutta yhteistoimintaa oppimistilanteissa. Tämä mahdollistaa yhteisen käsityksen muodostumista,
joka ei ehkä ole alun perin kenenkään yksittäisen osallistujan mielessä. Keskusteluun osallistuvilta tämä edellyttää sitoutumista sovittuihin tavoitteisiin, vastuunottoa, keskinäistä luottamusta ja kriittistä keskustelua. Tärkeintä on yhdessä työskentely ja vertaisen kunnioittaminen, jolloin ongelmat pystytään jakamaan yhdessä samoin kuin löytämään niihin ratkaisuja (Repo 2010: 14). Yhteisessä oppimistilanteessa esitetyistä ideoista keskustellaan perusteellisesti, jolloin päästään perusteltuun
yhteisymmärrykseen. Yhteistyö tukee, muuttaa, löytää ja kehittää yksilöllisiä mahdollisuuksia sekä vahvistaa sitoutumista yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen ja
jonkun jaetun yhteisen kohteen kehittämiseen. Jokainen osallistuja saa peilauspintoja oman toiminnan reflektoimiseksi. Yhteisöllisissä prosesseissa, joissa tuotetaan
uutta tietoa koko yhteisöön, tuotetaan uutta muutosta myös yksilön kognitiivisiin
voimavaroihin. (Eteläpelto 2009: 18.) Jaettu tieto edistää oppimista, ja se tekee uudenlaiset ratkaisut mahdolliseksi. Juuri käytänteitä uudistavan dialogin käsitteellis-
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tämisen kautta edistetään jaetun asiantuntijuuden kehittymistä, kun liikutaan yhteisellä ”rajavyöhykkeellä” (Sarja 2011: 96).
Ammattikorkeakouluopiskelijan oppimista koskevassa keskustelussa korostuvat
teoreettisen ja käytännöllisen tiedon integroinnin puuttuminen ja ristiriitaisuus (Räisänen 2002, Kilpiäinen 2003, Markkula 2006). Lambertin (2004: 105–107) mukaan
tämä ilmentää ammattikorkeakoulun ja työelämän rajojen erillisyyttä. Usein näitä
rajoja pidetään esteenä, vaikka juuri ne mahdollistavat muutoksen ja uuden oppimisen. Kehittävän siirtovaikutuksen ydin onkin rajojen tunnistaminen, josta käytetään
nimitystä rajavyöhyke. Ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö ja sen aihe voi olla
esimerkkinä tällaisesta rajavyöhykkeestä. Opinnäytetyötä voidaan pitää myös rajanylityksessä tarvittavana välineenä, rajakohteena. Horisontaalinen oppiminen on
tärkeää kehittävässä siirtovaikutuksessa, joka tuottaa uusia yhteistyön ja vuorovaikutuksen käytänteitä. Opiskelijan oppimisteot rakentuvat yhteistä kohdetta rakentavina
rajanylitystekoina, jotka ovat merkityksellisiä, koska ne edellyttävät aina vastavuoroisia tekoja.
Hakkarainen ym. (2002: 458) toteavat, että asiantuntijoille ja yhteisöille on
omintakeista sosiaaliset verkostot, joiden avulla osaamisen rajoja ylitetään. Innovatiiviset tietoyhteisöt luovat hyvät edellytykset kehittyvälle asiantuntijuudelle, ja ne
käyttävät yksilön sekä yhteisön aikaisempaa asiantuntijuutta uuden tiedon tuottamisessa. Tietoyhteisöt eroavat perinteisistä käytäntöyhteisöistä siinä, että ne kohtaavat
yhdessä ongelmia, joita kukaan yhteisön jäsen ei ole aiemmin ratkaissut. Siksi niistä
puuttuvat hierarkkiset rakenteet. Tärkeä yhteistoiminnan määrittäjä on käsiteltävä
ongelma, ja dialogin käynnistymisen ehto onkin dialogin kohteen hyvä tuntemus
(Sarja 2011: 94). Päämääränä on aina uuden tiedon luominen käytäntöjä kehittämällä. Oppiminen on yhteisöllinen asia, jossa hyödynnetään ja kehitetään sosiaalisia
prosesseja sekä olemassa olevia kulttuurisia ja teoreettisia välineitä. Engeström
(2001: 23–24) toteaa, että kehittävää siirtovaikutusta on tapahtunut, kun oppiminen
on organisoitu yhteiseksi prosessiksi, johon jokainen osallistuja tuo oman tietonsa ja
taitonsa.
Kehittävä siirtovaikutus pyrkii kuvaamaan ja ratkaisemaan koko työyhteisön
ongelmia, kun taas Bereiterin ja Scardamalian (1993) progressiivinen ongelmanratkaisu rajautuu ratkaisemaan työtehtäviin liittyviä ongelmatilanteita. Opiskelija reflektoi yhdessä ohjaajien kanssa työelämän ongelmatilanteita, joissa tuotetaan tietoa
muuttuvissa tilanteissa ja ympäristöissä. Asiantuntijuuteen oppimisen kannalta reflektiotilanteet ovat merkityksellisiä, koska opiskelija osallistuu todelliseen työelämän toiminnan kehittämiseen. Kun puhutaan oppimisen yhteydessä eri organisaati223

oiden rajojen ylityksistä siirtovaikutuksena, ollaan tekemisissä opiskelijalta työelämässä vaadittavan asiantuntijuuden kanssa (Lambert 2004). Tätä kuvataan opiskelijan ja työn välisen vuorovaikutuksen ja osaamisen avulla. Kompetenssiajattelussa
korostuvat rajoja ylittävä yhteistyö ja siinä tarvittavan osaamisen oppiminen. Oppimisen taidoissa korostetaan muun muassa, että opiskelija ”kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta samoin kuin työyhteisöosaamisessa
korostetaan, että opiskelija kykenee toimimaan verkostoissa.” (Arene 2010.)
Hakkarainen ym. (2002: 458) pohtivat sitä, mitä tapahtuu kokemuksen myötä
vapautuville kognitiivisille voimavaroille. Asiantuntijuuden kehittymisessä joustavan ja kristallisoitavan tietämyksen merkitys korostuu (Hakkarainen & Paavola
2006). Rutiiniasiantuntijan osaaminen kehittyy siihen saakka, kunnes hän saavuttaa
asiantuntijan aseman ja suoriutuu menestyksellisesti tehtävistä tutuissa ympäristöissä ja tilanteissa. Rutiiniekspertit ovat eksperttejä niin kauan, kun ongelman ratkaisut
ja tilanteet pysyvät samanlaisina (Tynjälä 2004: 184, Parviainen 2006: 165–167).
Heitä voidaan nimittää ”kokeneiksi ei-eksperteiksi” eli henkilöiksi, jotka suoriutuvat
hyvin tehtävistään, mutta eivät kehitä työtään ja asiantuntemustaan. Tällainen asiantuntija ei pysy asiantuntijana kauan nopeasti muuttuvassa työelämässä. Niin sanotut
adaptiiviset ekspertit eivät rajoita toimintaansa tuttuihin ongelmatilanteisiin, vaan
pystyvät ratkaisemaan uudenlaisia ongelmia ja kehittämään uutta käsitteellistä ymmärrystä näin tehdessään (Tynjälä 2004: 185). Asiantuntija työskentelee jatkuvasti
osaamisensa ylärajoilla, ylittää rajojaan ja oppii uutta. Adaptiiviset ekspertit ovat
todellisia asiantuntijoita.
Vesterinen (2002: 190–193) tutki ohjatun harjoittelun merkitystä ammattikorkeakouluopiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymiselle. Harjoittelun aikana saavutettu osaaminen yhdessä teoreettisen tiedon kanssa auttoi asiantuntijuuden kehittymistä pitemmälle, kuin se olisi kehittynyt pelkän kouluoppimisen tuloksena. Myös
metakognitiivisten taitojen ja työelämän avaintaitojen kannalta työelämä koettiin
merkitykselliseksi. Opiskelijan itsetuntemus kehittyi siten, että hän tunnisti osaamisensa vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä oppi tuntemaan omia oppimisstrategioitaan. Tulokset osoittivat, että informaali oppiminen parantaa opiskelijoiden asiantuntijuuden tasoa ja käytännön työtoiminta edistää teorian ja käytännön integrointia.
Siksi oppimisympäristöllä on tärkeä merkitys opiskelijan kehittymiselle. Käytännön
harjoittelu toimi mallikkaana tiedonluomisareenana opiskelijan mutta myös ammattikorkeakoulun ja työelämän näkökulmasta. Frilander-Paavilainen (2005: 29) uskoo
työyhteisöjen kehittyvän toimintaympäristöiksi, jotka tarjoavat opiskelijalle oppimista kehittäviä ongelmaratkaisutilanteita. Työympäristö, työntekijät ja toiminta224

mallit edistävät työpaikalla oppimista ja parhaimmillaan juuri yhteisöllistä osaamista. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot auttavat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä sille tasolle, että hän saa vastuuta täysivaltaisena työyhteisön jäsenenä.
Ammattikorkeakoulun ja työelämän oppimisympäristöt on kehitettävä sellaisiksi, että asiantuntijuuden kehittyminen on niissä mahdollista erilaisten sosiaalisesti
kehittyvien prosessien avulla. Sosiaalinen vastavuoroisuus uuden tuottamisessa on
tärkeää, kun asioita käsitellään toimintaympäristön ehdoin.” Asiantuntijuuden koetinkivi on tilanne, jossa tiedon konteksti katoaa tai muuttuu. Siksi todellisten asiantuntijoiden merkitys on tärkeä juuri muutosvaiheessa, ”toteaa Savonmäki (2007: 39).
Vuorovaikutus on tärkeä sekä opetuksen että ohjauksen kehittymistä ylläpitävä voima.
Asiantuntijuus tiedonluomisena, rajoja ylittävän tiedon ja osaamisen näkökulmasta, on asiantuntijuuden kehittymisen kannalta keskeinen. Ongelmana useissa
työyhteisöissä on se, että luotetaan käytännön kokemukseen enemmän kuin teoreettiseen tietoon. Myöskään opiskelijat eivät aina pidä asiantuntijuuden kannalta tärkeänä koulutuksessa ja käytännössä tarvittavaa teoreettista tietoa. (Kilpiäinen 2003.)
Joskus työntekijät voivat aliarvioida teoriatiedon merkitystä näkemättä sen arvoa
asiantuntijuuteen kuuluvana tietämisenä. Asiantuntijuuteen kehittyminen onnistuu,
kun osallistujat ymmärtävät kehittämisen ja oppimisen kohteena olevan asian merkityksen sekä kehittämiskontekstin, erilaisen tiedon tärkeyden ja yhteistyössä työskentelyn merkityksen (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005: 31–46). Hakkarainen ja
Paavola (2005) puhuvatkin asiantuntijuudesta trialogisena prosessina. Siten asiantuntijuuden kehittymisen tutkiminen on ymmärrettävä sosiaalisena, tietyssä kontekstissa mahdollistuvana tiedonluomisen prosessina eikä niinkään yksilöllisenä kykynä,
joka kulkee ihmisen mukana paikasta toiseen ja tilanteesta toiseen. Asiantuntijuuteen kehittymistä kuvaa käsite jaettu asiantuntijuus, jossa suhteeseen asettuminen,
terve ihmettely ja herkkänä oleminen toisen ihmisen näkemyksille ovat hyviä työvälineitä (Sarja 2011: 97).
Rauhala (2007, 2009) muistuttaa yksittäisen ihmisen aliarvioinnin riskistä, sillä
lähes kaikissa yhteyksissä korostetaan sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä ihmisen
korkeimpana elämänmuotona. Pinnallinen sosiaalisuus, ihmissuhteiden määrä ja
moninainen osallistuminen ovat jo määrittäneet ihmisen arvon. Kuitenkin ihminen
on jo olemassaolossaan kietoutunut suhteisiin muiden kanssa. Toimivat ihmissuhteet
ja yhteisöllisyys ovat seurausta ihmisen persoonallisuuden kehittyneisyydestä
enemmän kuin jostain muusta. Opiskelija kehittyy asiantuntijuudessaan ja ihmisenä
myös muissa suhteissa kuin vertais-, ohjaaja- ja opettajasuhteissa.
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2

Opinnäytetyön vertaistilanteet

Tässä luvussa etsin ja perustelen opinnäytetyön vertaistilanteen ja sen mahdollistaman asiantuntijuuden kehittymisen lähtökohtia holistisen kokonaisuuden kautta.
Aluksi tarkastelen vertaisuuteen liittyviä käsitteitä, minkä jälkeen otan esille vertaisprosessin käynnistymisen ensimmäisen askeleen, vertaisen valinnan. Tämän
jälkeen esitän yleisiä perusteluja vertaistilanteeseen valmistautumisesta ja sen tärkeydestä. Viimeisessä alaluvussa muodostan vertaistilanteita koskevan teoreettisen
kokonaisuuden. Tässä kuvaamani esiymmärryksen mukaisesti vertaistilanne ei ole
pelkästään muodollinen tilanne, vaan se näyttäytyy monisyisinä ontologisina ja
epistemologisina asioina. Tarkastelun myötä lukijalle muodostuu käsitys vertaistilanteen teoreettisista lähtökohdista.
2.1

Vertaisuuteen liittyviä käsitteitä

Ammattikorkeakoulua käsittelevässä kirjallisuudessa vertaista ja siihen liittyvää
käsitteistöä on mainittu harvoin. Kun vertaiskäsitettä on käytetty, sillä on tarkoitettu
perinteistä tuutorointia, mentorointia tai opponointia. Samassa asemassa olevilla
vertaisilla on merkittävä rooli tuen lähteenä. He toimivat ikään kuin vertaisvalmentajina ja ulkoisena viiteryhmänä opiskelijan kehittymiselle. Vertaisopiskelijat ovat
opinnäytetyöprosessissa mukana koko ajan osallistumalla seminaareihin ja ohjaustilanteisiin. Tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisintä on vertaisen ja opiskelijan
yhdessä järjestämät vertaistilanteet. Aikaisempien tutkimusten puute osoittaa sen,
että vertaisopiskelijan merkitystä ei ole ammattikorkeakouluopiskelussa vielä systemaattisesti otettu huomioon. Vertainen on liitetty lähinnä opinnäytetyön seminaarija esitystilanteissa olevaan opponenttiin (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2004, Leinonen
2005, Penttinen 2005, Havukainen 2008). Uudenlaisten, oppimista tukevien pedagogisten toimintamallien kehittäminen edellyttää erilaisia lähestymistapoja myös
opinnäytetyöprosessin kehittämisessä.
Vertaisuudesta puhuttaessa fokus siirtyy yhteisölliseen yhteistyön suuntaan, asiantuntijuutta osoittavaan ja tukevaan dialogiin. Opiskelijoiden keskinäiseen tukeen
liittyvässä käsitteistössä on meneillään siis muutos kohti yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutteisuutta. Esimerkiksi mentorointia ei ymmärretä enää yksisuuntaisena ohjauksena, jossa oppivana osapuolena on vain aloittelija, vaan myös mentori oppii vastavuoroisessa dialogissa. Mentorointi kehittää työntekijöiden keskinäistä yhteistyötä,
tukee työyhteisön voimaantumista ja luottamusta (Ronsten, Andersson & Gustafsson
2005, Latham, Hogan & Ringl 2008). Mentoroinnin perustuessa reflektiivisen ajatte226

lun tukemiseen se kehittää työntekijän kompetensseja ja vahvistaa työelämässä
tarvittavan osaamisen kehittymistä (Ronsten ym. 2008). Yhteistoiminnallisuuden
vaatimukset ovat edenneet jo niin pitkälle klassisista kahdenvälisistä osaajan ja
aloittelijan suhteista, että nykyistä käsitystä ja tulkintaa mentoroinnista ei voida
pitää perinteisten määritelmien päivitettynä versiona (Adams & Hamm 2004, Leskelä 2005, Heikkinen, Jokinen, Tynjälä & Välijärvi 2008). Vertaisuuden yhteydessä
esiintyvät usein käsitteet yhteistoiminnallisuus ja yhteisöllisyys. Molemmat suuntaukset korostavat yhdessä oppimista, mutta niiden taustalla ovat erilaiset tietokäsitykset (Sahlberg & Sharan 2002).
Yhteistoiminnallista oppimista (cooperative learning) korostavat näkökulmat
kehittyivät 1960–1970-luvulla samaan aikaan, kun kognitiivinen oppimiskäsitys
alkoi saada sijaa behavioristisesta oppimiskäsityksestä (Repo 2010: 8–12). Opetuksessa korostuivat oppimistilanteet, joissa opiskelijat itse aktivoituivat prosessoimaan
tietoa ja opettajan rooli oli rakentaa yhteistoiminnallisuutta tukeva oppimisympäristö. (Tynjälä 1999.) Oppiminen on opiskelijan kykyä osallistua pienryhmää laajemman oppijayhteisön toimintaan. Yhteistoiminnallisuus auttaa opiskelijoita sitoutumaan työskentelyyn ja lisää motivaatiota oppimistilanteessa. Oppimistilanteessa
pienryhmän jäsenet edustavat eritasoista osaamista ja ryhmän tehtäväkokonaisuus
jaetaan erillisiksi osatehtäviksi, joista kukin ryhmän jäsen vastaa. Ryhmään kuuluvat
toimivat välillä yhdessä ja välillä erillään. (Sahlberg & Sharan 2002, Makkonen
2005: 10.) Ryhmän työskentelyn organisoitumisen merkitys on tärkeä, koska jäsenten välille muodostuva oppimista tukeva keskinäinen riippuvuus edistää yksilön
oppimista ja kiinteyttää ryhmän toimintaa (Repo-Kaarento & Levander 2004: 162,
Latham ym. 2008: 35–37, Repo 2010: 33–37). Ryhmän jäsenet tarvitsevat toisiaan
saavuttaakseen tavoitteet, ja siksi opiskelijan oppimistavoitteiden tulee integroitua
ryhmän yhteisiin tavoitteisiin. Ryhmään kuuluvilla on erilaisia vastuita, ja jokaisella
on vastuu myös muiden opiskelijoiden oppimisesta. (Johnson & Johnson 2002,
2009, Sahlberg & Sharan 2002, Makkonen 2005.)
Yhteistoiminnallinen näkökulma korostaa ryhmän jäsenten keskinäisen riippuvuuden lisäksi yksilöllistä vastuuta, tasa-arvoista osallistumista, suoraa ja avointa
vuorovaikutusta sekä oppimisen ja ryhmän toiminnan arviointia (Johnson & Johnson
2002, 2009). Näiltä osin yhteistoiminnallisuus kuvaa myös vertaistyöskentelyn
luonnetta. Lisäksi yhteistoiminnallinen näkökulma toteutuu vertaistilanteissa siinä,
että opiskelijoilla on omat opinnäytetyöt, joista he ovat vastuussa, ja vertaistilanteissa on ennalta sovitut opiskelijoiden positiot. Yhteistoiminnallisuus kehittää myös
opiskelijan sosiaalisia taitoja ja oppimistaitoja, samalla kun perinteinen ryhmätyö
227

tulee menetelmän avulla tehokkaaksi (Repo 2010: 11). Kun opinnäytetyö toteutuu
osana yhteistä projektia, siinä ilmenee silloin yhteistoiminnallisen työskentelyn
piirteet. Yhteistoiminnallisuus-käsitteestä on johdettu erilaisia termejä, kuten yhteistoiminnallinen vertaistyöskentely ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Yhteistoiminnallisuus on liitetty yhdessä oppimiseen, yhteisölliseen oppimiseen, yhteistoimintaa
käsittäviin toimintamuotoihin, ryhmien heterogeenisyyteen, verkkoympäristöön ja
opetusteknologiaan. (Makkonen 2005: 8.)
Yhteistoiminnallisen oppimisen ohella käytetään myös käsitettä yhteisöllinen
oppiminen (collaborative learning). Yhteisöllistä oppimista kuvataan myös sanoilla
koordinoitu tai kollektiivinen, kun opiskelijat osallistuvat yhteiseen tiedon luomiseen (Hakkarainen ym. 1999, Bruffee 1999, Häkkinen & Arvaja 1999, Parviainen
2006). Taustalla on sosiokonstruktivismia edustava oppimiskäsitys (Tynjälä 1999:
40–59, Repo-Kaarento & Levander 2004: 162–163). Repo (2010: 10) toteaa, että
sosiaalitieteilijät haastoivat yksilöllisen oppimisen ja toivat esiin vertaisvuorovaikutuksen tärkeyden osana oppimista. Bruffee (1999) korostaa, että yhteisöllinen oppiminen liittyy korkeakouluopetukseen. Yhteisöllisyys tukee opiskelijan kognitiivista
ja sosiaalista kehittymistä ja vähentää opetuksessa vallitsevaa opettajan auktoriteettiin liittyvää tiedon merkitystä. Ryhmässä esiin tulevat ristiriidat ymmärretään osaksi oppimisen luonnetta ja tavoitteita. Yhteisöllisessä oppimistilanteessa opiskelija
ikään kuin ulkoistaa ajatteluaan, samalla kun he yhdessä kehittelevät käsityksiään.
Kun opiskelija havaitsee omien ja muiden opiskelijoiden välillä näkemyseroja, tämä
käynnistää kriittisen ajattelun ja omien ajatusten muille selittämisen tarpeen. Tällöin
esimerkiksi vertaisparien välillä syntyy keskustelevaa, kuuntelevaa ja kyselevää
vuorovaikutusta, mikä kehittää uutta tietoa.
Yhteisöllisyys liitetään opiskelussa myös ajattelutapaan, jossa vertaisen kunnioittamisella, dialogisuudella ja vastuulla on keskeinen merkitys (Repo 2010: 14).
Yhteisöllisyys liittyy tässä tutkimuksessa opiskelijaryhmiin (vertaispariin), joilla on
sosiaalisia siteitä toisiinsa opinnäytetyön kautta. Vertaispari (vertainen ja ohjattava
opiskelija) työskentelee koko opinnäytetyöprosessin ajan yhdessä. Yhteisöllisyys
viittaa niihin piirteisiin, jotka vertaisparina työskentelyyn liittyvät. Kuten Repo
(2010: 15) toteaa, sattumalta yhteen liittyneet opiskelijat tai ryhmä voivat vähitellen
kehittyä psykologiseksi ryhmäksi ja tulla sen jäsenille merkitykselliseksi. Kun opiskelijat saavat itse muodostaa vertaisparin, se auttaa vertaissuhteen luonnollista
käynnistymistä ja johtaa laadukkaaseen oppimistulokseen (Latham ym. 2008).
Myös vertaistutorointi- ja -mentorointi-käsitteitä käytetään. Vertaistuutorointi
lähtee ajatuksesta, jossa toinen osallistuja on asian suhteen edistyneempi tai taita228

vampi ja ohjaa noviisin oppimista. Perusmerkitykseltään tuutorointi on yksilöllistä
ohjaamista ja opastamista, jota on toteutettu kautta aikojen esimerkiksi työn opettamisessa. Kyseessä on epäsymmetrinen vertaissuhde, jota perustellaan sillä, että
noviisi rohkenee kysyä vertaiselta herkemmin kuin opettajalta tai ohjaajalta. Vertaistuutorointi voi muistuttaa yhteistoiminnallista vertaistyöskentelyä, kun tuutori ja
noviisi sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen ja pyrkivät saavuttamaan asiasta yhteisymmärryksen. Kun tuutorointi on suoraa neuvontaa tai opetusta, tuutorin hallitseva
rooli korostuu. (Lewis 1984: 83, Makkonen 2005: 12.) Tuutorointi perustuu tasaarvoiseen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteeseen, jonka lähtökohtina ovat yksilöllisyys ja luottamuksellisuus.
Kallinen ym. (2006) käyttivät projektissaan käsitteitä vertaistutorointi ja -ohjaus. Vertaistutoroinnilla he tarkoittivat ammattikorkeakoulun opiskelijan vapaaehtoista opiskelijakollegoiden ohjausta opintojen alussa ja niiden aikana. Tavoitteena
oli tukea opiskelijan opiskeluprosessia ja sen kautta tapahtuvaa osaamisen kehittymistä. Vertaisen käsitettä käytettiin tässä yhteydessä lähinnä kuvaamaan saman
koulutusalan opiskelijaa, joka oli aikaisemmin ollut jo samassa tilanteessa. Kirjallisuudessa tällaisesta vertaistoiminnasta on käytetty nimitystä tuutorointi (mm. Lewis
1984, Aittola 1995) tai mentorointi (Juusela ym. 2000) ilman vertais-etuliitettä.
Opinnäytetyöhön liittyvää ohjaus-käsitettä ja sen lähikäsitteitä olen pohtinut tarkemmin artikkelissani Opinnäytetyön ohjaus käsitteenä ja sisältönä (Leinonen 2007:
42–63).
Mentorointi-sanalla on lähes 30 erilaista määritelmää, mikä kuvaa käsitteen
käytön kirjavuutta. Mentorointi yksilön kehittymisen tukena on vanha menetelmä,
jota on käytetty tietoisesti tai tiedostamatta aina, kun ihmiset ovat toimineet yhdessä. Tietotaito on siirtynyt vuorovaikutuksen avulla kokeneemmalta kokemattomalle
(Juusela, Lillia & Rinne 2000: 5, Ronsten ym. 2005, Karjalainen ym. 2006: 96,
Smith 2007, Latham ym. 2008, Jinks 2007.) Leskelä (2005) mainitsee mentoroinnin
olevan jatkuvassa uudelleenmuotoutumisen tilassa. Mentorointia sovelletaan yhä
useammin ryhmissä, ja siksi puhutaankin vertaismentoroinnista. Hyvän mentorin
piirteet ovat samankaltaisia kuin vertaisen. Mentorin kuuntelu- ja kommunikaatiotaidot, ystävällisyys ja toisen ihmisen kohtaamisen taidot korostuvat alan tuntemuksen lisäksi (Latham ym. 2008, Sawatzky & Enss 2009).
Opinnäytetyön laadun tekijät… (2006) julkaisussa suositellaan opinnäytetyön
yhteydessä käytettävän nimitystä vertaisarvioija. Perusteluissa todetaan, että ”vertaisarvioija korvaisi opponentti-nimikkeen kuvaten entistä paremmin opinnäytetyön
tekijän työskentelyä samassa tilanteessa olevan opiskelijatoverinsa opinnäytetyön
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arvioijana, tukijana ja oppijana.” Nimitys vertaisarvioija ottaa mukaan tuen ja palautteen tärkeyden vertaistilanteessa, mutta se ei korosta yhteistyön ja siinä mahdollistuvan oppimisen tärkeyttä. Laatusuosituksissa korostetaan vertaista ja vertaistyöskentelyä erityisesti silloin, kun tehdään samaan aihepiiriin useita opinnäytetöitä.
Tällä mahdollistetaan opiskelijoiden vertaiskeskustelu ja yhteisoppiminen.
Vertaistyöskentely perustuu opiskelijoiden keskinäiseen yhteistoimintaan. Jos
työskentelyyn osallistuu esimerkiksi opettaja tai muu asiantuntijaohjaaja, on työskentelyllä erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet. Vertaistyöskentelyyn osallistuvien opiskelijoiden suhdetta voidaan kuvata symmetriseksi, noviisien keskinäiseksi, homogeeniseksi ja horisontaaliseksi (Makkonen 2005: 6). Vertaistyöskentely ei kuvaa
vain sitä, millaista oppimista se opiskelijassa saa aikaan, vaan se kuvaa myös tavoitteita ja päämääriä, joita yhdessä työskentely voi merkitä opinnäytetyötä tekevälle
opiskelijalle. Olennaista oppimisen kannalta on yhteisiä tavoitteita kehitettäessä
juuri se, että samanaikaisesti eri osapuolet tulevat vastavuoroisesti tietoisiksi jaetuista tavoitteista. Kun vertaistyöskentelyssä ilmenee työnjakoa, se on luonteeltaan
horisontaalista. Opiskelija on vuoroin vertaisena ja vuoroin ohjattavana samalla, kun
hän toimii ja oppii tehtävä- ja metatasolla. (Häkkinen & Arvaja 1999: 210.) Makkonen (2005: 10) käyttää ilmausta yhteistoiminnallinen vertaistyöskentely, joka on
vielä käsitteenä melko tuntematon.
Vertaistyöskentelyn, yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen lähikäsitteitä ovat vertaisarviointi, -tuki ja -ohjaus. Vertaisarvioinnilla tarkoitetaan vertaisten sekä samalla
ammatillisella tasolla olevien opiskelijoiden keskinäistä palautetta ja arviointia,
jossa vertaiset arvioivat säännöllisesti toistensa opinnäytetyöprosessin edistymistä.
Vertaisarviointi voidaan toteuttaa parityöskentelynä, pienryhmissä tai pienryhmien
välillä. Vertaisarviointi perustuu opiskelijatovereiden keskinäiseen sopimukseen ja
sitoutumiseen, jossa vertaisarviointiin osallistuvat määrittelevät etukäteen arvioinnin
sisällöt, kriteerit, arvioinnin ja palautteeseen liittyvät toimintatavat. Vertaisarviointi
koostuu opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä tukevasta sekä opiskelijoiden
keskinäisen yhteistyön edistymisen arvioinnista. (Johnson & Johnson 2009). Opiskelijan edistymisessä arviointi kohdistuu opinnäytetyöaiheen substanssin oppimiseen,
opiskeluun ja opinnäytetyöhön liittyvien taitojen arviointiin sekä vertaistyötaitojen
arviointiin. Tärkeää on arvioida myös vertaisparin työskentelytapaa tavoitteiden
saavuttamisen kannalta sekä vertaistyöskentelyn ilmapiiriä ja kiinteyttä. (Repo
2010: 30.) Tämä edellyttää, että arviointi on kehittävää ja molemminpuolista.
Vertaistuki voi olla arviointitoiminnan tavoite, johon esimerkiksi vertaisarvioinnilla pyritään. Tällöin opiskelija saa toivomaansa ohjausta, tunnustusta tai rohkaisua
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vertaiseltaan. Jos vertaistuki ymmärretään vertaisarvioinnin rinnakkaiskäsitteeksi,
silloin siihen ei liity toiminnan arviointia eikä suoranaista palautetta. Tällöin vertaistuessa korostetaan asioiden yhdessä jakamista. Näin ollen opinnäytetyöprosessissa
vertaistuki ei riitä. Tarvitaan nimenomaan kehittävää, luottamuksellista palautetta ja
arviointia vertaiselta ja vertaiselle, ja se auttaa toinen toisiltaan oppimista ja asiantuntijuuteen kehittymistä. (Hellsten, Outinen & Holma 2004, Ketola 2007.)
Vertaisohjaus kuvaa samassa opiskelutilanteessa ja samojen asioiden kanssa
työskentelevien vertaisten vastavuoroista kokemusten vaihtoa sekä vuorovaikutteista
kommunikointia. Vertaisohjaus on yhdessä oppimista ja oman osaamisen sekä erilaisten mielipiteiden esilletuomista. Sosiaalisilla suhteilla ja ilmapiirillä on vertaisohjauksen onnistumisen kannalta tärkeä merkitys. Se lisää luottamusta ja kumppanuutta. (Nurmela 2002, Hellsten ym. 2004, Leskelä 2005, Kallinen ym. 2006, OraHyytiäinen 2004.) Johnsonin ja Johnsonin (2009) mukaan sosiaalisen keskinäisriippuvuuden laatu ja sen aste ovat yhteydessä tavoitteiden saavuttamiseen, opiskelijoiden suhteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin. Myönteinen keskinäisriippuvuus edistää
edellä lueteltuja asioita, kun vastaavasti kielteinen keskinäisriippuvuus heikentää
niitä (Latham ym. 2008).
Käsitteiden sekavuuden välttämiseksi ja tutkimuksen luonteen vuoksi käytän
tässä tutkimuksessa käsitteitä vertaistyöskentely ja -toiminta, jotka kuvaavat opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden keskustelun, jaetun merkityksen ja yhteisen ymmärryksen rakentamista vuorovaikutuksessa nimettyjen vertaisten kanssa. Olennaista on, että opiskelijat yhdessä pohtivat opinnäytetyöprosessiin liittyviä asioita. Keskustelun aikana esitetään eri vaihtoehtoja ja ratkaisumahdollisuuksia käsiteltäviin
asioihin tavoitteiden saavuttamiseksi. Suotavaa on, että tilanteeseen osallistuvat
asettavat toiminnalleen tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan keskinäisen vuorovaikutuksen avulla. (Littleton & Häkkinen 1999: 21, Häkkinen & Arvaja 1999: 210,
Makkonen 2005: 10.)
Vertaistyöskentely ja -toiminta tarkoittavat opiskelijan suunnitelmallista tapaamista opinnäytetyöprosessin aikana, jolloin keskustelun, kuuntelun ja ennakkoon
laadittujen tavoitteiden avulla pyritään yhdessä luomaan oppimista ja opinnäytetyötä
edistävä tilanne. Tavoitteena on, että vertaistilanteen osallistujat valmistautuvat
siihen suunnitellusti. Näin voidaan tukea opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä
sekä opiskelijoiden keskinäistä yhteisöllisyyttä (Ronsten ym. 2005, Burritt, Steckel,
Wallac & Hunter 2007). Allenin ja Ebyn (2004) mukaan mentorointisuhteessa säännölliset tapaamiset lisäsivät vuorovaikutuksen ja psykososiaalisen tuen laatua. Tapaamisten laatu ja luonne olivat tärkeitä myös asiaan motivoitumisen kannalta.
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Opinnäytetyö on oppimistehtävänä sellainen, että se soveltuu opiskelijoiden
keskinäiseen työskentelyyn ilman, että opettaja ja työelämän asiantuntija osallistuvat siihen jatkuvasti. Makkonen (2005) mainitsee, että vertaistoiminnan kohteena
olevan tehtävän pitää tarjota opiskelijalle sopivasti haastetta, jolloin noviisien välinen yhteistyö korostuu. Myöhemmin tutkimustulosten yhteydessä käytän tarvittaessa
esimerkiksi käsitteitä vertaisohjaus, -tuki ja -oppiminen, jos ne kuvaavat vertaistilanteen sisällöllistä luonnetta.
2.2

Vertaisen valinta ja vertaistyöskentelyn aloittaminen

Opinnäytetyöhön liittyvissä tutkimuksissa (Frilander 2000, Leinonen 2001, Frilander-Paavilainen 2005) on kiinnitetty huomiota opinnäytetyön ohjaajan ja opiskelijan
vuorovaikutukseen. Opinnäytetyön ohjauksen yhteydessä korostetaan useimmiten
opettajan ja työelämänohjaajan merkitystä ja asiasta puhutaan kolmikantayhteistyönä (Rissanen 2003, Frilander-Paavilainen 2005). Tämä näkemys ei ota huomioon
opiskelijoiden keskinäistä, vertaisuuteen perustuvaa yhteistyötä. Laatusuosituksien
perusteluissa todetaan, että opinnäytetyön ”ohjausprosessissa voi olla mukana opinnäytetyön tekijän ja ohjaavan opettajan lisäksi tekstinohjaaja, vertaisopiskelija/-t ja
muita asiantuntijaohjaajia” (Opinnäytetyön laadun tekijät… 2006). Vertaistoiminta
ei ole ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöprosesseissa vielä vakiintunut käytäntö.
Vertaisen merkitys opiskelun tukena ja oppimisen resurssina on merkittävä voimavara, jota on hyödynnetty vähän virallisen ohjauksen tukena (Micari, Streitwieser
& Light 2006, Väisänen 2003, Nummenmaa & Lautamatti 2004, Penttinen 2005,
Nummenmaa & Soini 2009). Vertainen muodostaa yhdessä ohjattavan opiskelijan
kanssa oman vertaisryhmän tai -parin. Vertaisen tuen tarve on ilmeinen opinnäytetyöprosessissa, kun asiantuntijuus ymmärretään yhteisöjen kyvyksi luoda yhdessä
uutta tietoa. Yhteistyössä juuri vuorovaikutustaitojen hallinnasta on tullut keskeinen
asiantuntijuutta kuvaava piirre (Benkert ym. 2005, Isopahkala-Bouret 2008, Raines
2008, Sawatzky & Enss 2009).
Vertaistoiminnan tueksi Kajaanin ammattikorkeakoulun terveys- ja liikuntaalalla on kehitetty suositeltava ohjeistus (kuvio 22), joka tukee vertaistyöskentelyn
käynnistymistä (Ketola 2007). Vertaistoiminta käynnistyy opinnäytetyön ideaseminaareissa, joissa keskustellaan opiskelijaryhmän kanssa vertaisen merkityksestä.
Ideaseminaareissa opiskelija perehtyy opinnäytetyöprosessin kokonaisuuteen ja
aiheen valinnan tärkeyteen oman asiantuntijuuden sekä työelämän kehittämisen
näkökulmasta. Seminaareissa keskustellaan ryhmän opinnäytetyöaiheista. Aiheet
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niputetaan tutkimus- ja kehittämistyötä tukeviksi teemoiksi, mikä helpottaa opiskelijoita hahmottamaan omaa kiinnostustaan vastaavat opinnäytetyöt ja niiden tekijät.
Tämä auttaa opiskelijaa ohjautumaan vertaiseksi sellaiseen opinnäytetyöhön, jonka
aihe häntä kiinnostaa.
Vertaispari muodostaa Penningtonia (2005) soveltaen psykologisen ryhmän, jossa vertainen ja ohjattava opiskelija ovat tietoisia toistaan ja kokevat muodostavansa
oman ryhmän. Vaikka vertaisella ja ohjattavalla ei ole samansuuntainen aihe, olennaista on, että he kokevat vertaisparin sisäisen vuorovaikutuksen merkitykselliseksi
samoin kuin yhteiset tavoitteet. Vertaiseksi tai vertaispariksi kannattaa liittyä niiden
opiskelijoiden, joiden kesken on mahdollista luoda luottamuksellinen suhde (Eteläpelto 2009: 18–20). Opiskelijoiden pitää voida itse vaikuttaa vertaisparin muodostumiseen (Latham ym. 2008: 27–31). Pitkäkestoisen vertaissuhteen merkityksellisimpiä vaatimuksia on juuri luottamus, joka käsittää toisen kunnioittamisen, erilaisuuden hyväksymisen ja uskoa toisen opiskelijan haluun tukea toista. Vertaistoiminnan kannalta tärkeitä käsitteitä ovat vertaisparin koheesio, polarisaatio, päätöksentekoprosessi ja ristiriitojen hallinta. (Siitonen & Valo 2007: 60, Repo 2010: 7.)

Päätös
vertaisesta

Vertaisen valinta  vertaisparin (vertainen ja ohjattava)
muodostuminen

Vertaistilanteesta
sopiminen ja siihen
valmistautuminen

Työskentelysopimus

Aiheanalyysin
vertaistilanne
Vertaistilanteiden
arviointi: kirjoitelma ja argumentointi oppimispäiväkirjaan

Vertaistilanteiden merkitys

Opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanne
Valmistuvan opinnäytetyön vertaistilanne

Asiantuntijuuden
kehittyminen

Muut vertaistilanteet
(rajattu tutkimuksen
ulkopuolelle)

Kuvio 22. Vertaistilanteet opinnäytetyöprosessissa (Ketola 2007).
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Kuviossa 22 leveät nuolet kuvaavat vertaistoimintaa siltä osin, kuin sitä tässä tutkimuksessa olen tarkastellut. Kaksisuuntaiset kapeat nuolet kuvaavat sitä, milloin
vertainen ja ohjattava opiskelija kohtaavat vertaistilanteissa opinnäytetyöprosessin
aikana. Vertaistyöskentelyn aloittamisen osalta on suositeltu, että vertaispari keskustelee sekä sopii yhteistyön alussa seuraavista asioista:
–

–

–

–

Opiskelija kuvaa opinnäytetyönsä idean, itseään oppijana ja senhetkistä osaamistaan. Vertainen perustelee myös kiinnostuksensa ohjattavan opinnäytetyön
aihetta kohtaan. Tässä luodaan perustaa yhteisölliselle vertaistyöskentelylle.
Pääsääntöisesti käytössä on yksipuolinen vertaisuus eli vertainen toimii vertaisena opinnäytetyön tekijälle. Vastavuoroisessa vertaisuudessa molemmat ovat
toistensa vertaisia joko samanaikaisessa tai eriaikaisessa vertaistapaamisessa.
Vertaisen ja ohjattavan opiskelijan päädyttyä yhteistyöhön selkiytetään vertaisprosessia ja sovitaan, miten vertaisyhteistyö järjestetään opinnäytetyöprosessin
aikana.
Asioista sovitaan mahdollisimman pian oman aiheen valinnan jälkeen, hyvissä
ajoin ennen aiheseminaareja. (Ketola 2007.)

Sitoutuminen vertaissuhteeseen voidaan ilmaista molemminpuolisella työskentelysopimuksella, joka tehdään kirjallisesti tai suullisesti. Työskentelysopimuksessa
kirjataan ylös alussa molempien keskinäisten odotusten kokonaisuus. (Nummenmaa
& Lautamatti 2004: 146.) Nummenmaa ja Soini (2009: 435) nimeävät sopimuksen
juridisen ja psykologisen ulottuvuuden. Opinnäytetyön sopimus on lähinnä psykologinen, ja se muuntuu prosessin aikana. Ongelmia saattaa tulla, jos odotuksia ei tunnisteta, ne kielletään tai ne eivät toteudu. Sopimuksella, joka varmistetaan vertaistilanteessa, pyritään turvaamaan vertaistyöskentelyn onnistuminen. Sopimuksessa
sovitaan aikataulusta, työskentelytavasta, ohjauksen hakemisesta, yhteydenottotavasta, vertaistapaamisen etenemisestä, ohjaussuhteesta ja muista opiskelijalle tärkeistä asioista. Myös molempien osapuolten odotuksista vertaistyöskentelylle on
hyvä keskustella samoin kuin siitä, mihin he ovat valmiita sitoutumaan. (LindblomYlänne & Wager 2004, Ronsten ym. 2005.) Työskentelysopimus ja sen sisällöistä
keskusteleminen on ensimmäinen askel vertaisuuden ja vertaistyöskentelyn aloittamisessa. Se orientoi tavoitteisiin ja sitouttaa opiskelijan yhteistyöhön. Vertaisuus on
opiskelijalle uusi asia, jota hän opiskelee todennäköisesti ensimmäistä kertaa suunnitelmallisesti ja hallitusti.
Opiskelijan on vertaisena mietittävä motivaatiotaan, sitoutumistaan, ajankäyttöään ja vastuutaan, jotka ovat keskeisiä asiantuntijuutta tukevassa oppimisessa. Tärkeää on, että opiskelijat yhdessä muodostavat vertaisparin, jossa jokainen oppii ja
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voi opiskella. Repo (2010) tarkastelee ryhmän oppimista motivaationaalisesta, kognitiivisesta, emotionaalisesta ja sosialisaation näkökulmasta. Näillä on merkitystä
vertaisparin oppimiseen. Opinnäytetyöprosessin alkaessa opiskelijoilla on ollut keskimäärin kaksi vuotta sama oppimisyhteisö. Yhteinen opiskelutausta toimii alkavan
vertaistyöskentelyn yhteisen kokemuksen ja ymmärtämisen resurssina. Pitkäkestoisessa yhteistyössä opiskelijoiden yhteinen historia on merkittävä voimavara yhteisölliselle kehittymiselle (Havukainen 2008: 112, Eteläpelto 2009: 35). Hakkarainen
ym. (2002) toteavat, että yhteisön merkitys korostuu silloin, kun tietointensiivisyys
ja koettu stressi lisääntyvät ja tukea haetaan yhteisöistä.
Vertaisen ja ohjattavan opiskelijan yhteistyö perustuu vertaissuhteelle, jossa samanaikaisesti harjoitellaan ammatillista yhteistyösuhdetta. Tämä käsittää samoja
piirteitä kuin hyvä ohjaussuhde yleensäkin. Ontologisessa mielessä vertaisen keskeisiä ominaisuuksia ovat toisen ihmisen kunnioittaminen, tasavertaisuus, vuorokuuntelutaidot, uteliaisuus oppimiseen ja sitoutuminen. Lisäksi vertaisen ja ohjattavan
pitää olla tietoisia omista vastuista, velvollisuuksista ja niiden merkityksestä vertaistyöskentelyssä. Lähtökohtana on vastavuoroinen oleminen ja molemminpuolisuus
eksistentiaalisella tasolla. Näitä asioita voidaan pitää lähtökohtana vertaisuudelle.
(Peavy 2004: 23–34, Nummenmaa & Soini 2009: 434–435, Smith 2007.) Vertaissuhteen merkitys korostuu juuri asiantuntijuuden kehittymisen tukemisessa, ei niinkään
perinteisessä ohjaamisessa (Jinks 2007). On muistettava, että vertaistilanteissa ilmenevien opiskelijasuhteiden ja sosiaalisen osallistumisen kohtuutonta painottamista
opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymisen ja opiskelijan normaaliuden kriteerinä on
vältettävä (Rauhala 2007, 2009).
Tutkimuksessa käytän nimitystä vertainen opiskelijasta, joka perehtyy, valmistautuu ja arvioi opiskelijakollegan opinnäytetyöprosessia. Opiskelijasta, jonka opinnäytetyöprosessia käsitellään vertaistilanteissa, käytän selvyyden vuoksi nimitystä
ohjattava opiskelija tai opinnäytetyötä tekevä opiskelija. Ohjattava-käsite ei viittaa
tässä yhteydessä opiskelijan passiivisuuteen. Yhdessä vertainen ja ohjattava opiskelija muodostavat vertaisparin tai -ryhmän. Seuraavissa luvuissa kuvaan tarkemmin
vertaistilanteeseen valmistautumisen ja vertaistilanteen teoreettisia perusteita.
2.3

Vertaistilanteeseen valmistautuminen

Opinnäytetyö asemoituu kokonaisuutena osaksi ammattikorkeakouluopiskelijan
elämää, tulevaisuuteen suuntautumista sekä oppimis- ja opiskeluprosesseja. Samassa
opiskeluvaiheessa olevat opiskelijat muodostavat heterogeenisen ryhmän situatio235

naalisten tekijöiden lisäksi myös opiskelu- ja oppimisorientaatioiltaan. Ammattikorkeakouluopiskelijat suuntautuvat ammatilliseen opiskeluorientaatioon, joka korostaa
koulutuksen tuomaa käytännön pätevyyttä (Vanhanen 2000, Lavikainen 2010: 64).
Osaamisen puute ei ole ainut syy, jos opiskelija kokee opinnäytetyön hankalaksi tai
ylitsepääsemättömäksi. Myös opiskelijan vakiintuneet opiskeluorientaatiot ja asennoitumistavat voivat olla esteitä opinnäytetyöprosessin etenemiselle. (Nummenmaa
& Lautamatti 2004: 58–59.) Opiskelijakeskeinen ja prosessisuuntautunut vertaisryhmä luo opiskelijalle yhden erilaisen oppimisyhteisön. Vertaistyöskentely tukee
opiskelijan mahdollisuuksia kehittyä opinnäytetyöprosessin aikana itsensä ja työelämän kannalta tärkeiden kompetenssien saavuttamisessa.
Opiskelija suunnittelee vertaistilanteen ennakolta, mutta on vaikea kuvata, mitä
tilanteessa ja keskustelussa lopulta tapahtuu. Tilanne on aina ainutkertainen, kuten
inhimillinen vuorovaikutus yleensäkin. Oppimisen lisäksi vertaisen ja ohjattavan
vuorovaikutus- ja kommunikaatioprosessit ovat tärkeitä (Peavy 2004, Sawatzky &
Enss 2009). On myös luonnollista, että opinnäytetyöprosessin aikana opiskelijan
kokemuksen karttuessa vertaistilanteet muuttuvat ja kehittyvät vuorovaikutukseltaan
ja sisällöltään. Vertaistilanteessa korostuvat ohjaus, keskustelu ja kuunteleminen,
samalla kun se tuo tilanteeseen vahvan opiskelijakeskeisen näkökulman. Nummenmaa (2005: 89–93) korostaa ohjauskeskustelun merkitystä silloin, kun opiskelijaa
tuetaan määrittelemään ratkaistavia ongelmia tai selventämään omia käsityksiään
siitä, mistä milloinkin on kysymys. Tavoitteena on auttaa ohjattavaa reflektoimaan
oppimistaan, ratkaisujaan ja perustelujaan opinnäytetyöhön liittyvissä asioissa. Tärkeää on myös opiskelijan tyytyväisyyden ja motivaation lisääminen sekä osaamisen
kehittymisen tukeminen. (Ronsten ym. 2005, Burritt ym. 2007.) Siksi vertaistilanteessa tulevat esiin herkästi opiskelijan yksilölliset asenteet, motiivit, arvostukset,
sitoutuminen ja kiinnostus opinnäytetyötä ja vertaistilanteita kohtaan. Nämä vaikuttavat myös vertaistilanteen mielekkääksi kokemiseen ja vertaisparin koheesion,
kiinteyden ja keskusteluyhteyden kehittymiseen (Siitonen & Valo 2007: 60). Ohjauskeskustelu haastaa vertaisen ja ohjattavan dialogiseen vuorovaikutukseen, mikä
edellyttää molemminpuolista luottamusta ihmisenä ja opiskelijana (Penningeton
2005, Sarja 2011: 93).
Vertaistilanteeseen valmistautumista lähestyn didaktisen kolmion avulla (kuvio
23). Vertaisen ja ohjattavan opiskelijan yhteisen kiinnostuksen ja sitoutumisen kohteena ovat opinnäytetyöprosessiin liittyvät asiat, jotka ovat myös oppimisen kohteena. Opiskelijan ja vertaisen suhdetta voidaan kutsua symmetriseksi pedagogiseksi
suhteeksi. Symmetrisyys viittaa tässä horisontaaliseen vuorovaikutukseen sekä päte236

vyyden ja sosiaalisen olemisen samanarvoisuuteen (Latham ym. 2008). Didaktisen
kolmion mukaista ohjausajattelua on kritisoitu objektivoivaksi, koska se korostaa
yksilöllisyyttä. Piirainen (2006: 170) toteaa, että opiskelija rikastuttaa yksilöllisyyttään, kun hän toimii yhteisössä muiden opiskelijoiden kanssa. Näin opiskelija ymmärtää toisten kanssa ja toisten avulla myös itseään. Näkemys edustaa Rauhalan
holistista ihmiskäsitystä. Kun opinnäytetyötä tekevä opiskelija ja vertainen ymmärretään henkilönä toisten joukossa, häntä ei pidetä tällöin itsekeskeisenä toimijana.
Opiskelija on maailmaan sitoutunut, toimiva, muiden kanssa vuorovaikutuksessa
oleva ja vastuunsa ottava. Opiskelija käy dialogista prosessia oman maailmankuvansa ja situaationsa välillä. (Lehtovaara 1994: 159, Rauhala 2009: 225.) Rauhala
(2009: 211) vetoaa myös ihmisen yksinäisyyteen ja toteaa, että vasta kun ihminen
osaa tulla toimeen vaikeimman ihmisen, oman itsensä, kanssa, on helpompaa olla
yksilöllinen ihminen toisten joukossa. Opiskelija on läsnä aina omassa situationaalisuudessaan.
OPINNÄYTETYÖ

(

Didaktinen suhde
(Ohjaussuhde)

Vertais-

tilanne

VERTAINEN

OHJATTAVA OPISKELIJA
Pedagoginen suhde
(Vuorovaikutus)

Kuvio 23. Vertaistilanteen suhteet.

Vertaistilanteisiin valmistumisessa korostuvat ohjattavan ja vertaisen kohtaaminen,
vuorovaikutuksen onnistumisen varmistaminen, opinnäytetyön sisältöön perehtyminen ja vertaistilanteen situationaalisten tekijöiden huomioon ottaminen. Juuri kognitiivisiin, emotionaalisiin, yhteisöllisiin ja motivationaalisiin asioihin valmistautuminen edistävät vertaistilanteissa oppimista (Johnson & Johnson 2009). Olennaista on,
että vertaistilanteessa pääsevät esille osallistujien ontologiset, epistemologiset ja
situationaaliset olemispuolet (Lehtovaara 1994: 178). Vertaistilanteissa korostuu
yhteisöllisyys, mikä tukee myös käsitystä asiantuntijuuden oppimisen sosiaalisesta
merkityksestä (Hakkarainen ym. 2002: 460–461, Wenger 2003, Parviainen 2006:
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166, Repo 2011). Opiskelijan ja vertaisen kasvokkain keskustelu on tärkeää, koska
se on merkityksellinen opiskelijan emotionaalisen vertaistuen kannalta.
Jokainen vertaistapaaminen edellyttää konkreettista vertaistilanteeseen valmistautumista sekä vertaiselta että ohjattavalta opiskelijalta. Ohjattavalta se edellyttää
opinnäytetyön senhetkistä asiallista kirjallista kuvaamista ja vertaistilanteen etenemisen suunnittelun kuvaamista. Vertaiselta tuloksellinen vertaisuus edellyttää säännöllistä sekä ennalta huolellista opinnäytetyöhön perehtymistä, lukemista, kysymysten, palautteen ja arvioinnin miettimistä sekä käsiteltävien asioiden listaamista. On
hyvä lähettää toiselle ennalta tutustuttavaksi keskusteluaiheet tavoitteineen. Vertaistilanteen alussa yhdessä keskustellaan ja päätetään, miten ennakolta laadittu suunnitelma ohjaa tilanteen etenemistä. Tällä varmistetaan tehokas ajankäyttö ja aiheessa
pysyminen. (Hellsten ym. 2004.) Ennalta jäsennellyt asiat auttavat hahmottamaan
keskustelun sisältöjä ja tukevat didaktista suhdetta. Siihen, miten vertaistilanteessa
lopulta onnistutaan, vaikuttaa olennaisesti vertaisen ja ohjattavan vuorovaikutus
sekä sen laatu (Allen & Eby 2004). Opiskelijan valmistautumista vertaistilanteeseen
on tuettu kuvaamalla suosituksia sekä vertaiselle että ohjattavalle (taulukko 31.)
Taulukko 31. Suosituksia vertaistilanteeseen valmistautumiseksi (Opinnäytetyöpakki
2007).
Vertainen

Opinnäytetyön tekijä
(ohjattava opiskelija)

 laatii tavoitteet vertaistilanteelle ja oppimiselle

 laatii vertaistilanteen kokonaissuunnitelman

 laatii kriteerit keskusteltaville asioille ja

 suunnittelee vertaistilanteen ajankäytön

kehittämiskohteille
 kirjaa keskustelukysymykset, jotka toimivat
tilanteessa tukena
 valmistautuu vertaistilanteen arvioimiseen ja
palautteeseen
 valmistautuu opiskelijakollegan kohtaamiseen

 laatii tavoitteet oppimiselleen
 miettii opinnäytetyön kehittämiskohteita ja
vaihtoehtoisia ratkaisuja
 valmistautuu vertaistilanteen arvioimiseen ja
palautteeseen
 valmistautuu opiskelijakollegan kohtaamiseen
 miettii seuraavan vertaistapaamisen
ajankohtaa

Opiskelijakeskeinen näkökulma lähtee ajatuksesta, että ohjattavalla itsellään on
tärkein tieto asiasta. Ohjattava osallistuu itse aktiivisesti esittämiensä kysymysten
ratkaisemiseen. Vertaisen tavoitteena on vahvistaa ohjattavan kykyä tehdä itse ratkaisuja ja välttää valmiiden ratkaisumallien tarjoamista. (Onnismaa 2007: 25–27.)
Kun vertaistilanteeseen valmistaudutaan hyvin, se tarjoaa opiskelijalle uudenlaisen
yhteisöllisen tilan oppia, suuntautua opinnäytetyöprosessissa eteenpäin sekä vahvis238

taa voimavaroja ja psyykkistä hyvinvointia (Johnson & Johnson 2009). Epistemologisesta näkökulmasta katsottuna vertaisen tulee pyrkiä ymmärtämään ohjattavan
opiskelijan oppimisen jatkuvuus ja hänen tapansa käsitellä asioita. Kun vertainen
aiheuttaa särön ohjattavan tietoperustaan, jatkuvuus särötilanteen ja henkilökohtaisen tiedon välillä on oleellista opiskelijan epistemologisen kehittymisen kannalta.
Jatkuvuus edellyttää vertaiselta ohjattavan epistemologisten näkökulmien tuntemista, mikä on vaikeaa jo kokeneellekin pedagogille tai ohjaajalle. (Malinen 2003, Malinen & Laine 2009.)
Ensimmäisiin vertaistilanteisiin valmistautuessa vuorovaikutus- ja ohjaussuhteen luominen on tärkeää. Vertaisen ja ohjattavan on hyvä miettiä ennakkoon omia
vuorovaikutustaitojaan ja pyrkiä varmistamaan omilla vahvuuksillaan hyvä perusta
vertaistyöskentelylle. Jo pelkkä keskittyminen toiseen ja tilanteeseen saattaa ensimmäisillä tapaamiskerroilla riittää. Tällöin luodaan perusta yhteistyölle, tutustutaan toisiin, selvitetään ryhmään kuuluvien odotuksia ja sitoumuksia sekä varmistetaan yhdessä työskentely. Yhteistyöhön liittyvien toimintakäytäntöjen osalta suositellaan keskusteltavaksi tapaamisten ajoitus ja tiheys, tapaamisaika, tapaamisten
työjärjestys, yhteydenpitokäytäntö ja vertaistapaamisten sykli (Allen & Eby 2004).
Valmistautuminen ja keskustelu kannattelevat vertaisryhmää eteenpäin (Repo 2010:
16). Vertainen voi odottaa ohjattavalta, että tämä valmistautuu vertaistilanteeseen,
tuottaa ajoissa opinnäytetyöhön liittyvää aineistoa luettavaksi vertaiselle, pitää
säännöllisesti yhteyttä vertaiseen ja noudattaa sovittuja sopimuksia. Ohjattava opiskelija voi odottaa vertaiselta tilanteeseen valmistautumista, suullista ja kirjallista
arviointia ja yleisten toimintakäytäntöjen noudattamista. (Nummenmaa & Lautamatti 2004: 63–64.) Sitoutuminen yli vuoden kestävään opinnäytetyöhön ja vertaisuuteen alkaa ensimmäisistä keskusteluista.
Vertaistilanteissa on aiheellista keskustella opiskelijan orientoitumisesta opinnäytetyöhön ja vertaisuuteen. Opiskelijan orientoituminen antaa tietoa hänen erilaisesta tuen tarpeestaan. Esimerkiksi pro gradu -tutkielman tekemistä opiskelijat kuvasivat laajana opintosuorituksena tai myyttisenä asiana. Myyttisyyteen viittasivat
ilmaukset viimeisestä tuomiosta, suuresta seikkailusta ja lapsen synnyttämisestä.
Myyttisyys korostui juuri pro gradu -tutkielman aloittamisen kynnyksenä. Siksi
opinnäytetyön aloitusvaiheeseen on keskityttävä, koska opiskelijan osaamisesta ja
kiinnostuksesta huolimatta siitä voi muodostua koko opiskelun loppuvaihetta leimaava painajainen. (Nummenmaa & Lautamatti 2004: 65–69.) Opiskelun pitkittyminen ja keskeyttäminen liittyvät usein opinnäytetyön loppuunsaattamisen vaikeuteen (Nummenmaa & Soini 2009: 433, Lavikainen 2010: 52). Ammattikorkeakoulun
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terveysalan opiskelijat (n=159) kuvasivat opinnäytetyötä myönteiseksi asiaksi. Vain
14 opiskelijaa kuvasi opinnäytetyön hyödyttömäksi ja turhaksi. Opiskelijat pitivät
opinnäytetyön aloittamista ja rajausta vaikeana. (Leinonen 2001.) Opinnäytetyö
edellyttää muista ammattikorkeakouluopinnoista poiketen laajaa, monimuotoista,
pitkäkestoista ja vaativaa konstruktiota, joka etenee hitaasti.
Käytännössä tärkeää on keskusteluun valmistautuminen perehtymällä opiskelijaan ja hänen opinnäytetyönsä senhetkiseen kokonaisuuteen, kehittämiskohteisiin ja
ratkaisuihin. On tärkeää tunnistaa mahdolliset ongelmat, ennen kuin niitä ryhdytään
ratkaisemaan. Myös tilanteissa esille tuleville kysymyksille ja hiljaisille hetkille
tulee varata aikaa, samoin kuin koko tilanteen kokonaisuuden hahmottamiselle.
Tilaisuudessa korostetaan asioiden tulkinnanvaraisuutta ja erilaisia toimintamahdollisuuksia. Kun vertaistilanteita on takana jo useita, on valmistautumisen yhteydessä
palautettava mieleen aikaisemmat tapaamiset ja niissä esille otetut asiat: mistä keskusteltiin, mitä sovittiin, miten tilanne onnistui, millainen tunnelma oli ja muut merkitykselliset asiat ja sopimukset. (Nummenmaa 2005: 94–95.)
2.4

Vertaistilanne

Vertaistilannetta lähestyn pedagogisena prosessina, jossa lähtökohtana ovat vertaisen
ja ohjattavan opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymistä kuvaava kokonaisuus. Kohtaaminen tapahtuu vertaistilanteessa ja sen sosiaalisessa kontekstissa. Kuvaus täydellisestä vertaistilanteesta vertaisen ja opinnäytetyötä tekevän opiskelijan välillä on
teoreettisesti ja käytännöllisesti mahdoton sen moninaisuuden ja opiskelijan yksilöllisyyden vuoksi (kuvio 24).
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Päätös
vertaisesta

Vertaistilanteesta
sopiminen ja siihen
valmistautuminen

Vertaisen valinta  veraisparin (vertainen ja ohjattava)
muodostuminen

Aiheanalyysin
vertaistilanne
Vertaistilanteiden
arviointi:
kirjoitelma ja
argumentointi
oppimispäiväkirjaan

Opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanne
- suunnitelma
Valmistuvan opinnäytetyön vertaistilanne

Vertaistilanteiden
merkitys

Asiantuntijuuteen
kehittyminen

Muut vertaistilanteet
(ei tutkittu)

OPINNÄYTETYÖ

Epistemologinen
vertaisuus

VertaisVERTAINEN
Holistisuus

tilanne

Eksistentiaalinen
vertaisuus

OHJATTAVA OPISKELIJA
Holistisuus

Kuvio 24. Vertaistilanteet opinnäytetyöprosessissa ja vertaistilanneasetelma tutkimuksen esiymmärryksen lähtökohtana (ks. kuviot 22 ja 23).

Kuvio 24 kuvaa tutkimuksen teoreettisen esiymmärryksen kokonaisuutta vertaistilanteen tutkimisen osalta. Ylempi ympyrä kuvaa koko opinnäytetyön vertaisprosessia, jota olen jo aikaisemmin tässä luvussa kuvannut. Alempi ympyrä on kuvaus
yhdestä vertaistilanteesta. Kuvaus on teoreettinen esiymmärrys kokonaisuudesta,
jonka avulla asiantuntijuuteen kehittyminen mahdollistuu. Seuraavaksi pohdin vertaistilannetta sen keskeisten piirteiden avulla.
Oppiminen tapahtuu opiskelijan itsenäisenä suhteena tietoon ja kokemukseen
(kognitiivinen konstruktivismi). Vertaistilanteissa oppiminen perustuu osallistumi241

seen vuorovaikutus- ja ohjaussuhteeseen, jossa tietoa rakennetaan yhdessä ja jossa
oppiminen ymmärretään kehittymisenä asiantuntijuuteen (Sfard 1998, Hakkarainen
ym. 2002: 460, Wenger 2003). Tärkeää on, millaisissa opiskelijoiden välisissä suhteissa kohtaaminen tapahtuu (Sarja 2011: 92, 97). Osan I luvussa 3 kuvasin opinnäytetyön pedagogista luonnetta ontologisen ja epistemologisen kehän avulla. Pedagogisessa vuorovaikutussuhteessa korostuvat suhtautuminen toiseen opiskelijaan ja
itsensä tiedostaminen osana tätä suhdetta. Suhdetta voidaan lähestyä vertaistilanteessa eksistentiaalisen vertaisuuden avulla. Vastaavasti didaktista suhdetta voidaan
lähestyä epistemologisen vertaisuuden avulla, jolloin siinä korostuu toisen ymmärtäminen (kysyminen, kuunteleminen ja vastaaminen). (Karjalainen ym. 2006: 98–
101, Piirainen 2008.) Vertaistilanteen epistemologisuuden ja eksistentiaalisuuden
lisäksi tärkeää on ottaa huomioon sekä tilanteen että opiskelijan henkilökohtainen
situationaalisuus.
Tässä tutkimuksessa rajaan vertaistilanteen niihin suunniteltuihin kohtaamisiin,
joissa ovat läsnä vertainen ja ohjattava opiskelija. Lähtökohtana on, että vertaistilanne tukee opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa, oman ammattialan sisällöllisissä asioissa sekä niitä koskevissa reflektoivissa ja kriittisissä keskusteluissa sekä
opiskelijakollegan kohtaamisessa. Vertaistilanne on osa opinnäytetyön ohjauskäytäntöä, jonka suunnittelu ja konkreettinen toteutus ajankohtineen ovat vertaisparin
päätettävissä. Vertaistilanne voidaan toteuttaa ammattikorkeakoulun tiloissa, opiskelijan kotona tai työpaikalla. Tärkeää on ympäristön rauhallisuus, häiriötekijöiden
poissulkeminen ja ilmapiirin suotuisuus häiriöttömälle keskustelulle. (Hakala 1998,
Leinonen 2001, Hellsten ym. 2004.)
Vertaistilanteen toteutumisen osalta Opinnäytetyöpakin (2007) ohjeistuksessa
todetaan seuraavaa.
–
–

–
–

–
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Alussa tarkistetaan yhdessä vertaistilanteen tavoitteet, tarkoitus, eteneminen ja
aikataulu.
Sitten keskustellaan, tehdään kysymyksiä ja havainnoidaan opinnäytetyöhön
liittyviä asioita ennalta laadittujen kysymysten, tavoitteiden ja kriteerien pohjalta.
Seuraavaksi kirjataan tilanteen havainnot ja keskustelu sovitun mukaisesti.
Lopuksi annetaan molemminpuolinen palaute oppimisesta, tilanteen onnistumisesta, tavoitteiden saavuttamisesta, vertaistilanteessa toimimisesta, valmistautumisesta jne.
Näitä asioita sovelletaan sekä yksilö- että ryhmätilanteissa (seminaareissa).

Oppimisilmapiiri on tärkeä vertaistilanteen onnistumiseksi. Ilmapiiriin vaikuttavat
sekä fyysiset että psykologiset olosuhteet. Fyysiseen ilmapiiriin vaikuttavat tilanteen
järjestelyihin liittyvät asiat ja psykologiseen ilmapiiriin vuorovaikutuksen autenttisuus, avoimuus, luottamus ja toisen kunnioittaminen. (Nummenmaa & Lautamatti
2004: 130, Repo 2010: 140, Sarja 2011: 93.) Yhteisöllisyyttä tukevat vertaistilanteet
luovat itsessään hyväntahtoista ilmapiiriä (Johnson & Johnson 2009). Kun kohdataan turvallisessa ilmapiirissä, opiskelijat tuntevat olevansa tasavertaisessa suhteessa. Oppijan tulisi saada toimia omien käsitystensä mukaan ilman pelkoa nöyryytyksestä, väheksymisestä tai muusta kielteisestä palautteesta. Myönteisessä ilmapiirissä
opiskelija reflektoi, hyötyy keskustelusta ja palautteesta sekä pyrkii oppimaan. Hakala (1998: 153) kuvaa ohjausilmapiirin kannalta merkitykselliseksi seikaksi asioiden rauhallisen käsittelyn. Kiire, papereiden siirtely paikasta toiseen ja epämääräinen mutina lisäävät ohjattavan turvattomuutta ja ahdistusta. Ohjaustilanteelle on
olemassa joukko perusedellytyksiä, jotka tukevat onnistunutta vertaistilannetta:
kiireettömyys, ennakolta sopiminen, tapaamiselle sovittu sisältö, osallistujien valmistautuminen tilanteeseen ja ympäristön rauhallisuus (Nummenmaa & Soini 2009,
436). Nämä ohjauksen perusedellytykset sopivat myös vertaistilanteen edellytyksiksi ja tukevat psykologisen työskentelysuunnitelman toteutumista (Allen & Eby 2004,
Nummenmaa & Lautamatti 2004).
Turvallinen ilmapiiri sallii opiskelijan tunteen olla tilanteessa läsnä omana itsenään, mikä mahdollistuu osin sen vuoksi, että opiskelijalla ei ole tilanteessa virallista roolia tai tapaa toimia. Suhde toiseen muotoutuu jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen kehittymisen avulla. (Laine 2009: 60–62, Repo 2010: 16–17.) Vastavuoroisuus edellyttää tilanteeseen osallistuvilta sosiaalista kyvykkyyttä, joka kehittyy
kokemusten myötä. Näin esimerkiksi vertaistilanne oppimisympäristönä on riippuvainen siihen osallistuvien opiskelijoiden kehitystasosta. Opiskelija ei voi olla sen
avoimempi tai luotettavampi, kuin hänen sosiaalisten kykyjensä summa on. (Malinen 2003: 78.) Vertaistilanteessa vaikuttaa se, uskooko opiskelija vertaisen olevan
aidosti kiinnostunut hänen oppimisestaan ja opinnäytetyöstään. Suotuisan tilanteen
lähtökohtana on motivaation synnyttämä aktiivisuus. Tapaamiseen sitouttava energia
syntyy siitä, että opiskelija kokee asiat itselleen merkityksellisiksi oman opinnäytetyönsä kannalta sekä siitä, että vertaisryhmä tarjoaa sen jäsenille kognitiivisia ristiriitoja omien käsitysten lisäksi. (Johnnson & Johnson 2009.) Tilanteen onnistuminen
riippuu ratkaisevasti fyysisestä ja inhimillisestä ilmapiiristä, opiskelijan henkilökohtaisesta elämäntilanteesta sekä opiskeluun liittyvistä kehitystekijöistä (Ruohotie
2005: 53–57).
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Vertaistilanteen pedagoginen luonne ilmenee oppimistilanteelle luonteenomaisina vuorovaikutuspositioina (Penttinen 2005: 33–39). Ihmisten kohtaamistilanteita
kuvataan yleensä käsitteellä rooli, jolle on tyypillistä staattisuus ja ihmisestä riippumattomuus. Vertaisen ja ohjattavan opiskelijan kohtaaminen heidän kulloisenkin
roolinsa kautta saattaa jäädä opinnäytetyöprosessin yleisten odotusten noudattamisen kuvaamiseksi. Roolin ja roolinoton käsitteiden sijaan positioon ja positioinnin
käsitteisiin liittyvät joustavuus, ajallisuus sekä kohtaamisen muuttuva näkökulma.
Toisaalta vertaisen roolin sisällä voi olla useita erilaisia positioita. (Kukkonen 2007:
114–115.) Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjausprosessin kautta annetut subjektipositiot eivät ole pysyviä, vaan vertainen ja opiskelija voivat ja joutuvatkin
tekemään uudelleenpositiointeja. Opiskelijan ja vertaisen itselleen ottamat positiot
vertaistilanteessa johtavat kokemaan tilanteet juuri ottamiensa positioiden kautta,
mikä ilmenee opiskelijan tilanteeseen asennoitumisessa, keskustelussa, ilmapiirissä
ja olemistavassa. Yhteisten kokemusten myötä vertaistilanteiden positioinnit muuttuvat, koska käsitykset itsestä opiskelijana ovat myös muutoksen alaisia. (Kukkonen
2007: 116, 2009: 409.)
Holistinen ihmiskäsitys tukee vertaistilanteen positiointiajattelua. Opiskelijan
positioinnissa on kyse hänen olemisestaan, ajattelustaan ja toimimisestaan vertaistilanteessa, jossa positiointi lähtee opiskelijan situaatiosta. Kukkosen (2007: 115,
2009: 409) mukaan tärkeää on se, miten opiskelija ymmärtää ja tulkitsee situaationsa, siihen kuuluvien asioiden suhteet. Positiointi ilmenee siinä, millaisen merkityksen opiskelija antaa situaatioonsa liittyville asioille ja miten hänen olemassaolonsa
ilmenee esimerkiksi suhteessa opinnäytetyöhön ja vertaistilanteeseen. Situaatio on
olemassa opiskelijalle juuri sellaisessa kokoonpanossa, johon hän on sillä hetkellä
suhteessa. Tärkeää on opiskelijan itsetuntemus ja se, miten aktiivisen suhteen opiskelija luo itseensä kehittäessään vertaisen kanssa ratkaisuja hänen kokemiinsa ongelmiin (Sarja 2011: 93). Ammattikorkeakouluopiskelija on aikuinen opiskelija, joka
on omassa elämismaailmassaan sitoutuneena opiskelun ohella konkreettisiin ja ideaalisiin rakennetekijöihin, jotka ovat läsnä opinnäytetyöprosessin aikana ja vertaistilanteissa (Rauhala 1993).
Vertaisen ja ohjattavan opiskelijan välillä olevan vertaistilanteen vuorovaikutusposition luonteesta ei ole aikaisempaa tietoa. Sen sijaan opiskelijan ja vertaisen
positiota seminaaritilanteessa ovat tutkineet Fejes, Johansson ja Dahlgren (2005)
sekä Viechnick (1997). Tulosten perusteella havaittiin, että seminaareissa keskustelu
kulkee aina jollain tapaa ohjaajan kautta: vaikka opiskelijat keskustelevatkin, he
kuitenkin seuraavat ohjaajan reaktioita ja olemista. Keskusteluissa opiskelijat keskit244

tyivät sisältöjen kehittämiseen, kun ohjaaja vetäytyi keskustelusta ja he aloittivat
vapaan keskustelun. Penttinen (2005) tutki tutkielmaseminaaria opiskelijoiden keskustelutilanteena. Seminaarikeskusteluissa merkityksellistä on keskustelu itsessään
eikä tavoitteena ollut yksimielisyys tai pedagogisesti ennalta määriteltyyn oppimistavoitteisiin pääseminen. Jos seminaarikeskustelun tavoitteena oli tukea opinnäytetyöprosessia, tämänkaltainen keskustelu oli tutkimuksen tulosten mukaan jo lähtökohdiltaan ristiriidassa. Vertaistilanteissa keskustelu tapahtuu ilman ohjaajaa, mikä
aikaisempien tutkimusten (Fejes ym. 2005, Viechnick 1997) mukaan vapauttaa opiskelijat keskustelemaan keskenään. Vertaistilanteista puuttuu opiskelijalle ennalta
tuttu tuntemisen horisontti. Molemmille osapuolille vertaistilanne on tuntematon
positioltaan, ja siksi he vertaisryhmässä itse muodostavat uudenlaisen yhteiskehittelytilan.
Vertaistilanteen suunnittelu, toteutus ja tilanteessa toimiminen lähtevät sen yhteisöllisestä näkökulmasta, johon läsnä olevien opiskelijoiden situationaalisuus lyö
leimansa. Tilanne antaa erilaisia mahdollisuuksia vertaiselle ja ohjattavalle merkityksenantojen ja toimintatapojen löytymiseksi sekä kehittämiseksi. (Kukkonen
2007: 116.) Tietoisuus omasta positiosta tukee sekä vertaista että ohjattavaa vertaistapaamisessa, siinä ilmenevässä keskustelussa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Metodologisiin lähtökohtiin perustuen en tutkijana pyri määrittelemään tai vakioimaan
vertaistilanteita kaikille samankaltaisiksi, koska vertaistilanne perustuu opiskelijoiden luonnolliseen asenteeseen, elämäntilanteeseen, opiskeluun ja opinnäytetyöhön
ilman tutkimustakin. Opiskelijat eivät ole toistensa kaltaisia, vaikka kaikissa opiskelijoissa onkin jotain yhteistä ja yleistä. Tutkijana en odota opiskelijoiden rakentavan
kokemuksiaan vertaistilanteissa tutkimustani varten.
Perinteisessä ohjaustilanteessa opettajalla on epistemologinen vastuu, johon on
liitetty opettajan ”enemmän tietämisen” idea. Opettajan hallitsema oppiaines luo
yhteyden hänen ja opiskelijan välille. Epäsymmetrisissä ohjaussuhteissa substanssin
hallintaa on pidetty asiantuntijan keskeisimpänä kompetenssina. (Malinen 2003: 63,
Kukkonen 2007: 54.) Opiskelijoiden oppiminen ja toimiminen tapahtuvat sosiaalisessa tilanteessa, dialogissa (Hakkarainen ym. 2002, Kauppila 2007, Eteläpelto
2009, Sarja 2011: 92–93). Tutkimuksen kannalta olennaista on huomata, että didaktiseen kolmioon (kuvio 23) sisältyvä oletus vertaisen alan substanssin tai opinnäytetyöprosessin haltijana suhteessa ohjattavaan opiskelijaan, joka on opiskelemassa
samaan koulutusammattiin, ei toteudu. Didaktiikan peruslähtökohtiin on liittynyt
ajatus siitä, että ohjattava ei tiedä sitä, mitä ohjaaja (vertainen) tietää (Kukkonen
2007: 64, Latomaa 2011). Tällaisen käsityksen mukaan tieto on ihmisen ulkopuolel245

la olevaa ja toiselle välitettävää. Tässä tutkimuksessa lähden ajatuksesta, että substanssin hallinnan ja epistemologisen näkökulman osalta opiskelijat ovat symmetrisessä suhteessa. Molemmilla on esimerkiksi oman koulutusammatin asiantuntijuus
ja sisällönhallinta ovat samantasoista opiskeluajan ja opintojen sisällön suhteen.
Uudet kehitettävät ratkaisut työelämään syntyvät erilaisten verkostojen ja vuorovaikutuksen tuloksena (Launis 1997: 124, Onnismaa 2007: 139). Oivallukset ja
ratkaisut syntyvät harvoin yksittäisen ihmisen ideoina vaan enemmänkin osaamisen
ja yhteiskehittelyn vuorovaikutuksen seurauksena (Eteläpelto 2009: 18, Sarja 2011:
92–94, 97). Opinnäytetyölle asetetun tavoitteen mukaan myös vertaistilanteessa
pitää korostua epistemologinen näkökulma. Tällöin olennaista on toimiminen kokonaisuuden näkökulmasta, kriittinen ote ja päätösten perusteltavuus (Onnismaa 2007:
139, Nurmela 2002). Vertaistilanteessa on kysymys epistemologisesti myös yhteisöllisen oppimisen prosessista, jossa pyritään liittämään teoria ja käytäntö vuoropuheluun. Käsitteellinen ja kokemuksellinen tieto yhdessä toimintaa säätelevän tiedon
kanssa auttaa opinnäytetyöprosessin jatkamista. Tässä yhteydessä toiminnan säätely
liittyy juuri opinnäytetyöprosessin ohjaamiseen ja kehittämiseen, metakognitiivisiin
taitoihin sekä oman oppimisen ja ammattialan reflektointiin. (Tynjälä 2008: 124–
125, Jyrhämä & Syrjäläinen 2009: 418.)
Jyrhämä (2002: 131, 164) on todennut, että vertaisryhmän merkitys yliopistoopiskelijoiden opetusharjoittelussa on suuri. Opiskelijatovereiden palautteisiin ja
arviointeihin liittyy realistisuus, ja siksi ne koetaan erittäin tarpeellisina eikä niinkään pakollisena velvollisuutena. Vertaisvuorovaikutus rohkaisee opiskelijoita haastamaan omat käsityksensä asioista. Yhteissuunnittelu, yhteinen arviointi ja keskinäinen tuki luovat mahdollisuudet ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle. Tällaisessa lähestymistavassa vertaistoiminta ymmärretään pitkäkestoisena, kumppanuuteen perustuvana vastavuoroisuutena. Revon (2010: 154–158) tutkimustulokset
osoittivat, että avoimen yliopiston opiskelijoille vertaistuki oli neljänneksi merkittävin oppimista edistävä tekijä opiskelumotivaation, oppimisympäristön ja itsesäätelyn jälkeen. Vertaisryhmän merkitys korostui opiskelutovereiden motivoivan tekijän,
erilaisten tiedollisten näkökulmien, yhteisten tavoitteiden ja yhteistyön kautta. Tärkeää oli, että vertaisvuorovaikutus mahdollisti kriittisen syväsuuntautuvan oppimisen, kun yhdessä pohtien teoreettinen ja käytännöllinen tieto yhdistyivät. Avoin
ilmapiiri kannusti osaltaan kriittiseen ja reflektoivaan keskusteluun ja tätä kautta
oppimistavoitteiden saavuttamiseen.
Sarja (2003a: 73–76) toteaa, että dialogismiin perustuva tietokäsitys on dynaaminen, minkä vuoksi kommunikatiiviset käytännöt ja niiden välinen vuoropuhelu
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ovat keskeisiä ajattelun kehityksen kannalta. Keskeinen dialogisuuden määrittäjä on
se, ettei tiedon hankinnassa luoteta empiiriseen havaintoon tiedon lähteenä vaan
ainoastaan käsitteellinen ajattelu on yleispätevän tiedon kriteeri. Dialogi ei ole pelkästään kasvoihin katsomista, vaan yhdessä ajattelu synnyttää ennalta määrittelemätöntä yhteisöllisyyttä, opiskelijoiden välistä suhdetta. Yhteisöllisyys luo opiskelijoiden välille ymmärryksen tilan, jossa on mahdollista ajatella ja toimia yhdessä puhutun ja kehollisen kielen kautta (Jyrhämä & Syrjäläinen 2009: 419, Laine 2009: 56–
57). Malinen (2003: 66–67) toteaa, että ihmisen tiedon lähteet ovat havainnot, päättely, muisti ja todistajalausunnot. Luottamus toisen ihmisen tiedon lähteisiin on
inhimillinen perusominaisuus, joka tekee vertaisryhmään osallistuvien epistemologisesta vastuusta molemminpuolisen. Molempien epistemologiset rajat ovat samat,
mikä heidän on hyvä tiedostaa. Vertaisryhmässä molemmat tulkitsevat asioita, pyrkivät soveltamaan ne oman ymmärryksensä mukaan toistensa epistemologisiin tarpeisiin ja tuovat ne keskustelussa esille.
Opinnäytetyö samoin kuin vertaistilanne itsessään sisältävät lähtökohtaisesti
erilaisia ontologisia ja epistemologisia sitoumuksia. Nämä lähtöolettamukset ilmiöstä, ihmisestä, tiedosta ja maailmasta ilmenevät opiskelijan ja vertaisen keskustelujen
näkökulmissa. Vaikka opiskelijoilla on yhtenäinen käsitys asiantuntijuuteen kehittymisestä, silti opiskelijan oman alan osaamisen lähtötaso sisällöllisiin keskusteluihin on yksilöllinen. (Nummenmaa & Lautamatti 2004, Nummenmaa & Soini 2009.)
Opiskelijan epistemologiset näkökulmat ovat kietoutuneet eksistentiaaliseen ulottuvuuteen. Jokaisella opiskelijalla on omat persoonalliset tietämisen samoin kuin tietämättömyyden sisältönsä. (Malinen 2003: 68–69.) Merkityksellistä on se, miten
vertaistilanteessa ollaan läsnä ja mistä keskustellaan. Ammattikorkeakouluopiskelija
on aikuinen, mutta myös hän kokee avuttomuutta ja epävarmuutta haastavien asioiden oppimisessa ja ratkaisemisessa.
Toiviainen ja Piirainen (2008) kysyivät Laurea-ammattikorkeakoulun 137:lta
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijalta esseen muodossa ”Millainen oppija
olen”. Asiantuntijaksi oppimisen tuloksissa löydettiin kolme ryhmää: kehittäjät,
säilöjät ja ajelehtijat. Kehittäjät etsivät uusia haasteita, reflektoivat kriittisesti oppimaansa ja ottivat vastuuta oppimisestaan, kun taas säilöjät olivat jo osaajia. He luottivat opettajan auktoriteettiin, ja oppiminen kohdistui itseä kiinnostaviin asioihin ja
työstä suoriutumiseen. Ajelehtijat olivat epävarmoja alastaan, heiltä puuttuivat itsesäätelytaidot ja he kokivat elämän haittaavan opiskelua. Tulokset osoittavat, että
myös vertaistilanteen lähtökohdat ovat epistemologisesti opiskelijan odotusten ja
osaamisen suhteen yksilöllisiä. Tämä heterogeenisuus tekee vertaistilanteesta haas247

tavan, koska tilanteen tulisi olla sopiva suhteessa opiskelijan oppimisen edellytyksiin.
Kun vertaistilannetta kuvataan dialogin kautta, on sillä oppimiseen pyrkivä tavoite. ”Tällöin dialogin perussävy on epistemologinen”, toteaa Malinen (2003: 71–
72). Hän kuvaa oppimista keskustelun neljän pääluokan kautta (taulukko 32). Tätä
voidaan soveltaa myös vertaistilanteen dialogisen keskustelun perusrakenteeksi.
Taulukko 32. Dialogin peruselementit (mukaellen Malinen 2003: 72).
Dialogin peruselementit
JAKAMINEN

Sisältö
 oman maailman (situaation) avaaminen opiskelijakollegalle
 kuuntelu ja kertominen, vuorokuuntelu
 sensitiivisyys ja vastavuoroisuus

TESTAAMINEN

 omien käsitysten arviointi suhteessa toisen opiskelijan käsityksiin
 kysyminen, vastaaminen ja kritiikki
 mielikuvitus, luovuus ja sietokyky
 ilmapiirin suotuisuus

OIKEUTTAMINEN

 totuudenetsintä
 yhteisen konstruktion tuottaminen
 oikeudenmukaisuus

USKOMINEN

 sitoutuminen uuteen totuuteen
 merkityksenantoprosessi
 aikaa muutokselle, oppimiselle

Oppimiseen tähtäävän dialogin perusta on asian ja kokemuksen jakamisessa. Vertaistilanteeseen osallistuvilla on omat positiot, joista he tilannetta tarkastelevat.
Ennakko-odotusten selvittäminen on tärkeää, sillä odotukset vaikuttavat siihen,
miten kumpikin osapuoli jäsentää tilanteen ja toimii siinä. Dialogikeskustelu lähtee
liikkeelle oman näkökulman avaamisesta. Yhteisöllisesti korostuvan oppimisen
edellytyksenä on opiskelijan osallistuminen ja kiinnostus yhteisestä kehittämisen
kohteesta samoin kuin toisesta opiskelijasta ihmisenä. Tämä luo mahdollisuuden
avoimuuden ja vastaanottavuuden vuorovaikutukselliselle asenteelle. (Sarja 2011:
93–94, Malinen 2003: 75.) Oman ajattelun ja toiminnan tiedostaminen avautuu ja
laajenee vuorokuuntelussa toisen kanssa. Yhdessä tuotetaan uudenlaista ymmärrystä
ja kehitetään prosesseja. Ymmärtäminen on spiraalimainen ketju, jossa kysyminen,
kuunteleminen ja vastaaminen vuorottelevat (Laine 2009), ja se johtaa vuorokuunteluun ja -ohjaukseen (Mattila 2008). Vuorokuuntelu on reflektoivaa ja syventävää, ja
siinä korostuu jaettu asiantuntijuus, joka tuottaa uutta osaamista.
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Malinen (2003) toteaa, että testaaminen ja oikeuttaminen ovat opiskelijan epistemologisten näkökulmien kannalta merkityksellisiä. Testaaminen viittaa opiskelijan
omien ja toisten käsitysten arviointiin ja epäilyyn. Dialogissa korostuukin mielipiteiden vaihtamisen sijaan enemmän omien ja toisten näkemysten väliaikainen kumoaminen (Sarja 2008: 114). Näin opiskelija tunnistaa sen, että käsitykset voivat
muuttua ja samalla hän vapautuu oppimaan. Käytännössä tämä tarkoittaa vertaistilanteessa hyvien kysymysten tekemistä ja niiden esittämistä, monipuolisia vastauksia sekä kriittisten perustelujen esittämistä niin, että opiskelijan henkilökohtaiseen
tietoperustaan muodostuu särö (Laine 2009: 61). Kysymyksiä pohditaan yhdessä,
vasta-argumentoidaan ja perustellaan. Osallistujat kiinnittyvät kriittisesti mutta konstruktiivisesti toistensa ideoihin. Puhuja identifioituu dialogiin ja oppii ymmärtämään muiden näkökulmia. Näin toteutuessaan vertaisryhmässä oppimisesta voi tulla
korkeatasoisempaa kuin yksin opiskellessa. (Bruffee 1999.) ”Hyvät kysymykset
antavat dialogille sisäisen rakenteen, jossa epistemologiset näkökulmat voivat laajentua” (Malinen 2003: 73). Toistaiseksi vertaisen merkitys opinnäytetyössä (Leinonen 2005, Havukainen 2008) on ollut vähäinen. Ongelmaksi on koettu vertaisen
niukka perehtyminen toisen opinnäytetyöhön ja palautteen pinnallisuus. Lisäksi
opiskelijavertaisen rooli korostuu vain seminaareissa (Nevgi & Lindblom-Ylänne
2004).
Oikeuttaminen liittyy yhteisen konstruktion muodostamiseen, mutta ei välttämättä yhteiseen käsitykseen. Dialogi korostuu juuri tiedon konstruoinnissa aitona
keskusteluna ja merkityksien etsimisenä neuvotellen. Tämä edistää tilanteeseen ja
asiaan sitoutumista, joka on oppimisen välttämätön ehto. (Sarja 2003b, 2008, Frilander-Paavilainen 2005.) Dialogissa määritellään kohteena olevan ilmiön epistemologisia rajoja, mutta jokaisen opiskelijan omalla vastuulla on määrittää omat subjektiivisen tietämisensä rajat. Tietäminen liittyy opiskelijan oman ammattialan sisältöön
ja osaamiseen oman alansa asiantuntijuuden kehittymisessä. (Nummenmaa & Soini
2009: 436.) Asiantuntijuuteen kehittymisessä merkityksellistä onkin opiskelijan
omista kokemuksista ja arjesta kumpuava tieto, joka kiinnostaa ja motivoi opiskelijaa ja muuntuu tärkeäksi moniäänisessä dialogissa (Sarja 2011: 96). Malinen (2003:
73) käyttää dialogin viimeisestä peruselementistä käsitettä uskominen, jonka keskeinen piirre on sitoutuminen. Sitoutuminen auttaa opiskelijaa toimimaan tavoitteen
suunnassa, lisää motivaatiota opinnäytetyön työskentelyyn ja lisää luottamusta itseen sekä toisiin. Lopulta jokainen opiskelija itse muodostaa oman käsityksensä
uudesta totuudesta, jolloin opiskelijan sisäiset dialogit ovat merkityksellisiä oppimisprosessin etenemiseksi.
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Vertaistoiminnalla on myönteisiä vaikutuksia opiskelijoiden tiedolliseen osaamiseen ja oppimistuloksiin. Opiskelijan tiedollinen osaaminen ja asiantuntijuus
kehittyvät samanaikaisesti ja tämä kehitys edellyttää myös opiskelijan henkisen
hyvinvoinnin ja oppimisyhteisöön kuulumisen kautta saatavaa arvostusta sekä hyväksyntää. (Johnson & Johnson 2009, Nummenmaa & Soini 2009.) Vertaistilanteessa muodostuu erilaisia mielen kerroksia, joista vertainen ja ohjattava saavat aineksia
työstää ajatuksia. Parhaimmillaan tässä vuorovaikutuksessa syntyy oppimisen tila eli
fyysinen, henkinen ja ajallinen merkitysten virta.
Vertainen ja ohjattava opiskelija eivät toimi vertaisparina epistemologisessa tyhjiössä, vaan he ovat sidoksissa toisiinsa myös eksistentiaalisesti. Eksistentiaalinen
vastuu on yleisinhimillistä, se on läsnä aina ihmisten välisissä tilanteissa, ja siinä
keskeistä on toisen erilaisuuden ymmärtäminen. Eksistentiaalista olemassaoloa
voidaan tarkastella eri näkökulmista: kunnioittava, tasavertainen ja sosiaalinen kyvykkyys sekä ilmapiirin merkitys. (Malinen 2003: 75.) Eksistentiaalisessa kokonaisuudessa korostuu ihmisen vastuu. Piirainen (2006, 2008) tarkastelee asiaa inhimillisyyden kehällä tunteiden, dialogin ja vastuun kautta.
Tunteilla on tärkeä merkitys opiskelijan kehittymiselle. Tunteiden avulla opiskelija voi havaita myös itselleen piilossa olevia kokemuksia, jotka ovat merkityksellisiä ihmisten välisissä suhteissa. (Piirainen 2006: 167.) Usein tunteet ovat vertaistilanteessa läsnä sanattomana tietona ja vaikuttavat siinä epäsuorasti. Tunteita arvioidaan ja ilmaistaan vihjeiden avulla. (Malinen 2003: 76.) Onnistuneessa vertaistilanteessa ohjattavalle opiskelijalle syntyy tunne, että vertainen haluaa kuunnella ja
tukea häntä. Tunteet kehittyvät psyykkisessä toiminnassa, ja niitä tulkitsemalla ihminen saa tietoa kokemuksistaan. Ihmisen keho toimii tunteiden alkupisteenä, joten
suurin osa tunteista on kehotunteita tai keho koostuu tunnekokemuksia luovista
aiheista. Perustunteita ovat ilo, suru, viha, pelko, inho ja onnellisuus. Tunteiden
kautta ihminen luo itselleen ehyen kokonaisuuden. Osa tunteista muodostaa niin
sanottuja tunnetihentymiä, jotka vaativat ihmiseltä itsetiedostusta ja tunteiden käsittelyä. (Isokorpi 2004, Puolimatka 2004: 103–107, Perttula 2005: 124–126.) Pitkäaikaisissa suhteissa, esimerkiksi parisuhteissa ihmiset pyrkivät suhteissaan samankaltaisuuteen ja huolehtivat toisistaan. Läheisessä suhteessa olennaista on toisen tukeminen. Vertaistilanteiden päätarkoitus ei ole tunnesuhteiden luominen, mutta ilman
tunnesuhdetta vertaisuus ei toteudu avoimesti eikä kitkattomasti. Tunneside ja
myönteiset tunteet luovat vertaissuhteesta toimivan, luottamuksellisen, vastavuoroisen, turvallisen ja tarpeellisen. (Piirainen 2006: 32, 135–147, 2008: 32–33.)
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Eksistentiaalisen fenomenologian mukaan ihmisen kokemuksellinen rationaalisuus maailmaan ei ole vain teoreettinen, vaan se sisältää aina myös tunteita. Tunteet
voivat olla este tiedon lisääntymiselle, mutta ne antavat myös ennakkoon suuntaa
päätöksenteolle. (Lehtovaara 1994: 210–211.) Opinnäytetyöhön liittyvää keskustelua
pidetään yleensä tiedollisena, mutta tunteet ovat prosessissa vahvasti mukana ja ne
liittyvät erityisesti saatuun ja annettuun palautteeseen. Tunteet vaikuttavat opiskelijan oppimiseen ja motivaatioon. Motiivi on myös tunne, joka saa opiskelijan toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. (Puolimatka 2004, 109, Nummenmaa & Soini
2009: 435–437, Johnson & Johnson 2009.) Näin myös vertaistilanteissa vertaisen ja
opiskelijan välinen keskustelu ja toiminta ovat osaltaan tunnetyötä. Keskeisenä on
pidetty vertaisten merkitystä emotionaalisen tuen lähteenä, ja siksi vertaisilla on
tärkeä merkitys myös toisen opiskelijan oppimiselle (Cantell 2001, Repo 2010: 17,
184).
Sosioemotionaalisten tekijöiden ymmärtäminen vertaistilanteissa saattaa tuoda
lisävalaistusta asiantuntijuuden kehittymisen ymmärtämiseen (Wenger 2003, Repo
2010: 17). Väisänen (2003: 161) toteaa, että opiskelijatovereiden tuki ja arviointipalaute ovat vähän käytetty ohjauksen voimavara. Vertaisarviointi voi kohdistua sellaisiin näkymättömiin merkityksiin, joita ohjaajan ja opiskelijan välisessä keskustelussa ei havaita, tai asioihin, joita ei voida jostain syystä käsitellä. Yhteisyyden kokeminen tukee myös opiskelijoiden tunnekokemusten jakamista ja tiedostamista. Vastavuoroinen huolenpito on perusta oppimiselle vertaistoiminnan tunnevyöhykkeellä.
(Paavola & Hakkarainen 2005, Eteläpelto 2009: 19–20.)
Opinnäytetyön vertaistyöskentelyssä opiskelijat harjoittelevat ja kehittyvät toimimaan yhdessä toistensa kanssa. Parhaimmillaan vertaistyöskentely on vastavuoroista, dialogista, jossa syntyy jotain sellaista, jota opiskelija ei voi yksin saavuttaa
(Sarja 2008, 2011). Malinen (2003: 72) puhui samasta asiasta dialogin oikeuttamisen
ja uskomisen näkökulmista. Dialogi-käsitteen juuret ovat kreikan sanoissa dia ja
logos. Dia viittaa sanoihin läpi, halki ja välillä. Logos-sana viittaa sanaan tai puheeseen, mutta siihen liittyy myös merkitys ymmärrys, laki, tarkoitus, keskustelu, tulkinta ja elämän tarkoitus. (Karjalainen ym. 2006: 97–98, Onnismaa 2007: 28, Jyrhämä & Syrjäläinen 2009: 419.) Logos on yksilöllistä ja kriittistä järjen käyttöä.
Dialogi viittaa ymmärryksen muodostamiseen asiasta, jossa keskustelun avulla yhdessä luodaan uutta osallistujien kesken. Olennaista on, että ymmärryksen jatkuva
virta muodostuu osallistujien kautta. Dialogi on yhteistä totuuden etsimistä perustuen siihen, että toisen ihmisen mielipiteissä on jotakin tutustumisen arvoista. Kun
ihminen epäröi omaa mielipiteensä totuutta, toisen mielipide on siinä avuksi. (Leh251

tovaara 1994: 276.) Jokaisen vertaistilanteeseen osallistuvan näkökulma suuntaa
ajatusta eteenpäin, ja opiskelijat osallistuvat tiedon sanallistamiseen omista lähtökohdistaan aikaisempien kokemustensa pohjalta (Karjalainen ym. 2006: 100). Kieli
mahdollistaa toisen ymmärtämisen, mutta ymmärtämisessä on mukana myös yhteyttä luova hiljaisuus. Pohjimmiltaan dialogisessa vertaistilanteessa välittyy puheen
lisäksi myös hiljaisuus, joka kuvaa tilanteen luonnetta yhteisessä ilmapiirissä. Hiljaisuus on tyypillistä niissä tilanteissa, kun opiskelijoilla ei ole yhteistä kieltä kokemustensa ilmaisemiseen tai opiskelijat kokevat olevansa vieraassa ympäristössä.
(Piirainen 2008: 33.)
Dialoginen vertaistilanne opiskelijoiden välillä on mahdollinen, jos opiskelijoiden välinen ohjaussuhde muotoutuu sitä tukevaksi. Ohjaussuhde on vuorovaikutukseen perustuvaa, ja sen yhteydessä puhutaan toisen kunnioittamisesta, empaattisuudesta ja ymmärtämiseen pyrkivästä kommunikaatiosta. Voidaan kysyä, millä perustein vertaispari saa aikaan dialogin, jossa yhtenä situaationaalisena tekijänä ovat
opiskelijat, jotka saattavat olla asiantuntijuuden kehittymisessä eri tasoilla. Dialogi
on onnistunutta, kun vertaistilanteeseen osallistuvat ovat saavuttaneet itseymmärryksen tason, jolloin he pystyvät puolustamaan mielipiteitään tuntematta joutuvansa
puolustamaan itseään (Lehtovaara 1994: 276–278). Sarja (2011: 93) korostaa dialogin muodon ja sisällön kehittymistä niiden käytänteiden pohjalta, jotka määrittävät
toimijoiden yhteistä toimintaa. Siksi dialogi saa erilaisia ilmenemismuotoja opiskelijoiden tulkitessa yksilöllisesti vertaistilannettaan. Asiantuntijuuden kehittymistä
tukeva vertaistilanne voidaan nimetä opinnäytetyön dialogiseksi menetelmäksi,
jonka avulla opiskelija voi jäsentää omaa työskentelyään ja kehitellä opinnäytetyöhönsä uusia ratkaisuja. Vertaistilanne voidaan nimetä myös tilaksi, jossa tieto tuotetaan yhdessä. (Kukkonen 2007: 346.)
Dialogi on ohjauksellisesti vaativaa, koska ongelmiin ei ole aina löydettävissä
vastauksia. Perusajatuksena on se, että oppiminen ei ole vain yksilöllinen muutos
vaan yhteisöllinen tapahtuma, jossa hyödynnetään sosiaalista vuorovaikutusta ja
olemassa olevia teoreettisia välineitä. Tältä pohjalta opinnäytetyö mahdollistaa yhteistyön, jossa voi tapahtua merkittävää oppimista. Dialogin avulla mahdollistetaan
vuorovaikutussuhde, jossa ovat läsnä osallisuus ja välittäminen, luottamus, kunnioitus, arvostus ja toivo. Näin ollen dialogin avulla ohjaussuhde mahdollistaa opiskelijan kehittymisen myös yhteisön sosiaalisena jäsenenä. Asiantuntijuus on merkittävissä määrin myös asiantuntijaksi samaistumista sekä sosiaalisen roolin ja vastuun
ottamista. Dialogi ei edellytä osallistujilta samanlaisia arvoja tai ajattelutapoja. (Sarja 2003a: 73.)
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Vertaistilanne edellyttää ennakoimattomuuden ja uutta luovan tiedon vuoksi oppimisympäristöä, jossa dialoginen keskustelu voi aidosti toteutua (Jyrhämä & Syrjäläinen 2009: 419). Opinnäytetyöhön ei ole valmiita ratkaisuja, vaan vertaistilanteessa tuetaan opiskelijaa ”etsintätyössä”. Lähtökohtana on osaamisen tasavertaisuus,
jossa jokaisella opiskelijalla on tavoitteena asiantuntijuuteen kehittyminen. Kummallakaan opiskelijalla ei ole auktoriteettiin perustuvaa valta-asemaa. Parhaimmillaan opiskelijoiden tapaaminen opinnäytetyön vertaistilanteessa on dialogista vuoropuhelua. (Ojanen 2006, Sarja 2003b, Silkelä & Väisänen 2005.) Malinen (2003: 79)
väittää, että vuorovaikutuksen luonne määrittyy ensisijaisesti eksistentiaalisen olemassaolon kautta, joka taas määrittyy tilanteen osallistujien elämänkokemuskokonaisuuden kautta. Siksi myös vertaistilanteet ovat aina ainutlaatuisia ja ennakkosuunnitelmien ulottumattomissa. Vaikka opiskelijat ovat lähtökohdistaan symmetrisessä ohjaussuhteessa, ovat he sosiaalisten kykyjensä kehityksessä erilaisia. Eksistentiaalinen oleminen muodostaa piilevän infrastruktuurin, joka sitoo osallistujien
ajattelun ja toiminnan. Eksistentiaalisuuteen kuuluu oman aseman selkiytyminen
suhteessa toisiin ihmisiin. Se on oman sisäisen äänen löytämistä.
Vastuullisuus ontologisessa mielessä toteutuu haluna ja mielenkiintona tukea
opinnäytetyön tekijää. Piirainen (2008: 34) toteaa vastuusta, että läheinen suhde
herättää ihmisessä uteliaisuutta ja tietämättömyyttä. Toisen kohtaaminen tapahtuu
aina jossain hetkessä, tilanteessa ja ajassa, jossa vastuu pitää sanoa ääneen. Vertaistilanteessa molemmat osapuolet ovat vastuussa itselleen ja toisilleen. Revon (2010:
17) mukaan vertaistyöskentely tulisi olla osa korkeakouluopiskelua. Opetusmenetelmäratkaisuilla on suurempi merkitys opiskelijalle kuin opetussuunnitelman sisällöillä ja rakenteilla. Kun opiskelija on vastuussa toiselle opiskelijalle oppimisestaan,
se saa opiskelijat opiskelemaan aikaisempaa syvällisemmin. Vertaistilanteessa kohtaamista ei hallita pelkästään tiedon avulla, vaan läheisyys on eettinen teko, vastuullinen suhde, olemista toiselle ja toista varten. Vastuu ilmenee opiskelijan taitona olla
sensitiivinen, kuunnella ja reagoida tilanteessa. On kysymys myös siitä, miten herkästi vertainen ja ohjattava opiskelija havaitsevat, kokevat ja ymmärtävät toisen
tunteet – ilon, surun, sympatian tai antipatian. Malinen (2003) ja Piirainen (2008)
kuvaavat, että eksistentiaalisen ihmiskäsityksen ilmentämä vastuu on läsnä oppimistilanteissa, mikä ilmenee ohjaussuhteen tasavertaisuutena ja toisen kunnioittamisena. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnioitetaan toisen tapaa olla olemassa, ja se edellyttää syvällistä avoimuutta ja vastaanottavuuden asennetta. Turvallisuutta lisää opiskelijan tunne, että hän tuntee tulevansa ymmärretyksi.
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Vastuu ilmenee ontologisten lähtökohtien perusteella ihmiskäsityksessä, jota voi
kuvata ilmauksella ”olla ihminen toiselle ihmiselle” (Skinnari 2007: 161–164). Suhteissa olemiseen kuuluu vastuu toisesta osapuolesta, joka ei ole täysin toinen vaan
osa ihmistä itseään. Suhteissa kietoudutaan luonnollisesti eettisiin velvoitteisiin ja
vastuuseen toisia kohtaan. Syvin perusta ihmisessä on hänen olemassaolonsa tavassa ”olla liittyen olemassa”. Opiskelijan korkein ominaisuus on totuudellisuus, joka
tarkoittaa omakohtaisen oppimisen harjoittamista. Olennaista on juuri opiskelijan
asennoituminen. (Rauhala 2009: 172.) Lehtovaara (1994: 276) viittaa Platoniin ja
toteaa, ettei dialogi ole vain esitystapa, vaan se on pohjimmiltaan totuudenetsintää.
Skinnari (2007) viittaa omaan tapaansa opettaa opiskelijoita totuudellisuuteen toistamalla heille: ”Älkää vain uskoko minua – mutta älkää olko uskomattakaan.” Olennaista on opiskelijan itsenäiseen ajatteluun ohjaaminen samoin kuin empaattisuuteen
ja esteettisyyteen kehittyminen. Tässä korostuvat opiskelijan sydämen sivistyksellisyys, tunne ja toisen ihmisen kohtaamisen herkkyys. Vasta sitten voidaan puhua
eettisestä toiminnasta. Eettisyys tarkoittaa tässä yhteydessä toisen ja itsensä mukaan
toimimista. Rauhalan (2009) mukaan vastuu liittyy ihmisen tietoisesti suorittamiin
valintoihin ja siksi hänen elämänsä toteutuu omien valintojensa kautta. Eksistentiaalisen olemisen ydin on ihmisen velvollisuus ”toimia vain sellaisten periaatteiden
mukaisesti, joiden voi toivoa tulevan yleisiksi laeiksi”.
Vertaistilanteessa opiskelijat harjoittelevat yhdessä sitä vastuunottamista, jota
työelämässä vaaditaan (Smith 2007). Ruohotie (2005: 33) kuvaa työelämässä tapahtumassa olevaa vastuun siirtymistä yksilöltä kollektiiviseksi vastuun kantamiseksi.
Esimerkiksi sairaanhoitaja ei ole enää riippuvainen työnkuvistaan, vaan hän työskentelee ja määrittelee yhdessä toisten ammattilaisten kanssa, miten toimitaan ja
miten kehitetään. Tässä mielessä hoitotyöntekijä on myös olemassa tai sidottu toisiin työntekijöihin, ”on liittyen olemassa”. Yhteistyö edellyttää luottamusta, vastuuta ja omien rajojensa tietämistä. Olennaista on kunnioittaa toisen tapaa olla olemassa
(Malinen 2003: 75). Asiantuntijuus ja asiantuntijatyö edellyttävät jopa riskinottoa,
jatkuvaa itsensä ylittämistä ja uudistamista, tietynlaista mielenlaatua ja sitoutuneisuutta, toteaa Sarja (2011: 97).
Vertaistilanteessa yhdistyvät tuki ja haasteet tavalla, joka auttaa opiskelijoita sitoutumaan opinnäyteyöprosessiin. Tilanteessa toimiminen ymmärretään jaettuna
asiantuntijuutena ja dialogisena vuorovaikutussuhteena, jossa opiskelijat ovat keskenään yhteistyössä, kehittyvät ja oppivat yhdessä, kuuntelevat toisiaan ja keskustelevat tasavertaisina kumppaneina. (Ojanen 2006, Silkelä & Väisänen 2005, Sarja
2011.) Eksistentiaalinen vastuu on tasavertaisuutta, jossa vertainen kunnioittaa oh254

jattavan opiskelijan yksilöllisyyttä samoin kuin ohjattava vertaisen. Eksistentiaalisuus viittaa jokaisen opiskelijan omien rajojen tiedostamiseen (Malinen 2003: 80) ja
siihen, että jokainen opiskelija on arvokas ja ainutlaatuinen sellaisenaan. Repo
(2010: 18) sanoo, että vertaisuus edistää oppimista ja keskeistä on vertaisryhmän
toiminnan liittäminen osaksi laajaa kokonaisuutta, esimerkiksi projektia, jolloin
vertaistyöskentely koetaan mielekkäänä.
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3

Vertaistilanteiden tutkiminen

Tässä luvussa totean vielä tutkimusongelmat ja kuvaan kirjoitelmaa aineistonkeruumetodina. Yhtenäisyyden vuoksi käytän myös tässä yhteydessä käsitettä tutkimusongelma, vaikka tutkimuksen kohde ja avoimuus edellyttäisivät käyttämään
käsitettä tutkimustehtävä. Aineiston keruuseen liittyvät valinnat ovat osa tutkimuksen monimetodologisuutta, ja siten menetelmän valintaan vaikuttivat myös tutkimuksen taustasitoumukset.
Seuraavaksi kuvaan opinnäytetyöprosessin etenemisen mukaisesti erikseen aiheanalyysiin, opinnäytetyösuunnitelmaan ja valmistuvaan opinnäytetyöhön liittyvät
opiskelijan perehtymisen ja perehdyttämisen sekä kirjoitelmilla saatujen aineistojen
lukemisen ja analysoinnin. Tutkimustulokset kuvaan tutkimusongelmittain jokaisen
kolmen vertaistilanteen osalta erikseen. Varsinkin ensimmäisten, aiheanalyysiin
liittyvien vertaistilanteiden osalta olen tietoisesti kuvannut tulokset laajasti, koska
annan opiskelijoiden kuvaamille kokemuksille merkittävän aseman. Aineistot ovat
tutkimuksessani ilmiön ymmärtämisen lähtökohta sekä argumentointini peruste.
Alkuperäisten ilmausten käyttämisellä korostan opiskelijan äänen esille tulemista,
samalla kun mahdollistan myös tutkimuksen lukijan arvioimaan kuvauksiani ja
tulkintojani. Tällä argumentointitavalla haastan lukijan myös tulkitsemaan aineistoani. Jokaisen tutkimusongelman ja siihen liittyvien tulosten kuvausten jälkeen teen
yhteenvedon.
3.1

Tutkimusongelmat ja kirjoitelmat laadullisen aineiston
hankkimisessa

Vertaistilanteisiin liittyvän asiantuntijuuden kehittymisen selville saamiseksi hain
kirjoitelmilla aineistoa seuraaviin tutkimusongelmiin.
Miten terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelija kokee opinnäytetyöhön liittyvät vertaistilanteet oman asiantuntijuuden kehittymisen kannalta.
Pääongelmaan hain vastausta kolmen alaongelman avulla.
1.
2.
3.

Mitä oppimistavoitteita opiskelija asettaa vertaistilanteisiin?
Mitä opiskelija kokee oppivansa vertaistilanteissa?
Millaiseksi opiskelija kokee vuorovaikutuksen ja ohjaussuhteen vertaistilanteissa?

Tiedon saamisessa olisi ollut luontevaa käyttää esimerkiksi keskusteluhaastattelua,
joka olisi rakentunut tukijan esiymmärryksen varaan. Halusin tutkimukseen mukaan
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kaikki opiskelijaryhmät, jotka aloittivat opinnäytetyön lukuvuonna 2007–2008. Yli
sadan opiskelijan haastatteleminen sinänsä olisi ollut mahdoton tehtävä. Tutkimusongelmien ja usean opiskelijaryhmän vuoksi jouduin miettimään huolellisesti opiskelijalähtöistä tiedonkeruumenetelmää. Näin päädyin kirjoitelmaan, jonka opiskelija
kirjoittaa kuudesta vertaistilanteesta. Vertaistyöskentely kuuluu ilman tätä tutkimustakin opiskelijan opinnäytetyöprosessiin.
Vertaistilanteisiin liittyvien kokemusten kirjallinen kuvaus ilman minkäänlaista
kohdentamista voi olla vaikeaa, joten vastaamista tukemaan laadin tutkimusongelmia mukailevan jäsennellyn kirjallisen lomakkeen (liite 10). Lomakkeen täyttämiseen liittyvää kirjallista ohjeistusta ei ollut, koska käsittelin asiaa opinnäytetyöhön
liittyvillä oppitunneilla. Olennaista kirjoittamisessa oli opiskelijan oma näkökulma
joko vertaisena tai opinnäytetyöntekijänä, ja kirjoituksen lähteenä oli opiskelija itse,
hänen kokemuksensa vertaistilanteessa. Opiskelijan subjektiivinen maailmankuva
kehittyy koko ajan, ja ymmärtäminen on vain hänen oman persoonakokonaisuutensa
asiantilojen ja niiden välistä suhdetta kuvaavaa. Vertaistilanteessa opiskelija käy
omassa itsessään dialogista prosessia maailmankuvansa ja situaationsa välillä. (Rauhala 2009: 225.) Kirjoittaminen sallii myös vastaajan tauot, asian tarkistamisen,
lisäykset ja poistot (Kukkonen 2007: 154). Tällöin jokainen opiskelija saa kirjoittaa
yksilöllisen harkintansa mukaan sen, mitä hän kokee merkityksellisenä. Ihmiseen
kohdistuvassa tutkimuksessa tärkeimpänä olemuspuolena on tajunnallisuus, jonka
avulla mahdollistuu ihmisen tietoisten valintojen ja vastuullisuuden tarkastelu (Rauhala 2009: 221).
Pyrin kirjoitelmilla saamaan yksilöllisiä kuvauksia vertaistilanteista. Ensimmäinen lomakeversio sisälsi vain yhden tehtävän: ”Kirjoita monipuolinen ja perusteltu
kuvaus siitä, mitä opinnäytetyöhön liittyvässä vertaistilanteessa opit.” Päädyin kuitenkin täydentämään lomakkeen sisältämää tehtävää tutkimusongelmien suuntaisilla
lisäkysymyksillä. Alkuperäinen tehtävä säilyi edelleen hieman muokattuna. Vertaistilannetta kuvaaviin kysymyksiin otin mukaan siihen oleellisesti liittyviä asioita:
tavoitteet, vuorovaikutus ja ohjaussuhde didaktisen kolmion suuntaisesti (mm. Sarja
2003b, Silkelä 2003). Tarkennetut kysymykset kuvasivat väljää läpileikkausta vertaistilanteen prosessista: suunnittelu, toteutus ja arviointi. Kysymyksissä oli muutamia viitteellisiä asioita, joita opiskelija saattoi halutessaan käyttää kirjoituksensa
tukena. Fenomenologisesti suuntautuvassa tutkimuksessa valmiiksi muotoillut kuvausohjeet saattavat muodostaa vastaamisrakenteen, jolloin rajoitetaan vastaajan
kuvauksia (Perttula 2005: 141). Tutkimuksessa pyrin väljään kuvausohjeeseen kokemusten kuvaamisen osalta. Lisäksi kysyin lomakkeessa, mihin opinnäytetyöpro257

sessin vaiheeseen vertaistilanne liittyi (kysymys 1). Tämä oli tärkeä kysymys, jotta
myöhemmin pystyin seuraamaan prosessin etenemistä ja ymmärsin vertaistilanteiden merkityksen mahdollista muuttumista. Vertaistapaamisista pyysin opiskelijoita
myös palauttamaan vertaiskriteerit ja toteutuneesta vertaistilanteesta muistion.
Kysyin lomakkeessa myös opiskelijan arvioita valmiuksistaan toimia vertaistilanteissa (kysymys 2) sekä saada aikaan opinnäytetyö (kysymys 3). Näillä kysymyksillä hain opiskelijan arviota omasta osaamisesta ja motivaatiosta. Oppimisessa
tärkeänä tekijänä ovat kognitiiviset rakenteet, joissa oppimista tarkastellaan motivaatiotekijöiden avulla ja joissa korostuvat opiskelijan tulkinnat oppimistilanteista ja
-tehtävistä sekä usko itsestä oppijana. Nämä yhdessä kuvaavat opiskelijan uskomusta siitä, miten hän kokee selviytyvänsä tehtävistä ja miten hän hallitsee opiskelunsa.
(Ruohotie 2005: 75–83.) Ihmisen ajattelua ja toimintaa on vaikea ymmärtää ilman
tietoa hänen motivaatiostaan, jolloin keskeisenä kysymyksenä on, työntääkö jokin
asia hänet liikkeelle vai vetääkö jokin asia häntä puoleensa. Halusin tietää myös
vertaistilannetta koskevan paikan ja tilan, koska sillä on merkitystä tilanteen onnistumisen kannalta ja se kuvastaa jotain tilanteen luonteesta.
Kirjoitettu sana on eri kuin puhuttu sana. Tekstissä sanat saavat erilaisen korostuksen kuin puheessa ja toisaalta kirjoittamiseen liittyy viipyminen, joka mahdollistaa vastaajan ajattelun ja asioiden toistamisen. Kirjoittaessa opiskelijan huomio
kohdentuu siihen, mistä hän kirjoittaa. Samalla opiskelija pystyy aidossa yksilöllisyydessään pohtimaan omaa itsetiedostustaan, joka edellyttää muuttuvan kehitystason tuntemusta. (Kukkonen 2007: 149.) Ihmisen situationaalisuuden ja tajunnallisuuden kietoutuneisuus seuraa ihmisen olemistavasta olla ykseys erilaisuudessa,
jolloin ihmisestä saatu tieto ei ole koskaan riittävää (Rauhala 2009: 213).
Kirjoittaminen on kirjoittamista jollekin ja se, kenelle kirjoittaa, vaikuttaa kirjoittamisen tyyliin ja sisältöön. Kirjoitus, joka perustuu aikaisemmin tapahtuneeseen
ja elettyyn tilanteeseen, elämään tai kokemukseen, luo omat ongelmansa. Ihmisen
muisti muokkaa ja muuntaa kokemuksia menneestä, ja muistamiseen vaikuttavat
myös monet sen jälkeen tapahtuneet asiat. (Ukkonen 2000: 86, Jaatinen 2003: 31.)
Siksi suosittelin, että opiskelija kirjoittaa kuvauksen heti vertaistilanteen jälkeen.
Uuden ymmärryksen soveltaminen ilmenee reflektion ja kriittisen ajattelun kautta
oman ajattelun ja toiminnan kyseenalaistamisena sekä toimintatapojen muuttumisena (Laine 2009: 50–53). Toisaalta myös ”toisesta ihmisestä saadulla kokemuksella
on taipumus muodostua sekä tutkijan että tutkittavan situationaalisessa säätöpiirissä
hänen omaksi olemassaolon muodoksi” (Lehtovaara 1994: 155).
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Tässä tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu kokemuksen niin sanottuun toiseen
vaiheeseen. Tällöin opiskelija tarkastelee toteutunutta vertaistilannetta ikään kuin
kauempaa. Kirjoitelmaa laatiessaan hän suuntaa ajatuksensa siihen, mitä vertaistilanteessa tapahtui ja miten hän koki sen esimerkiksi vuorovaikutuksen suhteen. Hän
kuvailee etäisyyden ottamisen kautta omia kokemuksiaan. Kokemuksen tulkinta
rakentuu välitilan merkityksen kohtaamisena, ja tuota välitilaa voidaan lähestyä
valitusta näkökulmasta ilman, että pyritään jonkinlaiseen summatiiviseen kokonaisuuteen. (Laine 2009: 51, Kukkonen 2007: 149.) Taustalla on ajatus, että ilmiö ei
paljastu kokonaisuudessaan erilaisia lähestymistapoja yhdistämällä. Rauhala (2009:
208–209) toteaa, että ihmisen on lähes aina vastattava itse tekemisistään tai tekemättä jättämistään. Ihminen on jo syntyessään suhteessa toisiin ihmisiin, ja sen arvoa ei
voida kiistää. Ihmissuhteet ja sosiaalisuus ovat seurausta ihmisen persoonallisesta
kehittyneisyydestä, ja siksi aito yksilöllisyys on primääristä, minkä vuoksi vasta
tämän jälkeen tulisi tavoitella yhteisöllisyyttä ja ihmissuhteita.
3.2

Aiheanalyysi – 1. kierros

3.2.1 Aiheanalyysikokonaisuuteen perehtyminen
Vertaistapaamisiin liittyvä laadullisen aineiston keruun aloitin syyskuussa 2007, ja
opiskelijat lähettivät ensimmäiset kuvaukset aiheanalyysin osalta lokakuussa 2007 ja
viimeiset syyskuussa 2008.
Perehdytin opiskelijat ryhmäkohtaisesti vertaistyöskentelyyn ja sen merkitykseen opinnäytetyöprosessissa opinnäytetyöhön varatuilla aiheanalyysitunneilla.
Osalle ryhmiä ensimmäiset opinnäytetyöprosessiin liittyvät ideaseminaarit olivat
toukokuussa ja osalle syyskuussa 2007. Ideaseminaarissa useimpien opiskelijoiden
opinnäytetyön aihe ja toimeksiantaja oli jo selvillä. Aiheen valinnan aikoihin opiskelijat sairaanhoitaja ja liikunnanohjaaja opiskelijat valitsevat syventävät opintonsa,
joihin opinnäytetyön aiheen tulee liittyä.
Aiheanalyysin aikana opiskelija käynnistää yhteistyön opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa ja löytää itselleen asiantuntijuutta kehittävän ja kiinnostavan aiheen
työskentelytapoineen. Opinnäytetyöhön kuuluvilla lähitunneilla opiskelija perehtyy
ohjatusti muun muassa seuraaviin opinnäytetyöprosessin asiakokonaisuuksiin:
–
–
–

opinnäytetyön aiheenvalinta, kriteerit ja hankkeistaminen
laatusuositukset
aikataulun suunnittelun merkitys
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–
–
–
–
–

henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (tarkennus)
vastuut, velvollisuudet ja eettiset asiat
ohjaus, ohjaajat, ohjauskäytänteet ja resurssit
vertaistoiminta, -ohjaus ja oppimispäiväkirjan merkitys
tiedonhallintataidot, aiheseminaarit ja arviointi.

Lähitunneilla keskustellaan myös opinnäytetyön aiheen merkittävyydestä ja vaativuudesta, joille valtakunnallisestikaan ei ole selkeitä ja yhtenäisiä kriteereitä (Opinnäytetyön laadun tekijät… 2006). Merkittävyydessä korostuvat aiheen työelämälähtöisyys, ajankohtaisuus, uutuus ja aiheen liittyminen opiskelijan syventäviin opintoihin. Vaativuuskriteereissä korostuu muun muassa se, millainen aiheen tulee olla
opinnäytetyön tekijämäärään nähden. Kajaanin ammattikorkeakoulun terveysalalla
opiskelijat tekevät opinnäytetyönsä useimmiten kahden tai kolmen opiskelijan ryhmissä, mutta liikunta-alan opiskelijat ovat päätyneet tekemään opinnäytetyönsä
usein yksin. Aiheen valinta on tärkeimpiä asioita koko opinnäytetyöprosessin onnistumisen kannalta. Opinnäytetyön aiheanalyysin lähtökohdista muotoutuvat osin
tavoitteet ja sisällöt myös vertaistapaamisille. Lisäksi opiskelijan omat henkilökohtaiset tavoitteet ohjaavat opinnäytetyöprosessia ja vertaistapaamisia.
Keskustelin kunkin opiskelijaryhmän kanssa vertaistyöskentelyn tavoitteista,
suunnittelusta, tilanteesta, yleisistä käytänteistä ja raportoinnista. En lähitunneilla
kertonut opiskelijoille kyselylomakkeella keräämäni aineiston tuloksia missään
vaiheessa, jotta ne eivät ohjaisi vertaiskokemusten kuvaamista. Keskustelin vertaisasiasta opiskelijaryhmien kanssa Opinnäytetyöpakissa (2007) olevan vertaistukimateriaalin avulla. Samalla keskusteltiin vertaistilanteen kuvaukseen liittyvän
lomakkeen täyttämisestä ja palauttamisesta. Tavoitteena oli, että jokainen opiskelija
palauttaa täyttämänsä lomakkeen henkilökohtaisesti sähköpostitse minulle vertaistilanteen jälkeen. Opiskelijan tuli järjestää itse vertaistilanne tai vertaistilanteet siinä
vaiheessa opinnäytetyöprosessia, kun hän katsoi siitä olevan hänelle eniten hyötyä
mutta viimeistään siihen mennessä, kun hän palautti viimeistellyn aiheanalyysin
ohjaavalle opettajalle. Siksi vertaistilanteet hajaantuivat pitkälle ajanjaksolle. Aiheanalyysin oli suunniteltu kestävän noin kolme kuukautta. Lomake tuli täyttää ja
palauttaa, kun opiskelija toimi itse vertaisena sekä kun tilanteessa käsiteltiin opiskelijan omaa opinnäytetyötä. Kun opiskelijalla oli useita vertaistapaamisia, hän palautti lomakkeen yhden tilanteen osalta. Opiskelijat palauttivat lomakkeita aiheanalyysin osalta vertaisen näkökulmasta 70 ja opiskelijan oman opinnäytetyön käsittelyn
osalta 78 eli yhteensä 148 vastausta mahdollisesta 216 vastauksesta. Vastausprosent-
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ti oli 69. Kuvauksia jätettiin palauttamatta 68 eli 31 prosenttia. (Liite 11, taulukko
33.)
Vastaamatta jätettiin useista eri syistä. Viisi perustutkinnon opiskelijan vastausta
jäi puuttumaan siksi, että vertaistilanteesta oli kulunut jo niin kauan aikaa, että opiskelijat eivät muistaneet keskustelun ja tilanteen yksityiskohtia. Yksi opiskelija viestitti: ”Oli puhetta, että en ole palauttanut aiheanalyysiin liittyvää vertaistilannetapahtuman kuvausta, siis sitä, missä käsiteltiin minun työtäni. Miksi sitä en palauttanut? Koska silloin ei ollut tarpeeksi selvää, kuinka nämä tilanteet tulee raportoida,
niin en kirjannut siitä muistiinpanoja ja ajattelin, että se on sinun ja minun ajan
tuhlausta, jos rupean muistin pohjalta sitä sepittämään.” Muutamalla opiskelijalla
opinnäytetyöprosessi keskeytyi, koska he eivät täyttäneet opinnäytetyön edeltävyysehtoja eli eivät olleet suorittaneet opinnäytetyötä tukevia opintoja (Opinnäytetyön laadun tekijät… 2006). Yksi opiskelija ilmoitti, että ohjattava ei ottanut yhteyttä lainkaan vertaistilanteen järjestämiseksi tai pyysi ohjausta edellisenä päivänä
ennen aiheanalyysin palautusta, jolla aikataululla vertaistapaaminen ei enää onnistunut. Osa opiskelijoista ilmoitti aloittavansa opinnäytetyön myöhemmin.
Lähetin opiskelijoille useita muistutuksia vertaistilanteiden järjestämisestä ja
kirjoitelmien palauttamisesta. Liikunnanohjaajaopiskelijoiden vertaistyöskentely ei
käynnistynyt systemaattisesti ja siksi myös kirjoitelmien palauttaminen oli vähäistä.
Kuitenkin ensisijaista on, että opiskelija haluaa kuvata kokemuksiaan tutkijalle ja
ymmärtää, miksi juuri hänen kokemuksensa ovat tutkimisen arvoisia. Ratkaisun
kokemusten kuvaamisesta, kirjoitelman lähettämisestä ja sitä kautta tutkimukseen
osallistumisesta tekee opiskelija itse. (Perttula 2005: 137.)
3.2.2 Teemojen etsimisen aloittaminen aineistolähtöisellä
sisällönanalyysillä
Seuraavaksi kuvaan, miten ensimmäisen laadullisen aineiston lukeminen, analysointi ja tulkinta toteutuivat. Vaikka vertaistilanteet kuvaavat yhteisöllisen oppimisen
luonnetta, korostuu analyysissä opiskelijan yksilöllisyys. Rauhala (2009: 209) kirjoittaa, että aito itseys eli yksilöllisyys on ennen kaikkea sitä, että ihminen saavuttaa
oman elämän itseohjauksellisuuden. Vertaistilanteiden kannalta tämä tarkoittaa sitä,
että opiskelija tiedostaa omat valintamahdollisuutensa ja niiden rajat. Opiskelija
pystyy ottamaan vastuun ratkaisuistaan, jotka kohdistuvat sekä omaan että toisen
opiskelijan opinnäytetyöprosessiin.
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Koska opiskelijat palauttivat kirjoitelmansa sähköisesti, en tehnyt perinteistä litterointia, vaan vein aineiston kirjoitelmalomakkeessa esitettyjen tukikysymysten
mukaisesti tiedostoon. Lisäksi erotin toisistaan aineistot ”olin vertainen” ja ”käsiteltiin minun opinnäytetyötäni”. Aineiston tulostuksen jälkeen luin aineistoa useita
kertoja. Tekstiä lukiessa asetin aineistolle erilaisia kysymyksiä, muun muassa seuraavat: Mikä merkitys terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden
opinnäytetyön vertaistilanteilla on? Miten opiskelijat kuvaavat oppimistaan? Erilaisten kysymysten avulla luin aineistoa läpi, ja pyrin näin saamaan tuntuman aineistoon. Tutkijan on itse luotava oma ajattelumetodi aineiston käsittelyyn, kuvaamiseen
ja tulkintaan.
Mixed methods -metodin käyttäminen tässä tutkimuksessa loi haasteet jokaiselle aineiston analyysille ja tulkinnalle. Ensimmäisen laadullisen aineiston analyysin
tavoitteena oli ensisijaisesti kuvailla ja tulkita vertaistilanteita ja auttaa hahmottamaan niitä tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä vertaistilanteissa. Onkin luontevaa
tutkia nimenomaan vertaistilanteeseen liitettyjen merkitysten laatuja, jolloin päästään tarvittaessa lähelle tutkittavaa ilmiötä (Pitkäniemi 2009: 334). On muistettava,
että opiskelija ei ole pelkkä tietovarasto vaan ihminen, joka on suhteessa todellisuuteen usealla eri tavalla. Hän opiskelee ja toimii oman elämänsä kanssa vastavuoroisten suhteiden verkostossa, johon hänen tietämisensä on piiloutunut. Tutkijan ongelma on, miten tästä kokonaisuudesta seulotaan esiin riittävän yleinen vertaistilanteita
koskettava tieto. (Rauhala 2009: 204.)
Tutkimuksen peruslähtökohdat ohjasivat tutkimusta ymmärtävään tutkimusintressiin, jossa opiskelijan ymmärtäminen tapahtui hänen reaalisessa ja ainutkertaisessa opiskelu- ja elämäntilanteessaan. Tähän tavoitteeseen pääsin kirjoitelmatekstien analyysin avulla, jossa kuvailulla ja tulkinnalla on oma merkityksensä. Perttulan
(1995: 9–10) mukaan on mahdollista kuvata ilmiö juuri sellaisena kuin se itsensä
ilmentää, mitään lisäämättä tai poistamatta. Kun tutkimuksessa korostan opiskelijoita, heidän ajatteluaan ja heidän äänensä kuulemista, tavoitteena on pysytellä lähellä
kuvailua. Pyrkimyksenä ei ole teorioiden oikeaksi todentaminen, vaan tutkimuksen
avulla tarkastelen opiskelijan tapaa mieltää vertaistilanteissa oppiminen. Sen sijaan
siirryttäessä kohti hermeneutiikkaa ihmisen sisäisen maailman tutkimus on aina
tulkintaa sisältävä. Tulkinnassa tutkija ei voi koskaan vapautua ennakkoluuloistaan,
jotka käynnistävät tulkintaprosessin. Tulkinta mielletään hermeneuttisessa fenomenologiassa korostetusti prosessiksi, jota kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi. Se
määritellään siis etenemistavaltaan tulkinnaksi. (Varto 1992: 63, Perttula 1995: 9–
12, Eskola & Suoranta 1998: 146–150, Kupiainen 2005: 90–92.) Hermeneutiikan
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avulla pyrin tulkitsemaan ja ymmärtämään opiskelijan kokemuksia. Kakkori (2009:
278) sanoo, että hermeneutiikan avulla kokemuksesta tulee toisenlainen totuus ja
tiedon kokemus. Kun korostan opiskelijan elämäntilannetta, puhun merkityksellistämisestä, ja kun korostan kokemuksen tajunnallista puolta, käytän käsitettä ymmärtäminen. Kokemus on merkityksellistävä ja ymmärtävä suhde tajuavan opiskelijan ja
hänen elämäntilanteensa välillä (Perttula 2005: 119).
Kukaan ihminen ei voi irrottautua ymmärtämisyhteyksistään tai tulla kokonaan
tietoiseksi arkipäiväisestä tavastaan hahmottaa maailmaa. Tulkinnan käsite tulisikin
varata viittaamaan toisen ihmisen sisäisen maailman tarkasteluun mistä tahansa sen
ulkopuolisesta lähtökohdasta. Siten tutkimustyössä on tulkintaa myös se, että opiskelijan kokemuksia pyritään tavoittamaan joko tietoisesti tietystä teoreettisesta viitekehyksestä tai avoimesti arkipäiväisten käsitysten kautta. (Perttula 1995: 15.)
Yleensä tutkimuksissa päästään kuvailun tasolle, vaikka niissä korostetaan tulkintaa.
Tulkinnalla voidaan ymmärtää aineiston abstrahointia, kun taas esimerkiksi Ronkainen (2004) liittää tulkintaan aineiston järjestelyn, lukemisen ja itse tulkinnan, joka
viittaa tulkintasääntöön. Ennen analyysin aloittamista minun oli kysyttävä itseltäni,
millainen sosiaalinen konteksti vertaistilanne on ja miten se johdattaa opiskelijoita
tulkitsemaan kokemuksiaan. Tutkimustilanne, vertaistilanne, voidaan hermeneuttisen näkökulman mukaan mieltää kokemuskuvausten tulkintakehykseksi. (Perttula
2005: 142.)
Analyysi eteni prosessimaisesti pitäytyen mahdollisimman pitkään reaalisissa
kuvauksissa. Aineiston analyysi, jäsentäminen ja tulkinta tapahtuivat rinnakkain.
Lukemisen aikana tein merkintöjä ja alleviivauksia tekstiin huomioistani suhteessa
erilaisiin kysymyksiin ja viime kädessä tutkimusongelmiin. Huomasin aineistosta,
että osa opiskelijoista oli kuvannut ja reflektoinut kokemuksiaan monipuolisesti heti
vertaistilanteen jälkeen ja osa vasta usean viikon kuluttua, jolloin kuvaukset ovat
yleisiä, toteavia ja suppeita. Tutkimuksen ontologisiin lähtökohtiin nojautuen opiskelijalla itsellään oli valinnan mahdollisuus siinä, lähettikö hän kirjoitelman tutkijan
antaman ohjeen mukaan vai ei. Tavoitteena oli ymmärtää aineiston todellinen sisältö. Tulkintoja tehtäessä olennaista oli löytää perusteet aineistosta, sen vihjeistä ja
teoreettisesta ajattelutavasta kyseisessä opinnäytetyöprosessin vaiheessa. (Eskola &
Suoranta 1998: 150–153, Varto 1992: 78–83.) Koska tutkimuksessa oli kolme kirjoitelma-aineistoa yli vuoden ajalta, oli selvää, että jouduin asettamaan jokaiselle aineistolle myös erilaisia kysymyksiä situation muuttumisen vuoksi.
Aineiston tulkinnan osalta on olennaista löytää tulkintasääntö, joka syntyy systemaattisessa ja analyyttisessä prosessissa. Ronkainen (2004) kuvaa tulkintasäännön
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tai teoreettisen lukutavan johtavan siihen maailmaan, jonka avulla tutkija yhdistää
aineistonsa havainnot ja teoreettisen ajattelumallin eli liittää aineistonsa tietyn tietoperustan avulla ”korkeampaan” kontekstiin. Ymmärsin tulkintasäännön kahdella eri
tavalla. Se on teoreettista perustelua ja logiikkaa, joiden avulla voin sanoa aineistosta jotain uutta ja erilaista, kun tulkitsen aineistoa. Tulkintasääntöön liittyy myös
teoreettinen näkökulma, joka on systemaattinen ote aineiston ymmärtämiseen, ja
tämän tulee näkyä myös tulosten raportoinnissa. Kaikissa kolmessa laadullisessa
aineistossa noudatan samaa analyysin, lukemisen ja tulkinnan logiikkaa. Haasteelliseksi nousee myös tässä tutkimuksessa aineiston koettelu. Aineistoja lukiessa on
pyrittävä ymmärtämään ja näkemään ”sielunsa silmin” opiskelijoiden välistä keskustelua: miten keskustellaan asiasta tai miten ollaan tilanteessa läsnä. Myös tekstin
sävy kuvaa tilanteesta jotain.
Kun aloitin aineiston systemaattinen koodauksen tutkimusongelmittain ”puhtaaseen” tekstiaineistoon, vertailin samanaikaisesti koodauksia jo aikaisemmin toiseen
tekstiaineistoon tekemiini koodauksiin. Havaitsin, että tulkitsin tärkeiksi ilmauksiksi
lähes samoja tekstikohtia. Koodasin koko aineiston luokitteluyksiköittäin, joista
kukin oli ajatuskokonaisuus. Luokitteluyksikön määrittämistä ohjasivat tutkimusongelmat, aineiston laatu ja laajuus, joka vaihteli kahdesta sanasta kolmeen virkkeeseen. Näin halusin varmistua aineiston mahdollisimman tarkasta hyödyntämisestä.
(Eskola & Suoranta 1998: 155–159, Alasuutari 2007: 38–43.) Koodaaminen tapahtui
siten, että alleviivasin ensin litteroidusta paperitekstistä tärkeän ilmaisun ja annoin
sille numerokoodin ykkösestä eteenpäin. Heti tämän jälkeen poimin Wordtiedostosta saman tekstikohdan ja siirsin sen Alkuperäiset ilmaukset -tiedostoon sille
annetun numerokoodin mukaan. Näin kävin koko 227-sivuisen aineiston läpi. Alkuperäisiä ilmauksia muodostui 1520. Alkuperäiset ilmaukset -tiedosto oli kooltaan 90
sivua 1-rivivälillä kirjoitettuna. Teknisesti analysointi alkoi induktiivisesti tutkimusaineistoa analysoimalla.
Tämän jälkeen jatkoin aineiston analysointia pelkistämällä alkuperäiset ilmaukset. Pelkistäminen eli aineiston redusointi tarkoitti aineiston siistimistä karsimalla
alkuperäisistä ilmauksista merkityksettömät sanat, jolloin informaatio tiivistyi. Pelkistämisessä pyrin olemaan varovainen, jotta en kadottaisi tärkeän ilmauksen alkuperäistä merkitystä. Määrällisesti aineisto typistyi 52 sivuun. Seuraavasta alkuperäisestä ilmauksesta ”(38) Toisten kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää tehtäessä
yhteistyötä, sillä vain siten keskustelusta tulee antoisaa ja se johtaa johonkin lopputulokseen”, muodostin pelkistetyn ilmauksen ”(38) Kuunteleminen on tärkeää tehtäessä yhteistyötä sillä se johtaa antoisaan lopputulokseen.” Muutamia alkuperäisiä
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ilmauksia jaoin tässä vaiheessa kahteen pelkistettyyn ilmaukseen, koska alkuperäisessä ilmauksessa oli useampi kuin yksi merkitys. Pelkistäminen voi olla myös pilkkomista. Pelkistys oli aineiston sisällön ja sen merkityksen ymmärtämisen kannalta
tärkeää. (Alasuutari 2007: 40–43.) Näin tulkintakehys alkoi myös selkiintyä. Tällöin
pääsin aineistossa yhä syvemmälle ja aloin ymmärtää ilmauksia yhä selvemmin
kuvatuissa konteksteissa. Esimerkiksi alkuperäistä ilmausta ”(657) Kaikilla meillä
oli tulossa tärkeä tentti, niin se oli paljon mielessä” tulkitsin ensiksi motivaation
puuttumisena. Pelkistämisen yhteydessä luin rinnan sekä alkuperäistä aineistoa että
koodattuja alkuperäisiä ilmauksia ja tarkastelin ilmauksia tekstin kontekstissa. Näin
edellä mainittu alkuperäinen ilmaus liittyi vuorovaikutusta haittaaviin asioihin, ei
motivaatioon. Tärkeää oli oma ajattelumetodi ja sitä kautta muotoutuva tulkintakehys. Varmaa oli ainoastaan se, että vastaajilla oli yhteinen invarianssi, ”opinnäytetyötä koskeva vertaistilanne”.
Pelkistetyistä ilmauksista muodostin oman tiedoston, minkä jälkeen tulkitsin jokaista pelkistettyä ilmaisua sen sisältämän merkityksen mukaan. Merkityksiä antaessani pidin mielessä tutkimusongelmat ja rinnalla alkuperäisen tekstin. Tulkinnan
yhteydessä tein aineistolle kysymyksiä: Mitä opiskelija kuvasi vertaistilanteesta?
Miten hän sitä kuvasi? Mitä kuvaus kertoi ja mistä se kertoi? Vielä tässäkään vaiheessa en yhdistänyt pelkistettyjä ilmaisuja vaan säilytin jokaisen itsenäisenä merkityksenään, yksikkönä. Merkityksistä tein oman 44-sivuisen tiedoston. Sen jälkeen
luin merkityksiä ja tärkeitä ilmaisuja rinnakkain. Analyysi oli edennyt tähän saakka
aineistolähtöisesti, induktiivisesti.
Tämän jälkeen aloin klusteroida merkityksiä. Samalla huomasin, että osa pelkistetyistä ilmauksista oli merkityksellistetty liian abstrakteiksi, koska oli vaikea ymmärtää, mihin merkitys liittyi. Siksi oli systemaattisesti palattava alkuperäisiin ilmauksiin, jotta säilytin yhteyden aineistoon. Esimerkiksi pelkistetystä ilmauksesta ”(792) Kaikilla oli mahdollista tuoda mielipiteensä avoimesti, josta seurasi rakentava keskustelu” oli muodostettu merkitys ”Molemminpuolisuus.” Samoin pelkistetty ilmaus ”(949) Vertaisohjaustilanne voi parhaimmillaan viedä vain eteenpäin” oli
merkityksellistetty muotoon ”Antoi uskoa eteenpäin.” Aineiston redusoimiseksi
päätin tässä vaiheessa vielä ennen kaikkien merkityksien tarkistamista ja uudelleennimeämistä yhdistää toisiinsa vain täysin samanlaiset ja samassa kontekstissa kuvatut pelkistetyt ilmaukset. Esimerkiksi seuraavista pelkistetyistä ilmauksista ”(642)
Tekijä esitteli työnsä sisällön ja sitten esitimme ajatuksiamme aiheanalyysistä eri
muodossa” ja ”(772) Asioista kysyttiin molemminpuolin ja palautetta annettiin rakentavasti mollaamatta” muodostui yksi yhteinen merkitys ”Aiheanalyysistä keskus265

teltiin yhdessä”. Aineisto karsiintui noin 400 pelkistetyllä ilmauksella. Tämän jälkeen pohdin vielä osaa merkityksistä uudelleen, ja näin aineisto oli redusoitunut 29sivuiseksi merkityksiä sisältäväksi tiedostoksi. Kierros kierrokselta loin tulkintaa
opiskelijoiden ilmaisujen merkityksistä. Jokainen uusi luku- ja analyysikerta aineistoon merkitsivät tulkintasäännön koettelua. Laineen ym. (2008: 20) mukaan erilaiset
aineistolähtöiset kehykset kuuluvat tapaustutkimuksen luonteeseen, jos niiden avulla
pystytään valaisemaan tapauksen eri puolia.
Klusteroin merkitykset ensin tutkimusongelman mukaisiin ryhmiin: 1. Mitä oppimistavoitteita opiskelija asettaa vertaistilanteisiin? 2. Mitä opiskelija kokee oppivansa vertaistilanteissa? 3. Millaiseksi opiskelija kokee vertaistilanteen vuorovaikutuksen ja ohjaussuhteen? Analyysi eteni aineistolähtöisesti, ja tutkimusongelmiin
liittyvät käsitteet toimivat tulkintakehyksinä, eräänlaisina silmälaseina, joiden avulla
oli mahdollista tulkita aineistoa. Ryhmiteltyä aineistoa lukiessani tutkimusongelmien 1 ja 2 osalta alkoi hahmottua piirteitä, jotka liittyivät osin kvantitatiivisen analyysin tuloksina saatuihin faktoreihin. Tulkintasääntönä alkoi väistämättä tässä vaiheessa korostua faktoreiden teoreettinen perusta ja analyysin aikana aineistosta muotoutunut ymmärrys vertaistilanteiden luonteesta.
Seuraavaksi klusteroin oppimista ja tavoitteita kuvaavat merkitykset faktoreittain (esimerkki liite 12, taulukko 34). Toisin sanoen ryhmittelin samankaltaisuutta
kuvaavat merkitykset saman opiskeluorientaatiota kuvaavan faktorin kohdalle. Näin
aineisto alkoi vähitellen ryhmittyä ja erottua selkeiksi omiksi kokonaisuuksiksi.
Kolmannen tutkimusongelman osalta ryhmittely jatkui vuorovaikutuksen sosiaalisten suhteiden näkökulmasta (Mönkkönen 2007). Aineistosta piirtyi vähitellen vuorovaikutuksen merkityksiä, joissa toteutui todellista yhdessä oppimista, ja myös merkityksiä, joissa keskusteltiin ”kuin seinille”, ei ihmisille. Aineiston analyysi muistutti
tässä vaiheessa abduktiivista eli teoriasidonnaista analyysiä. Analyysi eteni edelleen
aineiston ehdoilla, mutta abstrahoidessa klustereiden sisältöjä teoreettisiksi käsitteiksi (pääteemoiksi) käytin tutkimusongelmissa 1 ja 2 teoriaa ohjaavia käsitteitä,
jotka ilmenivät faktorianalyysin tuloksena. Abduktiivinen päättely lähtee liikkeelle
empiriasta, mutta ei torju teorian olemassaoloa taustana. Niiniluoto (1983) sanoo,
että tutkimusaineistosta muodostuu tulkintahypoteesi (deduktio), jonka pitävyyttä
tarkastellaan induktion avulla. Tämä todentui tässä tutkimuksessa siten, että aikaisemmin muodostetut faktorit ohjasivat osin tutkimusongelmien 1 ja 2 osalta aineiston klusterointia ja pääteemojen nimeämistä (abduktio – deduktio – induktio). Päättelyn lähtökohtana oli faktoreiden luoma johtolanka, jonka antamien viitteiden mukaan etenin analyysissä loppuun.
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Nimesin klusteroidusta aineistosta ensiksi pääteemat niiden sisältöjen mukaan,
ja sen jälkeen luin vielä tarkemmin pääteemaan klusteroitujen merkitysten sisällöt.
Näin myös alateemat alkoivat hahmottua omiksi kokonaisuuksiksi pääteemojen
sisälle. Tulkinnan avulla yhdistin samaa asiaa tarkoittavat merkitykset samaan alateemaan ja annoin sille sen sisältöä kuvaavan nimen. Alateemojen nimeäminen perustui merkitysten sisältöjen erilaisuuksien tai samanlaisuuksien tulkintaan. Alateemat muodostuivat aineistosta induktiivisesti (liite 12.) Kun pelkistin tiedon esiin
abstraktion avulla, tavallaan lopputuloksena oli ”kaikki on samaa.” Aidosti yksittäinen katosi. Käsitteiden johtaminen aineistosta tarkoittaa sitä, että niiden mielekkyysperustana tulisi olla ihmisen elämänkäytäntö (Lehtovaara 1994: 32, Rauhala
2009: 204).
Edellä olen kuvannut, miten tutkijana omat tulkintani kehittyivät ja muodostuivat aineiston käsittelyn ja analyysin aikana. Patton (2002: 495) mainitsee, että laadullisessa lähestymistavassa on tärkeä äänen käsite, joka liittyy myös tutkijaan.
Opiskelijan kokemaa vertaistilannetta ei voi kuvata ja tulkita ainoastaan yhdellä
tavalla, koska kuvaukset muodostuvat yksilöllisistä kokemuksista. Opiskelijoiden
erilaisten äänten kuunteleminen tuo esille erilaisia kuvauksia tavoitteista, oppimisesta, vuorovaikutuksesta ja ohjaussuhteista. Arvostamalla opiskelijan omaa ääntä vältän liian järkiperäistä lähestymistä, joka saattaisi estää havaitsemista tunneperäisiä
asioita opiskelijan ajattelussa ja vertaistilanteissa toimimisessa (Kelchtermans &
Vandenberghe 1994: 57). Jos ohjaustilanteessa on löydetty uusia mahdollisuuksia
prosessin eteenpäin saattamiseksi, äänet saattavat olla toiveikkaita (Onnismaa 2007:
35).
Tutkimustulosten argumentoinnissa käytin tukena autenttisia ilmaisuja, esimerkkejä muistioista ja hieman kirjallisuutta. Argumentoinnin keinoja ovat esimerkiksi asiantuntijoihin vetoaminen, tietolähteen paljastaminen ja vastaanottajan vakuuttaminen näkemyksen luotettavuudesta (Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti 2006:
20–22). Autenttisia ilmaisuja käytin tuloksissa, koska tässä tutkimuksen vaiheessa
kuvasin ja orientoiduin aineistoon opiskelijaa kunnioittaen ja liiallinen yleistäminen
olisi upottanut opiskelijan suureen tuntemattomaan ja ehkä estänyt näkemästä opiskelijan hyvää (Rauhala 2009: 220). Tuloksissa halusin tuoda esille opiskelijan ainutkertaisia kokemuksia, niin kuin ne hänelle todellistuivat (Lehtovaara 1994: 254).
Kysymykset 2, 3 ja 4 jätin raportoimatta tutkimustuloksissa, koska opiskelijat kuvasivat valmiuksiaan toimia vertaistilanteissa ja tehdä opinnäytetyö arvosanoilla 3 ja 4.
Pääsääntöisesti opiskelijat järjestivät vertaistilanteet ammattikorkeakoulun tiloissa
ja vain muutama aikuisopiskelija järjesti vertaistilanteen kotonaan.
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Raportoin tutkimustulokset tutkimusongelmien mukaisessa järjestyksessä kuvaamalla ensin tutkimustulosten kokonaisuuden kuvion avulla, minkä jälkeen kuvaan jokaisen pääteeman alateemoittain. Pääteema on tuloksen alussa kursivoitu, ja
pääteemaan kuuluvat alateemat alleviivattu luettavuuden helpottamiseksi. Kunkin
tuloskokonaisuuden jälkeen teen yhteenvedon. Autenttisen lainauksen edessä oleva
numero sulkujen sisällä tarkoittaa koodausvaiheessa tärkeälle ilmaisulle annettua
koodia, jonka perusteella lainaus on jäljitettävissä alkuperäiseen tekstiin saakka.
3.2.3 Tutkimustulokset
Tavoitteet vertaistilanteisiin
Opiskelijat kuvasivat vertaistilanteiden oppimistavoitteitaan opinnäytetyöprosessin
alkuvaiheessa pääasiassa henkilökohtaisina oman kehittymisen tavoitteina. Tavoitteet olivat aineiston pohjalta ryhmiteltävissä (kuvio 25) pääteemoihin pyrkimys
dialogiseen suhteeseen, itseluottamuksen kehittäminen ja pintaoppimisen käytäntö.
PÄÄTEEMA

ALATEEMA
Luottamuksen tunnustelu

PYRKIMYS DIALOGISEEN
SUHTEESEEN

ITSELUOTTAMUKSEN
KEHITTÄMINEN

Ammatillinen tukeminen

Tuntuman hakeminen vertaistilanteeseen
Palautteen kertomisen taidon opettelu

Puutteiden ja virheiden etsiminen
PINTAOPPIMISEN KÄYTÄNTÖ

Vinkkien saaminen aiheanalyysiin
Aiheanalyysipaperin läpikäyminen

Kuvio 25. Aiheanalyysin vertaistilanteiden tavoitteet.
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Pyrkimys dialogiseen suhteeseen
Pääteemassa pyrkimys dialogiseen suhteeseen tulivat esille alateemat luottamuksen
tunnustelu ja ammatillinen tukeminen.
Luottamuksen tunnustelun alateeman tavoitteet kuvasivat asioita, jotka liittyivät
hyvän perustan luomiseen vertaisprosessille ennen kaikkea kommunikoinnin ja
toisen opiskelijan ajattelumaailmaan perehtymisen avulla. Olennaista oli saada ”päänavaus” ohjaustilanteille. Kommunikointi oli vielä keskustelua, jonka tavoitteena uuden luomisen sijasta oli toiseen tutustuminen: ”(381) Tavoitteena oli vaihtaa kokemuksia prosessista keskenämme”, ”(406)…yhdessä tuumaaminen... oppia
vuorovaikutusta, oppia rohkeutta.” Dialogisuutta luonnehtivat merkitykset perustuivat yhteisen ymmärryksen luomiseen luottamuksen avulla, vaikka vielä ei pyrittykään syvälliseen mielipiteiden yhdistämiseen eikä reflektointiin (Sarja 2003a, 74).
Opiskelijat rakensivat yhteistä ymmärrystä juuri luottamuksen tunnustelun avulla ”(296) Avointa, rakentavaa keskustelua, kun luotamme toisiimme”
ja ”(461)…pystyä puhumaan luottamuksella asioista.” Luottamukselle haettiin taustaa myös tunnustelemalla toisen osapuolen ajatusmaailmaa ja oppimista ”(417)…ohjattavien ajatusmaailmaan tutustuminen.”
Ammatillisen tukemisen alateemaan tuli vähiten tavoitteisiin liittyviä ilmauksia,
ja ne liittyivät ohjattavana olevan opiskelijan auttamiseen ongelmissa ja rohkaisemiseen sekä siihen, että opiskelija pääsee opinnäytetyölle asetettuun tavoitteeseen.
Opiskelijat kuvasivat ammatillisen tukemiseen liittyviä tavoitteita: ”(426) Osaisin
auttaa heitä ongelmissaan.” ”(464) ...rohkaista toisiamme eteenpäin matkalla sairaanhoitajaksi ja samalla kypsemmäksi ihmiseksi kohtaamaan uusia haasteita.” ”(530) Kehittää ajattelua ammatillisuuteen sekä asiantuntijuuteen.” Ammatillisen tukemisen tavoitteissa orasti piirteitä dialogisuuteen pyrkivästä vuorovaikutuksesta, jonka yksi tärkeä ulottuvuus on toisista huolehtiminen. ”(435) Antaa henkistä
tukea jaksaa tämä suuri prosessi!” Vertaistilanteeseen osallistuvilla opinnäytetyö oli
yhteinen oppimisen kohde ja sama asiantuntijuuteen kehittymisen päämäärä. Pyrkimys dialogisuutta kohti auttaa opiskelijoiden pyrkimystä oppimistavoitteisiin ja
yhteiseen ymmärrykseen.
Itseluottamuksen kehittäminen
Itseluottamuksen kehittämisen pääteemaan liittyivät opiskelijan yksilölliset tavoitteet vertaistilanteen ymmärtämiseksi ja tilanteessa keskustelemisen onnistumiseksi.
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Alateemoille annettiin nimet tuntuman hakeminen vertaistilanteeseen ja palautteen
kertomisen taidon opettelu.
Tuntuman hakeminen vertaistilanteeseen -alateema kuvasi osittain opiskelijan
kokemaa epävarmuutta ja osin motivaation puutetta ensimmäisiä vertaistapaamisia
kohtaan. Tavoitteita ei asetettu korkealle, kun itse tilanteen merkitys oli vielä selkiytymätön. Opiskelijat kuvasivat tätä seuraavasti: ”(455) Saada tuntumaa vertaisohjaukseen, ja pidin tätä oppimistilanteena myös meille vertaisille. Tavoite ei asian outoudesta johtuen ollut korkealla, mutta tulos ylitti tavoitteen.” ”(521) Tavoitteita oli
hankala miettiä, sillä vertaisarviointi oli ensimmäinen meillä koko opiskelun aikana.” Päämääränä olikin saada itselle kokemusta uudesta opiskelumenetelmästä. ”(571)…lähinnä tuntuman hakeminen.” ”(378) Ottaa selville, mitä vertaisohjauksen antaminen todella on.” Muutamassa kirjoitelmassa todettiin, että vertaistilanteeseen voi mennä valmistautumattomana myös ilman tavoitteita, kuten seuraava kuvaus osoittaa. ”(524) Koska käsiteltiin minun ryhmän aiheanalyysiä, en kokenut tarpeelliseksi valmistautua tilanteeseen mitenkään erityisesti.”
Palautteen kertomisen taidon opetteluun liittyvät tavoitteet osoittivat opiskelijan
itseluottamuksen puutetta. Opiskelija mietti, miten kertoa palautetta loukkaamatta
toista. ”(402)…antaa vain myönteistä palautetta, jottei kukaan suuttuisi tai pahoittaisi mieltään.” Tärkeää oli myös oppia ilmaisemaan itseään ymmärrettävällä ja
uskottavalla tavalla: ”(370) Pystyn selkeästi sanomaan ohjattavalle, miten itse ymmärrän kyseisen asian.” ”(108)…en yritä antaa valmista mallia, miten tehdä vaan
heillä on pallo omassa hallussaan.” Ilmausten perustella opiskelijalta puuttuu asiaan
liittyvä keskusteluvarmuus. Vertaistilanteessa kieli ja viestintä ovat osallistujien
tärkeitä välineitä. Kieltä opitaan käyttämään, kun opiskelijat yhdessä rakentavat
sosiaalista todellisuutta. Viestinnän kautta rakentuu vertaistilannekokonaisuus, jonka
perusteella opiskelija tekee myös päätelmiä itsestään. (Onnismaa 2007: 49.) Osa
opiskelijoista koki itseluottamuksen vertaistilanteiden onnistumisen kannalta jo
alkuvaiheessa keskeiseksi. Itseluottamuksen saavuttaminen johtaa parhaimmillaan
asiantuntijuuden kehittymiseen: ”(465) Ihmisenä kasvaminen ja oppiminen olisivat
ihanteita, joihin saatamme onnistuessamme päästä edetessämme opinnäytetyössämme.”
Pintaoppimisen käytäntö
Pintaoppimisen käytännön pääteemaan ryhmittyivät alateemat puutteiden ja virheiden etsiminen, vinkkien saaminen aiheanalyysiin ja aiheanalyysipaperin läpikäymi270

nen. Pintaoppimisen käytännön tavoitteita oli aineistossa runsaasti, ja ne kuvasivat
vertaistilanteesta selviytymistä osittain tiettyjen kaavojen tai yksittäisten asioiden
avulla. Lisäksi tavoitteissa korostui korjattavien ja puutteellisten asioiden selville
saaminen.
Puutteiden ja virheiden etsimisen alateemassa tulivat esille aiheanalyysin virheiden ja puutteiden havaitsemiseen liittyvät tavoitteet. Tavoitteen asettelu osoittaa
ulkoa oppimisen sekä aiheanalyysin tutkimuksellisten että muodollisten seikkojen
mukaisten asioiden muistamista. Vertaistilanteissa virheet ja puutteet todettiin, mutta
ratkaisuja niihin ei etsitty. Opiskelijan virheiden ja puutteiden etsiminen perustui
aiheanalyysiin liittyvien tietojen yksityiskohtaiseen tarkasteluun, puuttuuko asia
aiheanalyysistä vai ei ja onko se siinä väärin vai ei. ”(389) Tavoitteenani on kertoa
oman tietämykseni pohjalta, mitä aiheanalyysissä tuli olla.” ”(577) Pyytää jokaiseen
kohtaan palautetta sekä rohkeata kritiikkiä että mahdollisiin virheisiin ja puutteisiin
palautetta.” ”(432) …rehellisesti kertoa havaintoni heidän aiheanalyysin sisällöstä
ja selvistä kömmähdyksistä.” ”(549) …vertainen arvio meidän tekemää työtä, onko
mitään oikein ja mitä on väärin.” Puutteisiin ja virheisiin liittyvät tavoitteet ohjasivat sekä vertaisten että ohjattavien tavoitteen asettelua. ”(537) Tavoitteena oli, että
vertaiset hoksaavat virheitä ja puutteita aiheanalyysistämme, joita itse emme huomaa.” ”(387) ...saada aiheanalyysin tekijät huomaamaan korjattavat ja puutteelliset
kohdat.” Lindblom-Ylänne ym. (2001) toteavat, että tällaisilta opiskelijoilta puuttuvat selkeät oppimistavoitteet ja he eivät suunnittele opiskelua. Nämä opiskelijat
kokevat muita useammin myös kiirettä ja oppimisen liittyviä vaikeuksia. Puutteiden
ja virheiden etsimisen alateemaan antaa ymmärryksen opiskelijan kiteyttämä kuvaus: ”(543) Aiheanalyysin teko oli jo niin pitkällä, ettemme tarvinneet ohjausta asioihin.”
Vinkkien saaminen aiheanalyysiin -tavoitteisiin liittyi vertaiseen kohdistuvia
odotuksia, jotta opiskelija pääsisi omassa aiheanalyysissään eteenpäin ja saisi joitain
ratkaisuehdotuksia. Osa odotuksista kohdistui aiheanalyysin puutteisiin yleisesti ja
prosessin jatkamiseen sekä osa yksittäisiin kohtiin, kuten lähdemerkintöihin ja ulkoasuun. ”(517) …saada vertaisten kommentit aiheanalyysistäni: olenko oikeilla jäljillä, olenko osannut laittaa tarvittavat asiat paperille, mitä puuttuu, onko jotain liikaa.” ”(542) …saada varmuutta siihen, että olemme osanneet aloittaa työn tekemisen oikealla tavalla.” Samaa asiaa osoittaa myös opiskelijan kuvaus. ”(497) Tavoitteena oli saada uusia vinkkejä aiheanalyysin työstämiseen jatkoa ajatellen.” Pintasuuntautunut opiskelija on ulkoa säädelty, ja hänen päämääränään on opinnoista ja
tässä tilanteessa aiheanalyysistä selviytyminen. Opiskelija ottaa tietoa annettuna
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(Nieminen ym. 2004), mikä tuli esille yksittäisten asioiden tavoitteiden asettamisessa: ”(151b) …saada ennakolta tietoa esim. mitä johdannon tulisi sisältää.” ”(540) …tietoa ja neuvoja ulkoasuun ja materiaalin hankintaan sekä lähdemerkintöihin.” Alateeman ilmauksista ilmenee, että vertaistilanne muotoutuu siihen,
mitä aiheanalyysipaperiin on kirjoitettu. Tavoitteen asettelu osoittaa, että opiskelijalta puuttuu oppimisen itsesäätelytaito ja oppiminen perustuu vertaisopiskelijan antamiin vihjeisiin (Vermunt 1998).
Aiheanalyysipaperin läpikäymisen alateeman tavoitteet kuvasivat myös pintaoppimiseen liittyvää käytäntöä ja aiheanalyysipaperiin perustuvaa oppimista. Tavoitteet kuvasivat muita pintaoppimisen käytäntöön liittyviä alateemoja selvemmin
koko aiheanalyysipaperin tarkastelemista yksittäisten virheiden etsimisen sijaan.
Tavoitteena oli aiheanalyysipaperin kokonaisuuden läpikäyminen: ”(509) Olimme
sopineet käyvämme aiheanalyysin kohta kohdalta lävitse.” ”(396) …kokonaisuuden
hiomista, sillä osa asioista oli väärässä paikassa.” ”(577a) Tavoitteena oli pyytää
jokaiseen kohtaan palautetta.” Lisäksi tavoitteissa korostui samanaikaisesti toisen
ymmärryksen tai mielipiteen selville saaminen paperista. ”(572) …saada selville,
miten vertaiset olivat ymmärtäneet kirjallisen tuotoksemme, oliko se ymmärrettävissä rakenteeltaan oikeanlainen.” Aiheanalyysipaperi toimi peilinä, jonka avulla vertaistilanne eteni.
Yhteenveto tavoitteiden asettamisesta opinnäytetyön aiheanalyysin vertaistilanteissa
Holistisen ihmiskäsityksen mukaan opiskelijan vertaistilanteiden tavoitteita ei saa
irrottaa opiskelijan situaatiosta vaan ne on pyrittävä ymmärtämään sen valossa (Lehtovaara 1994: 179). Vertaistilanteen luonteeseen kuuluu, että keskustelu ja kohtaaminen ovat tavoitteellisia. Vertaistoiminnassa tavoitteet liittyvät siihen, mihin opiskelija pyrkii vertaistilanteilla osana opinnäytetyöprosessia ja asiantuntijuuden kehittymistä. Toisaalta opiskelija voi asettaa tavoitteita omasta henkilökohtaisen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta käsin. Tavoitteella on merkitystä oman sekä ohjattavan asiantuntijuuden kehittymiselle ja sille, miten kauaskantoisia tavoitteet ovat
ajatellen koko vertaistoimintaa koskevaa kokonaisuutta. Tavoitteet luovat vertaistilanteiden merkityksen suuntaamisen perustan. Opiskelijan tavoitteet ja niiden tiedostaminen suuntaavat oppimiseen kohdistuvaa toimintaa.
Pyrkimys dialogiseen suhteeseen ja itseluottamuksen kehittämisen tavoitteet
liittyivät ammatilliseen kehittymiseen. Luottamuksen tunnustelu ja ammatillisen
tukemisen alateemojen tavoitteet tukivat yhdessä oppimista. Toisen opiskelijan mer272

kitys korostuu, kun itsellä on vaikeuksia selvitä prosessissa eteenpäin. Vertaistilanteessa on tärkeää se, että asioita pohditaan samassa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa. Opiskelija on osallisena vertaistilanteessa ja ongelmien ratkominen ei
ole pelkästään yksilöllinen, muista opiskelijoista irrallinen ilmiö vaan sosiaalinen
tapahtuma. Toiselta ihmiseltä haetaan apua, jos häntä pidetään ”sosiaalisena toisena”, joka auttaa ongelmaa ratkovaa käsittelemään ongelmaansa (Lehtovaara 1994:
175). Aiheanalyysiin liittyvissä vertaistilanteissa hallitsevia olivat itseluottamuksen
saavuttamiseen liittyvät tavoitteet. Itseluottamukseen liittyy tunne selviytymisestä.
Palautteen kertomisen taitoihin liittyviä ilmaisuja oli paljon. Palautteen vastavuoroisuus on opiskelijan perustaito. Vertaistilanne kokemuksena oli uusi ja aiheutti tunteen itseluottamuksen kehittämisen tarpeesta. Itseluottamukseen liittyi kyky tarkkailla itseään, ymmärtää itseään ja toimintatapojaan. Tähän liittyi myös kyky arvioida omaa toimintaansa, millä on tärkeä merkitys yhdessä oppimisessa. (RepoKaarento 2007: 94–95.)
Opiskelijan itseluottamuksen kehittymisen kannalta on tärkeää, että hän asettaa
sellaisia tavoitteita, jotka antavat hänelle itselleen mahdollisuuden päättää suoritusvaatimuksistaan. Näin hän voi itse asettaa itselleen vaatimuksia vertaistilanteisiin ja
kokea onnistumista. (Ruohotie 2005: 105.) Oman toimintatavan tiedostaminen lisää
itseluottamusta ja edistää oman oppimisen hallintaa. Uuden ryhmän aloittaessa opiskelija pohtii itseään suhteessa muihin opiskelijoihin ja hankkii sosiaalista tietoa.
Vertainen tarvitsee tietoa ohjattavasta, hänen tietotaidoistaan ja keskinäisistä suhteista. Pyrkimyksenä on sosiaalisten suhteiden luominen, jolloin pyritään minimoimaan epävarmuudet ja luodaan luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri. (Isokorpi
2004: 86.) Kun opiskelijat oppivat tuntemaan toisensa ja toistensa opiskelustrategiat,
he voivat yhä paremmin tukea toisiaan vertaistilanteissa (Repo 2010: 8).
Pintaoppimisen käytäntöä kuvaavat tavoitteet liittyvät välinetavoitteisiin (Korhonen 2003), ja ne liittyivät konkreettiseen aiheanalyysin tekemisen osaamiseen.
Välinetavoitteet liittyivät vertaistilanteista selviämiseen suorituskeskeisen työskentelyn avulla kuten aiheanalyysipaperin läpikäymisellä, vinkeillä aiheanalyysiin sekä
puutteiden ja virheiden etsimisellä. Opiskelija pyrki muistamaan asioita ulkoa ja
selviämään tilanteesta osin ennakkoon laaditun listan avulla. Listassa oli asioita,
joita aiheanalyysin piti sisältää. Pintaoppiminen kuvaa tiedon samanlaisuutta ja
dualistisuutta, johon liittyy käsitys oikeasta ja väärästä tiedosta. (Nieminen ym.
2004: 390.) Tavoitteen asettelu osoitti epävarmuutta omasta osaamisesta ja vertaisen
toivottiin antavan vihjeitä, jotta voi jatkaa eteenpäin. Päämääränä oli tiedon vastaanottaminen ja siksi oppimisesta puuttui kriittisyys. Päällimmäisenä tunteena oli
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osittain suoriutuminen vertaistilanteesta ja keskustelu perustui analyysipaperiin.
Kiviniemi (2003: 69) korostaa, että pintaoppimisen tavoitteiden suuntaisesti opiskeleva opiskelija on mieltänyt vertaistilanteen eräänlaiseksi selviytymispeliksi. Tällöin
opiskelija ei tietoisesti pyri kehittymään asiantuntijuudessaan, vaan hän on omaksunut strategian, jonka avulla hän saa vertaistilanteen viedyksi loppuun.
Ammatillisesti suuntautuvat tavoitteet kuvasivat vertaistilanteeseen perehtymistä ja vuorovaikutussuhteen kehittämistä kommunikoinnin avulla. Tärkeää oli perehtyä siihen, mitä vertaistilanne oikeasti on. Vertaisen omaa kehitystä tukevana tavoitteena oli selkiyttää vastuuta, niin että hänelle muodostuu vähitellen käsitys itsestään
vertaisena ja vertaisen tehtävästä. Tavoitteiden perusteella vertaistilannetta pidettiin
käytännöllisenä sekä itseluottamusta (itsesäätelyn puuttumisen opiskeluorientaatio)
kehittävänä. Tavoitteet tiivistyivät vertaistilanteessa ihmissuhteiden tunnusteluun
(yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio) ja pintaoppimiseen (varman tiedon ja
tietoa toistava opiskeluorientaatio ja keittokirja-opiskeluorientaatio).
Oppiminen vertaistilanteissa
Tutkimusongelma oli, mitä opiskelija kokee oppivansa vertaistilanteissa. Opiskelijat
kuvasivat vertaistilanteissa oppimistaan aiheanalyysivaiheessa (kuvio 26) yhteistoiminnallisuus, vertaisena tarvittava itseluottamus, syväoppimisen perusteet ja pintaoppiminen. Opiskelijat kuvasivat runsaasti myös asioita, jotka heidän mielestään
estivät tavoitteiden saavuttamista ja vaikeuttivat oppimista. Nämä seikat on kuvattu
oppimisen attribuutiot -pääteeman alateemoissa. Alateeman jäljessä oleva miinus (-)
tarkoittaa, että asia oli oppimista estävä ja plus (+) , että asia oli oppimista edistävä.
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PÄÄTEEMA

ALATEEMA
Dialogiaan harjaantuminen
Luottamuksen osoittaminen

YHTEISTOIMINNALLISUUS

Erilaiset näkökulmat
Vertaistuki
Kohtaamisen ja keskustelun perustaidot

VERTAISENA TARVITTAVA
ITSELUOTTAMUS

Vertaistilanteen suun nittelu ja säätely
Oman ajattelun ja toiminnan selkiytyminen
Uusi opiskelumenetelmä
Merkityksellinen oppiminen

SYVÄOPPIMISEN PERUSTEET

Kriittinen oppiminen
Tiedon soveltaminen
Virheet ja puutteet paperista
Tenttisuoritus

PINTAOPPIMINEN

Muotoseikat
Läpi käymällä -keittokirja

Ajankäytön hallitsemattomuus Voimavarojen puute OPPIMISEN ATTRIBUUTIOT

Vertaistilanteessa toimiminen Turhautuneisuus Motivaatio + ja -

Kuvio 26. Aiheanalyysin vertaistilanteissa oppiminen.

Yhteistoiminnallisuus
Yhteistoiminnallisuuden pääteemassa tulivat esille alateemat dialogiaan harjaantuminen, luottamuksen osoittaminen, erilaiset näkökulmat ja vertaistuki.
Dialogiaan harjaantumisen alateemaa kuvaavana oppimisena nousi aineistosta
useita tärkeitä asioita, kuten kuuntelemisen ja yhdessä keskustelemisen taidon op275

piminen, rohkaiseminen ja tuen saaminen opiskelijakollegoilta sekä oman tilanteen
ymmärtäminen vertailemalla sitä toisiin opiskelijoihin. Ilmaisuja oli runsaasti ja
pääsääntöisesti ne olivat myönteisiä. Kuunteleminen ja keskusteleminen olivat useiden opiskelijoiden mielestä opettavaista, minkä kasvokkain tapahtuva vertaistilanne
mahdollisti hyvin. ”(56) ...oppi kuuntelemaan ja pohtimaan asioita yhdessä.” ”(131)
Puhumista riittikin ihan aiheesta eikä tarvinnut ilmoista puhua.” ”(281) Vertaisen
kanssa puhumme samaa kieltä.” Vertaistilanne on ennalta suunniteltu, jolloin vertainen ja ohjattava kommunikoivat kielen välityksellä ja kohtaavat toisensa myös eikielellisesti (Sarja 2003a). Dialogisuus edellyttää yhteisöllisyyttä ja orastavaa kohtaamisen oppimista kuvattiin saavutettavan. ”(164b) Rohkaisimme ja ajattelimme
konkreettisesti, että selviämme tästä kuin ihmiset.” ”(220a) …ohjaustilanteessa vertaisten kanssa koettiin yhtenäisyyttä, saatiin onnistumisen kokemuksia ja rohkaistuttiin, mikä olikin yksi tapaamisen pääopeista.” ”(547) …kokemusten jakaminen tuli
tarpeeseen, ja vertaistuki samassa tilanteessa olevien kanssa rauhoitti mieltä.”
Dialogiaan harjaantumista ilmensi opiskelijan oman tilanteen ymmärtäminen
peilaamalla sitä toisen opiskelijan tilanteeseen ”(27) Valoimme toisillemme uskoa
tehtävämme etenemiseen, sillä olemmehan kaikki samassa vaiheessa.” ”(220b) Samassa tilanteessa olevien kanssa oli hyvä jakaa kokemuksia. Tuntee, ettei ole yksin.”
Vertaistilanteessa opiskelijalle mahdollistui vertailukohta omaan oppimiseen ja
vertaistyöskentelyyn .”(235) Näimme nyt vertaistilanteen merkityksen ja jotenkin se
selkiytyi, minkä vuoksi vertaisia edes on.” ”(236) Meillä on henkilö, jolta luotamme
saavamme rehellistä palautetta. Tämä saa varmasti meidät hyödyntämään vertaisohjausta jatkossakin.” Korhonen (2003: 139) toteaa, että jo pelkkä havainto
samanlaisten asioiden kanssa työskentelevistä on opiskelijalle helpottavaa. Oman
oppimisen peilaaminen vertaiseen auttaa opiskelijaa yksilöllisessä oppimisessa. ”(305a) Opin yhteenkuuluvaisuutta samassa tilanteessa olevan opiskelijan kanssa.”
Luottamuksen osoittamisen alateema ilmeni opiskelijoiden kirjoitelmien mukaan tilanteeseen valmistautumisessa, tilanteessa ilmenevinä asioina ja tilanteen
arvioimisessa. Luottamussuhteen synnyttäminen toiseen rakentuu jokaisen ihmisen
sisällä: ”(77b) Vertaisena oleminen pitää tulla koko sydämestä.” Se edellyttää ymmärtämystä toisen ihmisen luomasta turvallisuuden tunteesta ja tämä synnyttää
läheisyyttä (Silkelä 2003, Sarja 2003b, Isokorpi 2004). Erityisesti ohjattavat opiskelijat kokivat vertaisen vertaistilanteisiin valmistautumisen luottamusta herättävänä. ”(795) …jäi tunne, että vertainen oli oikeasti etukäteen perehtynyt aiheeseen ja
oli meitä varten.” ”(516) Vertainen oli paneutunut analyysiimme, mikä toi itsellem276

mekin varmuutta.” Luottamus ilmenee vuorovaikutuksen molemminpuolisuutena,
toisen tasavertaisena kohtaamisena ja merkityksellisyyden kokemisena. ”(116) Vertaisen kiinnostuneisuus näkyi hänen käyttäytymisessään.” ”(1170) Vertaisen toiminta
oli esimerkillistä.” ”(164a) ...opimme muutakin kuin kauhukuvia.” ”(308) Vertaistilanne oli ensimmäinen, joten yksi este on jo ylitetty, kun huomaa, että siinä olemme
tosiaankin tasavertaisia.” ”(1165) Meillä on hyvät vertaisryhmäläiset, heillä on
työkokemusta”. Luottamusta kuvattiin myös suoraan tilanteen synnyttämällä luottamuksella ”(461) …oli hieno huomata, että yhteisymmärrys syntyi heti ja puhuttiin
luottamuksella asioista.” ”(1209) Tilanne oli tärkeä minulle, ja se antoi hyvin paljon
luottamusta.”
Luottamuksellisessa suhteessa molemmat tuntevat, että heillä on merkityksellinen tila toisen opinnäytetyöhön kuuluvassa maailmassa (Isokorpi 2004, Mönkkönen
2007). ”(77a) Vertainen on turva opinnäytetyötä tekeville.” ”(305b) Samalla tuli
tunne luottamuksesta vertaista kohtaan, sillä hän oli kiinnostunut työstämme.” Luottamus ilmenee välittämisenä ja kohtaamisena vertaissuhteessa, joka osoittaa myös
opiskelijan vastuuta. ”(467) Matalan kynnyksen ansiosta vähäpätöinenkin asia voi
vaatia ohjausta, jota saa ilman että tuntisi olevansa idiootti.” ”(1220) …eri tavalla
alkoi odottaa seuraavaa ohjausta vertaisten kanssa.” Luottamus kehittyy sekä itsestä että toisesta välittämällä. Toisen ihmisen keskeneräisyyden kunnioittaminen on
luottamuksen kehittymisen kulmakivi. Tärkeää on myös ihmisen itsensä prosessointi, jonka tuloksena hän pystyy olemaan aidosti läsnä muiden ihmisten kanssa. (Sarja
2003b, Isokorpi 2004.) Kirjoitelmissa oli muutama kuvaus luottamuksen puutteesta. ”(172)…tuon heti ilmi, etten pitänyt tilanteesta, koska ohjattava oli oman työnsä
hyväksyttänyt jo omalla ohjaavalla opettajallaan ja vasta tämän jälkeen hän antoi
meille ensimmäisen kerran luettavaksi työnsä. Tämä tuntui sellaiselta tilanteelta,
ettei meidän ehdotuksille anneta kovinkaan suurta arvoa. Toivon, ettei tämä tilanne
toistuisi tulevaisuudessa. Itsellekin tulee entistä kärkkäämpi asenne.” ”(589) Vertainen arvosteli työmme laajuutta ja en osannut asettua asiatasolle, vaan tunteet velloivat.”
Erilaiset näkökulmat ilmensivät yhteisöllisen oppimisen tärkeyttä. Oppiminen
liittyi ajatusten vaihtoon ja asioiden uudenlaiseen oivaltamiseen. Opiskelijoiden
ajatusten vaihto toi esille yhteisen keskustelun merkityksen. ”(339a) Oppiminen
tapahtuu koko ajan ja nimenomaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa.” ”(468a)
Yhdessä pohtiminen avasi uusia ikkunoita itseen ja maailmaan.” Olennaisia olivat
keskustelun aikana tapahtuvat ajatukselliset oivallukset, jotka mahdollistivat uusien
näkökulmien löytymisen ja tunteen oppimisesta. ”(788b) Aikansa mietittyään oival277

sin asian erilaisia puolia ja sen, että katsojan silmissä saattaakin piillä se toinen
totuus asiasta. Oppimista tapahtui!” ”(1218) Selkeytti omia ajatuksia siitä, miten
pääsen eteenpäin. Koin tapaamisen merkittävänä. Ajatusten vaihtaminen antaa
uutta katsantokantaa omaan työhön.” Yhteistoiminnalliseen oppimiseen osallistuessaan opiskelijalla on mahdollisuuksia jäsentää ajatuksiaan ja peilata niitä ohjaamaan
oppimistaan. Tämä liittyy vahvasti yhteisölliseen kontekstiin (Korhonen 2003,
141). ”(463) Vuorovaikutustilanteessa sekä minä että opinnäytetyön tekijät saimme ’välähdyksiä’, joita ei yksinään tullut ajatelleeksi.” ”(1213) En osannut tarpeeksi
hyödyntää vertaistilannetta. Kun huomasin, että se oikeasti selkiyttää omia ajatuksia
ja antaa näkökulmaa omaan työhön, on motivaatio toiseen tapaamiseen parempi.”
Opiskelijat kokivat vertaistilanteissa oppimisen iloa, kun he havaitsivat ajattelunsa muuttuvan ja pystyvänsä omalla opinnäytetyöllään saamaan aikaan oppimista
myös muissa. Tämä antoi myönteistä tukea yhteisöllisen toiminnan kehittämiselle. ”(334) Opin keskustelemalla, pohtimalla ja reflektoimalla asioita omiin ajatusmalleihini, muodostan uudenlaisia käsityksiä asioista, siis opin uutta.” ”(580) …mainioin vertainen, Hyvä oppimisen paikka.” ”(332) Oli ilahduttavaa
huomata, että oma aiheanalyysini auttaa vertaisiani heidän omassa opinnäytetyönsä
tekemisessä.” Opiskelijat kokivat yhdessä oppimisen myönteisen merkityksen, kun
toisten opiskelijoiden avulla saadut näkökulmat avasivat uusia väyliä omaan ajatteluun ja sitä kautta opinnäytetyöprosessiin. Sosiaalinen toiminta auttaa opiskelijaa
jäsentämään ja peilaamaan tietämystään siten, että se ohjaa edelleen hänen oppimistaan.
Vertaistuen alateemaan liitetyt oppimiskuvaukset luonnehtivat vertaisen ja vertaistyöskentelyn perusluonnetta. ”(561) Työn ympärillä käyty keskustelu muotoutui
mielestäni itsestään vertaisohjaukseksi.” ”(1083) Opin antamaan tarvittavan henkisen tuen lisäksi myös selkeää käytännön apua.” ”(1197) Vertaisohjaukseen osallistuminen tuntui heti ensimmäisen tilanteen perusteella hyvältä. Sen antama tuki oli
nimenomaan VERTAISTUKEA. Opin että opinnäytetyötä voi pohtia muidenkin, kuin
oman parinsa kanssa.” Opiskelijat, jotka tekivät opinnäytetyötään yksin, kokivat
vertaisen tuen tunnetasolla ja voimaa antavana merkitykseltään. ”(310) Tulee tunne,
ettei ole yksin, mikä on vertaistuen oleellinen merkitys.” ”(980) Teen opinnäytetyötä
yksin, joten minulta puuttuisi paljon, jos ei olisi vertaista.” ”(1106) Opiskelijakaverin tuki on tärkeää suurta työtä tehdessä.”
Oman jaksamisen kokemuksiin vaikutti myös se, että opiskelija sai ideoita
opinnäytetyöhönsä ja tunsi niistä olleen hyötyä. ”(64) Oli mukavaa huomata, että
vertaisarvioinnista oli oikeasti hyötyä.” ”(177) Toisen prosessin seuraaminen antoi
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näkökulmia ja voimaa omaan työhön.” Isokorpi (2004: 157) toteaa, että vertaisryhmän voima on monipuolisessa keskustelussa ja palautteessa, ja toimivan ryhmän
emotionaalinen tuki on merkityksellistä, ja se voi halutessaan paljastaa pohjattomia
voimavaroja. ”(1175) Vertainen oli hyvä valaisemaan asiaa ja sen vaan sanon, että
nyt tiedän mitä on vertaisohjaaminen.” ”(279) …syntyi toisenlainen arvo kun on
vertainen.” Myös samassa opiskelutilanteessa oleminen ja varmuus turvallisesta
opiskelijasta antoivat voimaa eteenpäin. ”(466) Vertaistuella on tarttumapinta, johon
on lähikosketus jo olemassa; tuttu ja turvallinen opiskelijatoveri on ihana auttaja ja
tukija.” Opiskelijat pohtivat toistensa jaksamista. ”(167) Vastuu toinen toisistamme
ja huoli opiskelijatovereistamme puhututtivat.” Samalla huolehdittiin siitä, miten
muutoin opinnäytetyön aiheanalyysiin liittyvät opinnot on suoritettu. ”(1247) Kertasimme kaikkien osalta, olimmeko tehneet kaiken tarvittavan aiheanalyysin liittyen.”
Vertaisena tarvittava itseluottamus
Vertaisena tarvittavan itseluottamuksen pääteemassa tulivat esille alateemat kohtaamisen ja keskustelun perustaidot, vertaistilanteen suunnittelu ja säätely, oman
ajattelun ja toiminnan selkiytyminen ja uusi opiskelumenetelmä.
Opiskelijoiden kuvausten pohjalta alateemassa kohtaamisen ja keskustelun perustaidot korostuivat vuorovaikutuksen peruselementit: keskusteleminen ja ennen
kaikkea kuuleminen ja kuunteleminen. Lisäksi tilanteesta saatu onnistumisen kokemus erilaisesta kohtaamisesta vahvisti opiskelijan osaamisentunnetta. ”(272)…antoi
varmuutta keskustella.” ”(192) Opin kuuntelemaan ja kyselemään.” ”(160) Opin
kuuntelemaan ja kuulemaan.” Kuulluksi tulemiseen liittyy tunne siitä, että joku
kuuntelee ja tuo kuuntelija ymmärtää tai edes haluaa ymmärtää, mitä toinen viestittää. Kuunteleminen edellyttää keskittymistä, kiinnostusta ja ymmärtämistä. (Vilen
ym. 2008, Laine 2009). ”(147b) Tärkeintä oli, että sain jälleen kerran harjoitella
toisen kuuntelemista.” Kommunikointitaitoihin liittyvänä tärkeänä asiana pidettiin
niin luottamuksen kuin itseluottamuksen kannalta katsekontaktia. ”(162) Opin, kuinka tärkeää on katsekontakti, sillä siitä tulee tunne, että minua kuullaan. Jos katsetta
ei tavoita, ajattelen, ettei sanomisellani ole merkitystä.”
Ensimmäiset vertaistilanteet olivat tärkeitä opiskelijan onnistuneen itseluottamuksen kannalta. Itseluottamus vahvisti ohjaustaitoja. ”(14) Opin ohjaamaan opiskelutovereitani.” Ensimmäiset kohtaamiset selkiyttivät käsitystä koko tilanteen luonteesta ja vertaisena olemisesta. ”(933) Opin, miten tärkeä vertaistilanne on itsessään
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ja osana opinnäytetyön tekemistä.” ”(136) Sain tuntumaa, mitä vertaisena oleminen
tulee olemaan.” Onnistuneen kohtaamisen tähtihetkiä opiskelijat kuvasivat seuraavasti. ”(591a) Tilaisuuden päätteeksi ohjattava tarjosi ’kahvit kassista’ ja se oli
huippu juttu. Upeita ihmisiä opiskelukavereinani. Tämä on elämässäni hienoa aikaa,
kaikin puolin. Ikimuistettavia hetkiä!” Jokainen vertaistilanne on ainutlaatuisuudessaan vaativa ja erilainen, koska opiskelijat tulkitsevat asioita omien erilaisten kokemustensa kautta (Rauhala 2009). Ojanen ja Lauriala (2005, 84) mainitsevat, että
toisen kohtaaminen on kehittymisen perusehto ihmissuhdeammateissa.
Vertaistilanteen suunnittelun ja säätelyn oppiminen kytkeytyi opiskelijan oman
oppimisen reflektointiin, jossa korostui opiskelijan sisäinen arvio vertaistilanteeseen
valmistautumisesta ja tilanteen hallinnasta. ”(11) Koin ensimmäisen vertaistilanteen
jännittäväksi ja opin paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon suunniteltaessa vertaistilannetta.” Vertaistilanne toimi opiskelijalle oppimisen suunnittelun ja säätelyn
tietolähteenä. ”(35) Toisen työn huolellinen lukeminen ennakkoon ja tarvitsevien
asioiden merkitseminen helpotti keskustelua ja asiassa pysymistä.” ”(57b) Tilanteessakin syntyy uusia kysymyksiä, mutta ohjaustilanteeseen ei voi lähteä tyhjin käsin;
on valmistauduttava lukemalla ja pohdiskelemalla.” Opiskelijat tunnistivat valmistautumisensa merkityksen ja arvioivat oppimistaan. Vertaistilanteeseen valmistautumisen oppiminen korostui myös vuorovaikutuksen onnistumisen kokemuksena.
Vertaistilanteen hallintaan liittyivät kokemukset vertaistilanteen ymmärtämisestä. ”(69) Tapaamisessa selvisi, kuinka toimia vertaisena jatkossa. Ensimmäinen
kerta meni vielä harjoitellessa. Seuraavalla tapaamiskerralla tiedämme paremmin,
kuinka tilanteeseen valmistautua. Sama tilanne on varmasti myös vertaisohjattavallamme.” Jos opiskelija suunnittelee seuraavan vertaistapaamisen ottamalla huomioon ensimmäisen vertaistilanteen oppimiskokemuksen, hän voi oppia myös virheistä. Reflektio johtaa uuden kokeiluun. (Ruohotie 2005: 102.) Oman vertaiskäsityksen
muuttuminen loi opiskelijalle itseluottamusta tilanteen hallintaan jatkossa. ”(137)
Omat ennakkokäsitykset vertaistilanteelle muuttivat muotoaan. Olin ajatellut, että
tilanne tulee olemaan ’kaavamainen ja teoreettinen’ luonteeltaan.” ”(338a) Opin
sietämään vastoinkäymisiä ja epävarmuutta.” ”(303) Opin myös kieltäytymään toisen ehdotuksista perustellen.” Opiskelun erilainen luonne ja vastuu sekä tilanteen
säätelyn hallinta ilmeni oman vastuun ymmärtämisenä. Samalla myös vertaistilanteen merkitys selkiintyi. ”(1128) Toisten panostusta oppii arvostamaan.”
Oman ajattelun ja toiminnan selkiytyminen loi varmuutta opiskelijan koko
opinnäytetyöprosessin hallitsemiseen ja siitä selviytymiseen. ”(37) Sain varmemman
otteen oman aiheanalyysini tekemiseen.” ”(184) Selkeytyi, että opinnäytetyön teke280

minen on prosessi joka kasvaa ja ’lihavoituu’ tässä matkan varrella ja lopuksi
voimme olla ylpeitä.” Opiskelija tarvitsee tukea oppimisessa, kun hän on tiedostanut
tarpeensa kehittyä ja oppia uutta. Henkilökohtaisessa oppimisessa oli tärkeää vertaisen tuki ja ennen kaikkea kannustava palaute. ”(762) Sain palautetta, mikä kyllä toi
varmuutta omaan osaamiseen.” Vertainen toimii siltana muovattaessa opinnäytetyöprosessiin liittyvää uuden oppimista. Vertaistilanteen uudenlainen luonne korostui
ilmauksissa. Opiskelija arvioi samalla omia ajattelutapojaan vertaisena ja vertaisoppijana. ”(1212) Ajattelin, että kannattakohan tätä enää järjestää, kun ohjaavan opettajan kanssa olen käynyt jo aiheanalyysin. Ajatus muuttui, eihän työ ole lopussa
vaikka kevät loppuukin.” ”(846) Keskustelu herättää itsessäkin ajatuksia ja reflektointia.” ”(1076) Koska tilanne oli uusi. Tilanteet kehittyisivät oman kehittymiseni
rinnalla.”
Opiskelijat kokivat, että vertaistilanteet ja koko opinnäytetyöprosessi edellyttävät sitoutumista, asennetta ja tahtoa. ”(358) Opin kuinka paljon sitoutumista opinnäytetyön tekeminen vaatii.” ”(586b) Hyvä asenne opinnäytetyön tekemiseen auttaa
tavoitteiden saavuttamisessa ja oppimisessa.” Myönteinen asenne luo perustan mielekkäille tavoitteille ja intentioille sekä auttaa opiskelijaa säätelemään omia toimintojaan. Asenteet helpottavat opiskelijaa valintojen tekemisessä opinnäytetyöprosessin aikana, ja ne liittyvät itsesäätelyn tunteeseen, tavoitteisiin sekä onnistumista ja
epäonnistumista koskeviin tulkintoihin (Ruohotie 2005: 103–104). Omaa asennetta
pidettiin merkittävänä vertaistilanteen onnistumisen kannalta. ”(1071) Tärkeää on
oma asenne asiaan, jos ei koe tilannetta oppimisen kannalta merkittäväksi, niin ei
siihen valmistaudu etukäteen. Mikä taas vie toisilta motivaatiota pois ja vähentää
vertaisohjauksesta saatua hyötyä.” Myönteinen asenne ja motivaatio vertaistilanteeseen tukevat kaikkien osallistuvien oppimisprosessia. Omaa asennemuutosta vertaisena opiskelija kuvasi seuraavasti: ”(75b) Ensin pidin tätä vähän huu haa asiana,
mutta se antoi sittenkin jotain.” Kuitenkin sisäinen motivaatio on tärkeämpi kuin
ulkoinen motivaatiolähde (Korhonen 2003: 134). ”(143) Tärkeintä on oma sisäinen
oppiminen.”
Vertaisryhmä tuki henkilökohtaisen tiedon selkiintymistä. ”(1210) Vertaisena
oleminen on a, mutta mukavaa, ja kasvattaa minua ihmisenä ja toivottavasti saan
henkilökohtaisia valmiuksia lisää työhöni ja elämääni. Opin tuntemaan itseäni paremmin, heikkouksieni nimeämistä, vahvuuksieni ymmärtämistä, herkkyyttä kohdata
ihmisiä ja ymmärtää erilaisia ajattelumalleja samoista asioista, tyrmäämättä erilaista tapaa ajatella. Siis suvaitsevaisuutta, jota opinnäytetyökin kuvaa.” Vertaistilanne tuki opiskelijaa omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisessa. ”(1261)
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Huomasimme keskustelussa omia vahvuuksiamme (kielellisen rikkauden ja käytännön sovelluksen liitämisen teoriatietoon) ja heikkouksiamme suhteessa ”ohjattavan”
tapaan tuottaa tietoa.” Usko omiin kykyihin ja oppimisen hallinnan tunne tukivat
tavoitteiden saavuttamista. ”(973) Jos toisetkin onnistuvat, niin kyllä minäkin omani
valmiiksi saan.” ”(1239b) Itsevarmuus ja usko oman opinnäytetyön valmistumiseen
kasvaa onnistumisten myötä.”
Uusi opiskelumenetelmä -alateeman ilmaukset osoittivat, että opiskelijat kokivat vertaistilanteen erilaisena opiskelumuotona. Ilmauksissa tuli esille vertaistilanteen mahdollisuudet integroida siihen muita opiskelumenetelmiä. Vertaistilanne oli
merkityksellinen myös opiskelijan asiantuntijuuden kehittymiselle. Uutta opiskelumenetelmää koskevat kuvaukset olivat myönteisiä. ”(32) Olemme opettelemassa
uutta tapaa opiskella, todella paljon opettava.” ”(311) Tilanne vaati uuden opiskelutavan käyttöön ottamista.” ”(1315) Vertaisohjaus on yksi oppimismuoto opinnäytetyöprosessissa.” ”(340) Oppimiseni kannalta vertaiskeskustelu oli uusi tilanne, mihin en ole ennen törmännyt.” ”(265) Opin hyvän palautteenantotavan ja itse tilanteen työskentelytavan oppimisen.” Vertaistilannetta ei pidetty vain itsenäisenä työskentelymuotona, vaan siihen liitettiin myös muita elementtejä rikastuttamaan oppimistilannetta. ”(1036) Yritän opetella hyödyntämään sitä oppimispäiväkirjaa entistä
enemmän.” ”(482) Aiheanalyysin teksti ja oparipakin ohjeet olivat vieretysten. Vilkaisin myös Tutki ja kirjoita kirjaa aiheanalyysin liittyen.” ”(527) …Mind mapin
avulla kävimme asioita yhdessä läpi.”
Vertaistilanne avautui osalle opiskelijoita tilanteessa myönteisenä mahdollisuutena alun epäröinnistä huolimatta. ”(1081) Oli hyvä, vaikkakin prosessin alussa
koimme vertaisohjauksen täysin merkityksettömäksi.” ”(1062) Aluksi tuntui hyödyttömältä, mutta jo tapaamisen aikana huomasimme vertaistilanteen merkityksen ja
tarpeellisuuden.” Oppimiskokemuksissa korostui vertaistilanteiden merkitys työelämässä tarvittaville taidoille. ”(338b) Tulevassa työssä sairaanhoitajana tarvitaan
juuri näitä taitoja.” ”(1120b) Vertaisohjaus antaa yhteistyötaitoja työelämää varten.” Ilmaukset osoittavat, että opiskelijalla oli taito analysoida asioita siten, että hän
pystyy ottamaan huomioon vertaistilanteen vuorovaikutuksen merkityksen ja peilaamaan sitä työelämässä vaadittavaan osaamiseen. Vertaistilanne edisti mahdollisuutta kehittää vuorovaikutustaitoja. ”(1376) Vertaisena oppii tiimityöskentelytaitoja
ja rakentavan kritiikin vuoropuhelua.” Vertaistilanne kytkeytyi oppimistilannetta
laajempiin kehittymistä koskeviin tavoitteisiin. Ammatillisuuden näkökulmasta
opiskelijalle vertaistilanne näyttäytyi ennen kaikkea tiimi- ja ryhmätyötaitojen kehittymismahdollisuutena. Korhonen (2003: 135) kirjoittaa, että ammatilliset oppi282

misintressit vaikuttavat ennen kaikkea oppimisen sitoutumiseen ja johtaa syvällisiin
oppimisen strategioihin.
Syväoppimisen perusteet
Syväoppimisen perusteet -pääteemassa tulivat esille alateemat merkityksellinen
oppiminen, kriittinen oppiminen ja tiedon soveltaminen.
Merkityksellinen oppiminen osoittaa ominaisuuksia opiskelijan syväsuuntautuvasta oppimisen lähestymistavasta ja hänen kyvyistään säädellä itse oppimistaan.
Opiskelija arvioi osaamistaan, oli kiinnostunut ja motivoitunut oppimisestaan. Tässä
tutkimuksessa merkityksellisessä oppimisessa korostui erityisesti opiskelijan oppimisen itsesäätelyominaisuus, eräänlainen vertaisoptimismi: ”(182) Kuinka tärkeää
vertaistuki on, koska ihmisten näkökulmat ovat niin erilaisia ja kaikki me tarkastelemme asioita omalla tavallamme.” ”(341) Oppi miettimään omia kantojaan muullakin tavalla, vaikka meitä on jo kolme.” ”(1214) Vertaiselta saa uusia näkökulmia,
että asiat voi tehdä toisellakin tavalla. Itse tekee lopulliset valinnat ja päätökset, …vertaistuki on tärkeää.” Syväoppimista kuvaava piirre on omien päätelmien ja
johtopäätösten tekeminen opiskeltavasta asiasta ja käsitellystä tiedosta. Se edellyttää
opiskelijalta laaja-alaista ja perusteltua asian ymmärtämistä. ”(335) Opin ajattelemaan työtämme erilaisten ’lasien’ läpi, uudesta suunnasta.” ”(347) Vertaisemme toi
samoja asioita esille aivan eri näkökulmasta kuin me, tärkeintähän on sisäinen ajattelu.” Keskustellessaan ja reflektoidessaan opiskelija liittää uutta asiaa ja näkökulmaa omaan aikaisempaan tietoonsa. Näin yksityiskohdat sulautuvat laajempaan
asiakokonaisuuteen. ”(1260) Vertaistilanteen reflektointi antoi uudenlaisen kokemuksen oppimisesta; oppiminen on jatkuva prosessi, joka saa uusia juonteita ja
sävyjä vertaistapaamisessa keskustelun myötä ja ohjaa meitä oppijoita uusiin maailmoihin. Hyöty on molemminpuolista.” Oppimisessa korostui vertaisen ja ohjattavan
ryhmänä oleminen.
Kriittinen oppiminen kytkeytyi opiskelijoiden kuvausten perusteella asioiden
perusteluihin ja vertailuihin. ”(55a) Opimme perustelujen tärkeyden.” ”(333) On
tärkeää oppia perustelemaan omat valinnat.” Perustelujen tärkeys todettiin yleisesti,
sitä sen kummemmin pohtimatta. Vertaisryhmä tarjoaa jäsenilleen sosiokognitiivisia
ristiriitoja, joilla tarkoitetaan opiskelijoiden ajattelun ja käsitysten välisiä eroja, kun
oma ajattelu poikkeaa toisen ajattelusta. Oman ja toisen ajattelun ja toiminnan vertaileminen voi innostaa uuden oppimiseen. (Repo-Kaarento 2007: 24.) Opiskelijat
suorittivat vertailua suhteessa toisen opiskelijan aiheanalyysiin, toisen opiskelijan
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ajatteluun ja omaan aikaisempaan tietoon. ”(73) Lukiessa ajatuksella toisen opinnäytetyötä, voi nähdä oman opinnäytetyönsä aivan eri valossa.” ”(134a) Oppi sen,
miten eritavalla ihmiset ajattelevat ja miettivät asioita.” Vertaistilannekokemus ei
sinänsä aiheuta oppimisen muutosta, vaan kokemuksen reflektointi. Kun reflektointi
tuottaa uusia merkityksiä, opiskelija oppii. Käytännössä tämä tarkoittaa oman ajattelun ja toimintojen kyseenalaistamista sekä omien käsitysten ja selitysten kriittistä
tarkastelua. (Ruohotie 2005: 194–195.) ”(287) Miten perustelen omat valintani, siitä
on ollut jo paljon hyötyä, yritän kriittisesti miettiä, miksi teemme niin kuin teemme.” ”(1021) Aion kriittisemmin suhtautua uuteen tietoon.” ”(326) Opimme katsomaan työtämme kriittisemmin, sillä olimme ajatelleet sen olevan hyvä.”
Kriittisyys liittyi kuvauksissa opiskelijan optimismiin siitä, että hän osaa, pystyy ja haluaa tehdä itse lopulliset päätökset. ”(288a) Osaan suhtautua kriittisesti
uuteen tietoon ja ratkaista itse, mikä on olennaista ja mikä ei.” ”(289) Emme tehneet
kaikkia vertaisen ehdottamia muutoksia, vaikka ne hänen mielestään olivat välttämättömiä.” Kriittiseen oppimiseen liittyy opiskelijan taito arvioida asiaa, löytää
uusia ajattelutapoja selittää aikaisempi ratkaisunsa ja kehittää näiden perusteella
vaihtoehtoisia ratkaisuja. ”(1025) Opinnäytetyötä tarkastelemme kriittisesti ja vertaamme vertaistemme palautetta siihen. Emme välttämättä tee kaikkia muutoksia,
joita vertaisemme ovat meille ehdottaneet, mutta otamme kaiken palautteen huomioon ja tutkiskelemme työtämme palautteiden avulla.” Opiskelija koki kriittisyyden
haasteena myös vertaisena olemiselleen: ”(439) Vaikeaa on olla vertainen, koska
pitäisi suhtautua kriittisesti.” Vertaistilanteisiin laaditut kriteerit tukivat osaa opiskelijoita oppimiskokemuksen onnistumisessa. ”(785) Vertaisten laatima kriteeristö oli
erittäin hyvä ja opetti minullekin miten voin itse seuraavan kerran vertaisena ollessa tehdä kriteeristöä.” Vertaistilanteen kriteerit opiskelija oli kirjoittanut tarkasti
muistiin.
–
–
–
–
–
–
–
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”Kaikilla on oikeus sanoa mietteitään. Kaikkia kuunnellaan.
Puheenvuoro yhdellä kerrallaan, ei puhuta päälle.
Yksi aihe kerrallaan. Selkeä eteneminen asioissa.
Tapaaminen antaa uusia näkökulmia ja ajatuksia aiheanalyysin työstämiseen
sekä koko opinnäytetyöprosessin toteuttamiselle.
Kaikki mieltä askarruttavat asiat käydään läpi. Ajankäyttö kuitenkin kohtuullista.
Tapaamisen hyöty on molemmin puoleista, sekä aiheanalyysintekijät että vertainen oppivat uutta.
Kaikki valmistautuvat lukemalla aiheanalyysin kirjallisen version.

–
–
–
–
–
–

Kaikki miettivät kysymyksiä, ehdotuksia, palautetta ja puheenaiheita.
Tasavertaiset lähtökohdat oppimistilanteelle. (keskustelu, vuorovaikutussuhde)
Palautteen anto rakentavaa ja asiallista.
Etukäteen sovittu aika ja paikka sekä mahdollisesti tapaamiseen varattu aika.
Ohjaustilanteessa sovitaan seuraava tapaaminen.
Ei virallista muistiota. Jokainen kirjoittaa tapahtumista ja mietteistään omaan
oppimispäiväkirjaan.”

Tiedon soveltamisen -alateema kuvasi oppimista tiedon teorian ja käytännön
soveltamisen näkökulmasta. Teoreettisen tiedon merkitys kuvasi formaalitiedon
tärkeyden ymmärtämistä asioiden perusteluissa. ”(943) Aion perehtyä syvemmin
teoriatietoon ja asioiden taustoihin, koska muuten ei opinnäytetyö ole vankalla pohjalla.” ”(1040) Aion saada mielipiteilleni ja opinnäytetyötä koskeville valinnoilleni
vankan teoriapohjan, jolla voin niitä perustella.” ”(1119) Opinnäytetyöprosessi on
kokonaisuudessaan laajaa teoreettista hallintaa vaativa, ja kaikkien asioiden merkitystä ei tajua pelkällä lukemisella.” Kuvauksissa kävi esille, että opiskelija pyrki
omassa opinnäytetyössään ymmärtämään formaalitiedon tärkeyden. Formaalinen
tieto tuo asialle uskottavuuden ja luotettavuuden tuntuman. Formaalitieto on lähtökohta kokemuksen kautta laajenevalle praktiselle tiedolle, johon vertaistilanteet
sinällään antavat rajallisen mahdollisuuden. Praktinen tieto on henkilökohtaista, ja
se muodostuu merkityksellisistä omakohtaisista kokemuksista (Tynjälä 2004: 177).
Opiskelijalla ei aina ole juuri kokemusta opinnäytetyönsä aiheesta käytännössä,
mikä saattaa hidastaa tiedon yhdistämistä. ”(20) Teorian yhdistäminen käytäntöön ei
onnistunut hyvin.”
Opinnäytetyötä käsittelevän tiedon soveltaminen hoitotyön käytäntöön näyttäytyi oppimisen ymmärtämisenä prosessin alkuvaiheessa. Opinnäytetyöhön liittyvää
oppimista pohdittiin yksityiskohtia laajempina asiakokonaisuuksina. Asiantuntijuuden kannalta opiskelijat kuvasivat praktisen tiedon yhdistämistä opinnäytetyöhön. ”(1130) Aihe on mielenkiintoinen ja itselläni ei ole kokemusta sairaankuljetuksesta ja siksi toivon, että se tuo oman mausteensa meidän keskusteluihin.” ”(1263)
Eletyn elämän käytännöstä soisi näkyvän enemmän myös opinnäytetyössä.” Kuvauksissa oli myös mainintoja sairaanhoitajan työhön liittyvistä vaatimuksista. ”(253)
On tärkeää miettiä sairaanhoitajan osaamisvaatimuskuvausten perusteella…” ”(930)Voisin vielä enemmän pohtia asioita monipuolisemmin, koska se edistää
ammatillista kasvua.” Asiantuntijuuden kehittymisen kannalta on merkityksellistä
se, että opiskelija integroi opinnäytetyöprosessin ja muut opinnot kokonaisuudeksi. ”(1244a) Aiheen he olivat sovittaneet kaikkien vehto-opintoihin sopivak285

si.” ”(1244b) He olivat jo miettineet kevään harjoittelupaikat niin, että ne tukevat
opinnäytetyön tekemistä ja päinvastoin.”
Opinnäytetyö on työelämäläheistä, jolloin toimeksiantajan tarkoituksena on
alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyötä (Ammattikorkeakoulutuksen… 2009, Neuvonen-Rauhala 2009: 119, 157). Käytäntöön liittyvässä pohdinnassa korostuivat
työelämäläheisyys ja opinnäytetyön hyödyntämisen merkitys. ”(1307a) Vahvuus oli
aiheen valinnan perustelu työelämänäkökulmasta.” ”(1302) Vaikka kohteena ei ole
asiakas, on opinnäytetyöllä merkitystä myös asiakkaalle.” ”(1303b) Olisi voinut
pohtia enemmän esim. tutkivan työotteet kehittymistä, viestintä- ja yhteistyötaitojen
kehittymistä.” Kuvaukset heijastivat opiskelijan työelämäosaamista ja tiedon soveltamisen tärkeyttä. ”(1270) On tärkeää, että näkyy ammatillinen kehittyminen sekä
työelämän kehittämisen tarpeet.” Vertainen pohti tiedon merkitystä oman käytännön
kokemuksen kautta. ”(434) Nuorten kokemattomuus työelämästä näkyi ja itselleni
tulikin ymmärrys siitä, miten eri lähtökohdista opinnäytetyötä tehdään.” Aiheanalyysin vertaistilanteissa tiedon soveltaminen ilmeni yleisesti teoreettisen tiedon
merkityksen ja ammatillisen kehittymisen pohdintoina. ”(254) Tärkeänä näemme
myös opinnäytetyön hyödyntämisen jatkossa omassa työelämässämme.”
Pintaoppiminen
Pintaoppimisen pääteemassa tulivat esille alateemat virheet ja puutteet paperista,
tenttisuoritus, muotoseikat ja läpi käymällä -keittokirja.
Virheet ja puutteet paperista -oppimista luonnehtivat seuraavat verbi-ilmaukset: ”löytyi”, ”hoksasimme”, ”tarvitsi korjausta” ja ”huomasimme”. Oppiminen
kohdistui yksittäisten virheiden ja puutteiden etsimiseen ja niiden tajuamiseen. ”(45)
Aiheanalyysi oli nopeasti laadittu ja sieltä löytyi muutamia lapsuksia.” ”(486) …pientä korjausta tarvitsee, esim. toinen tutkimusongelma ei ole hyvä.” ”(86) Vertaisryhmän täytyy kyetä näkemään tehtävässä esiin tulevat virheelliset
tai puutteelliset tiedot.” Virheitä ja puutteita -periaatteella opiskelevalta opiskelijalta
puuttuvat selvät oppimistavoitteet, eikä hän tietoisesti suunnittele opiskeluaan. Oppimisen itsesäätely on opiskelijalla heikkoa, ja se perustuu annettuihin vihjeisiin ja
ohjeisiin. ”(999abc) Nyt kun aiheanalyysin ensimmäinen versio on tehty ja alan
tekemään uutta versiota, niin otan huomioon vertaisen ohjeet. Toisaalta sain myös
koordinoivalta opettajalta oman aiheanalyysin takaisin, johon hän oli tehnyt merkintöjä. Näiden kahden avulla minun on paljon helpompi ja nopeampi tehdä tarvittavat
muutokset aiheanalyysiini.” Kuvaus osoittaa opiskelijan aiheanalyysipaperiin perus286

tuvaa mekaanista virheiden korjaamista kuvaavaa pintaoppimista. Opiskelijalta
puuttuu itsesäätely, eikä hän ole vielä selvillä, miksi ja miten hän opinnäytetyötään
prosessoi.
Oppiminen kuvasti opiskelijan luottamusta opinnäytetyön oikeaoppiseen suorittamiseen sekä prosessin yksioikoiseen tekemiseen ja kirjoittamiseen ilman asioiden
reflektointia. ”(997) Päätimme, että prosessin aikana kannattaa jokainen lausekin
tehdä huolella, ettei tarvitse jälki käteen korjailla. Hyviä lauseita/kappaleita voi
myöhemmin hyödyntää sellaisenaan.” ”(1045) Asioita ei kannata miettiä syvällisemmin ja monimutkaisemmin, koska alkuperäisesti ajatellut asiat ovat oikein. Ei
kannata liian herkästi niitä muutella.” Opiskelijan oppiminen perustuu opiskeltavan
asian mahdollisimman tarkkaan muistiin kopiointiin, jota hän pyrkii myöhemmin
muistamaan ja toistamaan yksityiskohtaisesti (Entwistle & Ramsden 1983: 201).
Tenttisuoritusta kuvaava oppiminen muistutti ilmauksiltaan haasteellista tenttija kuulustelutilaisuutta, johon etsittiin oikeaa ja pyrittiin välttämään väärää vastausta. Tenttisuoritus-oppiminen korostui vertaistilanteen keskustelussa ja ajoituksessa.
Keskustelua leimasivat opiskelijan asetelmat oikein-väärin ja kysymysvastaus. ”(535) Valmistauduimme vertaistilanteeseen käymällä läpi aiheanalyysiämme kohta kohdalta. Näin ollen osaisimme vastata vertaisen kysymyksiin.” ”(733) Kattavia keskusteluja ei, lähinnä vain palautteen antoa ja kummankin
osapuolen kysymyksiin vastaamista.” Oppiminen perustuu tenttisuorituksessa aiheanalyysin ohjeistuksen antamiin vihjeisiin. Oppiminen on tiedon vastaanottamista ja
jakamista sekä kykyä toistaa se. Keskustelusta puuttui kriittisyys, ja oikeat vastaukset etsittiin aiheanalyysin ulkoisesta ohjeistuksesta. ”(1032a) Olimme rajanneet
palautteen juuri aiheanalyysissa tarvittaviin seikkoihin.” ”(1282) Aiheanalyysi tässä
vaiheessa mielestäni siinä vaiheessa mitä vaaditaankin.” Pintaoppimisen siirtovaikutus ilmeni opiskelijan vastauksesta, kun hän peilasi oman aiheanalyysin kohtia
ohjattavan aiheanalyysiin. ”(171) Onko tässä työssä samoja kohtia, joihin voi puuttua vai jokin eri kohta ja miten siihen antaa sitten kommenttia.”
Tenttisuoritusmaisessa oppimiskokemuksessa korostui vertaistapaamisen ajoitus. Aiheanalyysin seminaariesitys ja opettajan hyväksytty-suoritusmerkintä osoittivat opiskelijan kuvauksissa opinnäytetyöprosessin loppuun saattamista. Ikään kuin
aiheanalyysi olisi tentti. Kun aiheanalyysi oli hyväksytty, siitä ei tarvinnut enää
keskustella ja opiskelija eteni opinnäytetyön seuraavalle askelmalle. Oppimisen
säätely perustui ulkoisiin suoritteisiin. ”(1146) Tilanne antoi kuitenkin apua aiheanalyysin korjaamiseen, mutta sillä ei ollut juurikaan merkitystä siinä vaiheessa
aiheanalyysiä, koska olin palauttanut aiheanalyysin jo opettajalle.” ”(1296) Herätti
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keskustelua valmiiksi hyväksytyn työn vertaiskeskustelu, ja miten se enää voi vaikuttaa tähän vaiheeseen työhön. Oli puhe, että seuraavassa vaiheessa keskustelut tehtäisiin aikaisemmin ja ei hyväksyttyä työtä.” ”(1251) Pidimme vertaistilanteen hieman myöhässä, koska ei ollut enää ongelmia aiheanalyysin kanssa, eikä siis mitään
kysyttävää. Tämän vuoksi, emme saaneet vertaisohjauksesta oikeanlaista hyötyä
irti.” Opiskelijoiden oppimiskuvaukset viestittävät vahvaa pintaoppisen lähestymistapaa (pintaoppimisen tavoitteet), samoin kuin oppimisen perustumista aiheanalyysipaperiin. Kuten aiemmin oppimista käsittelevässä teoriaperustassa kuvasin, tällaisille opiskelijoille tieto on muuttumatonta, auktoriteetteihin sitoutunutta tosiasiaa.
Aiheanalyysin seminaariesitys ja jo opettajan hyväksymä aiheanalyysi osoittivat että
vertaistapaamiselle ei ollut enää tarvetta. Ilmaukset kertovat myös sen, että osa
opiskelijoista aloitti vertaisyhteistyön prosessiin nähden myöhään.
Muotoseikat -oppiminen liittyi läheisesti virheet ja puutteet paperista -oppimiseen. Muotoseikoissa korostettiin yksittäistä asiaa ja sen keskeneräisyyttä,
mikä liittyi lähinnä opinnäytetyön kirjallisiin raportointiohjeisiin. ”(131b) Pohdimme mm. riviväliä, joka näytti kummankin mielestä tosi isolta.” ”(1018) Erityisesti
aion jatkossa kiinnittää huomiota lähdemerkintöihin; niiden unohtuminen tekstin
perästä on usein unohtunut ja tämä onkin iso virhe opinnäytetyössä ja lisää myös
turhan työn määrää itselle, kun puuttuvia lähteitä joutuu myöhemmin etsimään.” ”(386) Kriteereinä oli, miten lähdemerkinnät tehdään ja näissä huomasin
puutteita, joten ne olivat mielestäni tärkeimmät asiat keskustelulle.” ”(257b) Johdannosta vertaiset olivat sitä mieltä, että se on liian pitkä.” Muotoseikkojen ja kirjoittamiseen liittyvien asioiden osalta on yhtenäiset suositukset Opinnäytetyöpakissa
(2007) ja kirjoittamista käsittelevissä oppaissa. Muotoseikkoihin liittyvä keskustelu
ilmeni myös kuvauksista. ”(224b) Sain myös hyvää tietoa siitä miten otsikot tuli
sijoittaa ja kirjata ylös.” ”(1035) Koin saavani enemmän palautetta opinnäytetyöstäni kirjalliseen ulkoasuun kuin itse sisältöön.” ”(1049a) Ihan konkreettisesti joitain
pieniä asioita muutan...” ”(1378) Kiinnitin huomion myös analyysissä esiintyvään
aikataulutuksen virheellisyyteen ainakin minua koskevassa tapaamisessa. Pyysin
siihen korjausta...” Muotoseikat -oppimisen voi sanoa edustavan pintaoppimisen
alinta oppimisen tasoa sen sirpaleisuuden ja yksittäisten asioiden perusteella. Opiskelija arvioi asioita, joihin on olemassa niin sanottua varmaa tietoa ja johon voi
luottaa (Nieminen 2004).
Läpi käymällä -keittokirja alateeman oppiminen kuvasi nimensä mukaisesti sitä,
mitä ja miten keittokirjamaisesti opiskelija oppii. ”(40) Kävimme kohta kohdalta
läpi aiheanalyysin.” ”(618) Aiheanalyysin jokaisen kappaleen sisältö käytiin yhdessä
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läpi.” ”(1243) Luku kerrallaan kävimme mietteitämme läpi ja merkitsimme papereihimme kysymyksiä ja huomautuksia.” Keittokirjamaisesti kohta kohdalta oppiminen osoitti opiskelijan opiskelevan tietyn rakenteen mukaisesti. Rakenne oli sama
kuin ohjattavan vertaisen aiheanalyysipaperin rakenne. (Lonka ym. 2007.) Rakenne
antaa konkreettisen ja turvallisen ohjeen, jonka mukaan edetä. Aiheanalyysin kohta
kohdalta läpikäyminen liittyy dualistiseen tietokäsitykseen, pintaoppimiseen ja ajatukseen oikeasta vastauksesta.
Se, miten aiheanalyysiä käytiin läpi, vaihteli vertaistilanteen mukaan. Kun opiskelijat olivat kirjoittaneet aiheanalyysinsä tekstiä, he kuvasivat sitä
näin: ”(1033) …onhan työssämme jo paljon tekstiä ja siksi meidän piti rajata heidän
osaansa palautteenannossa.” Mahdollisimman tarkkaa läpikäymistä kuvattiin konkreettisina asioina. Vertainen kertoi suoraan sovellettavissa olevaa tietoa ja ohjattava
pystyi ottamaan tiedon käyttöönsä. Keskustelua ohjasivat opinnäytetyöhön liittyvät
käsitykset sen selkeistä tutkimuksellisista ohjeista. ”(231a) Kävimme työni kohta
kohdalta lävitse aina oikeinkirjoituksesta teoriaan asti.” Joskus vertaiset valikoivat
tekstikohdat, joihin he halusivat keskittyä: ”(735) Kävimme läpi kohtia, joissa huomasimme olevan parantamisen varaa ja annoimme ehdotuksia.”
Oppimisen attribuutiot
Kun opiskelijat kuvasivat oppimistaan, he samalla toivat esille erityisesti oppimista
haitanneita asioita. Tulkintojen antamista omille oppimistuloksille kutsutaan attribuutioksi (Ruohotie 2005: 86), joka liittyy tässä aineistossa oppimista estäviin asioihin motivaatiota lukuun ottamatta. Oppimisen attribuutiot -pääteemaan sisältyivät
alateemat ajankäytön hallitsemattomuus, voimavarojen puute, vertaistilanteessa
toimiminen, turhautuneisuus ja motivaatio. Usein vaikeuksiin liitettiin kokemus
vertaistilanteen epäonnistumisesta.
Ajankäytön hallitsemattomuuteen yhdistetyt vaikeudet liittyivät opiskelijalla
siihen, että hän koki ajan riittämättömyyden samanaikaisten oppimistehtävien kanssa. Ajanhallintavaikeudet liittyivät opiskelun ja tehtävien suunnitteluun. ”(28) Aiheanalyysin eteneminen vaikeaa, kun muuta tehtävää ja tekemistä paljon.” ”(1122)
Kiireinen elämäntilanne ja oma aiheanalyysi täysin keskeneräinen sekä useat muut
tehtävät.” ”(1009) Kiireen takia aiheanalyysi oli lapsen kengissä oleva tekele.” Samanaikaisesti kun opiskelija aloittaa opinnäytetyönsä, hän suorittaa opetussuunnitelman mukaisia käytännön harjoitteluja ja ammattiopintoja. Myös käsitys vertaistilanteen luonteesta oli opiskelijoille epäselvä, koska ilmauksissa tuotiin esille aihe289

analyysin keskeneräisyys. Osalla opiskelijoista oli käsitys, että vertaistilanteet voi
aloittaa vasta sitten, kun aiheanalyysi on tehty lähes valmiiksi. Tällöin keskustelu
liittyi helposti virheisiin ja puutteisiin eikä itse aiheen sisältöön liittyvää keskustelua
käyty. Vertaistilanteiden asiantuntijuutta kehittävä luonne ei ollut vielä selkiintynyt.
Kiire ilmeni myös vertaisten omassa ryhmässä: ”(474) Olisin valmistautunut toisen
vertaiseni kanssa yhdessä, mutta aikataulut eivät sopineet.” Opiskelijoiden kirjoitelmista tuli esille oppimisen tilannekohtaisuus, atomistisuus ja siirtovaikutuksen
puuttuminen. Opiskelija koki vertaistilanteen häiritsevänä, koska ”(1117) oman aiheanalyysin tekeminen samanaikaisesti vaikutti häiritsevästi valmistautumiseen”. ”(110) …kiirettä piti ja paneutumista omankin työn kanssa.” Opiskelija koki
olonsa epävarmaksi ja varautuneeksi.
Ajan riittämättömyydellä perusteltiin asioita, jotka estivät ensimmäisten vertaistilanteiden onnistumisen. Ajan puute ilmeni ennen kaikkea huonona ja puutteellisena valmistautumisena tilanteeseen sekä ongelmina yhteisen ajan löytymisessä. ”(1275) Ongelmia tilanteessa tuotti puutteellinen tilanteeseen valmistautuminen sekä vertaisohjaajien että ohjattavien taholta.” ”(1169) …ei antanut sitä, mitä se
olisi voinut antaa. Kiire ja huono suunnittelu vaikuttivat siihen suurelta osin. Uskon,
että opimme sen, miten tärkeää on valmistautua tällaisiin tilaisuuksiin, jotta kaikki
saa siitä täyden hyödyn.” Huonoa valmistautumista tilanteisiin perusteltiin useissa
kirjoitelmissa sillä, että ”(1162) tilanne oli jokaiselle uusi”. Mutta oppimisen kannalta oli suotuisaa, että ”(1176) tilanteen merkittävyyden/tärkeyden huomaa vasta jäljestäpäin, miten se olisi voinut olla antoisa, jos kaikki elementit olisivat olleet kohdalla”.
Voimavarojen puuttuminen vaikeutti opiskelijoiden vertaistilanteissa oppimista.
Useimmiten voimavaroja heikentävinä tekijänä mainittiin joko tilanteessa esiintyvä
tai yleinen väsymys. Väsymys johtui pitkistä koulupäivistä, vertaistilanteiden sopimattomasta ajankohdasta tai opiskelun aiheuttamasta yleisestä väsymyksestä. ”(12)
Ohjaustilanneaika, jolloin me jokainen olimme väsyneitä pitkän koulupäivän jälkeen.” ”(1483) …olin väsynyt pohtimaan opinnäytetyötäni, koska harjoittelu vei
voimia.” Väsymykseen liittyvät kokemukset kuvastivat opiskeluun liittyvää uupumusta. ”(1482a) Välillä koulutyön paineen ja stressin takia vertaisohjauksen merkitys sumenee ja häviää.” Voimavarojen puuttumista kuvattiin myös heikentyneenä
itseluottamuksena ja tätä kautta emotionaalisena väsymisenä opiskeluun. ”(229)
Tuntui, että ei millään löydy voimia sen jatkamiseen.” ”(472) Paljon keskeneräisiä
tehtäviä vaikea keskittyä toisen työhön.” ”(958b) Tunnollisuutta opiskelujen suhteen
on välillä liikaa, opin vertaistilanteessa sen, että täytyy muistaa muunkin elämän
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olemassaolo kuin vain koulun.” Eräs opiskelija kuvasi kuitenkin seuraavaa: ”(585)
En stressaa tilanteita ollenkaan.” Kokemus voimavarojen puuttumisesta johtaa
Longan ym. (2007) mukaan toimimattomaan opiskeluun.
Vertaistilanteessa toimimisen alateeman kuvauksia oli paljon. Oppimista estivät
vertaistilanteen luonne, tilanteessa toimiminen sekä yleinen epäselvyys ja -varmuus.
Vertaistilanne koettiin tuntemattomana, ja se aiheutti osalle opiskelijoita paineita ja
epäonnistumisen tunteen tilanteesta selviytymisessä. ”(215) Tilanne oli minulle
hyvin vaikea asia ymmärtää.” ”(144) Jännitin ennalta, osaanko olla vertainen.” ”(410) Ei ollut selvillä, mitä kaikkea tilanteessa tulisi tapahtua.” Opiskelijoilla
on käytettävissä oppimisen jäsentämisen tukemiseksi opinnäytetyön kokonaisuutta
kuvaava verkkosivusto sekä vertaistilanteita koskevaa tukimateriaalia. ”(206) Ilman
ohjeita, en minäkään saa asioita kasaan.” ”(1006) Tulisi tietää tarkemmin, mitä
missäkin opinnäytetyöprosessin vaiheessa tulee tehdä.” Opiskelija oli lukenut opinnäytetyösivustoja verkosta. ”(216) Lähdin puhtaasti kirjallisen materiaalin ohjeiden
mukaan oikeastaan ymmärtämättä, mitä vertaustilanteessa tapahtuu.” Opinnäytetyöprosessin ja vertaistilanteen itsesäätelyn puuttuminen kuvastui opiskelijan kirjoitelmasta, kun hän vaikeuksien yhteydessä kirjoitti: ”(533) Oli tärkeää, että ennen
palautusta joku ulkopuolinen lukee ja arvioi tuotostamme.” Vertaisesta hän käytti
ilmausta ”joku ulkopuolinen”.
Vertaistilanteessa olemiseen liittyi useita kuvauksia, joissa opiskelijat pohtivat
tilanteessa toimimistaan: ”(443) Tiedon ja taidon puute, miten tilanteessa olisi pitänyt tehdä.” Vertaistilanteen valmistautumisen ohjeistuksessa todetaan, että vertainen
valmistautuu ennalta vertaistilanteeseen muun muassa laatimalla kriteerit tai keskusteluteemat ja opinnäytetyön tekijä laatii vertaistilanteeseen suunnitelman ja esittää
sen tapaamisen alussa yhdessä ”hyväksyttäväksi”. Osa opiskelijoista oli perehtynyt
ohjeistukseen, mutta koki sen hankalana. ”(450) Vertaiskriteerien laatiminen oli
hankalaa, ja tuli tunne, että kaiken pitää olla niin ’virallista’. Tämä oli itsellekin
vielä harjoittelua ja uuden opiskelua.”
Vertaistilanteen alussa sovitaan yhdessä sisällöt ja menettelytapa ennakkovalmistelun perusteella. Jokainen vertaistilanne keskusteluineen muotoutuu ainutlaatuiseksi. Ilmausten perusteella vaikutti siltä, että osa opiskelijoista olisi tarvinnut ensimmäiselle kerralle tarkan ”toimenpidelistan”, jonka mukaan edetä. ”(736) Minä en
tiedä, kuinka tämä tilaisuus viedään läpi ja miten tilanne etenee.” ”(743) Emme
tarkalleen tienneet, mitä sisältöjä ohjaustilanteeseen kuuluu ja mitä kaikkea tilanteessa tulisi tapahtua.” Vertaistilanteen kulkuun liittyvät epäselvyydet ja kokemattomuus koettiin oppimista ja tilanteen onnistumista haittaavina. Vertaistilanteen
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epämääräisyyttä kuvasivat opiskelijoiden yksittäiset hätähuudot tilanteesta selviytymisestä. ”(554) …halusin tietää, olemmeko ollenkaan tekemässä sinnepäinkään.” ”(487) Asia, mikä esti tavoitteiden saavuttamista, oli se, etten itsekkään osaa
arvioida täydellisesti kielioppivirheitä.” ”(1236) Vertaisohjattaville voisi kehittää
keskusteluissa käytettävät paperit, joiden avulla esimerkiksi vertaiskriteerien valinta
ja muistion tekeminen olisi paljon nopeampaa ja helpompaa.” Epävarmuuttaan
opiskelijat selittivät tässä vertaistilanteen edellyttämillä vaatimuksilla. Vertaistilanteessa toimimisen alateemassa ilmeni samoja piirteitä kuin itsesäätelyn puuttumisen
ja keittokirja opiskeluorientaatiofaktoreissa.
Epävarmuus liittyi ennen kaikkea vertaisena selviytymiseen ja opinnäytetyöstä
selviytymiseen. ”(451) Lähtökohdat ’heikot’, itselle ei ollut selvänä oma rooli.” ”(169) Rohkeutta puhua niin, ettei kritiikin säilä satuta, se on vaikeaa.” Epäonnistumisen pelko ja opiskelun kokeminen stressiä aiheuttavana liittyvät ahdistuneisuuteen. Vertaistilanteesta selviytymistä opiskelija kuvasi yksittäisellä työnjakoon
perustuvalla sopimuksella: ”(513) Sovimme etukäteen, että täydennämme toistemme
puheesta unohtuneet asiat.” Opinnäytetyöhön liittyvää pelkoa kuvattiin suoraan. ”(958a) Suurin pelkoni on, että en saa opinnäytetyötä tehtyä ajallaan.” ”(355)
Opinnäytetyö tuntuu pelottavalta ja isotöiseltä projektilta.” Tässä opiskelija tarkoitti
sitä, että toisen aiheanalyysistä keskustellessa oman opinnäytetyön rima kohosi. ”(354) Sekavalta tuntui, muilla oli samankaltaisia ajatuksia ja tuleva hieman
pelotti ja askarrutti mieltä, miten tästä selvitään.” Pelonsekaisia tuntemuksia herätti
myös se, että aiheanalyysi pitäisi olla valmis ennen kuin siitä voi
la. ”(313) …usein on niin, ettei keskeneräistä työtä haluta missään paljastaa.”
Opiskelijoiden kokemusten perusteella turhautuneisuus liittyi yleiseen tyytymättömyyteen opinnäytetyötä kohtaan. ”(1124) Tuntuu, että on vain yksi tehtävä
lisää, ts. turhauttaa näin aluksi.” ”(1239a) Aiheanalyysiin liittyvät ohjeet eroavat
aivan käsittämättömän paljon eri koulutusohjelmien välillä, että aivan ihmetyttää.
Joillakin koulutusohjelmilla aiheanalyysi on YKSI(1) A4-arkki, jonka luultavasti voi
palauttaa vielä kynällä täytettynä. Siinä on jopa kysymykset valmiina. En ymmärrä,
miksi meidän työmme pitäisi olla niin paljon syvällisempi ja kattavampi, kun kerran
teemme erillisen opinnäytetyösuunnitelman, jossa asioihin paneudutaan paljon tarkemmin.” ”(1239d) Mielestäni aiheanalyysin ympärillä tuhlataan kalliita ja tärkeitä
työtunteja aivan suunnattomia määriä.” Turhautuneisuutta kuvaavat kokemukset
liittyvät opiskelijan tietoa toistavaan oppimiseen, reflektion ja itsesäätelytaitojen
puuttumiseen.
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Turhautuneisuus erottui motivaation puuttumisesta siinä, että turhautumiseen
liittyviä ongelmia kuvatessaan opiskelija ei tuonut esille kiinnostuksen puutettaan
asiaa kohtaan. Turhautuneisuus ilmeni väsymisenä muutoksiin, oman oppimisen
hallitsemattomuutena ja passiivisena opiskelijaroolina. ”(298) Tunnen turhautuneisuutta ainaisista olosuhteiden vaikutuksista.” ”(1272) Ohjeiden etsiminen netistä oli
molempien mielestä välillä rasittavaa ja hankalaa, kun yhtä aikaa piti olla auki
useita tiedostoja ja ohjelmia.” ”(1010) Pyrimme korjaamaan virheet sitä mukaa, kun
vinkkejä ja korjausehdotuksia ja vaatimuksia tulee.” Yleistä turhautuneisuutta koko
opinnäytetyötä kohtaan opiskelija kuvasi seuraavasti: ”(1070) Tilanne vaikutti
enemmänkin jonkin tunnin yhteydessä pidetyltä ryhmätyötehtävältä, jossa piti keskustella toisen aiheanalyysistä, jonka kaikki tiesivät olevan keskeneräinen ja aivan
alkutekijöissään oleva tekele. Mielestäni koko opinnäytetyöprosessin kannalta oli
täysin turha tuokio.”
Motivaatio -alateemaan liittyvät ilmaukset koskivat pääsääntöisesti onnistuneita
oppimiskokemuksia. Opiskelijat kokivat, että oma myönteinen asennoituminen ja
mielenkiinto sekä motivaation merkitys vertaistilanteissa ovat oppimista ja vertaisyhteistyötä ylläpitäviä tekijöitä. ”(1114) Se oli todella onnistunut ja koin, että
tekijät olivat odottaneet tapaamiseltamme paljon. Molemmilla on hyvä perusta toiminnalle ja osasinkin odottaa hyvää vertaistilannetta. Onnistumista edesauttoi molempien hyvä asenne, halu oppia toinen toiseltaan sekä erittäin hyvä keskittyminen
tilanteeseen.” ”(1213) Kun huomasin, että vertaistilanne oikeasti selkiyttää omia
ajatuksia ja antaa näkökulmaa omaan työhön, on motivaatio toiseen tapaamiseen
parempi.”
Motivaatiota ylläpitävinä tekijöinä korostuivat aiheen kiinnostavuus, kaikkien
osallistujien osoittama kiinnostus tilanteessa ja vertaistilanteen kiinnostavuus. ”(502) Aihe oli itselle läheinen, kiinnostava ja tuttu.” ”(180) Täytyy todella
kiinnostaa itseä, että sitä jaksaa työstää.” Kiinnostus ilmenee oppimisaktiivisuutena
ja myönteisinä tunteina. Opiskelijan kiinnostus voi kehittyä sisäiseksi motivaatioksi,
jonka avulla opiskelu saa merkityksen. ”(594) Motivaatio säilyy, kun toinenkin on
kiinnostunut tekemisistäni.” ”(462) Tuli tunne, että kaikki ottivat asian vakavasti,
kellään ei ollut ajatusta, että tehdään nyt kun on pakko.” Sisäistä motivaatiota lisää,
kun opiskelija tuntee hallitsevansa asian, kun hän tuntee asian haasteelliseksi ja kun
hän tuntee oppimisen iloa ja luottaa itseensä (Ruohotie 2005: 93). Muutamassa vertaistilanteessa keskusteltiin myös motivaatiosta asiana. ”(485) …kuinka ratkoa motivaatio ongelmat.” ”(648) Jos motivaatio työn tekoa kohtaan alhaalla, voi vertaistilanteet tuntua turhilta ja aikaa vieviltä.” Sekä vertaisen että ohjattavan kollektiivi293

nen tunne ja luottamus ovat tärkeitä myös yksittäisen opiskelijan motivoitumiselle
vertaistilanteisiin ja opinnäytetyöhön (Ruohotie 2005: 31). Kun ryhmä itse uskoo
sen kykyyn suoriutua tavoitteista, silloin kaikki motivoituvat työskentelemään tavoitteiden saavuttamiseksi.
Motivaation puutetta aiheutti se, että aiheanalyysi oli jo hyväksytty ja ikään
kuin loppuun saatettu. ”(582a) Ohjattavani antoi ymmärtää, ettei vertaistapaamisella ole enää merkitystä, koska aiheanalyysini on hyväksytty.” Kiinnostuksen puute
saa opiskelijan tuntemaan itsensä merkityksettömäksi. Syynä kiinnostuksen puuttumiseen voi olla mielihyvää tuottavien oppimiskokemusten puuttuminen ja opintojen
palkitsemattomuus. (Lindblom-Ylänne ym. 2001: 47–48.) ”(208) Pahin ongelma on
ollut motivaation puute ja koko prosessin monivaiheisuus.”
Yhteenveto opinnäytetyön aiheanalyysin vertaistilanteissa oppimisesta
Tutkituissa opinnäytetyön aiheanalyysin vertaistilanteissa oppiminen muotoutui
usean ulottuvuuden avulla: yhteistoiminnallisen, vertaisen itseluottamusta rakentavan, syväoppimisen perusteiden ja pintaoppimisen avulla. Lisäksi oppimista perusteltiin erilaisten attribuutioiden kautta, jotka liittyivät ajan hallitsemattomuuteen,
voimavarojen puutteeseen, vertaistilanteessa toimimiseen, turhautuneisuuteen ja
motivaatioon. Kuvatut ulottuvuusteemat ovat abstraktioita, joita on osin vaikea erottaa toistaan. Nämä tarjoavat kuitenkin yhden tavan erotella oppimista kuvaavia piirteitä toisistaan.
Vertaistilanteet olivat opiskelijoille ensimmäisiä opinnäytetyöprosessin aikana.
Opiskelijat tulivat tapaamiseen osin erilaisin odotuksin. Tärkeää vertaisen ja ohjattavan yhteistyösuhteen alkuun pääsemisessä on tietoinen halu kuulua kyseiseen
ryhmään, tietoisuus yhteisestä päämäärästä ja halukkuus sitoutumiseen (RepoKaarento 2007, Vilen ym. 2008: 274, Johnson & Johnson 2009). Yhteistoiminnallisuus osoitti oppimisen dialogisen, luottamuksellisen, yhteisoppimisen ja vuorovaikutuksellisen tärkeyden, johon haettiin tuntumaa tapaamisissa. Onnismaa (2007:
136–137) puhuu ensimmäisestä ja toisesta asiantuntijuudesta. Aikaisemmin asiantuntijalle riitti vankka todellisuudentaju ja asiantuntijuus perustui tietämiseen sekä
neuvojen antamiseen. Nyt, toisessa asiantuntijuudessa, tarvitaan mahdollisuudentajua, ja asiantuntijuus perustuu vuorovaikutukseen ja kuuntelemiseen. Tässä tutkimuksessa myös kuuntelun ja keskustelun kautta syntyvä luottamus toiseen sekä
toivon herääminen ja samankaltaisuuden kokeminen loi opiskelijalle turvallisuuden
ja selviytymisen tunnetta. Atjonen (2005: 62) kuvaa, että vuorovaikutus ja kyky
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keskustella ovat auttamisammattien ytimessä ja ihmissuhdeammattilaisen hyveisiin
liittyy muun muassa herkkyys ja kyky keskustella, jolloin hyväksyminen ja ymmärtämisen tahto välittyy kaikille.
Yhteistoiminnalliseen oppimiseen liittyivät vertaistilanteet, joissa kohtaamista
ei hallittu vain tiedon vaan toisen läheisyyden, tuen ja luottamuksen avulla. Silkelä
(2003: 81) puhuu tällaisesta kohtaamisesta eettisenä tekona, joka on parhaimmillaan
olemista toiselle ja toista varten läsnäolon, kuuntelun ja kuulemisen kautta. Eettisessä osaamisessa korostuu se, että opiskelija osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan.
Arenen (2010) esittämässä kompetenssia koskevassa suosituksessa eettisen osaamisen perusteissa todetaan, että opiskelija ”osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään ja osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.” Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisessa tärkeää on opiskelijan kyky toisen ihmisen kuuntelemiseen sekä asioiden esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä. Tärkeää on
osallistujien tilanneherkkyys, jonka avulla ymmärretään toisen tarpeita, iloja ja suruja. Yhteistoiminnallisuus ilmentää situationaalisuuden merkitystä opiskelijan oppimisessa, kun hän pohtii oppimistaan henkilönä muiden opiskelijoiden kanssa eikä
itsekeskeisenä oppijana. Opiskelija on muiden opiskelijoiden kanssa vuorovaikutuksessa oleva ja tästä syystä vastuunalainen toimija (Lehtovaara 1994: 159). Yhteistoiminnallisuus luo opiskelijoiden välille myönteisen keskinäisen riippuvuuden,
josta seuraa myöhemmin sekä tiedollisesti että sosiaalisesti hyviä tuloksia (RepoKaarento & Levander 2004: 162, Saari 2006: 210, Repo 2010: 8, 14).
Vertaisryhmässä osa opiskelijoista oli hieman eri oppimisen tilanteissa aiheanalyysin suhteen. Merkityksellistä oli se, että opiskelija pystyi vertailemaan omaa
oppimistaan muiden oppimiskokemuksiin ja muiden kokemukset prosessin haasteista ratkaisuineen loivat toivoa hänelle itselleen. Vertaistilanteessa osallistujilla oli
samansuuntaisia ongelmia, jotka loivat tunteen normaaliudesta. Kun vertaistilanteeseen osallistuvia opiskelijoita kiinnostaa tai koskettaa sama asia, opiskelija tuntee
tulevansa helposti ymmärretyksi (Vilen ym. 2008: 277).
Vertaisena tarvittava itseluottamus -pääteemassa korostui asioiden tarkastelu
omasta itsestä käsin. Itseluottamus suuntautui vuorovaikutuksen perustaitoihin,
oman ajattelun ja vertaisoppimisen kehittämiseen. Vertaistilanne haastoi opiskelijan
kuuntelemaan, keskustelemaan, olemaan vertainen sekä suunnittelemaan ja hallitsemaan vertaistilanteita. Vertainen tunsi olevansa saman epävarmuuden ja ennakoimattomuuden keskellä kuin ohjattava. Vertaistilanteessa oleminen ja sen hallinta
koettiin helpompana, jos vertainen ja ohjattava olivat jo tuttuja toisilleen. Tämä tuki
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opiskelijan tunnetta vertaistilanteen onnistumisesta. Onnistumisen tunne johtaa
syväsuuntautuneitten oppimisstrategioiden käyttöön (Korhonen 2003: 132).
Vertaistilanne itsessään toimi vertaiselle työelämässä tarvittavien taitojen peilinä, kun hän pohti vertaisuutta suhteessa työelämän vaatimuksiin. Vertaistilanteen
suunnittelu ja säätely ja oman ajattelun selkiyttäminen kuvastivat opiskelijan metakognitiivisia taitoja. Metakognitiiviset taidot ovat avainasemassa kehitettäessä
myönteisiä itsesäätelyä koskevia tulkintoja (Ruohotie 2005: 103). Metakognitiiviset
taidot auttoivat opiskelijaa tarkkailemaan, suunnittelemaan ja muokkaamaan kognitiivisia prosessejaan. Opiskelija ymmärsi vertaistilanteen oppimista kehittävän luonteen sekä oman asenteen ja motivaation tärkeyden. Vertaisena tarvittava itseluottamus kuvasi kattavasti itsensä kehittämisen kompetensseja (Arene 2006). ”Tärkeää
on muun muassa tunnistaa omat oppimistapansa sekä kyetä itsenäiseen oppimiseen
ja oppimistapojen kehittämiseen. Opiskelijan tulee osata suunnitella, organisoida ja
kehittää omaa toimintaansa.” Vertaistilanne oli opiskelijalle kokemus erilaisesta
oppimistilanteesta ja tavasta opiskella yhdessä.
Syväoppimisen perusteissa opiskelija osoitti piirteitä oppimisen ymmärtämiseen
pyrkivän tiedon rakentamisesta, jossa hänen kokemuksillaan, kyvyillään, tulkinnoillaan ja soveltamisellaan oli tärkeä merkitys. Merkityksellisessä oppimisessa opiskelija tarkasteli asioita eri näkökulmista ja teki päätelmiä asioista ja opiskelutavastaan.
Oppiminen näyttäytyi muutoksena asioiden laadullisessa merkityksessä, ja se edisti
myös uudenlaisen tiedon rakentamista (Lindblom-Ylänne ym. 2004: 118–119). Oppiminen heijasti opiskelijan tietokäsityksen suuntautumista relativistisuuteen, joka
on yleinen jo opintojen alkupuolella opiskelijoilla, joilla on merkityksiä rakentava
opiskeluorientaatio. Kriittinen oppiminen ilmeni vertaistilanteisiin valmistautumisessa ja keskusteluissa. Opiskelija pyrki asioita vertailemalla, perusteluja etsimällä
ja kysymyksiä asettamalla löytämään vastauksia asioille. Kriittinen oppiminen edellyttää, että opiskelijalla on oppimista tukevia itsesäätelytaitoja. Tällainen opiskelija
osaa asettaa itselleen realistisia tavoitteita ja ylläpitää opiskelumotivaatiota. Samalla
hän pystyy arvioimaan omaa osaamistaan ja tiedostaa hänelle hankalat asiat. (Vermunt 1998, Nurmela 2002, Ruohotie 2005.) Tiedon soveltamisessa tuli esille sekä
teoreettisen että käytännöllisen tiedon merkitys. Näitä tiedonlajeja ei kuvattu vastakohtina. Teoreettista tietoa pidettiin tärkeänä opinnäytetyön asioiden perusteluille ja
aiheen uskottavuudelle. Opiskelija ymmärsi myös teoreettisen tiedon oman ajattelunsa apuvälineenä ja teoreettisen tiedon yhteyden käytännölliseen tietoon. Käytännöllinen tieto liitettiin työelämäläheisyyteen ja asiantuntijuuden kehittymiseen.
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Pintaoppimisen pääteema oli ilmaisujen perusteella selkein, ja siinä tulivat esille virheiden ja puutteiden etsiminen, oikeiden ja väärien kohtien etsiminen, kysymys-vastauskeskustelu, aiheanalyysin muotoseikkoihin liittyvien virheiden havaitseminen sekä aiheanalyysin perinpohjainen käsittely. Pintaoppiminen osoitti opiskeluorientaatiota, jossa olennaista oli oppimisen osoittaminen keskittymällä opinnäytetyön ulkoisiin ja tutkimuksellisiin asioihin. Opinnäytetyön aiheen sisältöön liittyvää
oppimista ei mainittu tässä yhteydessä. Tavoitteena oli vertaistilanteesta selviäminen
aiheanalyysipaperia ”selailemalla.” Lonka ym. (2004) toteavat, että pintasuuntautuneeseen oppimiseen liittyy asioiden muistaminen, ja muistamista opiskelija helpotti
tässä muun muassa erilaisten listojen avulla. Tällainen opiskelu ilmeni tiettyjen
samanlaisten asioiden toistumisena vertaistilanteessa. Esimerkiksi lähdemerkinnöistä käytiin keskustelua useimmissa vertaistilanteissa. Aiheanalyysiin liittyi varman
tiedon oletus, koska vertaistapaamisen tarvetta ei enää ollut, jos opettaja oli aiheanalyysin hyväksynyt ja ikään kuin antanut luvan edetä opinnäytetyön suunnitelmaan.
Keskustelun tarpeettomuus osoitti asioiden lokeroitumisen tiettyyn vaiheeseen tietynlaiseksi. Aiheanalyysiin liittyvä keskustelu osoitti sen oppimista eräänlaisena
tenttisuorituksena, hyväksyttävänä paperina. Herää kysymys, miksi ei ole keskustelun tarvetta opinnäytetyön aiheen sisällöstä.
Tenttisuoritus ja muotoseikat -oppiminen oli vastakohta syväoppimisen perusteet -oppimiselle. Oppiminen ei edellytä tässä omakohtaista konstruointia, ja se on
yhteydessä tietoa toistavaan opiskelijan opiskeluorientaatioon. Keittokirjamaista
oppimista luonnehti sen pikkutarkkuus. Tällainen oppiminen viittaa pinnalliseen
ammatilliseen orientaatioon ja opiskeluun, jolloin vertaisen positio on jakaa suoraan
sovellettavissa olevaa tietoa. Vastaukseksi halutaan selvät ohjeet aiheanalyysin tekemiseksi ja korjaamiseksi. Käsitys tiedosta oli dualistinen, ja opiskelija otti tietoa
vastaan annettuna (Nieminen ym. 2004). Oppiminen perustuu tiedon lisääntymiseen
ja ulkoa oppimiseen. Usein pintaoppimiseen liittyy vetäytyminen oppimisen vastuusta ja oppimista hankaloittavia asioita selitetään muista kuin itsestä johtuvilla
tekijöillä. Oppiminen perustuu ulkoiseen säätelyyn ja käsitykseen oppimisesta tiedon tallentamisena (Lindblom-Ylänne ym. 2004: 121). Pintasuuntautuvassa oppimisessa oli myös ilmaisuja, jotka osoittivat, että vertaistilanteita ei ajallisesti suunniteltu palvelemaan oppimista.
Myös oppimista estävien ja edistävien asioiden kuvaus liittyi oppimiskokemuksiin. Selityksistä käytetään käsitettä attribuutiot, jotka jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin
sekä pysyviin ja tilapäisiin. Opiskelijat kuvasivat oppimistaan estäviä asioita sisäisillä selityksillä. Ne liittyivät ajankäytön hallitsemattomuuteen, voimavarojen puut297

tumiseen, turhautuneisuuteen ja motivaatioon. Esteiden katsottiin johtuvan opiskelijasta itsestään, ei vertaistilanteesta. Opiskelija, joka ei luota omiin kykyihin, pitää
epäonnistumista omien valmiuksien puutteena. Repo (2010: 146–147) toteaa myös
tiedekorkeakouluopiskelijoilla aikapulan valituksen olevan niin yleistä, että se tuntuu jo kulttuurisesti hyväksyttävältä selitykseltä. Korhonen (2003: 145) toteaa tuloksissaan, että onnistunut opiskelu vaatii paljon omaa suunnittelua ja erityisesti työn
ohessa opiskelevat aikuisopiskelijat kokevat aikataulullisia ristipaineita. Oppimista
tukee opintojen aikataulullinen jaksotus. Koulu asettaa opiskelijan opinnoille tietyt
aikarajat, mutta olennaisinta on opiskelijan oman opiskelun ja aikataulun suunnittelu. Ihminen selittää omaa toimintaansa tilanteen edellyttämillä vaatimuksilla, kun
taas toisten toimintaa selitetään heidän pysyvillä persoonallisuuden piirteillään
(Rauste-von Wright ym. 2003: 85). Ajanpuutteen lisäksi myös väsymystä ja voimavarojen puutetta kuvattiin oppimista hidastavina asioina (Repo 2010: 147). Toisen
opiskelijan vertaistilanteeseen valmistautuminen ja oman aiheanalyysin työstäminen
koettiin erillisiksi asioiksi, mikä kulutti myös vähäisiä resursseja.
Vertaistilanteessa toimiminen ja oleminen olivat uusi kokemus, minkä koettiin
estävän oppimista. Keskeistä missä tahansa oppimisessa on se, että opiskelija tiedostaa oman lähtötilanteensa. Osalla opiskelijoista oli harhakäsitys vertaistilanteesta,
koska tilanteeseen tullessaan ja siinä ollessaan heillä oli tunne, että vertaisuus tulisi
jo osata. Omien tietojen ja tietämättömyyden kertominen ja tunnistaminen on ensimmäinen askel asian oppimisessa. (Repo-Kaarento & Levander 2004: 149.) Tilanteen onnistumiseksi ja epävarmuuden vähentämiseksi opiskelija toivoi ohjeita. Itsesäätelyyn kykenemätön opiskelija on hämmentynyt ja epävarma siitä, mitä, miten
ja miksi hänen tulisi toimia vertaistilanteessa. (Nieminen ym. 2004.) Turhautuneisuus ilmeni aineistossa tyytymättömyytenä, motivaation sekä kiinnostuksen puuttumisena ja sai opiskelijan tuntemaan vertaistilanteen merkityksettömäksi. Tähän
johtavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi mielihyvää tuottavien oppimiskokemusten
puuttuminen, passiivinen opiskelijarooli ja puutteellinen käsitys tilanteen merkityksestä. Turhautuneisuus ja siihen liittyvä kiinnostuksen puute haittaa opiskelua ja on
yhteydessä myös opintojen viivästymiseen (Mäkinen ym. 2004). Lavikaisen (2010)
tulosten mukaan keskeisin opintoja hidastava asia on edelleen heikko opiskelumotivaatio. Turhautuneisuus, itsesäätelyn puuttuminen ja tehtävien välttely ovat oppimista estäviä tekijöitä ja osoittavat toimimatonta opiskeluorientaatiota (Lonka ym.
2007).
Motivaatio oli oppimista tukeva (Repo 2010: 106, 128, 139) ja sen puuttuminen
oppimista estävä asia (Lavikainen 2010: 50–51). Motivaatio liittyi aiheen, yhteis298

työn ja vertaistilanteen kiinnostavuuteen. Motivaatio loi mielekkyyttä vertaistilanteeseen ja antoi uskoa sen hyödystä ja tärkeydestä. Tällöin oppiminen koettiin haasteelliseksi, mielenkiintoa herättäväksi ja iloa tuottavaksi. Motivaatiota heikentänyt
asia liittyi aiheanalyysin ennalta hyväksyttämiseen. Tilanne tuntui tällöin turhauttavalta. Oppiminen on aina vuorovaikutuksessa oppimisympäristön kanssa. Opiskelijan kyky säädellä oppimistaan ja vertaisen osallistuminen oppimisprosessiin loivat
jännitteen, joka koettiin hämmentävänä mutta myös uudenlaista oppimista mahdollistavana.
Vuorovaikutus ja ohjaussuhde vertaistilanteissa
Tutkimusongelmassa kysyttiin, millaiseksi opiskelija kokee vertaistilanteiden vuorovaikutuksen ja ohjaussuhteen. Vuorovaikutuksen luonnetta kuvasivat neljä pääteemaa (kuvio 27): tilanteessa oleminen, sosiaalinen vaikuttaminen, meidän yhteistyösuhde ja yhteistoiminnallisuus. Vuorovaikutuksen luonne ilmenee oman toiminnan suhteuttamisena toisen toimintaan. Vertaistilanteen ohjausuhdetta kuvattiin
periaatteiden kautta omana pääteemana.
PÄÄTEEMA

ALATEEMA
Samassa tila olo

TILANTEESSA OLEMINEN
Vastaamattomuus
SOSIAALINEN
VAIKUTTAMINEN

Tiedon ja kysymysten vastaanottaminen

YHTEISTYÖSUHDE

Yhteistyösuhde

Oma vaikutusvalta–toisen aliarvostus

Luottamus
YHTEISTOIMINNALLISUUS

Voimavara
Yhteinen ymmärrys ja oppiminen

Kunnioittaminen–epäkunnioitus
OHJAUSSUHTEEN
PERIAATTEET

Sympatia
Tasa-arvo–epätasa-arvo

Kuvio 27. Aiheanalyysin vertaistilanteiden vuorovaikutus ja ohjaussuhde.
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Tilanteessa oleminen
Tilanteessa olemisen pääteemaan muodostuivat alateemat samassa tilassa olo ja
vastaamattomuus.
Samassa tilassa olo -alateema kuvasi vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet tiesivät olevansa vertaistilanteessa, mutta kummallakaan osapuolella ei ollut
otetta tai halua olla tilanteessa vakavissaan ja luoda vuorovaikutteista tilannetta.
Kirjoitelmissa kuvattiin vertaistilannetta sekavana, outona, yleisenä tutustumisena,
mielenkiinnottomana läpivientiasiana. ”(714) Aluksi sekava ja jäykkä tunnelma, ei
oikein tiedetty miten tilanteen kuuluisi edetä.” ”(677) Vuorovaikutustilanne oli jotenkin outo.” ”(33) Tilanteet ovat olleet vähän erilaisia. Nyt olemme pakon edessä
keskustelemassa tietystä työstä ja jokaisella on oma erilainen vastuunsa tilanteessa.” Tällaisessa suhteessa voidaan olla joko epäsymmetrisesti tai symmetrisesti.
Toinen osapuoli voi olla toista aktiivisempi, kun toinen pysyttelee passiivisena. ”(822) Opinnäytetyön tekijätkin voisivat rohkeasti miettiä vastaan tulleita ongelmia ja kysymyksiä, joihin he haluaisivat saada vastauksia.” Opiskelijalla itsellään saattoi vertaistilanteeseen tullessaan olla jo välinpitämätön asenne ja vuorovaikutuksen ohittaminen: ”(1235) Näin aikaisessa vaiheessa puolen tunnin keskustelu
keskeneräisestä työstä on kuin kritisoisi maalaria taulusta, jonka ensimmäistäkään
siveltimen vetoa ei ole vielä tehty. Osapuolet keksivät väkisin mielipiteitä ja ehdotuksia sekä perusteluja jollekin, joka ei välttämättä ole millään tavoin tekemisissä
lopullisen työn kanssa.”
Vuorovaikutuksettomuutta vertaisen ja opinnäytetyöntekijän välillä kuvasivat
myös opiskelijan kirjoitukset, joissa he totesivat toimineensa yksin. ”(768a) Vertaisillamme oli keskenään enemmän juteltavaa kuin meidän kanssamme, eivätkä he
olleet kiinnostuneita koko vertaistilanteesta. Heillä oli silloin muuta tärkeää elämässään.” Vuorovaikutuksen sijaan opiskelijat toivat samassa tilassa oloon liittyvissä kuvauksissa ajattelun ja ymmärryksen puuttumisen piirteitä. ”(720) Mietin, onko
ohjattava ymmärtänyt asialistalla olevat asiat.” ”(800a) Perusteltiin asioita, mitä
olin kirjoittanut, mutta vertainen ei ollut ymmärtänyt tekstiäni.” ”(706) Omat syvimmät ajatukseni eivät päässeet esille, kun siirtyminen aiheesta toiseen jo tapahtui.” Myös vertaistapaamisympäristö saattoi estää vuorovaikutussuhteen kehittymisestä. ”(1314) Tunne, että joku kuuntelee (ehkä salassa pidettäviä) asioita, voi olla
rajoittavana tekijänä yhteistyölle.”
Vastaamattomuus kuvasi vertaistilanteen epäsymmetrisyyttä, jossa toinen osapuoli yritti yhteydenottoa toiseen, mutta ei onnistunut. ”(704) Tunsin, ettei sanomisellani ole vastetta.” ”(1012) Tuntui, että ajatukset eivät kohdanneet vertaisen kans300

sa.” Vastavuoroisen keskustelun lamasi myös vertaisen asenne ja tilanteen mitätöiminen. ”(1153) …tuli tunne, vertaiselle työni käsitteleminen on yhdentekevä asia.
Yhdentekevää, mitä he sanovat tai jättävät sanomatta. Mieli oli maassa.” Myös
opinnäytetyöntekijät itse saattoivat omalla asennoitumisellaan estää molemminpuolisen keskustelun. ”(102) Olimme opinnäytetyössämme edellä verrattavaa ja siitä oli
heille hyötyä.” Ohjaustilanteen epäsymmetrisyys liittyi myös kuvauksiin, joissa
toinen osapuoli vain odotti toisen osapuolen aktiivista roolia. ”(679) Opinnäytetyöntekijöillä odottavampi asenne, kun kyselevä; ’Mikä on tuomio?’ -ajatuksella.” Perusvuorovaikutustaitojen
puuttuminen
koettiin
vuorovaikutusta
estävänä
nä. ”(703) Viestinnässä katsekontaktin puuttuminen vaivasi.” ”(705) Itselläni on
opittavana ehkä kuuleminen ja kuunteleminen… Toisaalta, onko se jonkun toisen
opittava sittenkin.”
Jos opiskelijan asenne toisen kohtaamiseen lähtee epäkohtien etsimisestä, se ei
edistä vuorovaikutteista vertaistilannetta. ”(936) Aion olla tulevissa tapaamisissa
rohkeampi ja selkeämmin kertoa hyvät ja ennen kaikkea mielestäni ne huonot puolet, jotka arvioitavasta työstä löydän. En tietenkään aio haukkua X:ää tai hänen
työtään ihan lyttyyn, vaan pyrin nostamaan epäkohdat esille ja antamaan niihin
korjaus- ja parannusehdotuksia. En näe mitään syytä siihen, miksi asiaa pitäisi
kierrellä ja keskittyä pelkästään hyvien puolien esiin tuomiseen. Korkeakouluopiskelijalla pitää olla valmiudet ottaa vastaan kritiikkiä omia tuotoksiaan kohtaan.” ”(830) Ei homma etene, jos on vertaisena henkilö, joka ei uskalla sanoa asioita suoraan ja pelkää, että toinen ottaa onkeensa jostain kommentista. Tämä käy
tietysti puolin ja toisin. Ei sekään onnistu, jos opinnäytetyön tekijä hermostuu joka
ikisestä saadusta kommentista. Vertaistilanteessa on myös tärkeää, että kumpikaan
osapuoli ns. pelkää toista. Esimerkiksi ns. pommittamista ym.”
Vastaamattomuuteen liittyi tunne, että toiselta osapuolelta ei saanut tilanteessa
vastakaikua omille sanomisilleen. Tilannetta leimasi epäonnistumisen tunne, ilmapiiri oli kireä ja kiireisen tuntuinen. ”(748) Vertainen antoi heti ymmärtää, että hänellä on kiire. Ilmapiiri oli kireä ja kiireen tuntu oli ilmassa.” ”(747) Välillä emme
olleet täysillä mukana, sillä väsytti ja oli kiire tekemään muita koulutehtäviä.” ”(681) Tunneilmastoltaan tilanne ei ollut otollinen. Vastaanottajat hieman ’hällä väliä’ tunnelmissa.” Tilanteessa olemista leimasi opiskelijan kokemus
yksin olemisesta.
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Sosiaalinen vaikuttaminen
Sosiaalinen vaikuttaminen -pääteemaan muodostuivat alateemat tiedon ja kysymysten vastaanottaminen ja oma vaikutusvalta – toisen aliarvostus.
Tiedon ja kysymysten vastaanottamisen alateemaan liittyvät kokemukset, joissa
toinen vertaistilanteen osapuolista on kohteena ja vuorovaikutusta leimaa yksisuuntaisuus. ”(647)…eivät olleet puolustuskannalla ratkaisujensa suhteen vaan kuuntelivat mielipiteitämme asioista.” ”(512a) Vertaiset eivät edes ehtineet esittää kaikkia
mielessään tekemiään kysymyksiä, kun olimme jo vastanneet niihin.” ”(644) Tilanne
oli ehkä hiukan kiusallinen ’tenttaustilaisuus’, vaikka emme halunneetkaan.” Vuorovaikutuksen yksisuuntaista luonnetta kuvasivat verbi-ilmaukset ”annoin palautetta”, ”ottivat vastaan”, ”kommentoin”, ”vastattiin” ja ”kuuntelivat”. ”(653) Vuorovaikutus oli aluksi yksipuolista, ohjattavat kuuntelivat ja ottivat vastaan
toa.” ”(871) …minä kuuntelin ja otin vastaan parannusehdotuksia ja korjauksia.” ”(1245) Oli hyödyllistä kuunneltavaa.” Vuorovaikutus rakentui tilanteessa
muodolliseksi mielipiteiden toteamiseksi, joista ei keskusteltu. Tällainen muodollinen mielipiteiden esittämiseen liittyvä keskustelu ei ole merkityksellinen oppimista
ajatellen. Se, miten keskustelu edisti oppimista, ei oikeasti tiedetty tai otettu selvää. ”(1006) Annoimme heille ideoita ja he lähtivät pyörittelemään niitä päässään.” ”(1223) Minusta tuntuu siltä, että vertaistilanne antoi ohjattavillemme sitä,
mitä he tulivat tilanteesta hakemaan.”
Vertaistilanteissa ei tietoisesti rakennettu vuorovaikutuksen siltaa, vaan edettiin
suoraan asioiden kertomiseen. ”(769) Tilanne odottava, mitä pitää tehdä.” ”(752)
Vuorovaikutus syntyi vertaisten esittämien kysymysten, tarkennusten, kehujen pohjalta.” Tällaisessa vertaistilanteessa opiskelija toimii valitsemansa toimintatavan
mukaisesti, itsekeskeisesti. Tilannetta leimaa vertaiskeskeinen vuorovaikutus, joka
on yksisuuntaista. Tilanteessa toinen määrää vuorovaikutuksen luonteen toisen jäädessä kuuntelijaksi ja myötäilijäksi. (Mönkkönen 2007: 112.) ”(761) Keskustelu jäi
pinnalliseksi. Tilanne oli jotenkin nopeasti ohi ja emme kerenneet saada kaikkiin
kysymyksiin vastauksia tai unohdimme kysyä niitä.” Opiskelija asettikin tavoitteeksi
seuraavaan vertaiskertaan, että ”(821) …olisi tasavertaista keskustelua asioista
pelkkien kysymysten ja niihin annettavien vastausten sijaan.” Toisen ihmisen kohtaamisen sijaan kohde fokusoitui vertaistilanteessa tiettyihin yksityiskohtia käsitteleviin kysymyksiin.
Oma vaikutusvalta–toisen aliarvostus -alateemassa vuorovaikutus perustui ensimmäisillä kerroilla itselle otettuun valta-asemaan, joka ilmeni oman osaamisen
yliarvostamisena ja toisen aliarvioimisena tai jopa kiusaamisena. ”(621) Ohjattavat
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ottivat tyynesti vastaan palautteemme ja kommentoivat sitä.” ”(636b) Emme syyttäneet X:ää vaan koetimme antaa hyviä neuvoja.” Vertaistilanteen tavoitteena on pyrkiä yhdessä toisia tukien sovittuun päämäärään. Tässä vaiheessa vuorovaikutus
osoitti, että molemmat ”joukkueet” toimivat erikseen. ”(666) Meidän tuella he saavat aiheanalyysin vietyä loppuun.” ”(512b) Esille ei tullut kovin montaa sellaista
asiaa, joita emme olisi huomanneet itsekin.” ”(643) Vertaisryhmä vaikutti hermostuneelta ja jännittyneeltä, koska heillä ei ollut tiedossa, mistä asioista antaisimme
heille palautetta ja olisiko se positiivista vai negatiivista”. Vertainen käytti keskusteluun liittyvää valtaa. ”(638) Yritin kysyä mielipiteitä, jotta hän joutuisi niitä pohtimaan ääneen ja esittämään ne meille. Hänellä ei tuntunut olevan vielä selvää kuvaa
siitä, miten aihetta lähteä viemään eteenpäin.” ”(625) Keskusteluun kuului ohjattavien vastauksia kysymyksiimme.”
Ohjattava koki vertaistilanteen loukkaavana, kun ohjauksen sijasta vertainen
pyrki vaikuttamaan ohjattavan yhteistyökumppanin työyhteisön käytäntöihin. ”(750)
Keskustelu ei ollut reflektoivaa vaan vertaiset arvostelivat minun yhteistyökumppanina olevan hoivakodin tapoja ja antoivat niihin muutosehdotuksia.” Työelämäkokemus koettiin ohjausta monipuolistavana asiana, mutta se herätti opiskelijassa
myös epäilyä. ”(767) Toisaalta, koska heillä on enemmän kokemusta työelämästä,
pelkään, että tilanteet voivat mennä siihen että he ’tietävät paremmin’, jolloin me
olemme ’tietämättömiä’. Ainakin tähän asti olemme tulleet hyvin toimeen keskenämme.” Oletus tiettyjen asioiden tietämisestä ja osaamisesta rooleittain toimi
perusteluna heidän toiminnalleen. Vertaistilanteen peruslähtökohtana on oppiminen
dialogisuuteen pyrkivän vuorovaikutuksen avulla. (Kukkonen 2007: 64.) Vuorovaikutuksen luonteelle näissä tilanteissa oli ominaista vertaisen kokemus prosessin
ulkopuolisuudesta. Sosiaalisen vaikuttamisen yhteydessä ilmapiiriä kuvattiin esimerkiksi näin: ”(711) Se oli vielä tunnusteleva, koska keskeneräiselle prosessille
pitää olla tilaa edetä rauhassa.” Tilannetta häiritsi kiireen tuntu.
Yhteistyösuhde
Yhteistyösuhde -pääteema muodostui yhdestä samannimisestä alateemasta. Vuorovaikutuksen avulla pyrittiin saavuttamaan asetetut tavoitteet, ja yhteistyö perustui
työnjakoon, yhteiseen suunnitteluun ja ymmärrykseen sekä sopimuksiin. Yhteistyösuhteen onnistumiseen liittyviä kuvauksia oli runsaasti, ja ne liittyivät onnistumisen kokemuksiin siitä, että vertaistilanteessa oltiin läsnä, keskusteltiin ja kuunneltiin
molemminpuolisesti vapaan ilmapiirin vallitessa. ”(630) Jokaisen asenne ja suhtau303

tuminen asiaan oli innokas ja positiivinen, tavoitteena sama päämäärä.” Yhteistyösuhteen perustan luo luottamus, jolla viitattiin aitoon kiinnostukseen toista ihmistä ja toisen opinnäytetyötä kohtaan. Hyvä luottamus luo uskoa yhteiseen vertaistyöskentelyyn. ”(674) Tuntuu helpolta olla vertainen, koska hän kuuntelee meidän
mielipiteitä ja on hyvin läsnä. Myös me kuuntelemme häntä.” ”(789) Olimme 100 %
läsnä tilaisuudessa, innolla ja intohimolla.”
Yhteistyösuhde rakentui molemminpuoliseen vuorovaikutukseen, jossa korostuivat jokaisen vastuu, aktiivisuus ja kunnioitus. Keskustelun tavoitteena oli auttaa
ja tukea kaikkia tilanteeseen osallistuvia. ”(629) Jokainen otti osaa keskusteluun ja
kuunteli, mitä toisella oli sanottavaa. Keskustelu oli rakentavaa ja hyödyllistä.” ”(776) Päättelimme yhdessä, että tarkoitus ei ole yksipuolinen, vaan jokaisen on
tarkoitus kartuttaa omaa oppimistaan sopuisassa hengessä.”
Yhteistyösuhteessa korostui ohjaussuhteen merkitys. Kun ohjaussuhde oli aito,
ymmärtävä ja tasa-arvoinen, vahvisti se onnistuneen vertaistilanteen kokemisen.
Opiskelijoiden kirjoitelmissa tämä ilmeni kuvattaessa tilanteen vuorovaikutusta. ”(731) Spontaanina ideointina puolin ja toisin.” ”(765) …kielteisetkin tunteet
esitetään.” ”(619) Sovittiin muutokset yksimielisesti yhdessä.” Opiskelijat tunsivat,
että heidän on jatkossa helppo lähestyä puolin ja toisin. ”(992) Positiivinen kokemus
kannustaa ohjauksen pyytämistä. Se avaa yllättäviä asioita, joita ei yksin puurtaessa
aina huomaa.” Yhteistyösuhde mahdollisti kriittistäkin keskustelua, sillä opiskelijat
pystyivät olemaan tilanteissa asioista eri mieltä. ”(744) Pystyimme kertomaan mielipiteemme, yhdessä pohtimaan ja olemaan eri mieltä.” ”(799) Kaikesta ei oltu samaa
mieltä.” Yhteistyösuhde ei vielä kerro molemminpuolisesta sitoutumisesta, mutta
sitoutumisen piirteitä oli jo havaittavissa. ”(796) Läsnäolo ja sitoutuminen oli melkein kaikkien kohdalla kiitettävää.”
Vertaistilanteen ilmapiirillä oli erityisen tärkeä merkitys yhteistyösuhteelle. ”(344) Tilanne oli kaikin puolin miellyttävä ja turha pelko näitä keskustelutilanteita kohtaan karsiutui.” ”(717) Tilanne oli luonnollinen ja ilmapiiri oli kiireetön.” ”(1094) Jäi hyvä mieli. Olin kuvitellut, että vertaisena pitää olla tiukka ja jopa
keksimällä keksiä palautetta mutta saakin olla oma itsensä.” Kun ilmapiiri oli hyvä,
myös vuorovaikutus oli hyvää. ”(649) Vuorovaikutus oli rentoa, avointa ja toimiva”
sekä ”(738) luontevaa, tasapuolista ja reflektoivaa.” Kun vuorovaikutus oli molemminpuolista, myös ilmapiiri oli tunnelmaltaan miellyttävä. ”(631) Kahvikupin äärellä ilmapiiri oli avoin ja kehittävä.” ”(786) Tunnelma oli aluksi kiireinen ja vähän
kireä sitten se soljui, kuin vesi ja oli oikein hyvä tilaisuus oppimiselle.” ”(1174)
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Osapuolet kykenivät kommunikoimaan avoimesti ohjaustilanteessa ja ilmapiiri oli
rohkaiseva. Saimme hyödynnettyä vähäisen ajan kunnolla.”
Seuraava esimerkki kuvaa yhteistyösuhdetta ilmapiireineen. ”(759) Tunneilmasto oli avoin ja positiivinen. Viestiminen välillämme sujui mutkattomasti. Vertainen
reflektoi myös omaa työtään meidän työmme kautta, sillä niissä on samankaltaisuuksia. Vertainen otti itselleen ylös ideoita, joita olimme ajatelleet myös omaan
työhömme. Tilanne oli vastavuoroinen, kumpikin osapuoli oli tilanteessa vahvasti
läsnä. Asenne vertaisohjaukseen oli motivoitunut ja tavoitteellinen. Vertainen kertoi
aiheanalyysistämme ensin positiivisia asioita ja sen jälkeen vasta keskittyi mahdollisiin kehitettäviin asioihin. Tämä loi tilanteesta mukavan.”
Tunnelmaa kuvattiin vertaistilanteessa vapaaksi, rakentavaksi, rennoksi, kannustavaksi ja mutkattomaksi. ”(1180) …saimme vapaasti purkaa tuntemuksiamme
puolin ja toisin.” Opiskelija arvostavaa aitoa tilanteessa olemista, jossa hänen inhimilliset puutteensa ja oma tapansa olla läsnä sallitaan. Se luo tilanteeseen väljyyden
tunteen. (Repo-Kaarento 2007, Laine 2009.)
Yhteistoiminnallisuus
Yhteistoiminnallisuus-pääteemaan muotoutuivat alateemat luottamus, voimavara ja
yhteinen ymmärrys ja oppiminen. Pääteemaan liittyviä opiskelijoiden kuvauksia oli
runsaasti.
Luottamus-alateemaan liittyivät yhteistoiminnallisuuden ydinasiat. Kun osapuolet tietävät toistensa sitoutumisesta vertaistyöskentelyyn, niin tällöin ei tarvita toisten kontrollointia (Mönkkönen 2007: 120). Todellisuudessa luottamuksellisen suhteen jäsentäminen on vaikeaa ja useimmiten se jää vain pyrkimykseksi. Opiskelijat
kuvasivat prosessin alkuvaiheen sitoutumisen tärkeyttä. ”(988) Kannan vastuun
osaltani opiskelustani ja sitoudun opinnäytetyön tekemiseen, mutta vaadin myös
toisilta täyttä sitoutumista ja vastuuta.” ”(683) Vuorovaikutukseen tarvitaan molemmat osapuolet koska kummatkin sitoutuvat aihetta kohtaan yhteisesti.” ”(1294)
Haluan yhdessä kehittää prosessia, oppimista ja vertaisuus vaatii opiskelua.” Luottamus syntyy opiskelijoiden välille vuorovaikutuksen kehittyessä ja edetessä, ja
tähän ensimmäinen vertaistilanne antoi opiskelijalle uskoa. ”(740) Kehittymässä
tasapuolinen, reflektoiva ja luonteva vertaissuhde.” ”(640) Kysyin jo seuraavalla
viikolla, jäikö hänellä jotain sanomisistani mielenpäälle.” ”(1254) Teimme avunantosopimuksen, että kysymme neuvoa puolin ja toisin heti kun ongelmia ilmenee.”
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Luottamusta kuvaavassa yhteistoiminnallisuudessa vallitsee molemminpuolinen
toisen saavutettavuus, mikä saattaa tehdä suhteesta myös haavoittuvan (Mönkkönen
2007: 123). Saavutettavuus pyrittiin varmistamaan. ”(739) Vertaiset rohkaisivat
ottamaan yhteyttä heti, kun haluan uuden tapaamisen. Jäi mieli, että vertaisille ei
ole ’pakkopullaa.’ ” ”(1273) Pohdimme yhdessä tällaisen vertaistilanteen tärkeyttä
ja totesimme sen tärkeäksi ja hyödylliseksi, jos se järjestetään oikeaan aikaan.”
Luottamus kuvastui myös laajempana yhteistyösuhteena kuin vertaistilanteisiin
liitettynä. Opiskelijat suunnittelivat yhdessä myös muita aiheanalyysikokonaisuuteen liittyviä opintoja. ”(1250) Suunnittelimme, milloin menemme kuuntelemaan
opinnäytetyöesityksiä.” Opinnäytetyöntekijä arvioi ensimmäisen tapaamisen perusteella luottamustaan vertaiseen: ”(1498) Vertainen on luotettava ihminen, joka paneutuu asiaan ja hänelle voi kertoa asioita luotettavasti.”
Vertaistilanteiden dialogisen vuorovaikutuksen kehittymiseksi luottamus on
avainasia yhteistoiminnallisessa suhteessa. Sama asia on tärkeää tiedostaa ja hallita
myös ammatillisessa suhteessa. ”(687) …ohjaustilanne on ihan verrattavissa vuorovaikutukseen potilaan/asiakkaan kanssa, läsnäolo, kuuleminen ja aito kiinnostus
tärkeitä hoidon onnistumisessa.” Luottamukseen liittyvistä kokemuksista kirjoitettiin eri yhteyksissä, sillä luottamus oli tärkeimpiä vaikuttimia, millainen kokemus
vertaistilanteesta muodostui. Luottamus ilmeni aiemmin kuvatun mukaisesti tilanteeseen valmistautumisessa mutta myös vaikutelmasta, mikä muodostui tilanteeseen
asennoitumisesta. ”(1137) Onnistui hyvin, kaikki olivat sitoutuneita, motivoituneita
ja etukäteen asiaan perehtyneitä.” ”(1201) Onnistumiseen vaikutti eniten oma ja
muiden positiivinen asenne. Olemme jo tuttuja, joten on helppoa olla yhdessä kun
luottamus on syntynyt jo aiemmin.”
Voimavara-alateemaan liittyvät asiat olivat merkittäviä vertaisopiskelijoiden tuen ja läsnäolon ansiosta. Vertaisopiskelijoiden merkitystä voimavarana kuvaavina
piirteinä korostuivat oman ja toisen opiskelijan samanlaisen oppimistilanteen tiedostaminen, innostuksen ja motivaation saaminen sekä henkinen tuki (Korhonen 2003:
138). Vertaisopiskelijoiden aiheanalyysin käsittely, keskustelu ja siihen liittyvä tilanteessa oppiminen tarjosivat mahdollisuuden opiskelijan omalle oppimiselle. Tämä
havainto auttoi myös opiskelijan ahdinkoa. ”(733) Olemme kaikki samassa tilanteessa ja ymmärrämme toistemme ahdingon.” ”(1257) Vertaisohjauksen myötä saa muistutusta siitä, että ei ole ainoa, kuka on keskellä tätä suunnattomalta tuntuvaa projektia.” Toinen opiskelija oli peilinä toisen opiskelijan ajatuksille ja tunnoille. Tarve
omien ajatusten peilaamiseen korostuu vaikeiksi koettujen asioiden yhteydessä.
Vertaistilanne koettiin läheisyyttä tukevana. ”(1200) Tärkeää on että ylipäätään
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istahtaa kasvokkain ja oppii toinen toiselta.” ”(1111) Toimiminen vertaisena ei tarvitse olla jäykkää, vaan tärkeää on, että opinnäytetyön tekijät saavat kertoa omasta
työstään, ja jos siinä tuntuu olevan ongelmia, niin niistä keskustellaan. Aina ei
isompia ongelmia ole, ja silloin on riittävä jos saa jakaa työnsä samassa tilanteessa
olevan kanssa, tai joka tulee olemaan samassa tilanteessa vielä aikanaan.”
Voimavaroja kuvaavana piirteenä korostui vertaisopiskelijoiden henkinen tuki. ”(1258) Henkinen tuki on parasta, mitä vertaistapaamisista voi saada.” ”(1237)
Kukapa muukaan on paras asiantuntija kuuntelemaan ja keskustelemaan oparin
teon iloista ja suruista kuin saman kokeva.” Myönteinen riippuvuus vertaisen ja
ohjattavan välillä edisti vastavuoroista tukemista, joka puolestaan vaikutti toisesta
välittämisen ja sallivan ilmapiirin kehittymiseen ryhmässä. ”(1221) Tilanne on merkittävä, koska näissä tilanteissa saa jakaa tuntemuksia ja turhautumistaan. Siinä
huomaa, ettei ole ainut jota välillä ahdistaa ja ärsyttää koko työn
nen.” ”(1191) Ensimmäinen tapaaminen onnistui hyvin, sain rauhassa kertoa… tällä
uskon olevan kantavaa voimaa jatkossa, kun tapaan vertaiseni.” Toiselta opiskelijalta innostuksen ja motivaation saaminen oli opinnäytetyön tekemistä kannustava
voima. ”(1105) Ne antavat intoa itsellekin ruveta tekemään opinnäytetyötä.” Ruohotie (2005: 31) korostaa motivaation kollektiivista luonnetta ja pitkäaikaista vaikutusta. ”(1279) Antoi varmuutta ja motivaatiota opinnäytetyön prosessin jatkoa ajatellen.” ”(1211) Palaute oli hyvää, asiallista ja kannustavaa jatkaa työtä. Tuli sellainen
olo että tästä taitaakin tulla jotakin hyvää eli nämä ovat tärkeitä tilanteita ihan
oman oppimisen kannalta. Todellakin pidin tilannetta hyvänä.”
Yhteinen ymmärrys ja oppiminen -alateeman koettiin edistävän yhdessä oppimista. ”(1260) Vertaistilanteen reflektointi antoi uudenlaisen kokemuksen oppimisesta; oppiminen on jatkuva prosessi, joka saa uusia juonteita ja sävyjä vertaistapaamisessa keskustelun myötä ja ohjaa meitä oppijina uusiin maailmoihin.” ”(59) Keskustelemalla vertaisryhmän ongelmista omiin ongelmiin saa vastauksia. Vertaisryhmän ratkaisut voivat antaa myös itselle ratkaisuehdotuksia omiin päätöksiin.” Yhteistoiminnallisuuden merkitystä kuvaavina piirteinä korostuivat toisten opiskelijoiden kanssa käydyn keskustelun vuorovaikutteisuus sekä keskustelun sisällön ja koko
tilanteen merkityksen pohtiminen. ”(693) Keskustelu oli kaksisuuntaista. Mietittiin
yhdessä ja oltiin avoimia ajattelemaan.” ”(1182) Saimme aikaan hyvän keskustelun
aiheesta.” ”(1295) Yhdessä selkiytettiin tapaamisen merkitystä.” ”(760) Keskusteltuamme hoksasimme tilanteen tarkoituksen.”
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Keskustelua kuvattiin reflektoivaksi, vireäksi, luontevaksi, tasa-arvoiseksi, rakentavaksi, sisällöllisesti opettavaiseksi ja vastavuoroiseksi.”(781) Keskustelu rakentavaa ja kehittävää, sisällöllisesti antoisa, koska sai uusia ajatuksia.” ”(922)
Keskustelu oli mielestäni reflektoiva. Vertaiset eivät ratkaisseet asioita puolestani,
vaan kertoivat omia näkemyksiään ja ohjasivat kysellen itseäni selkeyttämään prosessin etenemistä.” Onnistunutta keskustelua tuki myönteinen läsnäolo. ”(801)
Asennoituminen ja läsnä oleminen tilanteessa oli lämminhenkinen.” ”(1134) Minulle
jäi ihan hyvät fiilikset vertaistilanteesta ja positiivinen mieli koko tilanteesta.”
Vertaistilanteet koettiin tärkeänä oppimisympäristönä, jossa pystyttiin harjoittelemaan työelämässä tarvittavaa osaamista. ”(1216) Vertaistilanne oli niin tiedollisesti, ajatuksellisesti kuin tunnetasollakin opettavainen, mieliin painuva ja kasvattava
tunteroinen. Minulle vahvistui tunne minusta ja opiskelijakaveristani hyvänä työparina ja olen varma, että työmme valmistuu ajallaan. Olen tyytyväinen siihen, etten
tee opinnäytetyötä yksin, sillä tämäkin on eräänlainen kasvun paikka ja valmistautumista tulevaan. Enhän työssänikään toimi yksin vaan yhdessä ja työyhteisön tuki
ja avoimuus ovat minulle tärkeitä voimavaroja.” Näin vertaistilanteet olivat osaltaan
kehittämässä asiantuntijuutta yhteisen ymmärryksen ja oppimisen kautta. Vuorovaikutuksen yhteistoiminnallisuus tarkoitti käytännössä toisen olemisen ja osaamisen
arvostamista ja tunnistamista. ”(855) Kuuntelemalla toinen toistamme annetaan
ajattelulle tilaa ja yhdessä asioiden reflektoiminen auttaa asettumaan erilaisten
silmälasien taakse tarkastelemaan jo selvältä vaikuttavaa tilannetta.” ”(949) Vertaistilanne voi parhaimmillaan viedä vain eteenpäin.” Vertaistilanne tarjosi tilaisuuden oppia toisen opiskelijan osaamisesta.
Ohjaussuhteen periaatteet
Ohjaussuhteen periaatteet liittyivät asioihin, jotka joko vahvistivat tai heikensivät
opiskelijoiden kokemusta vuorovaikutuksesta ja keskusteluilmapiiristä. Ohjaussuhdetta kuvaaviksi periaatteiksi muotoutuivat alateemat kunnioittaminen–
epäkunnioitus, sympatia ja tasa-arvo–epätasa-arvo.
Kunnioittaminen–epäkunnioitus -alateeman kuvauksissa korostui ohjaussuhde,
jossa yleisesti kunnioitettiin toisen yksityisyyttä ja loukkaamattomuutta ihmisenä.
Se tarkoitti toisen opiskelijan näkemistä itseisarvona, ei välineenä tai kohteena.
Kunnioittaminen osoitti toisen opiskelijan kokemuksen ja mielipiteen arvostamista,
kiinnostusta toista kohtaan ja toisen arvostamista subjektina. Opiskelijan oma kokemus oli todellinen, mitä myös kunnioitettiin. ”(850) Pyrin tuomaan esille oman
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mielipiteeni, mutta pyrin korostamaan tekijöiden omaa valintaa lopullisiin ratkaisuihin.” Opiskelijan ilmaisemia mielipiteitä ei voi asettaa paremmuusjärjestykseen.
Opiskelijan tulee pystyä kertomaan asioista vapaasti, pelkäämättä tulevansa nolatuksi. ”(913) Vertainen hyvä ja kemiat käyvät yksiin ja keskusteluun kaikilla mahdollisuus pelkäämättä että, joutuisi naurun alaiseksi.” Asennoituminen toiseen ihmiseen
myönteisesti ja hänen kunnioittamisensa kumpuavat ihmisarvon kunnioittamisen
periaatteesta (Juujärvi, Myyry & Pesso 2007: 85).
Tilanteen kokeminen turvalliseksi mahdollistaa myös hyväksyvän asennoitumisen. ”(1204) Kaikki kunnioitti toistensa mielipiteitä ja kuuntelivat toisia.” Kunnioittamiseen kuului se, että toista opiskelijaa arvostettiin subjektina. Arvostuksessa
korostuivat ikäero sekä opiskelijan osaaminen ja kehittymisen mahdollisuus. ”(816)
Osaan ottaa huomioon ja arvostaa itseäni vanhempaa ihmistä oikealla tavalla.” ”(1217) Tunsin itseni arvokkaaksi, että joku muu on perehtynyt ja nähnyt vaivaa
lukeakseen.” ”(1116) Minulle tilanne opetti paljon; erilaisuudesta ja ihmisten kohtaamisesta asioita, joita omassa opinnäytetyössämme alemme selvittää.”
Kunnioittaminen ilmeni keskusteluissa ja sitä kautta koko ohjaussuhteessa.
Keskusteluja leimasi aktiivinen osallistuminen, aito kiinnostus opiskelijan opinnäytetyön aihetta ja opiskelijan oppimista kohtaan, avuliaisuus ja pyrkimys yhteiseen
päämäärään. ”(905) Mielestäni tilanteessa korostui ennen kaikkea kunnioitus ja
tasavertaisuus, missä kukaan ei yrittänyt olla parempi kuin toinen.” Opiskelija ilmaisi kiinnostuksensa ja luottamuksensa toisen opiskelijan mahdollisuuksiin selvitä
opinnäytetyöstä, ja hän tuki aidosti toisen itsetuntoa. ”(849) Mietimme yhdessä hieman jo tulevaakin.” ”(900) Lopuksi purimme mieltämme ja pohdimme yhdessä kokonaisuutta. Se sysäsi eteenpäin työn teossa ja sai aikaan tunnun, että vaikka loputtomalta tuntuvassa suossa tarvotaankin, niin on siellä välillä pitkospuitakin!” Vuorovaikutusta tukeva kunnioittava ohjaussuhde kiteytyi seuraavassa kuvauksessa: ”(802) Vertaisuus oli meille todella vertaisuutta.”
Opiskelija koki joskus, että häntä ja vertaistilannetta ei kunnioitettu. ”(879) En
jaksanut tehdä asialle mitään. Aikoja muutettiin toistuvasti.” ”(909) Osaksi keskusteluissa olin kysymyksiin vastaajan roolissa.” Toista opiskelijaa kohtaan epäkunnioittavaa lähestymistä, käyttäytymistä tai kuvaamista toivat esille myös itse ”loukkaajat”. ”(813) Vastaanottavana osapuolena, toi mielipiteitään esille pienen tönimisen jälkeen.” ”(820) Opinnäytetyöntekijät tuntuivat altavastaajilta, kun esitimme
kysymyksiämme.”
Sympatia liittyi opiskelijan tunteeseen, jolloin hän koki olonsa miellyttäväksi ja
tunsi myönteisiä tunteita toista kohtaan. Kuvaukset tuotiin esille yhteistyösuhdetta ja
309

yhteistoiminnallisuutta tukevassa vuorovaikutuksessa. ”(1084) Keskustelu antaa
tunteen siitä, etten ole yksin. Kokemuksien vaihtaminen antaa voimia.” Vertaistilanne oli molemmille osapuolille oppimisen ja pysähtymisen paikka, jossa etsittiin
yhteistä ymmärrystä. Emootiot olivat kietoutuneet osaksi tiedollista oppimista. ”(916) Sanat ja äänenpainot ovat tärkeitä sekä avoin mieli…” ”(1034) On turvallista lähteä tekemään opinnäytetyötä, kun on vertainen, joka on mukana rinnalla.
Häneltä saa neuvoja, hänen kanssaan voi keskustella aina kun tulee tarve.” Vertainen ohjaajan roolissa pystyi sympatian avulla synnyttämään ymmärrystä ja toivoa
myös ohjattavalle. ”(892) Vertaisella oli ymmärrystä opinnäytetyöprosessista.”
Kognitiivinen suhtautuminen yhdistyy opiskelijan tunneolemiseen, jossa hän
keskittyy itsensä sijasta toisen kuuntelemiseen ja tavallaan hiljentää omat ajatuksensa. ”(1112a) Kuuntelu on tärkeää ja läsnä oleminen sekä aito kiinnostus toiseen.
Siltä pohjalta syntyy hyvä vuorovaikutus ja yhteistyö.” Vahvaa ammatillista osaamista kuvastaa seuraava esimerkki. ”(1121) Mielestäni on erittäin tärkeää, että vertaisohjauksessa huomioidaan myönteisten tunnekokemusten merkitystä asiantuntijuuteen kehittymisessä.” Opiskelija kykeni arvioimaan ja suhteuttamaan oppimaansa
työelämään. Sympatia mahdollistaa etäisyyden saamisen tilanteeseen ja ammatilliseen toimintaan (Juujärvi ym. 2007: 83).
Tasa-arvo–epätasa-arvo -alateemassa tasa-arvo korostaa opiskelijoiden toimimista työparina kun taas epätasa-arvo ilmentää toimintaa erillisenä. Opiskelijoiden
kuvauksissa tasa-arvo liittyi opiskelijan samankaltaiseen opiskelutilanteeseen, asiantuntijaroolin puuttumiseen ja ohjaustilanteen onnistumiseen. Epätasa-arvo liittyi
asenteelliseen tai osaamiseen liittyvään vastakkainasetteluun.
Opiskelijat kokivat, että opinnäytetyöprosessin samanaikaisuus toi heidän välilleen tasa-arvoa, joka näkyi ennen kaikkea ”samalla aaltopituudella olemisena”,
yhdessä reflektointina ja yhteisen päämäärän tavoitteluna. ”(897) Samassa vaiheessa
opinnäytetyön teossa olevina ohjaustilanne oli tasa-arvoinen.” ”(857) Toinen toisensa tukeminen on helpompaa, kun ohjaussuhteessa on samanlaisen haasteen edessä
oleva opiskelijatoveri.” ”(858) Olemme samalla viivalla, jollain tavalla kuitenkin
niin erilaisia.” Työkokemusta pidettiin asiana, joka saattaisi tuoda tilanteeseen epätasa-arvoa: ”(844) Olen paljon kokemattomampi, kuin vertaiseni, onhan heillä kaikilla enemmän työkokemusta takanaan minuun verrattuna. Pystyn kuitenkin olemaan
vertaisena ja antamaan tukea.”
Tasa-arvo piirtyy opiskelijan mieleen tietoon perustuvana samantasoisena asiantuntijuutena. ”(847) Minusta ohjaussuhde on tasavertainen, niin tiedon kuin osaamisenkin suhteen, en koe olevani tietävämpi tai parempi.” ”(863) Kukaan meistä kol310

mesta ei ollut toisten yläpuolella vaan kaikki samalla viivalla. Vertaisina emme
myöskään ottaneet johtajan roolia suhteessa ohjattavaan.” Opiskelijat tunsivat, että
kaikilla tilanteeseen osallistuvilla oli halu toimia tasa-arvoisessa suhteessa. Vaikka
vertaisen ja ohjattavan tiedot ja kyky oppia voivat olla erilaisia, se ei tullut haitallisesti esille. ”(904) Vertaiset eivät ottaneet ylimielistä asennetta ollenkaan vaan
olimme vertaistilanteessa samanarvoisia vaikkakin he ohjasivat minua.” Vertaistyöskentelyn ja -suhteen perusajatus lähtee opiskelijoiden samantasoisuudesta. Tasaarvon toteutuminen tuki onnistumisen tuntemuksia. ”(859) Ohjaussuhteessa, jossa
kohtaavat kaksi tai useampi opiskelija, opiskelijat käyvät dialogia, erilaiset ihmiset
kohtaavat tasavertaisina.” Kirjoitelmassa kuvattiin vertaistilannetta jo tutun tuntuisena oppimismenetelmänä: ”(1067) Vertaistilanne oli erittäin luonteva, sillä olemme
tottuneet siihen, että muut opiskelijat antavat meille palautetta suoritetusta työstämme esimerkiksi ohjaustilanteissa, eikä se ole meille ollenkaan outoa.”
Epätasa-arvo oli kuvausten perusteella yhteydessä opiskelijoiden kokemukseen
osaamisen korostumisesta noviisi-eksperttiperiaatteella, joka ilmeni tilanteen yksipuolisuutena, vastakkainasetteluna, oman oppimisen arvioimisena toisia parempana. ”(877) Ohjaussuhde oli toispuoleinen: vertaiset puhuivat antaen ohjeita ja minä
kuuntelin.” ”(843) Ohjaussuhde oli selkeästi ohjattava–ohjaaja.” ”(875) Välillä tuli
välinpitämätön asenne ohjaustilannetta kohtaan vertaisemme asettui tavallaan ’opettavaan’ asemaan.” Tiedollinen vastakkainasettelu vertaisen ja ohjattavan
välillä ilmeni vertaisen kirjoitelmassa ohjattavan tasa-arvoa loukkaavana ylimielisyytenä: ”(812) X-L oli hyvin vastaanottavainen eikä siirtynyt ”puolustuskannalle”
missään vaiheessa. Hän oli tiedostanut suuren osan puutteista, joita aiheanalyysissa
oli jo ennestään.” ”(835) Tuli tunne, että olimme edellä opinnäyteprosessissa ja
meillä oli selkeämpi ajatus omasta opinnäytetyöstä.” Muutamat ohjattavat loivat itse
omalla asenteellaan vastakkainasettelun: ”(882) Tilanne oli kuin kaksi vastaan yksi.
Meillä S:n kanssa on selvä näkemys siitä, mitä halutaan tutkia ja miten. On vaikeaa
muuttaa meidän ajatuksia aiheesta tai ne pitää pystyä ainakin perustelemaan hyvin
meille.” Epätasa-arvon tunteita liittyi tilanteisiin, joissa opiskelijat tunsivat joutuvansa arvioitavaksi tai tenttitilaisuuteen. ”(819) Tuntui ensimmäinen ohjaustilanne
hiukan kiusalliselta tenttitilaisuudelta.” ”(899) Vaikka tilanteemme sujuikin hyvin…,
niin tuli olo, kuin olisi ollut arvioitavana. Sehän ei tietenkään ole tarkoitus.”
Epätasa-arvo ilmeni myös toisen opinnäytetyön osittaisena mitätöimisenä.
Opiskelijaa kohtaan vertainen ei juuri osoittanut ymmärtämystä kuvatessaan seuraavasti: ”(836) Me osasimme auttaa vertaista enemmän kuin, mitä hyötyä me saimme
vertaistilanteesta.” Toisen aliarvostus ja mitätöinti liittyivät myös ohjattavan kuva311

ukseen, jossa hän epäili vertaisen ymmärtämystä tai vastaili valikoiden vertaisen
kysymyksiin. ”(884) Olemme epävarmoja siitä, onko vertainen täysin ymmärtänyt
opinnäytetyömme ajatuksen.” ”(885) Me aiheanalyysin tekijät otimme tiedot avoimesti vastaan ja perustelimme omia valintojamme, jos sille oli tarvetta.” Vaikka
vertaistilanne onnistui, silti opiskelijalle saattoi jäädä kokonaisuus epäselväksi. ”(1059) Tuntemuksemme jäivät ristiriitaisiksi... Koimme, että kehitettävää on,
emmekä osanneet ehkä antaa parastamme. Toivomme, että asia korjaantuu muiden
vertaistilanteiden myötä.” Olennaista ohjaussuhteessa on se, miten oma oleminen ja
osallistuminen vaikuttavat siihen ja millaisia oppimisoivalluksia ja vuorovaikutuskokemuksia toinen opiskelija vertaistilanteissa kokee.
Yhteenveto opinnäytetyön aiheanalyysin vertaistilanteiden vuorovaikutuksesta ja
ohjaussuhteesta
Vertaistilanteiden vuorovaikutusta kuvattiin erilaisten sosiaalisten tasojen avulla:
tilanteessa oleminen, sosiaalinen vaikuttaminen, yhteistyösuhde ja yhteistoiminnallisuus. Vuorovaikutus ilmenee toimintana, jossa opiskelija suhteuttaa oman toimintansa toisen toimintaan tiedostaen vertaissuhteen luonteen (Mönkkönen 2007: 109).
Tilanteessa olemisessa korostuivat vertaistilanteen välttämättömyys ja pakonomaisuus sekä haluttomuus suhteen rakentamiseen. Tilanteissa oli teennäinen tunnelma,
josta puuttui vuorovaikutteisuus, ja tilanteita leimasi ”otteettomuus”. Tilanteessa
olemisessa ei voida puhua vuorovaikutuksesta sen perimmäisessä merkityksessä,
jossa vuorovaikutus määritellään ihmisten väliseksi jatkuvaksi, tilannesidonnaiseksi
tulkintaprosessiksi, jonka aikana viestitään tärkeitä asioita muille ja saadaan palautetta omasta toiminnasta (Vilen ym. 2008: 19). Tällä vuorovaikutuksen tasolla ei
juurikaan keskusteltu, vaan kuunneltiin tai oltiin kuuntelevinaan.
Viestintä- ja vuorovaikutustaidoilla on tärkeä merkitys asiantuntijuuteen kehittymiselle. Asiantuntijuuden kehittymistä on tutkittu aikaisemmin yksilön tiedon
prosessoinnin näkökulmasta, mutta nykyään korostetaan asiantuntijuuden kehittymistä oppimisen sosiaalisena ominaisuutena. Oppiminen ei ole vain yksilöön varastoitunutta tietoa vaan ihmisen tapa suhtautua ja osallistua sosiaaliseen ympäristöön.
(Sfard 1998, Hakkarainen ym. 2002, Kukkonen 2007, Isopahkala-Bouret 2008.)
Näin ajateltuna myös opiskelijan asiantuntijuuteen kehittyminen liittyy vertaistilanteiden vuorovaikutussuhteiden prosessimaiseen ketjuun, jossa opiskelija pääsee
harjoittelemaan työelämässä tarvittavaa vuorovaikutusosaamista ja jonka mukaisesti
hän toimii vertaisena ja vertaisryhmässä. Molemminpuolinen vuorovaikutteisuus
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puuttui myös sosiaalisen vaikuttamisen tasolta, jolle oli tyypillistä vuorovaikutuksen
yksisuuntaisuus ja joka ilmeni tässä tutkimuksessa toisen osapuolen ”vallan” käyttämisenä. Vallalla tarkoitetaan tässä sitä, että toinen osapuoli ei saanut tilaisuutta
vastata tai perustella mielipiteitään sekä sitä, että toista kohtaan ei osoitettu juurikaan kiinnostusta tai kunnioitusta. Isokorpi (2004: 94) toteaa myös, että opiskelijan
vaikutusvalta ilmenee omien mielipiteiden runsaana esittämisenä, jolloin toisen
kuuntelemiselle ei jää tilaa.
Vaikka vertaisen ja ohjattavan väliltä puuttui vuorovaikutus, heidän situaatioonsa kuuluu yhteisiä komponentteja, esimerkiksi kieli ja opiskelu. Ne luovat perustan
ymmärtää toisiaan, vaikka he eri yhteyksissä ymmärtäisivätkin maailmaansa eri
tavoin. Situaatiolla on tärkeä merkitys siinä, millaisia merkityssuhteita opiskelija
liittää itseensä. Myös opiskelijan kokemus saa sisällön hänen omasta elämäntilanteensa kokonaisuudesta. Opiskelijan situaatiossa vallitsevat myönteiset ja kielteiset
merkityssuhteet eivät ole ”ylimääräistä”, vaan ne kuuluvat hänen olemassaoloonsa.
(Lehtovaara 1994: 309.)
Yhteistyösuhde perustui vuorovaikutukseen, jossa molemmat olivat vertaistilanteessa aktiivisia. Vuorovaikutuksessa korostuivat läheisyys, toisen kuunteleminen,
luottamus, tasa-arvoisuus ja yhteisyys. Vuorovaikutus ei perustunut vain tiedon vaihtamiseen tai vertaishengen luomiseen, vaan vuorovaikutus oli myös väline, jonka
avulla pyrittiin saavuttamaan tavoitteet. Yhteistyösuhteessa rakennettiin vahvaa
perustaa yhteiseen vertaistyöskentelyyn. Myös hyvä ilmapiiri edisti vuorovaikutuksen kehittymistä. Ilmapiiri oli keskustellun rohkaisevaa. Opiskelijoiden välinen
vuorovaikutus ja siihen perustuva yhteistyö ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii
onnistuakseen jokaiselta osallistujalta työtä. Keskinäinen riippuvuus opiskelusuhteissa edellyttää itsensä altistamista. Erilaisuuden ymmärtäminen ja sietäminen
vaativat jo oppimista (Isokorpi 2004: 95).
Yhteistoiminnallisuutta kuvaava vuorovaikutuksen taso eroaa yhteistyösuhteesta siinä, että osallistujat ovat asiaansa sitoutuneita ja luottavat siihen. Vasta yhteistoiminnallisuuden tasolla voidaan puhua sosiaalisesta toiminnasta, joka perustuu
vuorovaikutussuhteen luottamuksellisuuteen ja vastuuseen (Mönkkönen 2007: 120,
Johnson & Johnson 2009). Luottamus ilmeni tässä vaiheessa muun muassa sitoutumisena siten, että opiskelija oli tavattavissa tarpeen mukaan. Luottamus liittyi myös
kiintymykseen. Luottamusta tukevana ja yhteisöllisyyttä rakentavana asiana korostui
myös kokemus toisesta voimavarana. Voimavara liittyi tunteeseen samassa tilanteessa olemisesta, motivaatiosta ja henkisestä tuesta. Voimavara oli opiskelijan sisäistä
tunnetta, joka syntyi vuorovaikutuksessa toisen opiskelijan kanssa. Tämä lisää opis313

kelijan tunnetta omista vaikutusmahdollisuuksista ja saa työskentelemään jatkossakin vertaistilanteen onnistumisen puolesta (Juujärvi ym. 2007: 207). Tärkeää oli
opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen ja keskinäinen riippuvuuden kokeminen.
Yhteistoiminnallista vuorovaikutusta yhdistää tässä ajatus myös siitä, että opiskelijoiden keskinäisen keskustelun ja vertaistilanteen merkitystä pohtimalla mahdollistui oppiminen. Tiedon sosiaalinen konstruoiminen on mahdollista vain vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden kanssa. (Hakkarainen ym. 2002: 459–460, Knight
2002: 234–239, Tynjälä 2004: 182, Repo 2010.)
Ohjaussuhteen periaatteet kunnioittaminen–epäkunnioitus, sympatia ja tasaarvo–epätasa-arvo olivat merkityksellisiä vertaissuhteen kehittymisessä. Hyvään
ohjaussuhteeseen liittyivät kunnioitus, avoimuus, ajattelun ja mielipiteen vapaus
sekä tasa-arvo. Voidakseen kunnioittaa toista täytyy kunnioittaa myös itseään. Kunnioitukseen kuuluivat opiskelijan mielipiteiden vapaus ja niiden erilaisuuden hyväksyminen. Kunnioitus mahdollisti myös avoimuuden ilmapiirin, jolloin opiskelija
saattoi kertoa omia ajatuksiaan ja tunteitaan ilman, että tarvitsi kokea pelkoa tai
joutumista naurunalaiseksi. Ihmisyyden kunnioitus liittyy ammattieettisiin velvollisuuksiin, jolloin jokaisella on velvollisuus asettua toisen ihmisen asemaan ja miettiä,
miltä toisesta ihmisestä tuntuu (Juujärvi ym. 2007: 73). Toisen asemaan asettumisessaan opiskelija arvioi toisen tilannetta. Arvioinnin tuloksena hänessä virisi toista
kohtaan myötätuntoa, joka ilmeni sympatiana. Sympatia motivoi entisestään tukemaan toista opiskelijaa.
Myös tasa-arvo ja siihen liittyvä kohtelu on yksi ammattieettinen velvollisuus
(Juujärvi ym. 2007: 73). Tasa-arvo tai sen puuttuminen liittyi tässä tutkimuksessa
tiedolliseen osaamiseen ja asenteellisuuteen. Tasa-arvon kokeminen oli yleistä ja se
ilmeni keskustelun, työskentelyn, yhdessä oppimisen ja osaamisen tasa-arvona.
Tasa-arvon periaate kuvaa opiskelijoiden tasaveroista positiota ja heidän yhteistä
vertaistyöskentelyään vuorovaikutuksen saavuttamiseksi. Epätasa-arvon kokeminen
ilmeni ohjaussuhteessa virheiden korostamisena, osaamisen aliarvioimisena, arvostelun kohteeksi joutumisena ja asioiden mitätöimisenä. Ohjaussuhteen ei tulisi vahingoittaa opiskelijaa, vaan sen tulisi kannustaa häntä ja osoittaa hänelle tukea ja
toivoa.
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3.3

Opinnäytetyösuunnitelma – 2. kierros

3.3.1 Opinnäytetyösuunnitelmakokonaisuuteen perehtyminen
Opinnäytetyön aiheanalyysiin liittyvien seminaarien jälkeen prosessi jatkui opinnäytetyösuunnitelmaan liittyvillä lähitunneilla. Tavoitteena oli, että lähitunneilla keskustellaan siihen mennessä opinnäytetyöprosessiin liittyvistä kokemuksista yhdessä
kaikkien ryhmäläisten kanssa. Lähitunneilla keskusteltiin seuraavista asioista:
–
–
–
–
–

kokemukset opinnäytetyön aiheanalyysin kokonaisuudesta ja vertaistyöskentelystä
opinnäytetyö- ja kirjoitussuunnitelma
toimeksiantosopimus, resurssienhallinta ja tekijänoikeudet
suunnitelmaan liittyvät seminaarit ja suunnitelman esitys
opinnäytetyön ohjaus (ohjaava opettaja, toimeksiantaja ja vertainen).

Vertaistyöskentelyn osalta keskusteltiin vielä sen tavoitteista, periaatteista, merkityksestä ja raportoinnista. Lisäksi keskusteltiin palautetuista kirjoitelmista ja jokaisen kirjoitelman palautuksen tärkeydestä. Aikaisemmin kerättyjen aineistojen tuloksia en edelleenkään opiskelijoille kertonut. Opiskelijat olivat kokeneet aiheanalyysiin liittyvissä vertaistilanteissa epäselvyyttä sen suhteen, palautetaanko kirjoitelmat
vertaisparina vai henkilökohtaisesti. Joku kertoi kirjoittaneensa kokemuksista vasta
viikkoja tilanteen jälkeen, jolloin tilanteen kokemusten ”ensimuisti” ei toteutunut.
Opiskelijoiden ja opettajien kokemukset aiheseminaareista olivat rohkaisevia, sillä
opinnäytetyön esittäjän ja vertaisen vuorovaikutus keskusteluineen oli aikaisempien
vuosiryhmien seminaareihin verrattuna kriittisempää ja avoimempaa. Vertaiset olivat aikaisempaa sitoutuneempia ja tutun rohkeita sekä opinnäytetyön tekijät avoimempia kriittisellekin palautteelle. Tässä vaiheessa vahvistettiin vielä opinnäytetöiden tekijät ja heidän vertaisensa. Opinnäytetyötekijäpareja hajosi, jolloin myös vertaisia vaihtui. Näiden opiskelijoiden aiheanalyysi ja vertaistyöskentely alkoivat
alusta.
Opinnäytetyösuunnitelma edellyttää opiskelijalta perehtyneisyyttä aiheen sisältöön ja sen merkitykseen asiantuntijuuden kehittymisen kannalta. Tämä vaatii perehtyneisyyttä myös kirjallisuuteen, toimeksiantajaan ja tämän työyhteisöön. On tärkeää, että opiskelija, vertainen, ohjaava opettaja ja toimeksiantaja työskentelevät yhdessä. Opinnäytetyösuunnitelman aikana opiskelija
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–
–
–
–
–
–
–

laatii toteuttamiskelpoisen opinnäytetyösuunnitelman
ymmärtää prosessin pitkäkestoisuuden
noudattaa omalta osaltaan sovittuja vastuita ja velvollisuuksia
ottaa huomioon prosessiin ja aiheeseen liittyvät eettiset kysymykset
kehittyy vertaistyöskentelyssä ja viestintätaidoissa eri toimijoiden kanssa
pyytää ohjausta ja sitoutuu opinnäytetyöskentelyyn
vie prosessia eteenpäin oppimisen, vertaistyöskentelyn ja ohjauksen avulla.
(Opinnäytetyöpakki 2007.)

Opinnäytetyösuunnitelma edellyttää opiskelijalta perustietoja sekä opinnäytetyön
aiheen että prosessin osalta, mikä on kirjoitettu laatusuosituksiin. ”Ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna ammatti- ja menetelmäopintoja
siten, että hänellä on riittävät valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.” (Opinnäytetyön laadun tekijät…
2006.)
Opinnäytetyösuunnitelmaan liittyvät vertaistilanteet suositeltiin järjestettäväksi
ennen seminaareja. Näin ollen jokaisella opiskelijaryhmällä oli aikaa noin kolme
kuukautta vertaistilanteiden järjestämiselle. Suurin osa kirjoitelmista palautettiin
helmi–maaliskuussa 2008, ja yksi ryhmä palautti ne syys–lokakuussa 2008. Lähitunneilla sovittiin, että opiskelijat järjestävät vertaistapaamiset keskenään samoin
kuten aikaisemminkin eli opinnäytetyöntekijä esittää toiveen tapaamisen järjestämisestä. Vertaistapaamisessa toimittiin joustavasti aiempien vertaisohjeiden mukaisesti
(Ketola 2007). Aiheanalyysin vertaistapaamisissa opiskelijat olivat kokeneet kriteerien ja muistion laatimisen merkityksen vähäisenä, ja siksi lähes kaikki olivat jättäneet ne tekemättä. Sovittiinkin, että kriteerien ja muistion laatiminen on vapaaehtoista.
Jokaiselta opinnäytetyöntekijältä odotin kahta kirjoitelmaa. Opinnäytetyösuunnitelmavaiheessa opiskelijat palauttivat vertaisen näkökulmasta 90 ja opiskelijan
oman opinnäytetyön käsittelyn osalta 91 kirjoitelmaa eli yhteensä 181 vastausta
mahdollisesta 214 vastauksesta. Vastausprosentti oli 85. Kuvauksia jätettiin palauttamatta 33. (Liite 11, taulukko 33.) Liikunnanohjaajaopiskelijoita lukuun ottamatta
muiden ryhmien kaikki opiskelijat palauttivat kirjoitelmansa. Kriteerit ja muistio
palautuivat 28 vertaistilanteesta. Palautettavien vertaiskirjoitelmien määrässä tapahtui opiskelijaryhmissä muutoksia aiheanalyysiin verrattuna, koska opinnäytetyöpareja vaihtui ja joillakin opinnäytetyö ei edennyt suunnitelmaan asti. Mukaan tuli myös
opiskelijoita, jotka jatkoivat keskeytyneitä opintojaan.
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3.3.2 Teemojen täydentäminen ja syventäminen aikaisempiin
teemoihin perustuvalla sisällönanalyysillä
Opinnäytetyösuunnitelmaan liittyvän vertaistilanteita koskevan aineiston opiskelijat
palauttivat sähköpostin liitetiedostoina, ja siksi minulla ei ollut aineistosta sisällöllistä kokonaiskäsitystä ennen aineiston analyysin aloittamista. Vein kaikkien vastaajien tekstit yhteen tiedostoon kopioi ja liitä -toiminnoilla kirjoitelmalomakkeessa
esitettyjen kysymysten mukaisesti. Säilytin edelleen myös jaon ”olin vertainen”
ja ”käsiteltiin minun opinnäytetyötäni”, vaikka jo ensimmäisen aineiston analyysissa
ja tulkinnassa huomasin, että aineiston käsittelyn ja luokittelun kannalta jaottelulla
ei ollut merkitystä. Tarvittaessa saatoin hyödyntää jaottelua, kun aineiston tulkinnoissa pyrin ymmärtämään asiaa opiskelijan näkökulmasta eli kummassako positiossa hän oli kirjoitelmaansa kirjoittanut.
Litteroitua aineistoa kertyi 255 sivua1,5-rivivälillä kirjoitettuna. Aineistoon perehtyessäni huomasin, että jokaisessa kysymyskohtaisessa vastauksessa oli keskimäärin viisi opiskelijaparia lähettänyt saman vastauksen. Jätin aineiston ulkopuolelle toisen täysin samanlaisen vastauksen. Luin ensiksi aineistoa useita kertoja perehtyäkseni kokonaisuuteen. Tämän jälkeen luin tekstiä eri näkökulmasta, sillä kokonaisuuden asemasta aloin eritellä tekstiä etsien sieltä ensimmäisen aineiston analyysin tuloksena syntyneitä teema-aiheita. Lukemisen aikana tein alleviivauksia ja merkintöjä tutkimusongelmittain ja teemoittain. Huomasin, että osa vastauksista oli
sisällöllisesti köyhiä, osa taas laajoja ja kielellisesti kuvaavia. Kirjoitelmien sanavalinnoista ja sisällöistä sain yleisen mielikuvan ja tuntuman siihen, millainen vertaistilanteen tunnelma, vuoropuhelu, valmistautuminen ja keskustelun sisältö oli ollut.
Usein asiaa kuvattiin esimerkiksi näin. ”Sain itselleni taas rutkasti lisää uskoa
omaan osaamiseen ja kehittymiseen tämän prosessin aikana.” ”Tilanne onnistui
hyvin.” Aineistoa lukiessani tuli mielikuva, että opiskelijat olivat mieltäneet vertaistilanteiden perusmerkityksen.
Aineiston lukeminen ja analysointi soljuivat vähitellen rinnakkain. Lukeminen
on selittämisen ja tulkinnan dialektiikkaa. Pyrin tulkintaan, jossa teksti sijoitetaan
aitoon elämään. Lukiessani pidin mielessä opiskelijan senhetkisen situaation, johon
opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanne kuului. Situaatio on aina ilmiöihin ja asiantiloihin kietoutunut sekä niiden muodostama todellisuus. Situationaalisuus on valikoitunut kunkin opiskelijan horisonttiin. (Rauhala 1993: 104.) Tulkinnan metodinen
väline, tulkintakehys, auttoi tarkastelemaan tekstiä samasta näkökulmasta ja pysymään tutkittavassa ilmiössä kiinni (Ronkainen 2004). Aineiston lukemisen ja analyysin tulkintakehyksenä oli opiskelijan vertaistilanne, jossa keskusteltiin opinnäyte317

työsuunnitelman herättämistä ajatuksista ja kokemuksista. Tutkijan on päätettävä
tulkinnan avaimet ja periaatteet, jotta hän pystyy samaan selville laadullisesti yleisen ja ymmärrettävän kokonaisuuden (Varto 1992: 70). Olennaista oli vertaistilanteeseen kuuluva opiskelijoiden samassa tilassa oleminen. Ihmisen suhde situaatioon
on hänen olemassaolonsa käsittämiseksi välttämätön ontologinen perustekijä, joka
on empiirisessä tutkimuksessa tunnistettava (Lehtovaara 1994: 179).
Aineiston analysointi noudatti deduktiivista sisällönanalyysia, jossa analyysikehikkona olivat aikaisempia vertaistilanteita kuvaavat teemat (Patton 2002, Alasuutari 2007). Analyysin tavoitteena oli syventää teemoja sekä löytää uusia merkityksiä
vertaistilanteen ymmärtämiseksi. Uusien teemojen muotoutumisen osalta aineiston
analyysi noudatti induktiivista prosessia. Creswell (2009: 104) korostaa aineistojen
täydentämisen merkitystä niiden syvällisellä voimalla. Laadulliseen analyysiin sisältyy tietynlainen vapaus ja ennakkoluulottomuus, joka sallii aineistojen käsittelyn
moninaisuuden (Pitkäniemi 2009: 334). Pyrkimyksenä oli ymmärtää opiskelijaa
omalle elämälleen merkityksiä antavana subjektina. Jokaisella opiskelijalla on juuri
hänelle ominainen tapa hahmottaa opinnäytetyön vertaistilanne, ja sen ymmärretään
kehittyvän yksilöllisessä elämänkerrallisessa prosessissa. Lehtovaara (1994: 231)
tukee ajatusta toteamalla, että ihmisen kehittyminen tapahtuu dialektisesti ja spiraalinomaisesti. Näin ollen ajatusta, että vertaistilanteissa tapahtuisi aina samaa, ei
voida hyödyntää, sillä mitään samaa tilannetta ei koskaan enää esiinny.
Aineiston lukemisen jälkeen tein konkreettisesti aineiston koodauksen teemoittain. Aluksi etenin analyysissä siten, että koodasin numerokoodilla ykkösestä alkaen
aineistosta vain luokitteluyksiköittäin (ajatuskokonaisuudet) tärkeät ilmaukset teemoihin, jotka poikkesivat ja olivat merkitykseltään erilaisia kuin ensimmäisessä
aineistossa. Tavoitteeni oli syventää teemojen sisältöjä. Pian huomasin, että teemoihin koodaus oli työläs ja epäluotettava, koska koodattua tärkeää ilmausta piti systemaattisesti peilata kaikkiin teemoihin ja samanaikaisesti siihen, oliko ilmaus merkityksellisempi kuin aikaisempi. Huomasin myös, että tulkintakehykseni muuttui analyysin aikana. Tein itselleni ”testejä” koodaamalla samoja ilmauksia muutaman
kerran. Tulkitsinkin samat tärkeät ilmaukset usein eri teemoihin kuuluviksi.
Aineiston täydellisen hyödyntämisen ja alkuperäisen ymmärrettävyyden varmistamiseksi päädyin siihen, että koodasin aineiston systemaattisesti tärkeiden ilmausten mukaisesti teemoihin erittelemättä, onko tärkeä ilmaisu tässä vaiheessa syvällisempi tai merkityksellisempi kuin edellisen aineiston. Esimerkiksi seuraavan tekstin
tulkitsin kuuluvaksi pääteemaan yhteistoiminnallisuus ja sen alateemaan vertaistuki. ”(1355) Vertausohjaustilanteissa kokemusten jakaminen on tärkeää. Siitä saa
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itselle taas energiaa ja toivoa oman työn tekemiseen.” Aineistossa oli runsaasti merkitykseltään tärkeitä ilmauksia, joita en pystynyt koodaamaan mihinkään aikaisempaan teemaan, esimerkiksi seuraavat: ”(1335) Monien pitäisi oppia ymmärtämään ja
ottamaan tilanteet oppimistilanteina eikä niin, että joku varastaisi ideoita toiselta”. ”(1342) Vertaisohjaus on ollut erittäin tarpeellista tämän prosessin ajan, vaikka
alussa se tuntui lisätyöltä kaiken keskellä. Nyt suunnitelman aikana moni asia on
selkiytynyt ja on ruvennut tuntumaan ihan mukavalta tehdä tätä työtä.” ”(199) Vertaistilanteet antavat myös pedagogista näkökulmaa työskentelyyn.” Aineiston laajuuden vuoksi pyrin ryhmittelemään teemoihin kuulumattomia ilmauksia alustavasti
jo koodaamisen aikana, mikä selkeytti aineiston jatkokäsittelyä. Edellä mainitut
esimerkit ryhmittelin työteeman yhteyteen, jolle annoin nimen vertaistilanne oppimisessa.
Aineiston lukeminen useaan kertaan auttaa tutkijaa ymmärtämään tutkimuskohdetta. Varto (1992: 69–70) toteaa, että jokainen lukutapa vie lähemmäs tutkimuskohteen mieltä ja avaa sen luonnetta. Lisäksi se syventää tutkijan omaa itseymmärrystä.
Nämä yhdessä mahdollistavat hermeneuttisen spiraalin mukaisesti tutkimuskohteen
ymmärtämisen ja syventämisen.
Koodasin ja alleviivasin tärkeän ilmauksen luokitteluyksiköittäin litteroituun
paperitekstiin. Samanaikaisesti etsin kyseisen tärkeän ilmauksen Word-tiedostosta ja
siirsin sen asianomaisen teeman kohdalle tiedostoon Alkuperäiset ilmaukset. Aineiston tarkistaminen digi- ja paperiaineiston välillä varmentui saman koodin avulla.
Kävin koko 255-sivuisen aineiston tällä tavalla läpi, ja alkuperäisiä ilmauksia muodostui 1509. Alkuperäiset ilmaukset -tiedosto oli 120-sivuinen 1-rivivälillä kirjoitettuna. Aineistosta muotoutui analyysin tuloksena mielikuva, joka oli erilainen ensimmäisen aineiston synnyttämästä mielikuvasta. Aineistossa korostuivat muun
muassa vertaiselta saatava hyöty, aikataulun suunnittelun merkitys, opettajan ohjauksen ensisijaisuus, lähteisiin ja kirjallisuuteen liittyvä keskustelu sekä kokemus
osaamisesta tai sen puuttumisesta. Opinnäytetyöprosessiin liittyvää oppimista kuvattiin usein tekemisenä.
Tämän jälkeen luin rinnakkain aiheanalyysiin ja opinnäytetyösuunnitelmaan
liittyviä koodattuja tärkeitä ilmauksia. Suunnitelmaan liittyvän aineiston osalta tein
muutamia tärkeiden ilmausten uudelleenryhmittelyjä. Lisäksi tein jonkin tärkeän
ilmauksen osalta uudelleenkoodaamista hajottamalla jo koodatun tärkeän ilmauksen
useammaksi ilmaukseksi. Tällä pyrin varmistamaan sen, että teemoihin koodatut
alkuperäiset tärkeät ilmaukset olivat samatulkintaisia molemmissa aineistoissa.
Tutkijana tarkastelin tekstiä oman ennakkokäsitykseni horisontista, joten tulkinta on
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aina vastavuoroista menneen ja nykyisen horisontin kohdatessa. Nykyisyyden horisontti muotoutuu jatkuvasti tulkintaprosessin aikana.
Jatkoin aineiston analysointia pelkistämällä alkuperäiset ilmaukset. Määrällisesti aineisto tiivistyi 49-sivuiseksi 1-rivivälillä kirjoitettuna. Pyrin varmistamaan vielä
pelkistettyjen ilmausten merkityksen samanlaisuuden suhteessa alkuperäiseen aineistoon ja aikaisempiin teemoihin. Tämän jälkeen annoin pelkistetyille ilmauksille
merkityksen, jonka tulkintakehyksenä oli opiskelijan opinnäytetyösuunnitelman
vertaistilanteessa oppiminen ja oleminen. Näin osa teemoista sai aikaisempaa syvällisemmän merkityksen, säilyi merkitykseltään samanlaisina tai niihin ei tullut tärkeitä ilmauksia enää lainkaan. Aikaisempiin teemoihin kuulumattomat, pelkistetyt
ilmaukset ryhmittelin merkityksen antamisen jälkeen uudelleen ja annoin sen jälkeen niille sisältöä vastaavan nimen. Tulkintaprosessin aikana aikaisempien teemojen sisällöt syvenivät ja selkiytyivät samalla, kun muodostui myös uusia teemoja.
Esimerkiksi merkityksellinen oppiminen -alateemaan koodasin ensimmäisessä analyysissä seuraavan tärkeän kuvauksen. ”(1263) Keskustelimme, että S voisi liittää
työhön oman jälkensä opinnäytetyöntekijänä, ja sillä tarkoitamme kokemuksia, joita
S:lla on työnsä kautta. S kertoi käytännön laajasta kokemuksestaan ja eletyn elämän
soisi näkyvän enemmän myös opinnäytetyössä.” Toisessa analyysissä koodasin tärkeän ilmaisun: ”(1d) Mielessämme siintää jo miten limitämme vuorovaikutuksen ja
dialogin, henkilön ja hoitotyöntekijän kohtaamisen. Siinäpä onkin pähkinä purtavaksi”, samaan merkityksellinen oppiminen -teemaan kuuluvaksi.
Raportoin toisen vertaisaineiston tulokset edelleen tutkimusongelmien mukaisesti kuvaamalla sisällöllisesti syventyneet ja uudet teemat. Vaikka teemaan tuli
syvällisyyttä lisää, teeman nimi ei välttämättä muuttunut. (Creswell 2009: 102–104.)
Tulkintani mukaan syvällisyys tarkoittaa teemoissa myös asian sisällöllistä laajenemista sen sijaan, että se merkitsisi vain asian hienojakoisempaa ja teoreettisempaa
kuvausta. Kuvioihin 28–30 olen tummentanut alateemat, joiden sisältö säilyi ja pysyi merkitykseltään aikaisemman kaltaisena. Näitä teemoja en kuvaa tuloksissa
uudelleen. Muutoin raportoin tulokset kuten aikaisemmin. Käytän tuloksissa edelleen autenttisia ilmauksia kohtalaisen runsaasti, koska en halunnut ”painaa aineistoa
kokoon”, mikä hävittäisi aineistosta olennaista sisällöllistä kuvausta. Näin pyrin
varmistamaan sen, että aineiston olennaiset interaktiiviset sisällöt ja piirteet eivät
himmenny.
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3.3.3 Tutkimustulokset
Tavoitteet vertaistilanteisiin
Opiskelijat kuvasivat vertaistilanteille laatimiaan oppimistavoitteita yhteiseen työskentelysuhteeseen ja keskusteluun liittyviksi kehittymisen tavoitteiksi. Aikaisemman
pääteeman itseluottamuksen kehittäminen sisällöt eivät esiintyneet tässä aineistossa.
Myös pääteemojen pyrkimys dialogiseen suhteeseen ja pintaoppimisen käytäntö
alateemojen sisällöt muuttuivat (kuvio 28).
PÄÄTEEMA
DIALOGISEN SUHTEEN
MUOTOUTUMINEN

ALATEEMA
Luottamuksen vahvistaminen
Vertainen tukiresurssina

Puutteiden ja virheiden ratkaiseminen
PINTAOPPIMISEN KÄYTÄNTÖ

Suunnitelmapaperin luetuttaminen
ulkopuolisella
Tavoitteiden tarpeettomuus

Kuvio 28. Opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanteiden tavoitteet.

Dialogisen suhteen muotoutuminen
Dialogisen suhteen muotoutumisen pääteemaan muodostui kaksi alateemaa luottamuksen vahvistaminen ja vertainen tukiresurssina.
Luottamuksen vahvistamisen alateeman tavoitteet liittyivät kehittyneeseen keskusteluun, joka ilmeni haluna olla vuorovaikutuksessa. Keskustelun dialogisuutta
luonnehtiva luottamus ilmeni reilun avoimuuden myötä. ”(340) Tavoitteenamme oli
keskustella vapaasti ja kehittävästi, ehdotuksia tehden.” Tavoitteena oli keskustelu
ja sen avulla yhteisen ymmärryksen luominen vertaistilanteessa. Dialogi edellyttää
vertaistilanteessa yhdessä toimimisen ja ajattelemisen taitoja. Vertaisen tavoitteena
oli myös auttaa ohjattavaa tilanteen hallinnassa. Jos ohjattava ei itse tunne vielä
hallitsevansa prosessia, on tärkeää, että hän voi luottaa vertaiseen. Tähän vertainen
pyrkikin toteamalla, että ”(275) …saisin ohjattaville mahdollisimman hyvän tunteen...”. Tunteiden ilmaiseminen tapahtuu toisen tunteiden, vastatunteiden avulla,
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sillä ne ovat ontologisesti jotain niin perustavaa, että ne ovat tietämisen tavoittamattomissa (Lehtovaara 1994: 211).
Vertainen pyrki toivon tunteen vahvistamiseen. ”(341) Yhdessä pohtimalla heräsikin monia uudenlaisia ajatuksia.” Luottamuksen vahvistaminen ilmeni keskusteluissa tavoitteellisena toimintana, jossa oli kehittävä ote sekä jo tunnetta vastavuoroisuudesta. Vertaisen merkitys luottamuksen tunteiden ylläpitämisessä korostuu
erityisesti silloin, kun ohjattava joutuu kokemaan omien voimavarojen heikkouden.
Ymmärtäminen haastaa osallisuuteen, tekemään jotain toisen hyväksi (Vilen ym.
2008, 64).
Vertainen tukiresurssina -alateeman tavoitteissa kuvattiin vertaistilanteessa tuen
saamisen ja jakamisen merkitystä. Tuki koostui tiedollisesta ja henkisestä tuesta
sekä yleisestä hyödystä ja palautteen laadusta. Aarnio (1999) sulkee tukemisen dialogin ulkopuolelle, koska tukemisessa puhuja vahvistaa asioita tai toimintatapoja,
mutta ei tuota uutta. ”(540) Saada tukea omille käsityksille”. ”(545) Tavoitteena oli
saada ’siunaus’ ja korjausehdotukset työlleni.” Pääsääntöisesti opiskelijat kuvasivat
sekä tiedollisen että henkisen tuen tavoitteita dialogia tukevan keskustelun avulla. ”(282) Keskustella uusista käyttökelpoisista näkökulmista, jotta he löytäisivät sen
oman tiensä.” ”(513) Tavoitteena oli hyvä keskustelutilanne, saamme vinkkejä vähän
jumissa olevaan työhömme.” Tukeen liittyviä tiedollisia asioita olivat opinnäytetyön
fakta-asiat, kuten näkökulman valinta ja tutkimustehtävät. Aikaisemmat kokemukset
vertaistilanteista mahdollistivat omalta osaltaan vertaistuen ymmärtämisen ja yhteisen ymmärryksen rakentumisen.
Opinnäytetyöhön liitettiin yleisesti tunne työn vaikeudesta, mikä tuli usein ilmi
tuen tavoitteissa ”(374) …osaisimme ohjata vaikeissa asioissa.” Henkinen tuki ilmeni tavoitteina silloin, kun opinnäytetyöprosessi oli jumiutunut. ”(490) Jonkinlainen toivo siitä, että vertaistapaaminen auttaisi jatkamaan työtä, joka tuntui olevan
tuolla hetkellä jotenkin pysähdyksissä.” ”(525) Saisimme taas luotua vertaistuellisen
tapaamisen, itsellä oli tilanne, että kaipasi todella samassa tilanteessa olevien ajatuksia opinnäytetyöskentelystä.” Ohjattava siis luotti vertaiseen ja odotti häneltä
tukea prosessin eteenpäin viemiseksi. Toiseen luottaminen tällaisessa lamaantuneessa tilanteessa on selviytymistä edistävä kokemus (Sarja 2003b, Vilen ym. 2008: 64).
Dialoginen vertaistuki tarkoittaa tässä yhteistoimintaa, joka sitoo vertaisen ja ohjattavan yhteen, luo heille väliaikaisen yhteisen tilan, sitoo molemmat osallistujat hetkeksi toisiinsa ja jäsentää opinnäytetyöhön liittyviä kokemuksia. Situationaalisuuden
näkökulmasta opiskelija ei ole itsekeskeinen toimija vaan henkilö muiden opiskeli-
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joiden joukossa. Tällöin opiskelija on muiden opiskelijoiden kanssa vuorovaikutuksessa oleva ja vastuullinen. (Lehtovaara 1994: 159.)
Vertaistilanteiden hyötytavoite edellytti vertaisten mukaan prosessin tuntemista,
sitoutumista, lukemista, säännöllisiä tapaamisia ja vertaistilanteiden hyödyntämisen
arviointia. ”(1129) …tapaamalla säännöllisesti ja sitoutumalla vertaisen rooliin,
jotta he saisivat ohjauksestamme hyötyä.” Vertainen tukiresurssina -alateema kulminoitui esimerkiksi seuraavassa tavoitteessa: ”(338) Tavoitteenamme oli tukea T:n
opinnäytetyön prosessin etenemistä vertaisohjausperiaattein.”
Vertaispalautteen laatu kuvasi vertaisen tavoitteen asettelua hänestä itsestään
käsin, vaikka sosiaalisessa vuorovaikutuksessa oleellista on toisen osapuolen ymmärtäminen. Palautteen kertominen oli muuttunut ensimmäisestä vertaistapaamisesta hieman rakentavampaan suuntaan. Tavoitteissa korostui vuorovaikutuksen kehittämiseen pyrkivä näkökulma, jota seuraava ilmaisu kuvaa. ”(263) Osaan antaa rohkaisevaa, realistista, rakentavaa, asianmukaista, hyvää ja kehittävää palautetta.”
Vertainen ilmaisee tavoitteensa itsekeskeisesti sen sijaan, että siinä ilmenisi yhteisöllistä näkökulmaa. ”(316) Antaa palautetta vertaiselle siten, että hän pystyy esittämään mahdollisimman valmiin työn ja samalla on kaikkia kohtia työssä arvioitu ja
mietitty.” Dialogisessa vuorovaikutuksessa ei pyritä ensisijaisesti ongelmien analysointiin tai pelkästään toisen ymmärtämiseen vaan pyrkimyksenä on yhteisen
ymmärryksen rakentuminen. ”(383) Molemminpuolinen ohjaus ja keskustelu.”
Pintaoppimisen käytäntö
Pintaoppimisen käytäntö -pääteemaan ryhmittyivät alateemat puutteiden ja virheiden ratkaiseminen, suunnitelmapaperin luetuttaminen ulkopuolisella ja tavoitteiden
tarpeettomuus. Vertaistilanne on ennalta sovittu ja suunniteltu oppimisen, arvioinnin
ja vuoropuhelun tila, jonka tehtävä on edistää asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Puutteiden ja virheiden ratkaisemisen alateemassa tuli esille puutteiden ja virheiden ratkaiseminen kommenttien, keskustelun, palautteiden ja oman ymmärryksen
avulla. ”(357) Tavoitteena oli löytää suunnitelmasta keskeiset kohdat, jotka auttavat
hankkeessa eteenpäin.” ”(258) Miettiä teoriaosuuteen hyviä otsikoita, joiden alle
teoria hyvin sopisi.” Osa tavoitteista kohdistui yleensä ongelmien ratkaisuun ”(529) …neuvojen saamisen, sekä vinkkejä kuinka ratkaista ongelmia”. Osa
tavoitteista kohdistui yksittäisiin kirjallisen suunnitelman kohtiin kuteen lähdemerkintöihin ja ulkoasuun: ”(391) Saada lisää uusia lähteitä.” Ratkaisujen etsiminen
perustui tavoitteissa yhteiseen keskusteluun ja vertaiseen osoitettuun luottamuk323

seen. ”(494) Kertoa tämänhetkisestä ongelmastamme vertaisillemme. Ongelmana oli
siis lähteiden huono saatavuus, niitä ei löydy aiheeseemme.”
Puutteiden ja virheiden ratkaiseminen liittyi opiskelijan käsitykseen siitä, että
opinnäytetyösuunnitelma on tiettyjä asioita kuvaava virheetön paperi.” (441)…mitä
selkeitä virheitä oli havaittavissa.” ”(503) Keskustelisimme, mitä opinnäytetyöstä
mahdollisesti puuttuu tai onko mitään, mikä viittaisi siihen, että olisimme kirjoittaneet aiheen vierestä.” ”(506) Löytää ns. turhia virkkeitä/kappaleita sekä saada vertaisten näkökulma asiasisältöihin esimerkiksi, puuttuiko vertaisten mielestä jokin
olennainen asia jostakin kappaleesta.” Tavoitteet osoittivat, että opiskelijalta puuttui
prosessin kokonaisuuden ja merkityksen ymmärtäminen. Opiskelijan käsitystä pintaoppimisesta ja dualistisesta tietokäsityksestä luonnehtivat myös seuraavat ilmaisut. ”(470) …mitä tulee laittaa mihinkin kohtaan.” ”(457) Saada palautetta silmille
hyppäävistä muotoseikoista.” Tavoitteena oli myös saada varmuus opinnäytetyöhön
tehdyistä ratkaisuista sekä ymmärtää tehtyjen valintojen perusteluja. ”(483) Varmistaa, kun perusideat jo siinä vaiheessa, että uskallan turvallisesti lähteä viemään tätä
prosessia eteenpäin?”
Suunnitelmapaperin luetuttaminen ulkopuolisella -alateeman tavoitteissa korostuivat opinnäytetyösuunnitelman kokonaiskäsittely vertaistilanteessa ja ajan tasalla
oleminen. Oman opinnäytetyöprosessin ulkopuolinen vertainen oli luotettava henkilö arvioimaan suunnitelmaa. Vertaisen merkitys erityisesti kirjallisesti raportoidun
suunnitelman ulkopuolisena lukijana, kommentoijana ja arvioitsijana korostui. Tämä
loi tavoitteissa mielikuvan siitä, että dialogisessa suhteessa olevaa vuorovaikutusta
ei aina ollut vertaisen ja ohjattavien välille vielä muodostunut. ”(482) Saan selville
sen, pystyykö ulkopuolinen lukija (tässä tilanteessa vertaiset) saamaan jo riittävän
selkeää kuvaa siitä, mitä opinnäytetyöni aiheella haluan selvittää, miten ja miksi.” ”(48) Saada kuulla juuri ulkopuolisen arviointia koko tämän hetkisestä versiosta.” Tärkeää oli myös se, että vertaisparina työskentelevät tiesivät, miten itse kukin
on prosessissa edennyt. ”(394) Pitää vertaiset ajan tasalla työmme vaiheista ja siihen tehdyistä muutoksista.”
Tavoitteiden tarpeettomuus -alateemassa tuotiin nimensä mukaisesti esille se,
että tavoitteita ei vertaistilanteelle asetettu. Perusteluina mainittiin, että tilanne tuli
niin äkkiä, motivaatio oli heikko, aihe oli vaihtunut tai suunnitelma oli niin niukka,
joten tavoitteita ei asetettu. ”(324) Aihekin oli vaihtunut aiheanalyysivaiheen jälkeen. Tavoitteiden asettaminen tilannetta varten olisi näin ollen hyvin haastavaa.”
Tavoitteiden asettamista esti myös se, että ohjaukselle ei ollutkaan tarvetta. ”(458) …oli vaikea asettaa tavoitteita koska varsinaista ohjauksen tarvetta ei
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sillä hetkellä ollut.” ”(528) …ei osattu ajatella, koska olimme juuri käyneet ohjaavan opettajan luona.” Vertaisohjeistuksen mukaan osapuolten tulisi jo vertaistapaamisen alussa selvittää tilanteelle asetetut tavoitteet.
Yhteenveto tavoitteiden asettamisesta opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanteissa
Opinnäytetyön suunnitelmaan liittyvissä vertaistilanteissa esiintyi kaksi toisistaan
erottuvaa tavoitetasoa, dialogisen suhteen muotoutuminen ja pintaoppimisen käytäntö. Tavoitteita kaikkinensa oli kuvattu aikaisempaa vähemmän. Vertaisen ja ohjattavan vertaistilanteelle asettamat tavoitteet saattoivat olla hyvinkin erilaisia, ellei niitä
ennakkoon yhdessä sovittu. Vertaisen tavoitteet saattoivat liittyä molemminpuolisen
vuorovaikutuksen kehittämiseen, kun ohjattava taas odotti selviä ratkaisuja suunnitelman ongelmakohtiin. Eri tavoitteet johtavat siihen, että vertainen sekä ohjattava
tulkitsevat kokemuksiaan erilaisesta sosiaalisesta tulkintakehyksestä käsin (Kiviniemi 2003: 69). Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin mahdollistaa vertaistilanteen,
jossa yhdessä avoimesti ja kokemuksia jakaen toimitaan vertaissuhteen mukaisesti.
Tavoitteisuus turvaa vertaisen ja ohjattavan keskustelun päämäärätietoisuuden. (Silkelä & Väisänen 2005, Johnson & Johnson 2009.)
Dialogisen suhteen muotoutumista kuvaavat tavoitteet liittyivät luottamuksen
vahvistamiseen ja vertaistukeen. Vuorovaikutuksessa orasti aikaisempaa selkeämmin dialogisuuden piirteitä. Se ilmeni vertaistilanteeseen osallistuvien keskustelusuhteessa pyrkimyksenä ymmärtää vähitellen sekä omaa että toisen tilannetta.
Dialogiselle vuorovaikutukselle ominainen uuden tuottaminen tai omien mielipiteiden muuttaminen ei esiintynyt tavoitteissa (Sarja 2003b: 86) vaan tavoitteissa korostui asia- ja minäkeskeisyys. Tällöin vertainen toimii oppimisen mahdollistajana, ei
vielä kanssaoppijana, jolloin ei päästä todelliseen yhteisölliseen oppimiseen (Hakkarainen ym. 2002: 457–458, Silkelä 2003: 77). Opiskelijan yksilöllinen ääni oli tavoitteissa läsnä.
Luottamus opiskelijoiden kesken oli vahvistumassa, mikä ilmeni myös keskustelun laadulle asetetuissa tavoitteissa. Keskustelun haluttiin olevan kehittävää ja
prosessia eteenpäin vievää. Vertaiseen liittyvä luottamus ja vertaistilanteen merkitys
ilmenivät tavoitteissa odotuksina tuesta omalle jaksamiselle ja selviytymiselle. Sarjaa (2003b: 85–88) mukaellen pedagogisesta näkökulmasta arvioituna dialogi luo
mahdollisuuden yhdistää vertaisryhmän jäsenten erilaisia näkökulmia ja tukea ryhmän moniäänistä oppimisprosessia. Yhteinen oppimistehtävä edistää sitoutumista ja
oppimista uuden ymmärryksen saavuttamisessa. Yhteisöllisten toimintatapojen avul325

la voidaan kehittää pedagogisia käytäntöjä, jotka aidosti tukevat vertaisryhmän
työskentelyä ja yksilöiden oppimista vertaisryhmässä (Repo 2010: 101). Dialogisuuteen pyrkivä vertaistilanne muuttaa vuorovaikutusta. Luottamuksen vahvistumista
kuvaa myös se, että vertaistilanteeseen liittyvää itseluottamusta ei enää ilmaistu
tavoitteellisena asiana.
Pintaoppimisen tavoitteet liittyivät vertaistilanteisiin, joissa päämäärinä olivat
palautteiden ja virheiden ratkaiseminen ja suunnitelmapaperin luetuttaminen ulkopuolisella. Osa opiskelijoista ei asettanut tavoitteita lainkaan. Pintaoppimisen tavoitteissa toivottiin opinnäytetyösuunnitelman puutteisiin jonkinlaista ratkaisua niiden
pelkän toteamisen sijaan. Ratkaisuja ja vinkkejä toivottiin suunnitelman kokonaisuuteen tai sen yksityiskohtiin kuten lähteisiin. Vertaistyöskentelyn merkityksen
ymmärtäminen kestää aikansa. Suorittamiseen tähtäävä toiminta ilmeni konkreettisesti siinä, kun opiskelija eteni vertaistilanteessa opinnäytetyösuunnitelman rakenteellisen listan mukaan ja pyrki selvittämään, mitä asioita ja miten suunnitelmassa
pitää olla. Vertaistilanteessa keskustelu osoitti, että asioita lajiteltiin tiettyjen otsikoiden alle. Vertaistilanne kuvastui tavoitteissa tekemisenä. Tätä tukivat myös tavoitteet, joissa haluttiin, että ulkopuolinen lukee suunnitelman ja antaa siitä palautteen. Vertaisesta käytettiin yleisesti nimitystä ulkopuolinen. Opiskelija halusi arvioituttaa vertaisella suunnitelmansa ymmärrettävyyden ja oikeellisuuden. Suunnitelman jokainen vaihe edellyttää aiheen sisällön tarkastelun lisäksi myös tutkimuksellisen asian ratkaisemista. Onnismaan (2007: 35) mukaan kun asioita käsitellään yhteyksistä irrallaan, se johtaa helposti suoraviivaisiin ja näennäisiin ratkaisuihin. Tällaiset ratkaisut ovat reagointia odottamattomiin asioihin, eivät niihin vaikuttamista.
Tavoitteet ja tavoitteiden asettelun pinnallisuus eivät osoittaneet tukea opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymiselle, koska tavoitteellinen keskustelu oli hajanaista.
Silkelä ja Väisänen (2005: 113) toteavat, että keskustelusta tulee kommunikaatiota
vasta sitten, kun opiskelijat antavat viestinnälle ja sen kielelle merkityksen. Merkitys perustuu tässä tavoitteisiin. Tavoitteiden asettaminen ja sen pohjalta vertaistilanteen suunnittelu ovat opiskelijan taitoja, joilla hän suuntaa kehittymistään.
Oppiminen vertaistilanteissa
Tutkimusongelmassa kysyttiin, mitä opiskelija kokee oppivansa vertaistilanteissa.
Opiskelijat kuvasivat vertaistilanteissa oppimistaan opinnäytetyösuunnitelmavaiheessa usein minä-muodon sijasta me vertaisparina-muodossa. Yhteistoiminnallisuuden ja vertaisen itseluottamusta kuvaavien teemojen sisällöt muuttuivat. Syväop326

pimisen perusteet ja pintaoppiminen säilyivät aineistossa. Oppimista kuvaavissa
maininnoissa korostuivat sitä edistävät asiat, ja oppimista estäviä mainintoja oli
aikaisempaa vähemmän (kuvio 29).
PÄÄTEEMA

ALATEEMA
Dialoginen kohtaaminen
Luottamuksen syventyminen

YHTEISTOIMINNALLISUUS
Yhdessä erilaiset näkökulmat
Voimaantuminen–voimaannuttaminen

Keskustelutaidon varmuus
VERTAISEN ITSELUOTTAMUS

Vertaisena kehittyminen
Vertaistilanne oppimisympäristönä

Merkityksellinen oppiminen
SYVÄOPPIMISEN PERUSTEET

Kriittinen oppiminen
Tiedon soveltaminen
Virheet ja puutteet paperista

PINTAOPPIMINEN

Tenttisuoritus
Muotoseikat
Läpi käymällä -keittokirja

Ajankäytön hallitsemattomuus Voimavarojen puute OPPIMISEN ATTRIBUUTIOT

Ilmapiiri +
Motivaatio - ja +
Osaaminen - ja +

Kuvio 29. Opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanteissa oppiminen.
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Yhteistoiminnallisuus
Yhteistoiminnallisuus pääteemaan muodostui neljä alateemaa dialoginen kohtaaminen, luottamuksen syventyminen, yhdessä erilaiset näkökulmat ja voimaantuminen–
voimaannuttaminen.
Dialoginen kohtaamisen alateemaan liittyviä ilmauksia oli runsaasti. Yhteistoiminnallisen dialogisuuden perusidea oli puhua sekä oppimisesta ja sen laadusta että
siitä, miten oppiminen oli yhdessä koettu (Silkelä 2003: 81). Oppiminen liittyi vastavuoroisen ymmärryksen kehittymiseen. ”(28) Ymmärrys opiskelukavereiden kanssa syveni entisestään. Keskustelu oli todella antoisaa ja sen pohjalta sain varmuutta.” ”(1308) Kehitystä oli ensimmäisestä kerrasta tapahtunut paljon. Varsinkin se,
että vertaistilanteesta oli tullut reflektoiva, kertoo minusta jo paljon.” Dialogisuus ei
ole pelkkää vuoropuhelua, vaan kaikki osapuolet tulevat tietoisiksi omasta mutta
myös toisen ajattelusta. ”(343) Yhdessä pohtiessa asiat asettuvat oikeisiin uomiin ja
syntyy oivalluksia.” ”(219) Vertaisen tapaaminen on dialoginen vuorovaikutustilanne. Vertainen antaa paljon minulle, mutta hän myös saa minulta omaan työhönsä
uutta ajateltavaa.”
Vertaistilanteessa toista ei hallita tiedon avulla vaan myös läheisyys, tunne olemisesta toiselle ja toista varten on merkityksellistä. ”(70) Ajatusten vaihtaminen,
tunnetasolla: ’emme ole yksin’-ajatuksen vahvistuminen-yhdessä pohtimalla vaikeat
asiat saivat ratkaisunsa.” Tällaisessa tilanteessa molemmat osapuolet sitoutuvat
vertaisuuteen. Näin mahdollistuu ”antaa sinän olla toinen minä, joka ilmenee persoonana ja tulee itsestään tietoiseksi subjektiivisuutena” (Silkelä 2003). Minän ja
sinän kohtaaminen on ainutkertaista molemminpuolisuutta. ”(128) Yhteistyö on
kaikkein tärkein osa vertaisena olemista ja tilanteissa keskustelu on mielestäni syvällisempää ja todella antoisampaa kuin keskustelu muutoin.”
Dialogisen kohtaamisen ydin on siinä, että sen tuottamaa tietämystä käytetään
uusissa oppimistilanteissa ja siinä on siirrytty yksilölliseltä yhteisölliselle oppimisen
tasolle (Silkelä 2003, Johnson & Johnson 2009). ”(197) Vertaisohjaus kasvattaa
erinomaisesti työelämävalmiuksia: kykyä ottaa vastaan kritiikkiä, toimimista tiimissä yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi, ilmaisutaitoa, keskeneräisyyden ja epävarmuuden yhteistä jakamista, tunnetason ymmärtämistä vaikuttajana yhteistyössä,
vaikeiden tunteiden rakentavaa ilmaisua, avoimuutta.” Oppimisessa piirtyvät vastavuoroisuus, osallistuminen ja keskittyminen suhteessa itsensä ja toisen opiskelijan
kesken (Väisänen 2003: 56), jolloin voidaan puhua jo dialogisuudesta. Dialogisuus
viittaa tässä opiskelijoiden keskinäiseen kohtaamiseen ja siihen liittyvään keskuste-
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lun luonteeseen. Dialogissa on kyse jo tavoitteellisesta, tasavertaisesta, avoimesta ja
luottamuksellisesta vuoropuhelusta (Sarja 2003b).
Luottamuksen syventyminen ilmeni opiskelijoiden kuvauksissa tunteena siitä,
että vertainen oli valmistautunut vertaistapaamiseen juuri heitä varten. Lisäksi luottamuksen syventyminen ilmeni opiskelijan havaintoina tilanteessa olemisessa. Vertaistilanne mahdollisti opiskelijalle sen, että hän ymmärsi vertaistilanteen merkityksen juuri hänen omassa situaatiossaan. ”(71) Jokaisesta vertaistilanteesta oppii.
Tänään ihastelin sitä, kuinka he olivat valmistautuneita vertaistilanteeseen miettimällä minua varten kysymyksiä.” ”(160) Yhteistyö ja ymmärrys vertaisteni kanssa
syveni ja välillemme syntyi luottamus. Kun huomasin, että vertaiseni olivat lukeneet
työni. Pystyin olemaan varma, että he ovat kiinnostuneita auttamaan minua eteenpäin. Yhteistyöstä ei kuitenkaan tule mitään, jos en pysty luottamaan toisiin. Nyt
huomasin luottavani vertaisteni vilpittömään haluun auttaa minua.” Luottamus
synnyttää läheisyyttä. ”(344) Tällainen vertaisohjaus lähentää ja oppii tuntemaan
opiskelukaverit hyvin.”
Luottamusta vahvistettiin ja syvennettiin vertaistilanteessa erilaisin havainnoin. ”(134 ja 400) Vertaiset olivat paneutuneet työhöni, olivat perehtyneet, tiesivät
mistä puhuivat, osoittivat kiinnostusta, olivat hyvin motivoituneet.” Näiden avulla
opiskelija loi itselleen oppimista tukevan kokemuksen. Opiskelijalle luottamus ilmeni tunnetasolla, ja hän tunsi itsensä tärkeäksi toisen opiskelijan opinnäytetyömaailmassa. ”(188) Yhteenkuuluvaisuutta samassa tilanteessa olevan opiskelijan kanssa.
Samalla tuli tunne luottamuksesta vertaista kohtaan. Hän oli kiinnostunut työstämme ja samalla kertoi saavansa itsekin omaan työhönsä oppia.”
Yhdessä erilaiset näkökulmat -alateema kuvasi opiskelijan oman ajattelun edelleen avartumista vertaisen ajattelun avulla. ”(1141) Vertaisohjaus on yksi tärkeä osa
opinnäytetyöprosessia. Se antaa uutta ajateltavaa puolin ja toisin. Vertainen on kuin
uudet silmälasit, joiden kautta voi päästä aivan uusiin asioihin kiinni.” Olennaista
ajattelun avartumiselle oli tilanteen vuorovaikutus ja avoin keskustelu. ”(106) Mielestäni vuorovaikutus vertaistilanteessa on ollut rakentavaa ja sen myötä olen oppinut tekemään opinnäytetyötä eri näkövinkkelistä.” ”(509) Osa ideoista oli esitetty
sellaisesta näkökulmasta, mitä ei itsellä olisi tullut edes mieleen. Mutta hyvä niin,
sillä se on vertaistapaamisen tarkoitus.” Aineistossa ilmenivät aikaisempaa selvemmin yhteistoiminnallisuuden piirteet. Opiskelijat ilmaisivat kuvauksissaan oppimistaan sekä ”meidän” että ”heidän” tai ”minun” ja ”sinun” kautta aikaisempaa
useammin. ”(18) Opin katsomaan asioita heidän näkökulmistaan ja keskustelemaan
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meidän molempien näkökulmista. Kumpikaan ei ole oikeita, vaan ne ovat kaksi erilaista, yhtä hyvää vaihtoehtoa.”
Opiskelija, joka luottaa vertaiseen, uskaltaa ilmaista omat mielipiteensä. Toiseen luottaminen avaa keskusteluyhteyden ja luo uuden tilaisuuden oppimiselle. Kun
opiskelija pohtii asioita vain itsekseen, ajattelu, opiskelijaa lainaten, ”kapeutuu.” ”(154) Opin tilanteesta todella sen, että aina kannattaa kysyä eri ihmisten
mielipiteitä. Luulee muka tehneensä hyviä valintoja ja uskottelee niin itselleen, kunnes joku sanoo, että tuo ei välttämättä ole paras ratkaisu.” Erilaisten näkökulmien
pohtiminen ei aina merkitse kompromisseja vaan jättää ratkaisut opinnäytetyöntekijöille itselleen. Erilaisten näkökulmien esittäminen on merkki myös luottamuksellisuudesta. ”(1250) Vaikka itselleni jäi tunne, etteivät ohjattavamme ajatelleet kaikista
asioista samalla tavalla tai pitäneet meidän mielestämme työn onnistumisen kannalta tärkeitä seikkoja yhtä tärkeinä kuin me. Uskon että he jäivät pohtimaan asioita.”
Voimaantuminen–voimaannuttaminen -alateemaan liitetyt kuvaukset viestivät
vertaisena olemisen tärkeyttä oppimisprosessissa. ”(67) Vertainen on turva.” ”(1359)
M:lta saamani ohjauksen perusteella rohkaistuin. Voimaantumisen tunne taisi olla
suurin ja tärkein tuki.” Merkittävimmäksi oppimista voimaannuttavaksi kokemukseksi nousi samassa opiskelutilanteessa oleminen. Opinnäytetyö oli jo prosessina
edennyt niin pitkälle, että opiskelija koki helpottavana keskustelun ennen kaikkea
opinnäytetyöhön liittyvistä ongelmista sekä sen aiheuttamasta ahdistuksesta ja stressistä. ”(225) Hyvä juttu siksi, että vertaisemme ovat kohtalotovereitamme ja voimme
tukea toisiamme tämän prosessin aikana.” ”(242) Oli hyvä huomata etten ole yksin
ongelmieni kanssa ja niistä on hyvä keskustella yhdessä.” ”(532) …helpottavaa
kuulla, ettemme ole yksin stressin ja ahdistuksen kanssa.” ”(1322) Minulle tapaaminen oli tärkeä, koska koin esityksen jälkeen suurta hätää ja tämä antoi uutta toivoa.”
Keskustelu samalla tasolla ja samantyyppisistä ongelmista koettiin helpottavana,
motivaatiota lisäävänä ja rauhoittavana. Myös tunne toisen tukemisesta toi itselle
onnistuneen olotilan. ”(161) Toisaalta hyvän mielin toi se, että omalla työlläni pystyin auttamaan toisia heidän oman työnsä tekemiseen. Jaettu ilo on kaksinkertainen
ilo.”
Voimaantuminen koettiin kipinän ja motivoitumisen löytymisenä, ja sitä luonnehdittiin seuraavilla ilmauksilla: ”(169, 250, 202, 1107) oli hedelmällinen tilanne,
saimme innostusta, kannustusta ja tsemppausta RUTKASTI, uskoa omaan osaamiseen ja kehittymiseen, nyt on helppo päästä eteenpäin, intoa, motivaatiota ja lisää
voimia jatkaa prosessia.” Innostuksen lisääntyminen auttoi myös voimaannuttamaan
toista opiskelijaa hänestä välittämällä. ”(17) Olen tukemassa ohjattaviani, että he
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jaksaisivat tehdä hyvää työtä opinnäytetyön suhteen.” Voimaannuttaminen ei tarkoita valikoimaa erilaisia toimintatapoja vaan tapaa kuulla ja tulla tunteittensa kanssa
kuulluksi (Nurmi 2006). ”(198) Opinnäytetyön tekeminen on tiivis prosessi, jossa on
tunteita pelissä. Vaikeita tunteita voi kääntää voimavaraksi rehellisellä mutta rakentavalla ilmaisulla.” Vertaistilanne tarjosi opiskelijalle voimaantumisen mahdollisuuksia, joka viittaa ryhmän emotionaaliseen tukeen (Repo 2010: 15). Opiskelijan
kokemuksena oli rohkaistuminen ja omien mahdollisuuksiensa tunnistaminen.
Vertaisen itseluottamus
Vertaisen itseluottamus pääteemassa tulivat esille alateemat keskustelutaidon varmuus, vertaisena kehittyminen ja vertaistilanne oppimisympäristönä.
Keskustelutaidon varmuuden alateemassa korostui vuorovaikutusta tukeva keskustelu. Keskusteluun liittyvä oppiminen oli kehittynyt vaativammaksi, sillä keskustelulla oli perustaitojen oppimisen sijaan selvä vaatimus ja tavoite. Oppimista kuvattiin siten, että se on ”kriittistä”, ”hyödyllistä”, ”rakentavaa”, ”rehellistä”, ”kehittävää” ja ”perusteltua”. ”(21) Opin esittämään asiat rakentavalla tavalla. Sanomisellaan ei saisi latistaa tai saada aikaan osaamattomuuden tunteita.” Vertaistilanteessa
mahdollistuu tilaisuus omien kokemusten ja päämäärien reflektoimiseen sekä vaihtoehtoisten toiminta- ja ajattelumallien luomiseen. ”(1116) …se kannustaa vertaisia
yrittämään uudelleen, eikä lannista heitä.” Keskustelun laatua perusteltiin muun
muassa sillä, että se on tärkeää työelämää varten: ”(72) …koen tärkeänä myös työelämää ajatellen.”
Keskustelutaidon kehittyminen ilmeni opiskelijoiden oppimisen varmuutena ja
vahvana itseluottamuksena. ”(235) Opin keskustelemaan paremmin suunnitelmastani arvioiden ja reflektoiden. Osaan myös pitää pääni, jos vertaisten mielipiteet menevät pahasti ristiin omani kanssa.” ”(216) Olin paljon vastaanottavaisempi kuin
ensimmäisessä vertaistapaamisessa. Huomaan, että olen kasvanut ihmisenä työtä
tehdessäni. Olen paljon vahvempi. Keskustelu oli todella rakentavaa, omia mielipiteitä pystyin tuomaan myös esille.” Opiskelijoiden keskustelevassa suhteessa ilmeni
dialogisuutta kuvaavia oppimisen piirteitä, kuten yhteisyyttä ja tilanneherkkyyttä. ”(47) Opin sen, että omia mielipiteitään ei pidä tyrkyttää, vaan tuoda ne esille
ehdotusten muodossa ja kysymysten kautta: ’voisitko ajatella tekeväsi näin?’ ”
Avoimet ja kokemuksia kuvailemaan houkuttelevat kysymykset auttavat ymmärtämään toisen tilannetta ja lisäävät ohjattavan ja vertaisen yhteistä ymmärrystä. Tällaisten kysymysten avulla ohjattava voi kertoa, miten hän kokee ja ymmärtää asian.
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(Onnismaa 2007: 34.) Silkelän (2003: 81) mukaan dialogisuuden perusajatus on
keskustella koetusta ja sen laadusta. Vertaistilanteista oli tullut tärkeä tapaamisfoorumi. ”(1174) Kaikkiin tilanteisiin menen positiivisella asenteella ja mieli avoinna,
sillä kaikki keskustelut antavat aina jokaiselle jotain.”
Vertaisena kehittymisen alateemassa korostui opiskelijan tietoisuus omasta kehittymisestä. Opiskelijalle oli kertynyt vertaisuuteen liittyviä kokemuksia, jotka
vahvistivat vähitellen hänen käsitystään itsestään vertaisena. ”(1226) Toimintani
vertaisena on mennyt eteenpäin. Tiedän paremmin, mikä on vertaisen rooli ja mikä
ohjattavan.” ”(1263) Toimintani vertaisena on kehittynyt. Siihen on vaikuttanut, kun
tilanteiden merkitys ja tarkoitus on tullut selvemmäksi.” Vertaistilanteiden merkityksen tiedostaminen suuntasi opiskelijaa aikaisempaa tiedostetummin vertaistilanteiden ja vertaisena työskentelyssä. ”(1117) Koin, että tämä vertaistilanne oli antoisampi kuin edellinen. Jokainen ryhmänjäsen osasi jo odottaa jotakin tapaamiselta.” Rauhala (2009) toteaa, että tajunnassa maailmankuva on olemassa jo jollakin
tavalla. Uusi merkitys sijoittuu tähän aikaisempaan maailmankuvaan, ja se saa tässä
prosessissa uuden henkilökohtaisen merkityksen. Merkitysten muodostuminen tapahtuu kehämäisesti muotoutuen. Aikaisemmat vertaistilanteiden kokemukset suuntasivat opiskelijan asenteita myös suunnitelmaan liittyvissä vertaistilanteissa. ”(159)
Vertaistilanteeseen menin hieman varautuneena, sillä muistissa oli edellinen vertaistilanne. Opin huomaamaan taas kerran, että jokainen tilanne on ainutkertainen. En
saa antaa aikaisemman kokemuksen ohjata omaa käyttäytymistäni ja ajatuksiani tai
olettaa ennakkoon jotain. Sillä jokainen meistä kehittyy tietyllä lailla koko ajan.”
Tärkeää oli, että opiskelija itse huomasi kehittymismuutoksen ja tilanteiden erilaisuuden. Vertaistapaamisiin liittyvinä haasteina opiskelijat mainitsivat ajankäytön ja
sen hallinnan oppimisen. ”(1143)…ajankäytön hallinta on suunniteltava jatkossa
tarkemmin.” Ajanhallinta osoitti opiskelijan omaehtoista kuria oppimisessa.
Opiskelija suhteutti vertaistapaamisen osaksi opinnäytetyöprosessia. ”(383)
Opinnäytetyö on kuitenkin sen verran pitkä prosessi, että tapaaminen ei tuntunut
liian voimia vievältä ja toisaalta antoi itsellekin tsemppiä tehdä omaa opinnäytetyötä.” Käsitys vertaisen kehittymisestä ja vastuun omaksumisesta konkretisoitui kuvauksessa. Vertaisella oli vastuu siitä, että ohjattavalla on mahdollisuus reaalistua
itsenään. ”(1122) Ajattelin korostaa opinnäytetyön tekijälle enemmän sitä, että olen
hänen ’käytettävissään.’ ” Vertaisena kehittyminen liittyi opiskelijan optimismiin
itsestään. ”(116) Mitä pitemmälle opinnäytetyöprosessia edetään, sitä paremmin
osaaminen lukea ja arvioida toisen työtä kasvavat. Oman työn tekeminen rinnalla ja
siinä vastaan tulevat haasteet ja ideat pystyy hyödyntämään ohjattavan työhön ja
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vertaistilanteisiin.” Opiskelijan kokemus vertaisena kehittymisestä edellyttää oman
kehittymisen arviointia mutta myös sitä, että hän antaa tilaa toisen opiskelijan merkitysten ilmenemiselle. ”(1200) Halu olla hyvä vertainen omalle ohjattavalle heräsi
myös.” Opiskelija on aina uudeksi tulemisen tilassa, jolloin itsestään tietäminen on
tärkeää. Itsetiedostukseen liittyy opiskelijan oman persoonan, aseman ja tehtävän
tiedostaminen vertaistyöskentelyssä. (Rauhala 2009: 71.) ”(1264) Ajatus toimia
vertaisena on hieno ja antaa kokemuksia.”
Vertaistilanne oppimisympäristönä -alateema määrittyi ilmausten perusteella
oppimisentilaksi, ohjausresurssiksi, sosiaaliseksi yhteisöksi ja näiden yhdistelmäksi,
joka oli organisoitu edistämään oppimista (Korhonen 2003: 29). Vertaistilanteita
pidettiin luonnollisina ja merkityksellisinä opinnäytetyön oppimisentiloina. ”(1330)
Opinnäytetyösuunnitelman vertaisohjauksessa tuntui, että tämä kuuluu luonnollisena ja merkittävänä osana opinnäytetyön tekemisen prosessiin. Vertaistoiminnasta on
löytänyt itselle tärkeitä merkityksiä prosessin työstämisessä ja yhteisessä opiskeluvaiheessa.” Vertaistilannekontekstia kuvattiin monipuolisesti. ”(199) Vertaistilanteet
antavat myös pedagogista näkökulmaa työskentelyyn.” ”(1345) Vertaisohjaus on
hyvin antoisa opetustilanne, joka panee miettimään kirjoitettua ja todettua tekstiä
toisen henkilön näkökulmasta.” Vertaistilanne loi opiskelijalle turvallisen foorumin
keskustella kriittisestikin asioista. ”(256) Oppia ottamaan kritiikkiä vastaan, tällaiset tilanteet ovat hyviä ja turvallisia tilaisuuksia opetella sitä.” Vertaistilanteessa
korostui sosiaalisesti jaettu ymmärrys, kun opiskelijat pyrkivät kehittymään asiantuntijuudessaan. Erityisesti vertaisryhmän merkitys vuorovaikutustaitojen ja asiantuntijuuteen kehittymisen tukemisessa korostui. ”(1273) Vertaistilanteet ovat erittäin
merkittäviä opinnäytetyöprosessin aikana. Niistä oppii ja saa itselle paljon. Tilanteet kehittävät vuorovaikutustaitoja ja ryhmässä olemista. Vastuun ottaminen ja
sitoutuminen omaan ja toisen työhön kasvaa.” ”(1256) Toimiminen vertaisohjaajana
on osa omaa oppimisprosessia ja osa opinnäytetyön tekemisen ja oman ammatillisen
kypsymisen prosessia.”
Opiskelija tiedosti vertaiselta saadun ohjauksellisen tuen tärkeyden ja aikoi olla
nykyistä useammin häneen yhteydessä. ”(1206) Vertaisen ja ns. toisten silmien hyödyntäminen on kuitenkin hyvä asia ja aion jatkossa ottaa oppia.” ”(1207) Tämä
ohjaustilanne näytti vertaisohjauksen hyödyllisyyden ja herätti hakemaan enemmän
vertaisohjausta omalle työlleni.” Vertaisen myönteiset kokemukset myös opettajan
ja työelämän ohjaajan ohjauksen tarpeellisuudesta motivoivat opiskelijaa ohjauksen
merkityksen ymmärtämiseen. ”(1166) Vertaisten palautteen ja heidän kokemustensa
perusteella aiomme myös oman työmme teossa olla hyvin yhteydessä ohjaavaan
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opettajaan ja työelämäohjaajaan.” Myös vertaistilanteessa saavutetut tavoitteet
loivat tunteen oppimisen edistymisestä. ”(1242) Onnistuimme mielestäni vertaistilanteessa, koska saavutin tavoitteeni ja kaikki sujui ongelmitta.” ”(753) Nyt kaikki
oli hieman paremmin kärryillä.”
Vertaistilanne mahdollisti oman tiedollisen kokonaisprosessin arvioinnin ja tätä
kautta oman oppimisen reflektoinnin. ”(278) Omasta mielestäni pääsin melko hyvin
sisään ohjattavien suunnitelmaan, ja osasinkin ottaa kantaa heitä mietityttäviin
kohtiin.” ”(1195) Mitä pidemmälle prosessi etenee, sen selkeämmältä kaikki näyttää
– ja sen tärkeämmäksi vertaisohjaus tulee.” Vertaistilanteen oppimista edistävää
merkitystä määrittivät opiskelijan kokemukset vertaistilanteen tarkoituksen ymmärtämisestä ja sen motivoivasta luonteesta. Vertaistilanne situationaalisena ja fyysisenä
oppimisympäristönä viittasi jatkuvuuteen, jonka merkityksen opiskelija omassa
oppimisessaan havaitsi. ”(567) Nyt olimme jo huomanneet kaikki, että kuinka paljon
näistä tilanteista on hyötyä.” ”(731) Olen myös huomannut, että kun alkaa sisäistämään vertaiskeskustelun tarpeellisuuden ja siitä saatavan hyödyn, niin siitä saa
sitten enemmän irti.” ”(1317) …näen todella tärkeänä vertaistilanteet. Niihin ei
opettaja turhaan patistele.”
Opiskelija oli ymmärtänyt koko vertaistyöskentelyn idean: ”(1283) Vertaisohjaus toteutuu meillä muutenkin, kuin näissä tapaamisissa.” Vertaistyöskentelyn ymmärtäminen motivoi opiskelijaa vertaisuuden kehittämisessä. ”(1342) Mielestäni
vertaisohjaus on ollut erittäin tarpeellista tämän prosessin ajan, vaikka alussa se
tuntui lisätyöltä kaiken keskellä. Nyt suunnitelman aikana moni asia on selkiytynyt
ja on ruvennut tuntumaan ihan mukavalta tehdä tätä työtä. Analyysivaiheessa ajatukset olivat ihan toiset ja epätoivoisetkin.” ”(1262) Tilanteen merkitys on selventynyt tässä prosessin edetessä, joten se lisää motivaatiota pitää vertaistilanteita.”
Opiskelija kokee, että hän on opinnäytetyön kautta riippuvainen toisesta opiskelijasta. Riippuvuus voi liittyä voimavaroihin, tehtävään tai tunteeseen. Myönteinen riippuvuus johtaa vuorovaikutukseen, joka edistää oppimista. (Korhonen 2003,
33.) ”(982) Mielestäni se seikka, että kokee vertaisohjauksen tärkeänä omalle opinnäytetyölleen, saa tekemään työtä ohjauksen eteen.”
Vertaistilanteeseen osallistuminen laajentaa opiskelijan sosiaalista oppimisympäristöä ja tarjoaa tilaisuuksia saada muilta palautetta omasta ajattelusta ja toiminnasta. ”(1145) Jatketaan vain määrätietoisesti, niin selviämme opinnäytetyön tekemisestä. Kun saa hyvää palautetta vertaisena olemisesta, sekin kannustaa jatkamaan.” Vertaisen kanssa käyty keskustelu avasi tietoisuuden omasta prosessista ja
oppimisesta. Opiskelijalle oli hahmottumassa opinnäytetyöprosessin kokonaisuus ja
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oppimisessa korostui käsitys pitkäkestoisesta prosessista, joka edellyttää itseluottamusta ja selviytymisen tunnetta. ”(87) Opinnäytetyösuunnitelma on kaikkinensa iso
urakka, mutta kun loppuun on viety, voi jo huokaista, että ehkä pahin on jo takanapäin.” ”(1162) Kärsivällisyyttä, aikaa ja motivaatiota tällainen prosessivaiheinen
työ kyllä vaatii. Ei auta muu kuin tehdä, koska myöhemmin se sitten palkitaan.”
Vertaistilanne tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää myös toisen osapuolen pyrkimyksiä
ja ajatteluprosesseja. ”(84) Pyrin vertaisena ymmärtämään myös heidän tapansa
edetä prosessissa, jotta voin antaa palautetta rakentavasti ja kannustavasti.” ”(647)
Välillä tuli itselle tunne, että minä vertaisena vaadin selityksiä ja perusteluja. Mutta
oletan tilanteen olevan sykäyksen ajattelun eteenpäin viemiselle.” Vertaistilanne
oppimisympäristönä tarjosi opiskelijalle sosiaalisen yhteisön, jossa mielipiteitä
pohdittiin ja vertailtiin yhdessä. ”(1104) Minulle valkeni entisestään vertaistilanteen
merkitys. Ymmärrän vastuuni ja merkitykseni ohjattavien vertaisena olemisessa
entistä paremmin.” ”(254) Olin käynyt itse läpi pitkällisen ajatusprosessin. Pyrimme
yhdessä miettimään, miten ongelmat opinnäytetyön tekemisessä ratkaistaisiin.”
Syväoppimisen perusteet
Syväoppimisen perusteet -pääteemassa muodostuivat alateemat merkityksellinen
oppiminen, kriittinen oppiminen ja tiedon soveltaminen. Tärkeät ilmaisut olivat
sisällöllisesti aikaisempaa syvällisempiä.
Merkityksellinen oppiminen -alateema liittyi opiskelijan kykyyn hallita ja ymmärtää käsiteltäviä asioita, reflektoida oppimista ja hahmottaa asiakokonaisuuksia
sekä taitoon tehdä omia päätelmiä yhdistämällä erilaista tietoa. Oppiminen kuvasti
opiskelijan aktiivista ja päämäärätietoista otetta oppimiseen. Opiskelija kuvasi yksityiskohtien liittämistä laaja-alaiseksi asiakokonaisuudeksi. ”(1d) Mielessämme siintää jo, miten limitämme vuorovaikutuksen ja dialogin, asiakkaan ja hoitotyöntekijän
kohtaamisen sekä yhdenvertaisuuden. Siinäpä onkin pähkinä purtavaksi, mutta reflektio käynnistää uusia ajatteluprosesseja.” Asian liittämistä uudenlaiseen kontekstiin kuvattiin myös. ”(1a) Opinnäytetyönne ihmiskäsitykseksi olette valinneet humanistisen ihmiskäsityksen. Sitä voisi purkaa enemmän auki ja perustella valintaa
suhteessa tutkittavaan ilmiöön.” Reflektoidessaan opiskelija liittää eri näkökulmia
omaan opinnäytetyöhönsä. Näin yksityiskohdat ovat sulautumassa yhdeksi asia
kokonaisuudeksi. ”(97) Opin katsomaan opinnäytetyösuunnitelmaa kokonaisuutena,
prosessina. Lukiessa kokonaista suunnitelmaa ja keskusteltaessa siitä vertaisen
kanssa näkökulmani työhön laajeni.” Vertainen edisti oppimisen merkityksellisyyt335

tä. ”(461) Vertaisen tarkentavat puheenvuorot auttoivat edesauttamaan asiakokonaisuuden ymmärtämisessä.”
Merkityksellinen oppiminen edellyttää opiskelijalta kohteena olevan ilmiön
ymmärtämistä, jotta hän pystyy peilaamaan toisen oppimista omaansa. ”(61) Lukiessa ajatuksella toisen samassa vaiheessa olevaa opinnäytetyötä, voi nähdä myös
oman opinnäytetyönsä aivan eri valossa.” Oppimisen merkitys ja vastuu omista
päätelmistä tuli ilmi seuraavassa lausumassa. ”(156) Vertaiset osasivat keskittyä
olennaiseen… He eivät antaneet suoria vastauksia vaan johdattelivat meidät ajattelemaan itse eri tavalla.”
Kriittinen oppiminen liittyi asioiden perusteluihin ja niiden vertailuihin. Perusteluihin liittyvä oppiminen oli syventynyt aikaisemmasta siltä osin, että perusteluja
ei pidetty yleisesti pelkästään tärkeänä vaan jopa oman oppimisen kehittämisen
kohteena. ”(366) Kaikki asiat pitää osata perustella miksi minkäkin asian valitsen ja
siihen haluan itse kiinnittää jatkossa huomiota.” ”(1709) Tutkimuksiin perustuvaa
tietoa ja perusteluja yleensäkin opettelen käyttämään enemmän.” Myös ohjattava
arvioi keskustelun merkitystä perustelujen avulla. ”(456) Oli hyvä kuulla hänen
mielipiteitään ja ehdotuksiaan, joita hän myös pystyi perustelemaankin hyvin minulle.” Kriittistä oppimista kuvasi opiskelijan omat lopulliset päätökset ja valinnat,
miten hän prosessiaan jatkaa. ”(211) Opin myös sen, että vaikka toiset antavat erilaisia ehdotuksia työhön, niin itse opinnäytetyön tekijöiden on tehtävä päätökset ja
ratkaisut eri tilanteissa.” ”(212) Kannattaa pysyä oman ’punaisen langan’ mukana,
eikä lähteä joka suuntaan. Kun osaa perustella omat valinnat, niin kaikki on ok.”
Vertaistilanteet ainutkertaisina oppimisympäristöinä luovat opiskelijalle näköalapaikan miettiä erilaisia selityksiä ratkaisuilleen ja valinnoilleen vertailemalla opiskelijoiden mielipiteitä ja perusteluja. ”(233) …keskusteluissa tuli esille oppimista molempien prosesseista, oppimista toisien vertaistapaamisista. Koko prosessi alkaa yhä
enemmän jäsentyä.”
Vertailua tapahtui suhteessa opinnäytetyösuunnitelmaan, tehtyihin ratkaisuihin
ja omaan aikaisempaan oppimiseen. ”(93) Opin arvioimaan kriittisesti vertaisten
opinnäytetyösuunnitelmaa, sekä lukemaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa suunnitelmaa.” Vertaistyöskentely antoi mahdollisuuden hyödyntää jokaisen opiskelijan
kognitiivisia resursseja opiskelijan oman ymmärryksen laajentamisessa. ”(99) Kun
arvioin toisen opinnäytetyötä, kykenen katsomaan omaa opinnäytettä kauempaa,
aivan kuin ulkopuolisen silmin, ja suhtautumaan siihen kriittisesti.”
Tiedon soveltaminen -alateema kuvasi oppimista tiedon tutkimuksellisuuden ja
hoitotyön käytännön soveltamisen näkökulmasta. Tutkimuksellisuuskuvaukset opis336

kelijan oppimisesta liittyivät opinnäytetyöprosessin tai yleensä tutkimusprosessin
rakenteellisiin asioihin, kuten lähteisiin, tavoitteisiin, tutkimusongelmiin, tietoperustaan ja koko opinnäytetyön rakenteeseen. Opiskelijat olivat oppineet ymmärtämään
tutkimuksellisten asioiden yksittäisten piirteiden tai niiden kokonaisuuden merkityksen opinnäytetyössä. ”(688) Opimme suuria asioista opinnäytetyösuunnitelman
osalta: tavoitteet, tutkimustehtävät ja keskeiset käsitteet.” ”(170) Työssämme teoria
ja tutkimustieto ovat irrallaan aiheestamme, joten siihen täytyy nyt panostaa enemmän.” ”(481) Tässä prosessin vaiheessa työn elementit ovat selkeytyneet itselle,
mutta ne ovat vielä irrallaan toisistaan.” Opiskelija kuvasi oivaltaneensa yhden
asian, kun vertainen oli esittänyt kysymyksen: ”(1499) Operationaalistatteko te
esimerkiksi teorian avulla lomakkeeseen kunkin osa-alueen?”
Tutkimuksellisiin elementteihin liittyvää oppimisen tarvetta opiskelijat kuvasivat esimerkiksi toteamalla, että ”opin arvioimaan”, ”en osannut vielä ollenkaan
miettiä”, ”heräsi ahaa-elämys” tai ”keskusteltiin perin pohjin.” Aikaisempaa selvemmin opiskelija perusteli, miksi hänen tulee syventyä opinnäytetyön rakenteellisiin seikkoihin. Opiskelija oli oppinut vertaistilanteessa, että erilaiset ratkaisut ovat
myös hänen prosessissaan mahdollisia. ”(43) Opimme ohjattavaltamme toista tapaa
tehdä opinnäytetyötä, sillä itse teemme tuotteistettua opinnäytetyötä.” ”(98) En ole
aikaisemmin juuri ajatellut, kuinka monella eri tavalla opinnäytetöitä tehdään.” ”(217) Minulle on selkiytynyt yhä enemmän opinnäytetyö prosessi.” Osin
opiskelija oli oppinut ymmärtämään tiettyjen asioiden tärkeyden. ”(1136) Omassa
opinnäytetyössäni aion kiinnittää huomiota käsitteiden määrittelyyn, koska olen nyt
huomannut niiden tärkeyden ja, että ne täytyy olla täsmällisesti kerrottu ja rajattu.”
Oheinen esimerkki opiskelijan vertaispalautteen koonnista kuvaa hänen tutkimuksellista oppimistaan. ”(1509) Pääasiat, eli luotettavuus, eettisyys ja muu pohdinta olivat asiallisia. K:n aihe ei jotenkin meidän mielestämme natsaa kokonaisuuteen ja otsikkoon? Pomppaus yhtä äkkiä kyseiseen aiheeseen, kun tarkastellaan
läheisten kokemuksia. Opinnäytetyön siirrettävyys, miten on, voisiko työn tuloksia
hyödyntää laajemminkin? Sisällysluettelo oli hyvin selkeä ja hyvä, looginen ja esimerkillinen. Aineiston hankinnan riskejä ei ole käsitelty, samoin ei myöskään muita
mahdollisia haasteita. Lähteet olivat monipuolisia ja hyviä ja uusia. Sivulla 5 oleva
Rauhala -lähde ei löydy lähdeluettelosta. Työ oli kirjoitettu ammattimaisesti ja hyvällä suomenkielellä, asiatekstiä, helppoa ja soljuvaa luettavaa. On mielenkiintoista, hyvää ja ihailtavaa tekstiä. Päätimme ohjauksen toteamalla, että prosessi alkaa
selkiytyä itse kullekin ja tästä on hyvä edetä kohti lopullista opinnäytetyötä.”
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Käytännön hoitotyöhön liittyvät tiedon soveltamisen piirteet nousivat aikaisempaa merkityksellisemmiksi oman oppimisen, tutkittavan ilmiön ja kontekstin suhteen. ”(31) Opin paljon perhepalveluista.” ”(85) Vertaisena sain itselleni myös työn
asiasisällöstä, joka on kytkettävissä kaikkeen hoitotyöhön.” ”(1182) Pyrin arvioimaan tietoa aikaisempaa enemmän oppimisneuvolan ja kuntoutujien ryhmätoimintaan.” Vertaistilanteessa opittiin aiheen sisällöstä joko sen tuttuuden, ”(76) Opin
aivan uudesta näkökulmasta, vaikka aihe oli tuttu”, tai sen tuntemattomuuden vuoksi, ”(2) Aihe on itselle aika vieras.” Vertaistilannekeskusteluissa kaivattiin usein
aiheen kuvausta asian nykytilan osalta. ”(1497) Miten lääkehoito toteutuu tällä hetkellä kotihoidossa eli mitä ongelmia hoitotyön näkökulmasta siinä on”. Kontekstin
kuvauksella pyrittiin liittämään aihe sisältöineen hoitotyön käytäntöön, samoin haluttiin tulla tietoiseksi aiheen tärkeydestä. ”(485) Vertaisilta saamani palautteen
mukaan sain uskoa siihen, että asiaa kannattaa hoitotyössä selvittää ja kehittää.”
Opinnäytetyön päätavoite on asiantuntijuuteen kehittyminen ja sen soveltaminen. Oppimista kuvattiin yleisen työelämän kehittymisen sijasta oman hoitotyön
asiantuntijuuden kehittymisen kautta. ”(203) Itselleni tärkeintä tässä opinnäytetyöprosessissa on nimenomaan oma asiantuntijuuteen kasvaminen sekä tutkivan työotteen ja hoitotyön laadun kehittämisen oppiminen ja ottaminen osaksi hoitotyön arkea.” ”(474) Vertainen tuki ajatustani asiantuntijuudesta työssäni ja koki sen tulevan
hyvin esiin.”
Pintaoppiminen
Pintaoppimisen pääteemassa tuli esille aikaisemmat alateemat virheet ja puutteet
paperista ja tenttisuoritus, joiden sisällöt pääasiassa vahvistuivat aikaisemmasta.
Muotoseikat ja läpi käymällä -keittokirja -alateemojen sisällöt pysyivät aiheanalyysin sisältöjen kaltaisina.
Virheet ja puutteet paperista -oppiminen syveni opinnäytetyöprosessin edetessä.
Asiaa kuvattiin verbi-ilmauksin ”löysin”, ”etsin” ja ”korjasin”. Toisaalta kun opiskelija oli saanut itseluottamusta ja kokemusta opinnäytetyöprosessista, hän kiinnitti
aikaisempaa enemmän huomiota virheiden etsimiseen. ”(51) Löysi ne samat tietyt
virheet siitä omastakin työstä, kun katsoi välillä toisten työtä, josta ne virheet näki
helpommin.” ”(94) Tavallisimmat virheet kuitenkin onnistuin työstä löytämään (pääasiassa kielioppivirheitä ja puutteita mm. lähdemerkinnöissä).” Osalla opiskelijoista
pintasuuntautuva oppiminen vahvistui. Vertaisen merkitys korostui myös virheiden
etsijänä. ”(240) Hän etsii puolueettomasti työn virheet sekä korjausmahdollisuudet.”
338

Opiskelija ilmaisi virheiden etsimisen sijaan, että ”(1156) …opin sen, mikä työssäni
on hyvää ja mistä tarvitsisi vielä lisää tietoa”. Puutteellisuuksien tarkkaa ruotimista
kaikki eivät pitäneet enää tarpeellisena. ”(569) Korjaustarpeet otettiin asiallisesti
vastaan. Itsestä vain tuntui esim. oikeinkirjoitusvirheiden esille tuonti suorastaan
typerältä vaikka pilkku väärässä kohti voi aiheuttaakin jopa plagiointisyytteen.”
Tenttisuorituksen alateemaa leimasi aikaisempaa selvemmin opiskelijan käsitys
opinnäytetyön hyväksytystä suorituksesta. Oppimisen säätely perustui edelleen ulkoisiin suoritteisiin ja opettajan auktoriteettiin, ei opiskelijan omaan kehittyvään
reflektointiin. ”(149) Vertaistilanteessa en juurikaan oppinut uutta, sillä opinnäytetyösuunnitelmamme oli jo valmis, eikä vertaisillamme ollut siihen mitään lisättävää/muutettavaa. Ainoastaan yhdestä kohdasta he mainitsivat, että voisi lisätä uuden sanan yhteen lauseeseen. Näin lauseesta tuli ymmärrettävämpi.” ”(184) Meillä
ei varsinaisesti ollut ohjauksen tarvetta, sillä olimme aikaisemmin käyneet ohjaavan
opettajamme juttusilla.” Hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman paperi oli osoitus
opiskelijalle siitä, että asia oli oikein, minkä jälkeen siitä ei ollut keskustelun tarvetta.
Tenttisuoritus-nimitys kuvaa tiedon dualistista ja lineaarista käsitystä, joka on
pintaoppimiselle luonteenomaista. ”(166) En oikeastaan oppinut paljonkaan uutta
tässä tilanteessa. Olemme itse jo paljon pidemmällä opinnäytetyömme tekemisessä
kuin mitä vertaisemme N ja N, joten he eivät paljoa voineet meille antaa.” Oppiminen on eräänlaista tiedon määrää ja sen oikeellisuuden tai vääränlaisuuden punnitsemista prosessin eri aikoina. ”(1157) Kannattaa tavata ohjaavaa opettajaa ja vertaisia useasti, ettei tee turhaa työtä, jos opinnäytetyö on menossa väärille raiteille.” ”(234) Pääsen työstämään oikeaa versiota paremmin.” Virheiden ja puutteiden
etsiminen paperista ja tenttisuoritus alateemat osoittavat, että oppimisen itsesäätely
on opiskelijalla heikkoa ja se perustuu vertaisen antamiin vihjeisiin. Oppiminen on
tiedon vastaanottamista. (Nieminen ym. 2004: 390.)
Oppimisen attribuutiot
Ajankäytön hallitsemattomuus ja voimavarojen puute esiintyivät edelleen oppimista
estävinä asioina, mutta vähemmän kuin aiheanalyysin aikana. Opinnäytetyösuunnitelmaan liittyvää vertaistilannetta ja siihen liittyvää oppimista haittasivat myös kokemus motivaation ja osaamisen puuttumisesta. Oppimista edistäviä kuvauksia oli
aikaisempaa enemmän ja ne liittyivät motivaatioon, ilmapiiriin ja osaamiseen. Tur-
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hautuneisuuteen ja vertaistilanteissa toimimiseen liittyviä oppimisen esteitä ei enää
kuvattu.
Ilmapiirin avoimuus, vapautuneisuus, tasapuolisuus ja rauhallisuus loivat kokemuksen onnistuneesta tilanteesta, joka edisti oppimista. ”(288) Avoin, vastaanottavainen ja positiivinen ilmapiiri auttoi tavoitteiden saavuttamisessa.” Oppimista
edistävä ilmapiiri voi syntyä usealla eri tavalla. Opiskelija arvosti vertaistilanteessa
luonnollisuutta ja aitoa mukana olemista, jotka loivat opiskelijalle väljyyden tunteen. ”(1239) Leppoisa tunnelma antaa mahdollisuuden vapaaseen keskusteluun ja
sitä kautta uusien näkemysten löytämiseen vertaustilanteen jälkeen.” Ilmapiirin
suotuisuus edisti keskustelua ja vuorovaikutussuhteen avoimuutta. ”(622) Vertaistilanne oli ilmapiiriltään todella hyvä ja asiat käytiin läpi yhteisymmärryksessä.”
Usein ilmapiiriin liittyvänä ja oppimista edistävänä tekijänä tuotiin esille opiskelijoiden keskinäinen tuttuus. Tuttuus tuki asioiden avointa, rehellistä ja asiallista keskustelua. ”(654) Tuttujen luokkakavereiden kanssa pystyy olemaan rennosti ja sanomaan asiat niinkuin ne oikeasti ovat.” Luonteeltaan avoimet ja sosiaaliset opiskelijat
ruokkivat vuorovaikutusta ja saavat ujoimmatkin opiskelijat mukaan, mikä muovaa
suotuisaa ilmapiiriä. Lisäksi ilmapiirin kannalta tärkeää on opiskelijaryhmän pysyvyys ja sitoutuminen. (Repo-Kaarento 2007: 58, Siitonen & Valo 2007: 57.)
Motivaatio-alateemaan sisältyvät kuvaukset ilmensivät motivaation puuttumista
tai sen vahvuutta. Motivaatioon liittyviä tärkeitä ilmaisuja oli paljon. Motivaation
puuttumiseen liittyivät vertaistilanteen epäonnistumisen kokemukset. Opiskelijan
sisäisen motivaation puute, yhteistyön puute, vertaistilanteeseen valmistautumattomuus, huonot asenteet ja ohjattavan sitoutumattomuus loivat tunteen vertaistilanteen
tarpeettomuudesta. Vertaistilanteen onnistumista esti opinnäytetyöntekijöiden keskinäinen yhteistyön puute. ”(323) Välillä tuli olo että ’ohjaus’ valui kuin vesi hanhen
selästä, ei yksi ihminen voi ottaa vastuuta parina tehtävästä työstä ja saadusta palautteesta sekä vastata ehdotuksiin.” ”(63) He eivät ota tätä vertaistilannetta ’opikseen’, vaan pakkopullana.” ”(655) Mielestäni tytöillä olisi asenteen korjaus ja motivaation kohentaminen paikallaan.” Kun osallistujalta puuttuu motivaatio ja asenne
on huono, se vie pohjaa vertaistilanteiden tarkoitukselta.
Motivaation puute ilmeni myös valmistautumattomuutena ja sitoutumattomuutena vertaistilanteeseen. Opiskelija tunsi tämän jopa koko vertaistoimintaa horjuttavana asiana. ”(58) …paikalla oli kaksi vertaista ja yksi opinnäytetyöntekijä, vaikka
tekijöitä on kaksi. Tämä syö pohjaa tehdyltä arvioinnilta ja palautteenannolta, horjuttaa koko vertaisajatuksen asemaa.” Sitoutumisen puuttumista kuvasi myös se,
että ohjattavat tulivat myös itse tilanteeseen valmistautumattomina. ”(292) Opinnäy340

tetyösuunnitelmaa he eivät toimittaneet lainkaan, koska heidän mielestään se ei ollut
edennyt vielä analyysivaiheesta ja totesivat sen olevan tarpeeton. Tämä seikka esti
valmistautumistani ja tilanne tuntui turhalta.” Suunnitelmavaiheessa opiskelijat
arvioivat toisen motivoitumista hänen perehtyneisyydellään opinnäytetyöhön. Jos
ilmeni, että siihen ei ollut perehdytty, se aiheutti pettymyksen. Perehtyneisyys osoitti
opiskelijalle vertaisen motivaatiota opinnäytetyötä kohtaan. ”(1329) Vertaistapaamiset on kuitenkin tarkoitettu työn edistymisen kannalta merkitykselliseksi. Meidän
työhön ei oltu tutustuttu ennakkoon, koska sellaisen vaikutuksen sain tapaamisen
aikana. Seuraavalla kerralla täytyy ihan perustellusti etsiä jokin kunnon motiivi
vertaistilanteeseen.” Joku vertainen epäili vertaistilanteen motiivia. ”(302) Suunnitelman tekijä halusi, ainakin minusta tuntui, varmistaa itselle, että on ymmärtänyt
suunnitelman teon oikein. Ja oikeastaan en ollut varma, oliko hän itse valmistautunut asiaan vai tuliko hän vain kuuntelemaan, mitä mieltä olemme suunnitelmasta.”
Motivaatiota estävänä asiana mainittiin myös kilpailuhenkisyys. ”(1336) Itse
tunnen välillä, että ryhmässämme on joillakin kilpailuhenki opinnäytetyön tekemisessä.” ”(1335) …monien pitäisi oppia ymmärtämään ja ottamaan tilanteet oppimistilanteina eikä niin, että joku ’varastaisi’ ideoita toiselta.” Kuitenkin todettiin, että ”(127) …vertaisena oleminen on itse opittava.” Kilpailullisessa vertaisryhmässä
esiintyy kielteinen keskinäisriippuvuus, epäluottamus ja työskentelyyn sitoutumattomuutta. Opiskelija ei saa myöskään tukea toiselta opiskelijasta. (Johnson & Johnson 2009, Repo 2010: 8.)
Motivaatio oppimista ylläpitävänä tekijänä oli merkittävä. Motivaatiota määrittivät opiskelijoiden kuvauksissa vertaistilanteeseen valmistautuminen, ajankäyttö ja
asenne. Vertaistilanteeseen valmistautuminen liittyi esimerkiksi opinnäytetyösuunnitelman lukemiseen ja kriteereiden laatimiseen. ”(265) Opinnäytetyösuunnitelman
läpikäynti sekä kriteereiden asettaminen.” Vertaisen merkitys motivaation lisääjänä
näkyi kuvauksessa: ”(501) Hän paneutuu vertaisen työhön ja on löytänyt hyvin vahvuudet ja heikkoudet. Ne ovat jopa osuneet kohdalleen meidän omien arvioiden
kanssa. Olemme saaneet vertaiselta hyvät kriteerit.” Myös virheistä oppiminen
näkyi: ”(1375) Olimme ottaneet edellisen ohjauksen virheet huomioon ja siten tilanne oli rakentava. Kysymysten anto etukäteen auttoi toimimaan vertaisena tehokkaasti ja siten hyöty oli mahdollisimman suuri.”
Motivaatio ilmeni myös aikataulujen sopimisena hyvissä ajoin ennen tapaamista. Vertaiselle jäi aikaa kirjalliseen suunnitelmaan perehtymiseen ja valmistautumiseen. ”(368) Aikataulu oli etukäteen sovittu ja ajankäyttö oli tehokasta.” Kuvausten
perusteella oppimista edisti eniten asenne. ”(1261) Hyvin suunniteltu on puoliksi
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tehty. Kaikilla oli myönteinen asenne tapahtumaan ja se vaikutti siihen miten tilanne
onnistui.” Omaa oppimista lisäävänä asenne- ja motivaatiotekijänä oli vertaistilanteen merkityksen ymmärtäminen. ”(564) Asenteeni vertaistilannetta kohtaan on
parantunut, kun nyt ymmärrän paremmin, mitä tilanteeseen kuuluu.” ”(636) Jokainen oli läsnä tilanteessa ja omasta asenteesta voin sanoa, että koitan ammentaa ja
oppia tilanteista aina jotain uutta.” Luottamus vertaiseen ja tämän asenne lisäsivät
opinnäytetyötekijän motivaatiota. ”(536) Vertaisella on todella kiitettävä tapa valmistautua näihin tapaamisiin ja hän oli paneutunut todella hyvin asiaan, joten tämäkin kertoo sen, että hänellä on oikea asenne opinnäytetyön tekemiseen ja vertaistapaamisiin.”
Osaamisen alateemaan liittyvät kuvaukset olivat sekä kielteisiä että myönteisiä.
Osaamisen puute liittyi opinnäytetyöprosessin tutkimuksellisiin ja rakenteellisiin
asioihin sekä opinnäytetyöaiheen muuttumiseen ja tätä kautta osaamattomuuden
kokemiseen. ”(369) Ainoa oppimista estävänä tekijänä oli oma tietämättömyys tuotteistamisprosessista.” ”(1229) Tuntuu ettei oikein ole tehnyt kaikkea, mitä vertaisena
oleminen vaatisi, koska ei jaksa perehtyä kunnolla ihan toisentyyppiseen työn sisältöön. Ei ymmärrä tarpeeksi asiasta.” Opiskelija koki, että opinnäytetyöprosessien
erilaisuus esti oppimista. Opiskelija kuvasi ratkaisuaan: ”(1285) Vertaisena olisi
tietenkin helpompi toimia, jos osaisi itse paremmin tutkimustoiminnan perusteita.
Mutta niillä eväillä edettiin, mitä matkanvarrelta on mukaan saatu.” Opiskelijan
osaamista saattoi estää myös lukihäiriö. ”(1154) Minä lukihäiriöisenä ihmisenä
tartten vaikeiden asioiden sisäistämiseen aikaa kuten kun toisella on sellainen aihe
joka on minulle vain sellaiset henkilöt jotka käyvät meiltä asiakkaita hakemassa
sairaalaan tai mutta en avustamassa.”
Oppimista esti myös opiskelijan kokemus osaamisen puutteesta suunnitelmaan
liittyvässä vertaistilanteessa, mikä johtui siitä, että ohjattavan aihe oli ratkaisevasti
muuttunut. Opiskelija toivoi, että suunnitelmaan liittyvä keskustelu olisi edellyttänyt
myös uuteen aiheanalyysiin perehtymistä. ”(118) Uuteen aiheanalyysiinkin olisi
pitänyt tutustua, jotta olisi voinut hahmottaa paremmin suunnitelmaa ja aihetta.” ”(310) Ohjattavillamme muuttui koko opinnäytetyön aihe aiheanalyysin jälkeen.
Eivätkä he ole informoineet meille siitä.” Kun aiheanalyysin jälkeen tapahtui muutoksia opinnäytetyön aiheessa, eivät vertainen ja ohjattava kertoneet muutoksista
toisilleen ennen seuraavaa tapaamista. Nämä vertaisparit tapasivat vain ”pakollisissa” tapaamisissa.
Ohjattava ja vertainen eivät arvostaneet omaa erilaista osaamistaan, kun vertaistapaamiseen liittyvä oppiminen jäi olemattomaksi opettajan ja työelämän ohjaajan
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äskettäisen tapaamisen vuoksi. ”(656) Vaikutti ehkä hieman, että opinnäytetyön
tekijälle ei ollut meistä suurinta mahdollista hyötyä, mutta se varmaan johtui siitä,
että tapaaminen ohjaavan opettajan ja työelämän ohjaajan kanssa oli juuri ollut.” ”(1353) Vertaisilta tuli muutama hyvä ehdotus, vaikka emme suuremmalti tunteneet tarvetta ohjaukselle; olimmehan käyneet ohjaavalla opettajalla juuri aikaisemmin.” Perusteluissa mainittiin usein myös se, että opettajan kanssa oli käyty läpi
samoja asioita kuin vertaistilanteessa. Vertaisen merkitys ei ollut aina selkiintynyt
opiskelijalle. Osaamisen puute näyttäytyi myös opinnäytetyösuunnitelman keskeneräisyydessä. Opiskelijat kertoivat, että keskeneräisyys osoittaa osaamattomuutta ja
suunnitelman keskeneräisyyden vuoksi suunnitelmasta ei riitä keskusteltavaa. Keskeneräisyyteen liittyi käsitys tenttisuorituksesta. ”(637) T harmitteli sitä, että työ on
niin keskeneräinen ja halusi mielipiteen, onko parempi käydä keskustelua keskeneräisestä vai jo valmiista työstä.” ”(941) Itselläni on kova kynnys lähettää liian
keskeneräinen työ, jolloin sen työstäminenkin on hitaampaa ja kapea-alaisempaa.”
Tunne osaamisesta lisäsi opiskelijan oppimisen varmuutta. Varmuus tuli siitä,
että opiskelijalla itsellään oli samanaikaisesti meneillään oma opinnäytetyöprosessi. ”(353) Omaa ohjattavuutta helpotti samassa tilanteessa oleminen, tiedetään,
mistä puhutaan. Ollaan samassa veneessä.” Käsitys omasta oppimisesta loi myös
kokemuksen osaamisesta. ”(1274) Myös se vaikutti, että prosessi on edennyt jokaisen omassa päässä, joten asiat eivät tunnu niin vaikeilta kuin esim. analyysivaiheessa.” Osaamisen varmuutta toivat myös alan työkokemus ja aihepiirin tuttuus. ”(728) …teemme opinnäytetyötä samaan aihepiiriin, jonka vuoksi ymmärsimme hyvin toisiamme.”
Yhteenveto opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanteissa oppimisesta
Yhteistoiminnallisuuteen liittyvää oppimista kuvattiin dialogisena kohtaamisena,
luottamuksen syventymisenä, yhdessä erilaisia näkökulmia avartavana ja voimaantumisena sekä voimaannuttamisena. Opiskelija toimi tasavertaisesti toisen rinnalla.
Kun yhteistyö oli käynnistynyt jo muutamia kuukausia aiemmin, vertainen ja ohjattava olivat tulleet tutuiksi ja tietoisuus yhdessä oppimisen mahdollisuuksista lisääntyivät. Heidän välilleen oli kehittymässä vastavuoroinen me-suhde, ja merkityksellistä suhteessa oli yhdessä oleminen. Kohtaaminen ja kunkin osaaminen auttoi yhteistoiminnallisen oppimisen mahdollistumista.
Dialoginen kohtaaminen on jo vaativaa, koska se edellyttää oman minuuden
avoimuutta, joka vaatii vertaistilanteessa suotuisaa ilmapiiriä ja aktiivista läsnä
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olemista. Opiskelija oli sitoutunut vertaistilanteisiin, ja hänellä oli halu ymmärtää
toisen opiskelijan ajatuksia. Tämä mahdollisti vastavuoroisuuden ja yhteisen oppimisen kokemisen. Oppimista tukeva kohtaaminen on reflektiivinen prosessi, jossa ”minä tarvitsen sinua – tullakseni minäksi” (Ojanen 2006). Opiskelijoiden välisessä suhteessa tuli olennaiseksi vastavuoroinen ymmärtäminen, jota tukivat myös
luottamuksen syventyminen ja yhdessä oppiminen. Kokemukset omasta oppimisesta
toisen opiskelijan avulla edistivät entisestään luottamusta. Myös aikaisempien kokemusten pohdinta mahdollisti uuden yhteisen ymmärryksen kehittymistä. Vertaistilanteissa rakennettiin yhdessä toimintakenttää, joka toimi opiskelijan ja opiskelijoiden välisenä oppimisen aktivoijana.
Voimaantumisen avulla opiskelija tunsi saaneensa uudenlaisen otteen ja tunteen
opinnäytetyötä kohtaan. Opiskelija voimaantuu vain omasta halustaan, mutta toiset
opiskelijat tarjoavat siihen mahdollisuuden. Voimaantumiseen ja voimaannuttamiseen suuntasivat toisen opiskelijan turvana kokeminen, prosessin samanlaisuuden
kokeminen, tilanteen kannustavuus sekä kannattelevuus ja ahdistuksen hälveneminen. Opinnäytetyöprosessin tässä vaiheessa opiskelija oli sosiaalistunut omaan vertainen-ohjattava -ryhmäänsä. Opiskelija huomasi opiskelijan, jonka kanssa voi olla
vuorovaikutuksessa ja joka antoi sosiaaliselle oleskelulle oikeutuksen. (Nurmi
2006.) Voimaantuminen osoitti opiskelijan kiinnittymistä vertaisryhmän jäseneksi
(Wenger 2003, Johnson & Johnson 2009).
Vertaisen itseluottamuksen kehittyminen ilmeni keskustelutaidon varmuutena
sekä käsityksenä vertaisena edistymisestä ja vertaistilanteesta oppimisympäristönä.
Keskustelutaidon varmuus osoitti opiskelijan keskustelutaidon kehittymistä. Keskustelu rakentuu kysymyksistä ja vastauksista, joita ei voi määritellä ennalta tarkasti, ja
se rakentuu osallistujien lähestymistavasta. Keskustelussa opiskelijalla oli tilannetajua ja hän pyrki kysymyksillä, vastauksilla, tarkentamisilla ja selventämisillä ymmärtämään itsensä ja ohjattavansa oppimista ja ohjattava halusi saada vastauksia
vaikeiksi kokemiinsa asioihin. Toisaalta vertaisen kysymykset ja tarkennukset osoittavat, että hän oli kiinnostunut ohjattavasta, kuunteli häntä ja osoitti hänelle välittämistä. (Onnismaa 2007: 27–30.) Opiskelijalle oli selkiintynyt, mikä on vertaisen
tehtävä ja vastuu. Vertaisena kehittyminen osoitti, että opiskelija arvioi itseään ja
toimimistaan vertaistilanteiden onnistumiseksi. Vertaisena olemista ei enää ihmetelty eikä hämmästelty. Ruohotien (2005: 101) mukaan opiskelijan kehittymisen edellytyksenä on, että hän tulee tietoiseksi omasta kognitiivisesta toiminnastaan ja oppimisen vaikutuksista. Vertaisen kanssa käydyt keskustelut avaavat uusia näkökulmia ja haastavat opiskelijan arvioimaan omia käsityksiään yhä uudestaan (Repo
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2010: 177). Kun opiskelija kehittää oman oppimisen ohjausta ja arviointia, hän saa
lisää resursseja vastata yhä monisäikeisempiin oppimisen kysymyksiin myös vertaistilanteissa. Opiskelijan itsesäätelytaidot ja tiedot kehittyvät.
Vertaistilanne oppimisympäristönä innosti ja mahdollisti oppimisen, ja siitä
saava hyöty tiedostettiin. Opiskelija luotti omaan oppimiseensa vertaistilanteessa
samalla, kun yhdessä oppimisen merkitys avautui. Vertaistilanne fyysisesti yhdistävänä oppimisentilana ei ole riittävä, vaan tarvitaan toimintaa yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi. Yhteinen tavoitekaan ei ole riittävä, vaan tarvitaan kiinnostusta ja
tietoisuutta toisen opiskelijan toiminnasta suhteessa kokonaisuuteen. Jokaisen vertaistilanteeseen osallistuvan opiskelijan on tiedostettava oman toimintansa merkitys
kokonaisuuden muodostumiselle tässä situaatiossa. (Saari 2006: 212.) Merkittäväksi
opinnäytetyöprosessin aikana muodostuu se, miten opiskelija hyödyntää ja kehittää
vertaistilannetta sosiaalisena oppimisympäristönä ja sen tukevaa voimaa toimiessaan
vertaisena tai ollessaan ohjattavana. Vertaistilanne oppimisympäristönä korostui
tässä kontekstuaalisena sekä pedagogisena että didaktisena ulottuvuutena. Opiskelija
itse on osa oppimisympäristöä ja hän vaikuttaa siihen omilla toiminnoillaan ja tulkinnoillaan (Repo 2010: 107).
Syväoppimisen perusteissa säilyivät aikaisemmat alateemat. Merkityksellisessä
oppimisessa opiskelija pyrki ymmärtämään asioita kokonaisuuksina. Opiskelija oli
vertaistilanteissa avoinna kohtaamaan uusia asioita, ja toisen opiskelijan esille tuomat ajatukset auttoivat opiskelijaa reflektoimaan opinnäytetyönsä sisältöä ja yleensä
omaa oppimistaan. Opiskelijat olivat valmiita yhdessä tarkastelemaan omia aikaisempia käsityksiään keskustelun kohteena olevista asioista. Keskustelun aikaista
reflektiota edisti jo opiskelijalla oleva opinnäytetyön sisältöön ja prosessiin liittyvä
kokemusosaaminen. Kriittiseen oppimiseen liittyvä asioiden perustelujen merkitys
syveni edelleen. Opiskelijan kriittinen oppiminen on yhteydessä reflektoivaan oppimiseen ja hänellä on myös vahva luottamus itseensä opiskelijana (Lonka ym. 2007).
Tiedon soveltamisessa oppimisen tarkastelu oli siirtynyt tieteellisyyden ja teoreettisuuden tarkastelusta tutkimuksellisiin asioihin. Opiskelija kertoi oppineensa ymmärtämään erilaisia tapoja toteuttaa opinnäytetyö. Lisäksi tietyt opinnäytetyöhön liittyvät yksityiskohdat saivat sisällöllisen mielekkyyden. Tiedon soveltamisessa korostui
opinnäytetyön kehittämisnäkökulma ja asioiden soveltaminen hoitotyön käytäntöön.
Asiantuntijuuteen kehittyminen edellyttää aitojen ongelmien ratkaisua ja oman ymmärtämisen pohtimista. Tiedon soveltaminen liittyi kriittisen oppimisen perusteluihin siltä osin, että opinnäytetyösuunnitelmassa kaivattiin aiheen nykytilan ja työelämän kontekstin kuvausta opinnäytetyön aiheeseen liittyen. (Tynjälä 2008.)
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Pintaoppimiseen liittyivät samat alateemat kuin aiheanalyysissäkin. Muotoseikat ja läpi käymällä -keittokirja alateemat säilyivät sisällöllisesti samansuuntaisina. Virheet ja puutteet paperista sekä tenttisuoritus alateemat syventyi ja varmentui. Virheiden etsimistä kuvattiin jopa vertaistilanteen pääasiana. Oppimisen laatuun
vaikuttaa myös opiskelijan käsitys tiedosta. Kun tieto on absoluuttista ja muuttumatonta, se on ikään kuin oikeat vastaukset. Oppiminen on ulkoisen säätelyn varassa, ja
se on yhteydessä tietoa toistavaan opiskelijan opiskeluorientaatioon. (Perry 1970,
Lindblom-Ylänne ym. 2001, Nieminen ym. 2004.) Tenttisuorituksen kaltainen oppiminen syventyi käsitykseen valmiista opinnäytetyösuunnitelmasta. Tällainen oppiminen on yhteydessä käsitykseen tiedon oikein-väärin-dualistisuudesta, ja näin
opiskelijan käsitys suunnitelmasta perustui opettajan arviointiin hyväksytty-hylätty.
Kun opettaja oli hyväksynyt opinnäytetyösuunnitelman, se merkitsi vertaistilanteen
merkityksen vähenemistä ja mitätöimistä pintasuuntautuvalle opiskelijalla.
Oppimista estävät tekijät, ajankäytön hallitsemattomuus ja voimavarojen puute
pysyivät sisällöllisesti samanlaisina. Ilmapiiri koettiin uutena oppimista edistävä
asiana. Esille nousivat ilmapiirin avoimuus, rentous ja lämpimyys, jolloin opiskelijan ei tarvinnut pelätä epäonnistumistaan tai osaamattomuuttaan. Ilmapiirin suotuisuutta edisti se, että jokaisella opiskelijalla oli jo omakohtaisia kokemuksia vertaistilanteiden vaatimuksista. Vertaistilanne kannusti opiskelijaa jakamaan oppimista
koskevia tuntemuksiaan ryhmässä. Ilmapiirin oli yhteydessä se, miten opiskelija oli
valmistautunut ja sitoutunut vertaistilanteeseen. Tämä taas heijastui joko motivaation puuttumisena tai sen korostumisena.
Motivaatio liittyi yhteistyöhön, sitoutumiseen, valmistautumiseen ja asenteisiin.
Ruohotien (2005: 78–86) mukaan motivaatioon liittyvät muun muassa ihmisen sisäinen ja ulkoinen tavoiteorientaatio, epäonnistumisen pelko, itsearvostus, tulosodotukset ja usko omiin kykyihin. Esimerkiksi ihmisen arvot, asenteet ja mielenkiinnon
kohteet suuntaavat mielenkiintoa tiettyihin asioihin ja tehtäviin. Kirjoitelmista saatujen tulosten perusteella voidaan erottaa kahdenlaista suhtautumista vertaistilanteisiin. Uusi opiskelumenetelmä koettiin motivoivana tai vieraana. Vierauden seurauksena esiintyi motivaation puutetta. Vertaistilanteet merkitykselliseksi kokeva opiskelija sitoutui yhteistyöhön, valmistautui vertaistilanteisiin ja suhtautui myönteisesti,
koska se tuki sekä omaa että toisen opiskelijan oppimista. Motivoitumaton koki
vertaistilanteet jopa turhina oman oppimisen kannalta.
Osaamisen puute tai osaamisen varmuus liittyivät oppimisen edistymiseen.
Osaamisen puute liittyi opinnäytetyön tutkimuksellisiin asioihin, aiheen vaihtumiseen ja opinnäytetyösuunnitelman keskeneräisyyteen. Osaamattomuuden kokemuk346

set ilmentävät oppimista, ja ne ovat yhteydessä tietoa toistavaan oppimiseen, varmaan tietoon ja siihen, että keskustelu perustuu tosiasioihin. Aiheen sisällölliset
asiat tai opinnäytetyön erilainen toteutus eivät saaneet aikaan reflektointia tai kysymyksiä. Osaamisen tunnetta loi oman opinnäytetyön samanaikaisuus ja aikaisempi
työkokemus. Opiskelijalla oli tunne aiheen hallinnasta, jolloin hän pystyi tuomaan
omaa tietoaan ja tarjoamaan samalla ajattelun välineitä toisen opiskelijan reflektiolle. Näin hän osaltaan tuki vertaistilanteissa oppimista.
Vuorovaikutus ja ohjaussuhde vertaistilanteissa
Vertaistilanteiden vuorovaikutus oli syventynyt aikaisempaa sosiaalisempaan suuntaan. Tilanteessa olemisen pääteemaan liittyvät kuvaukset vähenivät edellisestä
kerrasta ja aikaisempaan vastaamattomuuden alateemaan liittyviä kuvauksia ei ollut.
Sosiaalisen vaikuttamisen pääteeman alateemoihin liittyviä ilmaisuja ei esiintynyt
tässä aineistossa. Pääteemoihin yhteistyösuhde ja yhteistoiminnallisuus liittyi ilmauksia aikaisempaa enemmän, ja niiden sisältö syveni (kuvio 30).
PÄÄTEEMA

ALATEEMA

TILANTEESSA OLEMINEN

Pakollisessa tilanteessa olo

YHTEISTYÖSUHDE

Yhteistyösuhde

YHTEISTOIMINNALLISUUS

Luottamuksen vahvistuminen
Molemminpuolisuus voimavarana

Eettinen herkkyys
OHJAUSSUHTEEN
PERIAATTEET

Oikeudenmukaisuus
Luotettavuus

Kuvio 30. Opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanteiden vuorovaikutus ja ohjaussuhde.
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Tilanteessa oleminen
Tilanteessa olemisen pääteemaan tiivistyi alateema pakollisessa tilanteessa olo, joka
kuvasi vuorovaikutuksettomuutta ja jossa tavoitteena oli suorittaa tilanne ”pois alta”.
Kaikkinensa tähän teemaan tulleita kuvauksia oli aikaisempaa vähemmän. ”(612)
Edelleen he kaipaisivat sitoutumista, eikä vaan pakollisen ja pakotetun tilanteen
viemistä läpi.” ”(712) Oli sellainen tunnelma, että äkkiä vain tämä ohi, eikä oltu
ajatuksella asiassa mukana.” Vertaistilannetta kuvattiin näissä tilanteissa epämiellyttävänä kokemuksena. ”(711) Tunnelma oli hieman kireä ja kiireinen. Minusta
ainakin tuntui, etteivät vertaiset olleet oikein paneutuneet työhömme, vaan se oli
kiireellä tulostettu ja lukaistu aamulla ennen koulun alkamista.” Vertainen tunsi
myös, että opinnäytetyöntekijät jopa vastustivat hänen ohjaustaan. ”(606) Itselleni
jäi tunne, etteivät ohjattavamme pitäneet siitä, että kritisoimme tai annoimme palautetta heidän työstään laisinkaan.” Opinnäytetyöntekijän vastarinta voi johtua esimerkiksi tunteesta olla arvostelun kohteena (Vilen ym. 2008: 142) tai motivaation
puutteesta.
Opiskelija kuvasi vuorovaikutuksen puuttumista näin: ”(613) Vuorovaikutus
vertaistilanteessa oli huono, enemmän yksipuolista jutustelua.” Vuorovaikutukseton
vertaistilanne ei tue opiskelijan oppimista ja kohtaaminen ei anna tukea prosessin
jatkamiselle. ”(1293) Ymmärrän toki, että tynkäsuunnitelmaa on hankala analysoida, mutta ideoita jatkosta olisi ollut kiva kuulla. Vikahan voi olla myös meissä, ettemme esittäneet toiveitamme ymmärrettävästi.” ”(765) Mitään asioita, joita heillä
oli noussut esille, ei ollut kirjoitettu mihinkään, vaan he koettivat muistella asioita.”
Keskusteluhaluttomuus voi johtua useasta eri syystä, kuten väsymyksestä tai tunteesta, että suunnitelma on jo valmis. ”(679) Olimme näet työstäneet ja korjanneet
suunnitelmaamme koko sen päivän ajan. Meillä kummallakaan ei ollut enää juurikaan sanottavaa omasta työstämme, joten olimme vaitonaisia.”
Pakollisessa tilanteessa olo -alateemaa leimasi aikaisempaa selvemmin tilanteen
kokeminen ylimääräiseksi ja pakolliseksi. Tämä ilmeni valmistautumattomuutena,
keskustelun heikkona laatuna tai kiireen tuntuna. ”(767) Päällimmäisenä oli sellainen tuntuma, että käydään nyt tämä, kun on ’pakollinen.’ ”
Yhteistyösuhde
Yhteistyösuhde -pääteemassa säilyi edelleen samanniminen alateema. Vertaistilanteiden tapaamisissa oli havaittavissa piirteitä yhteistyösuhteen lujittumisesta ja suhteeseen sitoutumisesta. ”(560) Vuorovaikutus alkaa nyt olla kohdallaan, kun ohjatta348

vat tulevat läheisemmäksi opinnäytetyön aiheensa kanssa minulle vertaisena.” ”(727) Kaikki ovat ottaneet roolinsa vastuullisesti itselleen ja ohjaustilanne on
tasavertaista molemmin puolista reflektointia.” Myös asenteiden muuttuminen
myönteiseksi lujitti vertaistyöskentelyä. Yhteistyössä korostui jokaisen vastuu ja
aktiivinen rooli. Yhteistyösuhde -alateema kuvasi onnistumisen kokemuksia, joihin
liittyivät aito läsnäolo, tasa-arvoinen ja avoin keskustelu. Vertaistilanteessa kaikki
pyrkivät yhdessä keskustelemaan tavoitteiden suuntaisesti ja tekemään lujasti töitä. ”(572) Jokainen otti osaa keskusteluun tasapuolisesti ja aktiivisesti, jokainen
myös kuunteli, mitä toisella oli sanottavaa.” ”(658) Kaikki oli tilanteessa täysillä
mukana ja koko aika käytettiin hyödyllisesti aiheen parissa.”
Yhteistyö kuvasi toimintaa, jossa vertainen auttoi opinnäytetyöntekijää selviytymään. Molemmilla oli tiedossa yhteinen päämäärä, johon pyrittiin yhdessä oppien. ”(555) Reflektointia tapahtui oman opinnäytesuunnitelmaanikin ajatellen. Molemmat osapuolet olivat tilanteessa vahvasti läsnä, sillä aihe koettiin tärkeäksi.” ”(585) Keskustelu oli vastavuoroista ja vuorovaikutteista oppimista.” Yhteistyösuhteelle on luonteenomaista molempien osallistuminen. ”(673) Tilanne ei selvästikään ollut kenellekään vain pakollinen suoritus vaan aiheeseen paneuduttiin
kunnolla.” Opiskelijoiden ohjaussuhteen laatu ja vertaistilanteessa vallinnut ilmapiiri loivat suotuisat edellytykset tapaamisen onnistumiseksi. ”(1354) Tilanteeseen
vaikutti tuttavuus entuudestaan, rehellisyys, avoimuus sekä asenne. Saimme rakentavaa palautetta, sekä otimme ne kuuleviin korviimme.” ”(691) Ilmapiiri oli hyvin
avoin, rento ja keskusteleva. Se oli vapautuneempi ja kommunikoivampi kuin ensimmäisellä keralla.” Kun ilmapiiri on lämmin ja hyväksyvä, se luo luottamuksellisen ja turvallisen tunteen yhteistyösuhteeseen. ”(719) Tunneilmasto oli lämminhenkinen ja empaattinen. Viestinnässä kuvastuu ilmapiirin turvallisuus.” Yhteistyösuhdetta saattoi lujittaa myös kokemus tapaamisten merkityksellisyydestä ”(567) Olimme jo huomanneet kaikki, että kuinka paljon näistä tilanteista on hyötyä.”
Yhteistoiminnallisuus
Yhteistoiminnallisuuden pääteemaa kuvaavia alateemoja olivat luottamuksen vahvistuminen ja molemminpuolisuus voimavarana.
Luottamuksen vahvistuminen yhteistoiminnallisuutta kuvaavana sosiaalisena
vuorovaikutuksena edellyttää yhteistä päämäärää ja sen tiedostamista. Tämän päämäärän opiskelija oli tiedostanut. ”(722) Myös yhteiset kehittymisen ja kehittämisen
tarpeen kokemukset antoivat luottamusta eteenpäin.” ”(1311) Nämä yhteiset koke349

mukset vertaistilanteista lähentävät opiskelijoiden keskinäistä suhdetta ja auttavat
huomaamaan, että jokainen meistä painiskelee samojen asioiden parissa saman
päämäärän saavuttamiseksi: OPINNÄYTETYÖ.” Opiskelijoiden välinen myönteinen
riippuvuus edisti luottamuksellisen suhteen syntymistä. Kun luottamus on opiskelijan sisäinen tunne, se saa hänet sitoutumaan emotionaalisesti vertaistilanteisiin ja
sen suomiin oppimisprosesseihin (Repo-Kaarento & Levander 2004: 164). ”(772)
Mielestäni paremmin ei keskustelu olisi voinut mennä. Tilanteessa oltiin läsnä ja se
auttoi pääsemään opinnäytetyön prosessissa eteenpäin.”
Yhteistoiminnallisuuteen liittyi edelleen luottamus ja sen vahvistuminen. Luottamus oli opiskelijoiden välinen suhde, joka syntyi heidän välilleen vähitellen, ja
kumpikin osapuoli aisti sen. Luottamusta ei kuvattu enää niinkään haluna varmistaa
yhteistä vertaistyöskentelyä, vaan se ilmeni odotuksina, toisen osaamisen kunnioittamisena ja vahvistuneina turvallisuudentunteina. ”(1221) Tunsin olevani tärkeä
tilanteessa, sillä ohjattavat olivat kertoneet halustaan saada palautetta vertaisiltaan. Tämä kertoo minulle asetetuista odotuksista.” ”(709) Vertaisen tietämys meidän opinnäytetyöprosessista ja sen sisällöstä auttaa opinnäytetyön tekemistämme.
Hän tietää, mitä me haluamme opinnäytetyöltä ja hänellä on myös oma näkemys
siitä. Tässä vertaisen merkitys tuli tärkeäksi.” ”(1327) Kyllä tämä on tärkeä tapaaminen. Vertainen turva meille tekijöille.” Keskustelua kuvattiin yleensä helpoksi ja
saatua palautetta rehelliseksi ja kannustavaksi kritiikin säilästä huolimatta. Vertaistukea ja -tapaamista osattiin jo odottaa, kun luottamus oli saavutettu.
Vertaisten tuen merkitystä pidettiin koko opinnäytetyön kehityskaaren ajan tärkeänä. ”(1332) Opinnäytetyön tekijänä minulla on ihanteellinen rooli, että voin
hyödyntää vertaisiani prosessin aikana. Silloin, kun tuntuu, että ei pääse eteenpäin,
on keneltä kysyä.” Vertaistoiminnan edetessä luottamus tai sen puuttuminen ilmenivät heti tapaamisen alussa. ”(764) Vertaisilla ei ollut opinnäytetyötä paperilla, vaan
he aukaisivat sen omasta s-postista. Minusta tuntui, etteivät vertaiset olleet taaskaan
paneutuneet työhömme, vaan se oli kiireellä lukaistu.”
Molemminpuolisuus voimavarana -alateemaan liittyvissä asioissa korostui opiskelijan kokemus vuorovaikutuksesta, jossa merkityksellistä oli henkinen tuki, yleinen voimaantumisen tunne, samanlainen opiskelutilanne sekä opinnäytetyön ymmärtäminen yhteiseksi kehittäväksi prosessiksi. Vertaistilannetta pidettiin tärkeänä
tuuletuspaikkana. ”(598) Keskustelimme paljon ajankäytöstä ja henkisestä jaksamisesta. Minulle jäi parempi mieli heidän työstään koska olivat päässeet paljon eteenpäin.” ”(741) Tapaaminen on myös eräänlainen tuuletustunti ja mielestäni kuuluukin
olla sellainen eräänlainen terapeuttinen kohtaaminen molemmin puolin.” Vertaisti350

lanne valoi uskoa opiskelijaan ja antoi rohkaisua prosessin eteenpäin saattamiseksi.
Kun vuorovaikutus on yhteistoiminnallista ja keskinäinen riippuvuus myönteistä,
aletaan välittää toisista ja havaitaan heidän odotuksiaan. ”(1240) Toimiminen vertaisena oli mukavaa ja antoisaa. Jaoimme tuntemuksiamme opinnäytetyön tekemisestä
ja valoimme toisiimme jaksamista ja uutta puhtia.” Avun pyytäminen toiselta opiskelijalta on suotavaa ja sitä tuetaan yhteistoiminnallisessa suhteessa. Opiskelija on
myös vastuussa toisen oppimisesta. (Repo-Kaarento & Levander 2004:
166.) ”(1355) Vertaustilanteissa kokemusten jakaminen on tärkeää. Siitä saa itselle
energiaa ja toivoa oman työn tekemiseen. Kaikilla tulee tilanteita jolloin mikään ei
onnistu, eikä edisty. Sen tilanteen saa parhaiten purettua jakamalla kokemuksia ja
tuntojaan.” ”(1186) Vertaistapahtuman jälkeen olotila oli paljon levollisempi ja
toiveikkaampi. Ajattelu kääntyi positiivisempaan päin ajatellen oman opinnäytetyön
tekemistä.” Vertaistilanteessa opiskelija tunsi saaneensa tukea omaan jaksamiseensa.
Opiskelijat kuvasivat vuorovaikutuksen voimavaramerkitystä usein jonkin samanlaisen asian kautta. Samanlaisuus liittyi opinnäytetyön vaiheeseen, oppimisen
tasoon, motivaatioon ja rooleihin. ”(752) Molemmat olemme samassa veneessä eli
oppimassa tätä prosessia.” ”(1310) Kukaan meistä ei ole täydellinen, vaan me täydennämme toinen toistamme.” Vertaisryhmässä vuorovaikutus saa toisenlaisen merkityksen kuin yleensä. Vertaisryhmässä ei ole opinnäytetyön asiantuntijaa opettamassa tai ohjaamassa, vaan vertainen ja ohjattava itse perehtyvät asioihin sopimustensa mukaisesti. Vertaisuus perustuukin opiskelijoiden samanarvoisuuteen prosessissa. ”(1275) Ymmärrämme hyvin toisiamme, kun olemme samassa tilanteessa vuoroin ohjattavana, vuoroin ohjaajan roolissa.” Samanarvoisuus rohkaisee omien
ajatusten ja ”tyhmiltäkin” tuntuvien asioiden esittämistä. ”(1257) Parasta vertaistoiminnassa on asioiden helppo esittäminen samalla tasolla olevan luokkatoverin
kanssa, pohtiminen turvallisten ihmisten kanssa.”
Yhteistoiminnallisuuden syvin olemus piirtyy seuraavissa kuvauksissa. ”(724)
Opinnäytetyön tekeminen on meille yhteinen intensiivinen ja ajankohtainen asia.
Yhteistyön palkitsevuus kannustaa puolin ja toisin.” ”(1133) Opinnäytetyöhön olemme S:n työstä saaneet vertailukohteen, mallin ja tuen.” Yhteistoiminnallinen vuorovaikutus auttoi opiskelijaa käsittelemään ja vertailemaan omia ajatuksiaan. Näin
vertaistilanteiden avoimuudella ja keskusteluilla oli myös vapauttava merkitys opiskelijalle.

351

Ohjaussuhteen periaatteet
Ohjaussuhteen periaatteet liittyivät asioihin, jotka joko vahvistivat tai heikensivät
opiskelijoiden kokemusta vuorovaikutuksesta ja keskusteluilmapiiristä. Ohjaussuhteeseen liittyviä kuvauksia oli opinnäytetyösuunnitelmassa aikaisempaa enemmän.
Ohjaussuhdetta joko vahvistavaksi tai heikentäväksi periaatteeksi muotoutuivat
alateemat eettinen herkkyys, oikeudenmukaisuus ja luotettavuus.
Eettinen herkkyys edellyttää toisen opiskelijan asemaan asettumista sekä erilaisten toimintatapojen ja niiden seurausten miettimistä. Vertaistilanteessa tulisi
toimia sekä oman että toisten opiskelijoiden parhaaksi. Eettinen herkkyys ilmeni
pyrkimyksenä tunneyhteyden rakentamiseen, mikä tarkoitti toisen opiskelijan kohtaamista hänen situaatiossaan. Merkityksellistä on tällöin ottaa huomioon juuri toinen opiskelija (Juujärvi ym. 2007: 84).
Ohjaussuhteen tunneyhteyteen liittyvät toisen kunnioittaminen ja myönteinen
asennoituminen. Kunnioitus on ohjaussuhteen lähtökohta, ei erillinen taito (Onnismaa 2007: 42). Ohjaussuhteessa herkkyys liittyi tasa-arvoiseen ja vastavuoroiseen
kommunikointiin, toisen kuuntelemiseen, osaamisen arvostamiseen ja kohtaamiseen. ”(1009) Saman päämäärän saavuttamiseksi keskustelimme kunnioittaen ja
kuunnellen toinen toistamme.” ”(1053) Tasapuolista ja vastavuoroista kommunikointia. Tilanteessa opimme jokainen jokaiselta jotakin.” Tunneyhteyden saavuttamista
opiskelija kuvasi jo ensimmäisessä sanassa. ”(1307) Tunsin ohjattavana, että vertaistilanne oli todella tärkeä.” Vanhemman opiskelijan aikaisempi työkokemus ja
sitä kautta hankittu osaaminen lisäsivät ohjattavan kunnioitusta vertaista kohtaan. ”(1089) M:lla on enemmän työ- ja elämänkokemusta kuin minulla, joten kunnioitan hänen näkemyksiään, joten vertaistilanne on ollut kohdallani odotettu hetki.”
Ohjattava kertoi, että vertainen oli todellinen ammattilainen, mikä tuki myös myönteistä asennoitumista ja toisen arvostamista. Tunneyhteyden saavuttamisessa on
tärkeää myös aitous, johon liittyy rehellisyys. Opiskelija antoikin rehellistä palautetta vertaisille. ”(1306) Kiitin heitä (vertaisia) hienoista, meitä selvästi eteenpäin
vieneistä ajatuksista.”
Ymmärtämys ilmeni välittämisenä toisen mielipiteistä, koetusta yhteisestä oppimisesta sekä ohjauksen laadusta. Opiskelijat aistivat tilanteessa aikaisempaa herkemmin toisen osoittamaa välittämistä vertaisuutta ja tilannetta kohtaan. ”(1073)
Vertaisohjauksessa tuli hyvin ilmi, että tilanne oli nimenomaan vertaistilanne. Vertaisemme kertoivat myös omia kokemuksiaan opinnäytetyö prosessista.” ”(751)
Vertaisemme on oikeasti kiinnostunut ja se näkyy hänen ohjauksessaan. Hänen neuvonsa ovat aina hyvin perusteltuja ja konkreettisia. Hän osaa ilmaista ne rakenta352

vasti ja kannustavassa hengessä.” Toisen välittämisen ja lämmön puute ilmeni tilanteen vähättelynä ja vastuun laiminlyömisenä. ”(1265) Ohjattavat eivät kokeneet
tilannetta tärkeäksi ja hyödylliseksi. Joutavia nämä tämmöset, varsinkin tämän
lapun täyttely.” ”(1277) Ei yksin riitä, että vertainen tekee osuutensa, myös itse
opinnäytetyöntekijän täytyy ottaa yhteyttä vertaiseensa ja olla innostunut.” Tunneyhteyden kehittyminen edellyttää, että tuntee itsensä, on tietoinen ajattelustaan,
havainnoistaan ja toiminnastaan. Opiskelija arvioi jokaisen vertaistilanteen uudelleen ja tuli tietoiseksi itsestään ja tilanteesta. ”(1232) Olemme edenneet opinnoissamme ja oppineet uutta, joten tämä vertaistilanne oli syvällisempi kuin ensimmäinen.”
Epämiellyttäviä tuntemuksia vertaistilanteessa koettiin myös, mutta aikaisempaa vähemmän. ”(651) Asioita ei mielestäni käsitelty tasavertaisena kumppanuutta
noudattaen. Mielipiteillä ei juurikaan arvoa ollut.” ”(1075) Toisaalta tuli kyllä sellainen olo, että koska olemme pidemmällä kuin vertaisemme, ei oikein osannut odottaa että heillä olisi jotain annettavaa meille itse opinnäytetyön prosessiin. Eli oli
vähän sellainen typerän tuntuinen asetelma tässä tilanteessa.” Vertaisen osaamisen
vähättely loi jo ennalta tilanteen, jossa opiskelija ei antanut tilaa omille uusille tarpeilleen eikä yhteiselle tunneyhteyden luomiselle. Aika on sekä vertaisen että ohjattavan resurssi. Tunne kiireestä vie perustan vertaistapaamisen uskottavuudelta ja sen
onnistumiselta. Kiireen näyttäminen viestii siitä, että ohjattava ja hänen tapaaminen
ei ole vertaiselle tärkeä. ”(1081) Vertaisen kiireellinen aikataulu ei tuo hyvää ilmapiiriä, jos tapaaminen täytyy järjestää kiire kantapäässä.” Juujärvi ym. (2007: 85)
toteavat, että kunnioitukseen kuuluu se, että toisen asia on tilanteessa etusijalla. ”Sanat ovat kuin käsiä, joilla kosketetaan toisia ja samalla myös itse tulee kosketetuksi ” (Onnismaa 2007: 45).
Opiskelija koki merkityksellisenä ohjaussuhdetta kehittävänä asiana vertaisten
myötätunnon. ”(735) Toinen vertaisistamme on mainio eläytymään toisten ihmisten
asemaan, ja hänen empatiansakin oli mieltä lämmittävää. Heillä itsellään ei ole
ollut vaikeuksia omassa opinnäytteessään, mutta silti he kykenivät ymmärtämään
meidän tilannettamme.” Opiskelija koki, että vertainen pystyi asettumaan hänen
asemaansa ja kuvittelemaan hänen tilanteensa. Vertaisen kokemus ja tieto vertaistilanteen luonteesta voi auttaa eläytymistä. Vanhempi opiskelija koki myönteisiä tunteita nuorempaa vertaista kohtaan. Opiskelija arvioi vertaisen tilannetta ohjaussuhteessa äidin roolin kautta. Tämän arvioinnin avulla opiskelijassa virisi myötätunnon
tunteita vertaista kohtaan. ”(1100) Tässä vaiheessa suhteemme on vain tullut avoimemmaksi ja rennommaksi, kun omat toimintatapamme ovat sisäistyneet. M sopisi
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iän puolesta minulle lapseksi, mutta se ei ole mitenkään vaikuttanut suhteeseemme.
Parhaan mahdollisen vertaisen taisin saada!” ”(1095) Minulla on ollut ilo olla tiimissä, koska T, T ja T ovat oman tyttäreni ikäisiä. Asialinjalla on pysytty, vaikka
muutama elämänohje tulikin annettua. Tuntui näin täysi-ikäisestä, että jopa nuortuu.”
Oikeudenmukaisuus liittyi vertaistilanteen vuorovaikutukseen, jossa opiskelija
tunsi tulevansa kohdelluksi ymmärrettynä ja arvokkaana. Oikeus arvokkaaseen kohteluun on keskeinen ammattieettinen perusta (Juujärvi ym. 2007: 112). Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus tai sen puuttuminen liittyi aineistossa kokemukseen tulla
kuulluksi ja kuulua ryhmään. ”(741) Oleminen on avointa, tasapuolista ja se ei tapahdu niin, että hän olisi parempi vaan samalla tasolla. Hän on läsnä.” ”(746) Kukaan ei ollut toista ylempänä tai alempana.” Tärkeää oli myös tunne samanarvoisuudesta oppijana ja opiskelijana, mikä liittyi vahvasti myös tasa-arvon kokemiseen. ”(1032) Ohjaussuhde oli tasavertainen, sillä olemme kaikki sh-opiskelijoina ja
opinnäytetyöntekijöinä ensimmäistä kertaa tilanteessamme.” ”(1057) Opinnäytetyön
tekijä oli asiantuntija omassa työssään, mutta me vertaiset olimme samalla viivalla
oman työmme kautta.” ”(1082) Olemme tasavertaisina osapuolina ohjaustilanteessa,
jossa tarkastelemme kiinnostuksen kohdettamme, opinnäytetyösuunnitelmaa omista
näkökulmistamme.”
Opiskelija ilmaisi vertaistilanteessa myös oikeudenmukaisuuden puuttumista,
joka voi kuvata sitä, että vertainen ja ohjattava eivät koe kuuluvansa vielä samaan
ryhmään. ”(604) Edelleen tuli tunne että tässä vanhempi ohjaa lastaan ...ei voi mitään.” ”(1050) Opinnäytetyöntekijä oli mielestäni hiukka ylimielinen vertaisiaan
kohtaan. Se näkyi käytöksenä ja olemuksena, ettepä tiedä tästä mitään, turhaa taitaa
tämäkin tilanne olla ja mitäpä te voisitte minulle antaa, joka vaikuttaisi tekemääni
työhön.”
Aikaisempaa selkeämmin tuotiin esille vertaistilanteen vastuut. ”(1044) Ohjaussuhteessa opinnäytetyöntekijä ja vertainen olivat tasavertaisia, koska molemmilla
oli toimiminen vuoroin vertaisena (ohjaajana), vuoroin ohjattavan roolissa.” Oman
vastuun selkiintyminen auttaa ymmärtämään työskentelyä vertaistilanteessa. ”(1092)
Vertaiset olivat mainioita opettajia: He ymmärsivät meitä hyvin, sillä ovathan he
itse samassa tilanteessa, tekemässä opinnäytetyötä.” Vastuu tehostaa oppimista, tuo
esiin oppimisprosessin eri näkökulmia ja auttaa ymmärtämään toista. ”(1070) Ohjaussuhde tilanteen aikana oli oikeaoppinen, vertaiset tiesivät, mikä heidän vastuunsa oli ja me ohjattavina tiesimme omamme. Tilanteen ’punainen lanka’ säilyi paremmin kuin aiheanalyysivaiheessa.” ”(1017) Mitä enempi työstämme omia suunnitel354

mia, niin samalla lähestymme ajatusmaailmassa toisiamme.” Vastuuseen liittyy
toimiminen sen mukaan, mitä muut odottavat. Kun vastuu ei ole vielä selkiintynyt,
luo se paineita toiselle. ”(1036) Olen kokenut olevani vähän hoputtaja, koska heidän
työnsä on nyt junnannut paikallaan.” Kun vastuu tulee liian haastavaksi, voi se osaltaan johtaa yhteistyön epäonnistumiseen. ”(1060) Vertaista ei tulisi koskaan asettaa
ongelman ratkaisijan rooliin. Ratkaisuja tulisi miettiä yhdessä mutta ei odottaa
suoraa vastausta tai ratkaisukeinoa vertaiselta.” Vastuun kehittyminen on edellytys
eettisten asioiden tunnistamiselle ja ymmärtämiselle.
Luotettavuus ohjaussuhdetta edistävänä asiana liittyi vertaistilanteen avoimuuteen, rohkeuteen lähestyä toista, molemminpuoliseen osallistumiseen ja vertaissuhteen vakiintumiseen. ”(999) Ohjaussuhde on mennyt eteenpäin viime syksyn tapaamisesta. Ohjattavillamme on selvästi enemmän luottamusta kysyä meiltä vertaisilta
vaikeitakin asioita.” ”(1016) Molemminpuolinen luottamus oli selvästi näkyvillä
vertaistilanteessa.” ”(1052) Ohjaussuhde meillä on ollut aina hyvä, ja koska teemme
samaan kohteeseen opinnäytetyötä, käytämme usein vertaisohjausta, mikä ei aina
näy opettajille. Meillä on luottamuksellinen suhde.” Aikaisemman ammatin tuoma
tunne osaamisesta loi luottamusta vertaisten kesken. ”(1048) Mielestäni pystyin
kuitenkin hyvin toimimaan A:n vertaisena, koska meillä on henkilökohtaista osaamista, jota voimme jakaa opinnäytetyötä tehdessämme.”
Luotettavuutta heikentävinä seikkoina tuotiin esille kiire, joka liittyi sekä vertaistilanteisiin valmistautumiseen että itse tilanteeseen. ”(1099) Tunnelma on aina
ollut hieman kiireinen nimenomaan vertaisten puolelta, eikä ohjaustilannekaan näin
ollen ole ollut tasa-arvoinen ja luotettava.” Lisäksi luotettavuutta heikensivät aiheen
tai ryhmän koostumuksen muutokset, joista toiselle ei kerrottu. ”(1071) Aikaisempi
henkilö, jolle olimme vertaisena oli meille outo ja hän ei pitänyt meitä asioista ajan
tasalla, joten hänen kanssaan oli hankala työskennellä. Nykyisten vertaistemme
kanssa on synytynyt luottamussuhde.”
Yhteenveto opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanteiden vuorovaikutuksesta ja
ohjaussuhteesta
Vertaistilanteiden vuorovaikutuksessa yhdistyivät tuki tavalla, joka sitouttaa vertaisen ja ohjattavan yhteiseen prosessiin ja luo optimaaliset olosuhteet oppimiselle.
Vuorovaikutussuhteessa heijastui yhteistoiminnallisuuden ja dialogisuuden piirteitä,
jolloin osapuolet toimivat yhteistyössä, oppivat yhdessä sekä keskustelivat tasavertaisina toisiaan kunnioittaen. Näin vuorovaikutukselle haitallinen vastaamattomuus
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ja oma valta-asema olivat väistyneet (Ojanen 2006). Myös vertaistilanteen kokeminen pakolliseksi ja ylimääräiseksi esiintyi aikaisempaa harvemmin.
Yhteistyösuhteeseen liittyvä vuorovaikutus syventyi, ja siihen liittyi aikaisempaa selvemmin myös sitoutuminen. Vertaisvuorovaikutus edistää sitoutumista (Repo
2010: 176). Mönkkösen (2007) mukaan yhteistyösuhde ei välttämättä edellytä vielä
vahvaa sitoutumista ja suhteeseen voi liittyä myös toisen kontrollointia. Olennaista
on luottamus toisen työskentelyyn ja toisen tukeminen selviytymään. Tilanteessa
oltiin ”täysillä mukana” ja ”puhallettiin samaan hiileen”. Keskusteleminen oli vuorovaikutteista viestintää ja yhteiseen tavoitteeseen tähtäävää, me-intention sävyttämää toimintaa. Vertaistilanteissa oli kyse kognitiivisista prosesseista, mutta myös
herkästä ja eettisestä ihmissuhdetoiminnasta (Johnson & Johnson 2009). Mitä syvemmällä affektiivisten ja ihmissuhteisiin liittyvien kysymysten äärellä ollaan, sitä
tärkeämpi merkitys ohjaussuhteella on ja sitä enemmän myös opiskelijalta vaaditaan
ihmissuhdetaitoja ja toisen opiskelijan tuntemusta. Erityisesti vaaditaan ohjattavan,
herkästikin loukkaantuvan opiskelijan, kunnioittamista. (Väisänen 2005: 158–160.)
Vertaisuudessa on kysymys myös opiskelijan kyvystä olla sosiaalisissa käytännöissä läsnä. Tällöin vuorovaikutus vahvistaa luottamusta ja tunnetta molemminpuolisuudesta. Yhteistoiminnallisuus loi turvallisen tilanteen oppimiselle ja reflektoinnille. Parhaimmillaan se lisäsi opiskelijan oppimispotentiaalia, sisäistä voimaantumista ja yhteenkuuluvuutta. Oleminen vuoroin vertaisena ja vuoroin ohjattavana
vahvistaa opiskelijan vastuuta oppimisesta, mikä tukee osaltaan yhteistoiminnallisen
vuorovaikutuksen kehittymistä (Repo-Kaarento 2007: 92, Repo 2010: 47, 171).
Ohjaussuhteen periaatteet – eettinen herkkyys, oikeudenmukaisuus ja luotettavuus – tukivat vuorovaikutussuhteen kehittymistä. Eettisessä herkkyydessä korostui
toisen kunnioittaminen hänen itsensä vuoksi. Ennen kuin voi ymmärtää toista ihmistä, tulee ensin tuntea itsensä. Ohjaussuhteessa on kysymys vertaisen ja ohjattavan
keskinäisen suhteen perusarvoista. Molempien tulee kunnioittaa toistensa yksilöllisyyttä. Molemminpuolinen kunnioitus tarkoittaa toisen kuuntelemista, tasaarvoisuutta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Oikeudenmukaisuuteen liittyi tässä
tutkimuksessa kokemus tasa-arvosta, asianmukaisesta kohtelusta, toisen ymmärtämisestä ja kuulumisesta vertaisryhmään. Oikeudenmukaisuusperiaate kohdistuu
yhteiseen hyvään ja käytettävissä olevien voimavarojen jakamiseen. (Juujärvi ym.
2007: 80–90.) Taustalla vaikuttaa yhdenvertaisuus suhteessa toisiin opiskelijoihin.
Näin jokaisella on oikeus saada tarpeidensa mukaista kohtelua ja ohjausta riippumatta muista taustatekijöistä. Vertaistilanteen näkökulmasta arvioituna tämä tarkoit-
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taa sitä, että vertaistilanteissa tulee lähteä jokaisen opiskelijan tilanteen, tarpeiden ja
mahdollisuuksien selvittämisestä.
Luotettavuus ohjaussuhdetta edistävänä asiana liittyi vertaissuhteen pysyvyyteen ja kohtaamisessa korostuviin asioihin: avoimuuteen ja rohkeuteen lähestyä
toista. Vertaistilanteessa kohtaaminen on vaativaa, koska jokainen opiskelija tulkitsee asioita omien yksilöllisten kokemustensa pohjalta. Tätä ei tulisi koskaan unohtaa
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa eikä varsinkaan oppimistilanteissa, joissa
autenttinen toinen toisensa kohtaaminen on kehittymisen perusehto. (Ojanen & Lauriala 2005: 84.)
3.4

Valmistuva opinnäytetyö – 3. kierros

3.4.1 Valmistuvaan opinnäytetyöhön perehtyminen
Yksittäisen opiskelijan opinnäytetyöprosessi eteni hänen oman suunnitelmansa mukaisesti. Opiskelijaryhmien opinnäytetyö jatkui lähitunneilla, joilla keskusteltiin
opinnäytetyöprosessiin liittyvistä kokemuksista ja arvioitiin prosessin kokonaisuutta.
Osa lähitunneista pidettiin opinnäytetyösuunnitelmaan liittyvien seminaarien jälkeen
ja osa opinnäytetöiden esitysten jälkeen. Lähitunneilla keskusteltiin seuraavista
asioista:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

opinnäytetyösuunnitelman merkitys ja sen arviointi
toimeksiantosopimus ja sen merkitys
aineistojen hankintaan liittyvät luvat ja niiden hakeminen
eettiset kysymykset ja niiden ratkaiseminen
yhteistyö toimeksiantajan ja vertaisen kanssa
opinnäytetyön ohjaus ja vertaisohjaus
opinnäytetyön hyödyntäminen ja raportointi
opinnäytetyöhön liittyvät seminaarit ja opinnäytetyön esitys
opinnäytetyön arviointi (perusteet ja lomakkeet)
opinnäytetyön palautus ja kypsyysnäyte.
(Opinnäytetyöpakki 2007.)

Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavin asia, vertaistilanteet ja niihin liittyvä
dokumentointi, herätti vähän keskustelua. Keskustelu lähitunneilla osoitti, että vertaisuus oli tullut osaksi opinnäytetyöprosessia. Tämä asia tuli esille jo aiemmin
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seminaareissa. Opinnäytetyösuunnitelmaan liittyvissä vertaistilanteissa tarvitsi enää
harvoin muistuttaa opiskelijoita vertaiskirjoitelmien palauttamisista.
Laatusuosituksissa valmistuvasta opinnäytetyöstä on mainittu vain opinnäytetyön raportoinnista. Opinnäytetyön raportointi tulee jokaisen opiskelijan ratkaista
opinnäytetyöhönsä soveltuvaksi. ”Opinnäytetyön raportoinnissa on useita vaihtoehtoisia rakennemalleja, joita sovelletaan työn toteuttamistavan mukaan…” (Opinnäytetyön laadun tekijät… 2006.) Vertaistyöskentelyn osalta keskusteltiin vielä sen
tärkeydestä ja kirjoitelmien palautusten ajankohdasta. Valmiiseen opinnäytetyöhön
liittyvät vertaistilanteet suositeltiin järjestettäväksi edelleen ennen seminaareja.
Vertaistyöskentelylle ja -tilanteiden järjestämiselle oli jokaisella opiskelijaryhmällä
aikaa keskimäärin seitsemän kuukautta. Suurin osa opiskelijoista palautti kirjoitelman joko kuukautta tai viikkoa ennen opinnäytetyön esitysseminaaria.
Vertaisen näkökulmasta laaditun kirjoitelman palautti 83 ja oman opinnäytetyön
käsittelyyn liittyvän kirjoitelman 84 opiskelijaa eli yhteensä 167 opiskelijaa
(n=178). Vastausprosentti oli 94. Kuvauksen jätti palauttamatta 11 opiskelijaa. (Liite
11, taulukko 33.) Kriteerit ja muistion palautti 28 vertaisparia. Vastaamatta jättäminen johtui kahdesta syystä. Kolmen opiskelijan vastaus jäi puuttumaan siksi, että he
eivät kirjoittaneet kokemuksistaan heti tilanteen jälkeen, osa heistä muutti toiselle
paikkakunnalle aloittaakseen työt ja osa lähti lomalle. Lomalta palannut opiskelija
kirjoitti: ”En ehdi enää kirjoittaa kokemuksistani, kun valmistuminen ja kaikki siihen
liittyvät painavat päälle ja tilanteesta on jo aikaa.” Loput kahdeksan vastausta jäivät
palauttamatta siksi, että opinnäytetyöprosessi viivästyi, osalla jo suunnitelmavaiheeseen. Näin heidän vertaistilanteensa kolmannet kirjoitelmat jäivät palauttamatta
tämän tutkimuksen aineiston keruun päättymiseen mennessä.
Opiskelijoille lähetettiin muistutuksia kirjoitelmien palauttamisesta sähköpostitse ja koordinoivien opettajien kautta. Liikunnanohjaajien vertaistyöskentely ei
käynnistynyt odotetusti, ja useista yrityksistä huolimatta heitä ei saatu sitoutumaan
vertaistilanteiden kokemusten kirjoittamiseen, vaikka he olivat antaneet siihen kirjallisen suostumuksensa. Liikunnanohjaajaopiskelijat eivät enää osallistuneet kolmannella kierroksella aineiston tuottamiseen.
3.4.2 Teemojen edelleen täydentyminen ja syventyminen
deduktiivisella sisällönanalyysillä
Valmistuvaan opinnäytetyöhön liittyvää litteroitua aineistoa kertyi 230 sivua 1,5rivivälillä kirjoitettuna. Jokaisessa kysymyskohtaisessa vastauksessa oli tällä kertaa
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kaksi opiskelijaa lähettänyt täysin samanlaisen vastauksen. Jätin aineiston ulkopuolelle toisen samanlaisen vastauksen. Luin litteroidun aineiston kerran läpi ennen
koodauksen aloittamista. Oma esiymmärrykseni ilmiöstä oli syventynyt. Luin tekstiä
systemaattisesti etsien sieltä asioita tutkimusongelmiin ja toisen aineiston analyysin
tuloksena syntyneisiin teema-aiheisiin. Tekstiä lukiessani huomasin, että oppimiseen
ja vuorovaikutukseen liittyvät kuvaukset olivat aikaisempia laajempia. Kirjoitelmien
sisällöistä sai kokonaiskuvaa siitä, millaisena vertaistilanteet oli koettu. ”Vertaisena
oleminen on minulle tärkeä asia. Olen voinut olla tukena näinkin suuressa prosessissa kuin opinnäytetyöprosessi.” Kuvauksissa tuotiin esille vertais- ja opinnäytetyöprosessin päättyminen ja niistä tehtiin kokonaisarviointia. Yleinen tuntuma lukiessa oli, että opiskelijat ymmärsivät prosessin lopussa vertaistilanteiden merkityksen
sekä opinnäytetyöprosessissa että osin jo tulevassa ammatissa. ”Nämä vuorovaikutuksestani oppimani taidot nousevat varmasti arvoon arvaamattomaan työskennellessäni sairaanhoitajan sosiaalisessa ammatissa.”
Situationaalisuus liittyi tässä vaiheessa opiskelijan viimeisiin vertaistilanteisiin,
joissa hän oli päättämässä opintojaan ja siirtymässä uuteen ja kenties ensimmäiseen
hoitoalan ammattiinsa. Minun oli ymmärrettävä opiskelijaa tässä situaatiossa. Tulkinnan metodinen väline, tulkintakehys, oli opiskelijan tällä erää viimeinen vertaistilanne, jossa opiskelijat keskustelivat valmistuvasta opinnäytetyöstä ja sen herättämistä ajatuksista, oppimisesta ja siitä matkasta, jonka opiskelija yhdessä vertaisten
kanssa oli tähän saakka kulkenut.
Teknisesti aineiston analysointi noudatti deduktiivista sisällönanalyysiä, jolloin
analyysikehikkona oli aikaisemmin tuloksena saadut teemat. Analyysin tavoitteena
oli edelleen täydentää ja syventää teemoja sekä löytää merkityksiä vertaistilanteiden
ymmärtämiseksi. (Patton 2002, Alasuutari 2007.) Creswell (2009: 104) korostaakin
aineistojen täydentämisen merkitystä niiden synergiaedulla ja näkökulmien laajentumisilla. Aineistojen täydentäminen ja integroiminen antavat myös tukea tutkimuksen uskottavuudelle ja tulkintojen paikkansapitävyydelle.
Luokitteluyksikkö oli edelleen ajatuskokonaisuus, joka muotoutui aikaisempaa
laajemmaksi, koska oma ymmärrykseni aineiston tulkinnasta oli syventynyt. Koodasin ja alleviivasin koko aineiston systemaattisesti numerokoodilla ykkösestä alkaen
tärkeiden ilmausten mukaisesti. Jätin kuitenkin koodaamatta täysin merkitykseltään
samanlaisia ja yleisiä tärkeitä ilmaisuja, esimerkiksi ”Saamamme palaute oli rakentavaa” tai ”Tilanne oli hyödyllinen.” Koodasin ja alleviivasin jokaisen tärkeän ilmauksen litteroituun paperitekstiin. Samanaikaisesti etsin kyseisen tärkeän ilmauksen
Word-tiedostosta ja siirsin sen asianomaisen teeman kohdalle tiedostoon alkuperäi359

seksi ilmaukseksi. Kävin koko 230-sivuisen aineiston tällä tavalla läpi, ja alkuperäisiä ilmauksia muodostui 1054. Alkuperäisten ilmausten tiedosto oli 108-sivuinen.
Aineistosta muotoutui koodauksen aikana mielikuva, joka poikkesi osittain aikaisempien aineistojen muodostamasta mielikuvasta. Viimeisessä aineistossa korostuivat vertaisena oppiminen ja vertaisena olemisen merkitys sekä pintaoppiminen.
Vertaistilanteessa ilmenevät asiat olivat lähtökohdaltaan dynaamisia. Osa kokemuksista oli sellaisia, jotka muuttuvat yleensä hitaasti ja vasta useiden situaatioiden
perusteella.
Tämän jälkeen luin rinnakkain aiheanalyysin (ensimmäistä), opinnäytetyösuunnitelman (toista) ja valmistuvan opinnäytetyön (kolmatta) vertaistilannekirjoitelmien
koodattua aineistoa. Tällä pyrin varmistamaan sen, että teemojen alle siirretyt ja
koodatut alkuperäiset tärkeät ilmaukset olivat samatulkintaisia eri aineistoissa. Jatkoin aineiston analysointia pelkistämällä alkuperäiset ilmaukset. Määrällisesti aineisto typistyi 47 sivuun. Tärkeiden ilmausten määrä lisääntyi, koska jaoin muutaman tärkeän ilmaisun kahdeksi tai useammaksi eri ilmaukseksi. Pyrin varmistamaan
vielä pelkistettyjen ilmausten merkityksen samanlaisuuden suhteessa alkuperäiseen
aineistoon ja aikaisempiin teemoihin. Tämän jälkeen annoin pelkistetyille ilmauksille merkityksen ja pyrin varmistamaan tulkintakehyksen pysymisen viimeisissä vertaistilanteissa. Tässä vaiheessa tein vielä tärkeiden ilmauksien siirtoja teemojen
sisällä.
Teemojen nimeäminen ja niiden sisältöjen viimeistely merkitysten osalta oli
työläin vaihe. Luin aina ensin kunkin pääteeman ja sen alateemaan kuuluneet aiheanalyysin merkitykset ja tulokset, sen jälkeen kyseisen alateeman opinnäytetyösuunnitelmaan liittyvän aineiston merkitykset ja tulokset ja lopuksi kolmannen aineiston merkitykset, minkä jälkeen kuvasin kyseisen alateeman tuloksen. Osa teemoista sai aikaisempaa syvällisemmän merkityksen, ja osa teemoista säilyi merkitykseltään samanlaisina. Teemojen määritteleminen oli mahdollista vain väliaikaisesti, koska niiden sisältö rikastui tulkintaprosessini aikana. Tulosten kirjoittamisen
yhteydessä muutin vielä teemojen nimiä, kun niiden sisältö avautui entisestään.
Lehtovaaraa (1994: 32) mukaellen totean, että teemojen nimeäminen omasta kokemuksesta käsin ei tarkoita sitä, että ne olisi johdettu käytännön elämästä yleensä,
vaan että niiden mielekkyysperusta on opiskelijan opinnäytetyökäytännössä ja opiskelijan situaatiossa. Vain tällaisten käsitteiden varaan voidaan kehittää opiskelijan
oppimista tukevaa toimintaa.
Raportoin kolmannen vertaisaineiston tulokset edelleen tutkimusongelmien mukaisessa järjestyksessä, kuvaamalla uudet teemat ja sisällöltään aikaisemmista tee360

moista ”rikastuneet” teemat. Näin tulosten lukeminen ja ymmärtäminen mahdollistuvat aikaisemmalla tavalla. Kuvioihin (31–33) olen tummentanut teemat, joiden
sisältö pysyi merkitykseltään samanlaisena ja joita en raportoi. Aineiston käsittelyssä ja sen tulkinnassa pyrin tuomaan esille opiskelijoiden kokemukset heidän omissa
kehyksissään. Pyrin tulosten raportoinnissa sanomaan sen, mitä opiskelijan kirjoitelman perusteella voin sanoa, mutta en antanut traditioiden ohjata niiden raportointia.
3.4.3 Tutkimustulokset
Tavoitteet vertaistilanteisiin
Opiskelijat kuvasivat opinnäytetyön valmistumisen kynnyksellä vertaistilanteille
määrittämiään oppimistavoitteita valmiin opinnäytetyön kannalta. Aikaisemmat
pääteemat dialogisen suhteen rakentaminen ja pintaoppimisen käytäntö muuttuivat
sisällöllisesti. Dialogisen suhteeseen liittyvää luottamusta ei korostettu tavoitteissa
samoin kuin ei myöskään paperin luetuttamista. Tavoitteissa korostui vertaisen ja
vertaistilanteiden merkitys opinnäytetyön loppuun saattamiseksi (kuvio 31).
Valmistuvan opinnäytetyön äärelle
Valmistuvan opinnäytetyön äärelle pääteemaan muodostui alateemat vertainen opinnäytetyön viimeistelyssä, puutteiden ja virheiden osoittaminen ja valmis opinnäytetyö.
PÄÄTEEMA

ALATEEMA
Vertainen opinnäytetyön viimeistelyssä

VALMISTUVAN
OPINNÄYTETYÖN ÄÄRELLE

Puutteiden ja virheiden osoittaminen
Valmis opinnäytetyö

Kuvio 31. Valmistuvan opinnäytetyön vertaistilanteiden tavoitteet.

Vertainen opinnäytetyön viimeistelyssä -alateeman tavoitteet oli vaatimustasoltaan
kirjoitettu yleisempinä kuin aikaisemmin. ”(450) Tavoitteena oli saada vertaiselta
kannustusta, hyviä vinkkejä jaksaa tehdä työ loppuun ja ihan vain keskustelua työstä
ja koko prosessista yleensä.” Vertaistilanteelle laaditut kriteerit tukivat myös tavoitteiden pinnallisuutta: ”(1044) Kriteereiksi kirjasin, tiivistelmään pieniä muutoksia,
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tarkoitus tarkemmaksi, ison otsikon alle lyhyt kappale kuvaamaan seuraavissa alakappaleissa käsiteltäviä asioita tekstiin viitteet taulukoihin ja kuvioihin. Tavoitteenani oli saada opinnäytetyöntekijät huomaamaan tarkennettavat, muutettavat ja
puutteelliset kohdat.”
Tavoitteissa korostuvat prosessin pitkäkestoisuus ja tukemisen tärkeys prosessin
loppuun saakka. ”(359) Koen tärkeäksi tukea opinnäytetyön tekijöitä saattamaan
työnsä päätökseen siten, että vertaisohjaus ei sekoita tehtyä työtä vahingollisesti
ylösalaisin.” Opinnäytetyöprosessin päättyessä toisen tukena olemisen tärkeys korostui. Tiedollisten tavoitteiden sijaan niissä korostui ohjattavan kiinnostuksen ja
ymmärtämisen herättäminen sekä tukeminen niin, että hän tiedostaa tilanteensa ja
vie opinnäytetyönsä päätökseen. ”(402) Motivoin itseäni olemaan avoin kaikille
vertaisten tuomille ehdotuksille. Tämä siksi, että tässä vaiheessa opinnäytetyöprosessia voi olla, että omasta opinnäytetyöstä ei haluaisi kuulla hirveästi kehittämisen
kohteita, koska on jo niin väsynyt muokkaamiseen.” ”(307) Tavoitteenani oli että
pystyisin motivoimaan ja auttamaan tekijöitä. Tunsin että minulla on enemmän tietoa ja osaamista kuin tekijöillä.” Prosessin päättyminen ja opinnäytetyöstä suoriutuminen ilmenivät opiskelijan kuvauksissa. ”(1045) …tiivis ohjaus loppuun asti
opinnäytetyön suhteen, koska valmistuminen todella lähellä sekä kannustaminen
loppuun opinnäytetyön teossa.”
Puutteiden ja virheiden osoittamisen alateeman tavoitteet suuntautuivat osittain
yksittäisten asioiden etsimiseen lähes valmiista opinnäytetyöstä. ”(408) Lähinnä
kaipailin vahvistusta juuri työn ulkoasuun. Sisältö on rakentunut jo niin valmiin
tuntuiseksi, ettei enää kovin suuria muutoksia ollut siihen valmis tekemään.” ”(369) …vertaiset kiinnittävät huomiota mahdollisiin puhekielisiin ilmauksiin ja virheisiin.” ”(299) Löytää sellaisia ongelmia työstä, jotka ovat merkittäviä
luotettavuuden kannalta…” Puutteiden ja virheiden osoittaminen korostui tavoitteissa yleisimmin koko opinnäytetyöhön suuntautuvana virheiden paikantamisena. Tällä
haluttiin varmistaa opinnäytetyön virheettömyys ja mahdollisesti tutkimuksellisen
prosessin hallinta. ”(236) Vertaisena minua pyydettiin katsomaan sitä, huomaanko
mitään selviä puutteita työn etenemisessä.” ”(293) Kommentoida isompia asiavirheitä, koska toinen vertainen taitaa tuon oikeinkirjoituksen kommentoinnin.” ”(423)
Tavoitteet: Löytää sellaisia ongelmia työstä, joille olen itse sokea.” Vertaistilanteissa
korostui pintaoppiminen virheiden ja puutteiden kautta suuntautuvana. Tavoitteet
liittyivät oikeiden ja väärien asioiden sekä tietojen välittämiseen ja niiden vastaanottamiseen. (Lindblom-Ylänne ym. 2004.) Muutamassa tavoitteessa osoitettiin pyrki-
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mystä jo kokonaisuuden arviointiin. ”(306) Yksi tavoitteeni oli keskittyä suuriin
kokonaisuuksiin. En halunnut puuttua pilkkuvirheisiin tai vastaaviin.”
Valmiiseen opinnäytetyöhön liittyvissä tavoitteissa kuvattiin nimensä mukaisesti asioita, jotka liittyivät opinnäytetyöprosessin viimeisiin vertaistapaamisiin. Tavoitteet liittyivät lähes valmiin opinnäytetyön loppuun tekemiseen, hyvään opinnäytetyöhön, esityksen onnistumisen varmistamiseen ja opinnäytetyön lukemiseen. Ennen
opinnäytetyön palauttamista haluttiin varmistaa vertaisena ja vertaiselta, oliko opinnäytetyöstä onnistuttu saamaan kokonaiskuva. ”(328) Tavoitteena oli kommentoida
lähes valmista opinnäytetyötä rakentavasti.” ”(413) Lähtökohtana oli saada vertaisen näkemys valmiista opinnäytetyöstä.” Opiskelija kuvasi tähän liittyvää tavoitteen
näkökulmaa osuvasti: ”(429) Tälle ohjaukselle olin asettanut tavoitteeksi koko työn
käsittelyn näkökulmana ’melkein valmis työ’. Eli mitkä asiat M:n mielestä nousevat
siten, että ennen seminaaria olisi hyvä korjata tai lisätä.” Opinnäytetyön kokonaiskuvan viimeistelyä haluttiin hioa myös tiettyjen yksityiskohtien avulla. ”(417) Tärkein tavoite oli saada palautetta, kuinka olemme onnistuneet työssämme perustelemaan tekemiämme valintoja ja onko työmme ymmärrettävä ja luettava myös muiden
silmissä.” ”(366) Tavoitteena oli saada palautetta opinnäytetyöstä, miltä se vaikuttaa, mitä voisi tiivistää vielä, onko jotain turhaa mitä voisi poistaa tai pitäisikö lisätä vielä jotain.”
Opinnäytetyön hyvään lopputulokseen haluttiin päästä yhdessä. ”(256) …ennen
opinnäytetyön palauttamista antaa palautetta vertaiselle siten, että hän pystyy palauttamaan mahdollisimman hyvän työn ja että kaikkia kohtia työssä on arvioitu ja
mietitty.” Toisaalta opiskelijalla itsellään oli jo ennen vertaistapaamista käsitys hyvästä ja valmiista opinnäytetyöstä, mikä esti tavoitteiden asettamista. ”(374) Olimme
pyrkineet tekemään työmme mahdollisimman täydelliseksi, jotta korjattava ei tulisi
enää paljon loppuvaiheessa ja esityksen jälkeen. Tämän vuoksi tuntui, että arvioinnin puutteellisuus ei paljoa häirinnyt. Arvioijiemme kannalta katsottuna tilanne oli
huonompi.” Myös opinnäytetyön esitys aiheutti paineita ja sitä silmällä pitäen haluttiin esityksen onnistuminen varmistaa asettamalla sille tavoitteet. ”(330) Olla apuna
vertaiselle opinnäytetyön saattamisessa esityskuntoon.” ”(428) Saada viime hetken
neuvoja opinnäytetyöhän ja sen esitykseen, jotta tietäisimme, mitä vertaiset ajattelevat työstämme ja millaisia muutos-/korjausehdotuksia heillä on. Näin heidän ei
tarvinnut varsinaisessa esityksessä käydä kohta kohdalta läpi mahdollisia kirjoitusvirheitä yms.”
Opiskelija asetti viimeiseen vertaistapaamiseen ylimalkaisen tavoitteen perustelematta sitä sen tarkemmin. Tavoite lähti omasta lukemisurakasta ja siitä selviytymi363

sestä. ”(235) Ehdin lukea koko työn ja katsoa kokonaisuuden.” ”(334) Tavoitteeni oli
lukea työ etukäteen.” Opiskelija itsekin totesi, että ”(416) itse henkilökohtaisesti
tulin tilanteeseen vähän hällä väliä -asenteella. Tätä asennetta olisi voinut vähän
korjata. Ajattelin kuitenkin tähän tilanteeseen tullessa, että ei se ota jos ei annakaan.” Opiskelijan omat tavoitteet tai niiden puuttuminen muodostaa sen suuntautumisperustan, jolle vertaistilanteen oppiminen rakentuu (Korhonen 2003: 125).
Yhteenveto tavoitteiden asettamisesta valmistuvan opinnäytetyön vertaistilanteissa
Opinnäytetyöprosessin päättyminen ilmeni tavoitteiden asettamisessa. Aikaisemmat
pääteemat dialogisen suhteen rakentaminen ja pintaoppimisen käytäntö sulautuivat
ja muuntuivat uudeksi valmistuvan opinnäytetyön äärelle pääteemaksi. Luottamukselle, yhteistyölle ja vertaistoiminnalle sinänsä ei asetettu enää tavoitteita kuten
aikaisemmin. Vertaisen ja raportoidun opinnäytetyön avulla haluttiin saada varmuus
siitä, että opinnäytetyö oli tehty oikein. Tavoitteiden mukaan vertainen oli prosessissa jo itsestäänselvyys, johon luotettiin ja jolta pyydettiin tukea prosessin loppuun
saattamisessa. Vertaisuuteen liitettiin rohkeus toimia osaamisensa mukaisesti. Vertaiselta vaaditaan rohkeutta ja itseluottamusta puuttua monisäikeisiin kysymyksiin,
joita opiskelijat kohtaavat opinnäytetyöprosessin aikana ja jotka edistävät opiskelijoiden oppimista. Usein vertainen totesikin, että tavoitteena on ohjata siten, että siitä
on ohjattavalle hyötyä. Silkelän ja Väisäsen (2005: 114) mukaan tavoitteisuus ei
tarkoita sitä, että keskustelu noudattaisi tiettyä etukäteiskaavaa vaan sitä, että keskusteluun osallistuja selvittää asiakokonaisuuden ennakkoon ja siten keskustelu
ohjautuu päämäärätietoisesti.
Tavoitteiden asettamisessa oli aistittavissa opinnäytetyöprosessin pitkäkestoisuus ja se, että opiskelijan motivaatio oli hiipumassa. Uusia tavoitteita kehittymiselle ei enää asetettu, vaan tiedollisen tuen rinnalla esiintyi prosessin loppuun tukemisen tärkeys. Motivaatiota pidettiin yllä rakentavan palautteen avulla ja sillä, että
vertainen kertoi opinnäytetyöhön liittyviä ehdotuksia oman kokemuksensa kautta.
Näin luotiin uskoa yhdessä hyvään lopputulokseen. Yhteisöllisyys auttoi pitämään
yllä sitoutumista ja saattamaan käsiteltävä prosessi päätökseen. (Johnson & Johnson
2009.) Lindblom-Ylänne ym. (2004: 132) toteavat, että opiskelijan taitojen ja osaamisen kehuminen vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Siksi vertaisen palaute edistää
opiskelijan kiinnostusta ja motivaatiota. Kuitenkin opiskelijalla itsellään on merkittävin rooli opiskelumotivaation ylläpitämisessä, johon mahdollisuuden antaa se, että
opiskelijalla itsellään on vastuu ja valinnanmahdollisuudet opinnäytetyössä. Vastuu
364

ja valinnanmahdollisuudet vaikuttavat siten, että ne lisäävät opiskelijan itsemääräämisen tunnetta ja sallivat joustavat ja luovat ratkaisut.
Alateemojen puutteiden ja virheiden osoittaminen ja valmis opinnäytetyö tavoitteet voidaan nähdä tiettyyn päämäärään tähtääväksi toiminnaksi, jossa päämäärän saavuttaminen koetaan onnistumisena. Päämääränä voidaan pitää tässä opinnäytetyöstä suoriutumista, joka haluttiin varmistaa sillä, että vertainen osoittaa vielä
virheet ja arvioi koko raportoidun opinnäytetyöntason ja ymmärrettävyyden. Tavoitteiden keskiössä oli suoriutuminen, joka perustuu ulkoiseen motivaatioon. (Lindblom-Ylänne ym. 2004: 131–132.) Suoritustavoite ilmeni useimmiten juuri niissä
tavoitteissa, joissa haluttiin arvioituttaa vertaisella lähes valmis opinnäytetyö. Tällä
opiskelija halusi osoittaa osaamisensa suhteessa opinnäytetyön vaatimuksiin, joissa
korostui tutkimuksellinen osaaminen. Suoritustavoitteillakin on merkitystä opiskelijan oppimiselle, motivaatiolle ja prosessin päättämiselle. Tavoitteiden saavuttamista
opiskelija kuvasi myöhemmin muun muassa sillä, että nyt tilanteisiin oli valmistauduttu huolellisesti ja vertaistilanteissa tehtiin myös muistiinpanoja. Tavoitteissa oli
aistittavissa se, että viimeisissä vertaistilanteissa haluttiin selvittää opinnäytetyöstä
mahdolliset virheet, puutteet ja korjausehdotukset. Tämä vahvistaa näkemystä varman tiedon ja pintasuuntautuvan oppimisen opiskeluorientaatioista sekä dualistisesta
tietokäsityksestä. Saari (2006) toteaa, että opetusmaailmassa tietokäsitys ohittaa
merkityksen ymmärtämisen.
Vertaistilanteeseen asetetut tavoitteet liittyivät opiskelijan opinnäytetyöprosessista suoriutumiseen. Kuitenkin on muistettava, että tilanteessa keskustelun kohteena
ei sinänsä ole opinnäytetyö vaan opiskelija opinnäytetyötään tekevänä, oppivana
subjektina. (Rauhala 2009.) Päämääränä on opiskelijan omien voimavarojen ja
osaamisen tukeminen ja esilletuominen (Atjonen 2005: 60). Vertaistilanteen onnistumisen edellytys on myös se, kun opiskelija tajuaa ja hyväksyy ajatuksen, että vertaistilannetta, ohjattavaa ja elämää yleensä ei voi ottaa haltuun. Olennaisempaa on
kunnioittaa ja sallia asioiden luonnollinen esiintulo ja esittäminen sekä hyväksyä
avoin asenne – asioiden jättäminen silleen. (Kiviniemi 2005: 150.)
Oppiminen vertaistilanteissa
Opiskelijat kuvasivat oppimistaan opinnäytetyöprosessin lopussa arvioinnin kautta.
Luottamuksen syventymisen alateemaan liittyvää oppimista ei enää kuvattu, vaikka
luottamuksen tärkeyttä vuorovaikutuksessa korostettiin. Yhdessä erilaiset näkökulmat tärkeät ilmaukset esiintyivät samanlaisena kuin edellisessä aineistossa. Vertai365

sen itseluottamusta kuvattiin ammatillisen vertaiskompetenssin avulla. Aikaisempiin
syväoppisen perusteiden pääteemaan liittyviin alateemoihin ei tullut kirjoitelmissa
kuvauksia aiemman kaltaisessa merkityksessä. Syväoppimista kuvaava merkityksellinen oppiminen liittyi vahvasti oppimisen osaamisen arviointiin, ja kriittinen oppiminen sekä tiedon soveltaminen ilmeni kehittymis- ja kehittämisosaamisen kautta.
Pintaoppimisessa säilyivät samat alateemat. Kuvaan pintaoppimista siltä osin, kuin
se liittyi opinnäytetyön valmistumiseen liittyviin ilmauksiin. Oppimista edistävä
tekijä oli osaamisen varmuus, joka korostui entisestään. Myös ilmapiiri ja motivaatio koettiin oppimista edistävänä asiana (kuvio 32).
PÄÄTEEMA

ALATEEMA

Dialogioppiminen
YHTEISÖLLISYYS

Yhdessä erilaiset näkökulmat
Kollegiaalinen tuki

Kehittymisosaaminen
AMMATILLISTA
KEHITTYMISTÄ EDISTÄVÄ
VERTAISKOMPETENSSI

Kehittämisosaaminen
Vuorovaikutusosaaminen
Oppimisen osaamisen arviointi

Virheet ja puutteet paperista
Tenttisuoritus
PINTAOPPIMINEN

Muotoseikat
Läpi käymällä -keittokirja

Ilmapiiri +
OPPIMISEN ATTRIBUUTIOT

Motivaatio +
Osaaminen - ja +

Kuvio 32. Valmistuvan opinnäytetyön vertaistilanteissa oppiminen.
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Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyyden pääteemaan muodostui kolme alateemaa dialogioppiminen, yhdessä erilaiset näkökulmat ja kollegiaalinen tuki.
Dialogioppimisen alateemaa kuvaavat tärkeät ilmaukset liittyivät sekä opiskelijaan itseensä että vertaiseen. Dialogi edistää uudella tavalla vertaisen ja ohjattavan
välistä avoimuutta ja tasa-arvoa, jolloin mahdollistuu kaikkien vertaistilanteeseen
osallistuvien näkökulmien esilletuominen ja vuorovaikutteisuus. Dialogioppimisessa
on kyse tavoitteellisesta vuoropuhelusta. (Sarja 2003b: 85.) Ojasen (2006: 64) mukaan painopiste on vuorokuuntelussa enemmän kuin vuoropuhelussa. ”(108) Vertaisohjauksessa oppi monipuoliseen ja vastavuoroiseen vuorovaikutukseen toisten
kanssa.” ”(135) Jokainen meistä kehittyy tietyllä lailla koko ajan. Jokaisesta tilanteesta ja kohtaamisesta ihmisten kanssa opin jotain. Välillä on vain vaikeaa huomata, mitä opin. Joskus huomaan nuo muutokset vasta aikojen kuluttua. Yhteistyö ja
ymmärrys vertaisteni kanssa syveni entisestään.” Avoimuus viittaa tässä siihen, että
opiskelija löysi itsensä, oman kehittymisprosessinsa ja muuttumisensa. Buber (1993)
sanoo, että ihmisen sulautuminen kokonaiseksi olemukseksi ei koskaan tapahdu
Minun kautta eikä ilman Minua, vaan tarvitsen Sinän tullakseni Minäksi. Tämä
oleminen toteutuu vain, jos kohtaamisessa on dialogia mukana. Kohtaamisessa syntyy toimijoiden välille eksistenssi välitila.
Vertaistilanteessa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus tuoda esille omat
mielipiteensä kysymysten, kommenttien ja palautteen avulla. Tämä on mahdollista
vain, jos osallistujat tuntevat puheen kohteena olevan asian ytimen (Sarja 2003b:
86). ”(72) Opin sitä, että kysyn ohjattavilta itseltään ensin, mitä mieltä he ovat esim.
minulle epäselvästä opinnäytteen asiasta. Annan ohjattavien miettiä asiaa ja perustella valintojaan. Muutoinhan tilanne ei olisi vuoropuhelua, vaan minä vain luettelisin alleviivaamani kohdat opinnäytetyöstä.” Avoimuuteen perustuva dialogi on ihmettelevää, jolloin todellisuus on se, mitä se itsessään on. Vuorokuuntelussa kunnioitetaan toisen mielipiteitä ja havaitaan todellisuuden jatkuva muuttuminen. (Lehtovaara 1994, Ojanen 2006, Mattila 2008.) Vertainen pyrki ymmärtämään ohjattavaa
hänen tilanteeseensa asettumalla. ”(17) Oman itsensä toisen paikalle panemisessa
auttoi tilanteeseen valmistautumisessa. Kokemukseni oli, että oma osaaminen kaikilla osa-alueilla arvioinnin onnistumiseksi pitäisi olla vahva.”
Dialogioppimisen edellytyksiä ovat myös vertaistilanteeseen osallistuvien aktiivisuus, tasavertaisuus ja sitoutuneisuus (Sarja 2003b: 86). ”(179) Nyt vahvistui käsitys siitä, että koko prosessin ajan mukana olleiden vertaisten tuki on ollut hyväksi
koko prosessille. Etenkin vertaistuen merkitys on korostunut näin loppuvaiheessa
367

vielä entisestään, kun pystymme pohtimaan puolin ja toisin yhdessä.” Eräs sitoutumista kuvaava piirre oli vertaistilanteisiin valmistautumisen perusteellisuus. ”(170)
Opin, että jos haluaa sitoutua, niin siihen käyttää runsaasti aikaa! Tämän huomasin,
kun ihanat vertaisemme olivat paneutuneet työhömme niin huolella, että suunniteltu
aika ei riittänyt, vaan jatkoimme seuraavana päivänä siitä, mihin olimme jääneet.”
Dialogisuus merkitsi myös sitä, että opiskelija halusi ymmärtää toisen opiskelijan näkökulmaa, ajatuksia ja tunteita. ”(117) Olen oppinut kuuntelemaan ihmistä
paremmin ja liittämään toisen ihmisen ajatuksia omiini; puntaroimaan tietoa ja
ajatuksia.” ”(16) Vertaistilanne pani miettimään, miltä tuomani asiat voivat toisesta
tuntua.” Rauhalan (2009) mukaan ihmisen tajuntaa ei voi tavoittaa muuten kuin
ymmärtäen ja siihen voidaan vaikuttaa muuntavasti vain ymmärtäen. Jokaisen ihmisen ajattelu on erilaista kuin oma ajattelu, ja siksi tätä erilaisuudesta johtuvaa jännitettä pitäisi oppia hyödyntämään vertaistilanteissa. Dialogioppimisessa kuvattiin
yleisesti sitä, että yhteistyö ja ymmärrys opiskelijoiden välillä syventyivät entisestään ja keskustelu oli antoisaa luontevan ilmapiirin vallitessa. Vertaisista käytettiin
tässä yhteydessä nimitystä vertaiskumppani. ”(1046) Teidän läsnäolonne nimittäin
toi turvallisuuden tunnetta siitä, sillä pystyin luottamaan tietoon siitä, että vaikka
kaikki muut olisivat lytänneet työmme, te olisitte olleet puolellamme.”
Kollegiaalisen tuen alateemassa korostui vertaisen tuen tärkeys opiskelijan ammatillisessa kehittymisessä. ”(1047) Olen kokenut, että samassa tilanteessa olevan
verrattavan opinnäytetyöprosessissa mukana olo on antanut minulle paljon. Näkökulmien avartuminen ja keskustelujen kautta tapahtunut yhteistoiminnallinen oppiminen ovat tärkeitä valmiuksia asiantuntijuuteen kehittymisessä.” Samassa opiskelutilanteessa olemista ei enää perusteltu stressiä helpottavana asiana, vaan sillä, että
samassa tilanteessa olevan opiskelijan kanssa ajatusten vaihto auttoi prosessin loppuunsaattamisessa. ”(1048) Näin korostuu myös kollegiaalisen tuen merkitys, joka
on tärkeää myös työelämässä.” ”(1049) Tärkeintä on, että pyritään samaan päämäärään eli kaikkien osapuolien oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen.” Vertaisryhmää voi tässä merkityksessä nimittää tavoitteelliseksi pienryhmäksi, jota yhdistävät samanlainen tehtävä ja yhteisen tavoitteen saavuttaminen (Repo-Kaarento &
Levander 2004: 152).
Opiskelija kuvasi kokemustaan, miten juuri viimeisestä vertaistilanteessa hän
oivalsi ”(89) vertaisohjauksen tärkeyden koko opinnäytetyön prosessin aikana” ja oli
ilahduttavaa samalla kuulla ”(222) vertaisen kommentit kehittymisestämme”. Keskustelutaidon oppiminen liitettiin asiantuntijuuden kehittymiseen, jota perusteltiin
muun muassa sillä, että ”(1050) tulevassa työssä joudumme konsultoimaan toisia
368

hoitajia ja lääkäreitä, sekä neuvottelemaan esimerkiksi potilaan hoitoon liittyvistä
asioista.” ”(418) Ehkäpä vertaistuella oli kuitenkin suurin merkitys tilanteessa.
Syksy on ollut kiireinen kaikille ja oli hyvä käydä läpi tuntojaan samassa vaiheessa
opinnäytetyössään olevien vertaistemme kanssa.”
Kun opiskelija teki opinnäytetyötään yksin, kollegiaalinen tuki korostui. ”(137)
Kun teen opinnäytetyötäni yksin, kulkee ajatusmaailmani tiettyyn suuntaan. Välillä
huomaan, että joku asia ei ole ihan niin kuin sen pitäisi olla, mutta en saa käännettyä ajatuksiani uudelle suunnalle. Juuri tästä vaiheesta oli kyse, kun tapasimme
vertaisteni kanssa.” Kollegiaalisuus on yhteenkuuluvuutta ja samojen ammatillisten
arvojen jakamista. Kollega on tässä opiskelija, jolla on sama koulutus, sama ammatillinen vastuu tulevaisuudessa ja sama ammattieettinen ohjeisto. (Leino-Kilpi
2009c: 83–89.) Kollegiaalisuuteen liittyi vertaistuen ymmärtäminen opiskelijan
jaksamisen ja henkisen tuen kannalta. Opiskelijan jaksamisen tukeminen ja huoli
hänen selviytymisestään säilyi prosessin loppuun saakka. ”(121) Mitä useammin
olemme kokoontuneet, sitä tärkeämmäksi vertaisena oleminen on tullut. Haluan
antaa hänelle voimaa, koska itsekin tiedän, että tässä vaiheessa meidän kaikkien
voimat ovat niin sanotusti vähissä.” ”(308) Olin motivoitunut neuvomaan ja toisaalta tuntui pahalta, että toiset olivat vähän ns. hukassa. Kunpa olisin ymmärtänyt
tilanteen aikaisemmin ja pystynyt tukemaan heitä.”
Valmistumisensa kynnyksellä opiskelija kokoaa vertaistuen merkityksen. ”(1051) Nyt kun olen havainnut itse vertaistuen merkityksen, osaan hyödyntää
sitä auttamismenetelmänä ja oman työssä jaksamisenani. Ymmärrän sen, kuinka
tärkeää on yhdessä vertaisten kanssa purkaa asiat auki, saada uusia ajatuksia
omaan elämäntilanteeseen tai työhön. Olen havainnut, ettei ole yksin näiden asioiden kanssa.” Usein opiskelijan oppimisen luonnetta kuvaa yksityisyys suhteessa
toisiin opiskelijoihin, mikä ei ole muuttunut, vaikka tiimit ja työryhmät ovatkin
arkipäivää koulutusorganisaatioissa. Kollegiaalisten suhteiden ja rakenteiden kehittäminen on avaintekijä myös oppimisessa. Yhteistyö ei ole itsetarkoitus tehokkaampaan oppimiseen vaan, yhteistyöstä tulee muutoksen ja kehittämisen väline. Yhteistyön perustaa voi kutsua myös yhteisöllisyydeksi, jonka perusteella kehittyvä aito
yhteistyö voi toteutua ja ilmentyä usealla eri tavalla.
Ammatillista kehittymistä edistävä vertaiskompetenssi
Ammatillista kehittymistä edistävän vertaiskompetenssin pääteemaan muodostui
neljä alateemaa: kehittymisosaaminen, kehittämisosaaminen, vuorovaikutusosaami369

nen ja oppimisen osaamisen arviointi. Kaikkinensa tähän kokonaisuuteen tuli aineistossa vajaa kolmesataa tärkeää ilmaisua. Kompetenssi sisältää koulutuksen tuottaman osaamisen lisäksi myös kokemuksen avulla hankitun osaamisen. Kompetenssiin sisältyy opiskelijan tiedollinen ja taidollinen kyky hallita vertaisuuden ja vertaistilanteiden edellyttämiä asiakokonaisuuksia. Hänellä on kykyä soveltaa osaamistaan ja hän selviytyy tilanteista.
Kehittymisosaamiseen liittyvässä oppimisessa korostui opiskelijan vahva luottamus itseensä ja kykyyn suoriutua vertaisuudesta ja opinnäytetyöstä. Oman kehittymisen oppimisessa oli merkitystä vertaisen palautteella ja jämäkkyydellä. ”(210)
Ajatustani vahvisti myös vertaisten kertomus siitä, että työstäni paistaa läpi asiantuntijuus omaa aihetta kohtaan.” ”(926) Oma vahvuus ja tilanteen merkittävyys
korostui. Emme suostuneet mihinkään keksittyyn ohjaustilanteeseen vaan pidimme
päämme ja teimme siitä todellisen. Tämän kehittymisen olisi pitänyt tulla aiemmin
sillä siitä heille olisi ollut varmaan enemmän hyötyä.” Palautteen merkityksestä
ollaan useaa eri mieltä. Lehtovaara (1994: 57–59) kuvaa, miten palautetta voidaan
pitää henkilöiden käyttäytymisen kontrollin välineenä. Ihmisen inhimillinen kehitys
ei välttämättä tarvitse toisten vahvistavia palkkioita, vaan toisen kunnioittamista ja
ymmärtämistä itsearviointiin kykenevänä ihmisenä.
Kehittymisosaamisessa korostui opiskelijan tutkimuksen tekemiseen ja opinnäytetyön aiheeseen liittyvä substanssioppiminen. ”(158) Huomasin, kuinka hyvin
osaan oman opinnäytetyöni.” Itsearvioinnin kautta opiskelija kuvasi vertaisuuteen
liittyvää oppimistaan ja pyrki ymmärtämään toimintatapojaan vertaisena. ”(66) Opin
arvioimaan muiden tekemiä töitä ammatillisemmin.” Mitä opinnäytetyössä luvataan
ja mitä se loppujenlopuksi tarjoaa.” ”(14) Arviointi on kyettävä tuomaan esille niin,
että se rakentaa ja tukee tekijän osaamista.” Oman oppimisen pohdinta tekee mahdolliseksi muuttaa toimintaansa, itseään ihmisenä ja ajattelumallejaan. ”(905) Opin
koko ajan elämässäni ja kokemusten karttuessa asioita taas uudella tavalla; saan
näkökulmia kohtaamiseen ja rakennan samalla itsestäni uudenlaista kuvaa ihmisenä
ja hoitajana. Tuntuu, että haluan oppia luottamaan enemmän itseeni ja ymmärtää
samalla, mikä suuri merkitys tällä opinnäytetyöprosessilla oli tämän asian oppimisessa.”
Aikaisemmissa vertaistilanteissa opiskelijat liittivät tutkimuksellisen oppimisen
tutkimusprosessin rakenteellisiin asioihin. Laadullisen aineiston käsittelyä lukuun
ottamatta ”(81) opin myös jotain sisällönanalyysiin liittyen”. Opiskelija kuvasi oppineensa nyt koko tutkimusprosessin. Erityisesti laadullinen prosessi ja tuotteistamisprosessi hallittiin aikaisempaa paremmin: ”(208) Mielestäni tärkeintä tämän opin370

näytetyöprosessin aikana on ollut oppia tekemään laadullinen tutkimustyö sekä
hankkimaan ja hyödyntämään tutkimustietoa.” ”(63) …kokonaisuuden hallintaa
tuotteistamiseen liittyvässä opinnäytetyöprosessissa.” Kehittymisosaaminen liitettiin
koko opinnäytetyöprosessin ymmärtämiseen ja prosessilta edellyttävien vaatimusten
oppimiseen. ”(275) Opinnäyte ei voi olla vain joku irrallinen prosessi vaan liittyy
aina johonkin kokonaisuuteen.” ”(84) Huomasin tilanteessa sen, että olin itse omassa opinnäytetyössä ymmärtänyt hyvin tutkimusprosessin ja sen, mitä tutkimukselta
vaaditaan.” Yleisissä kompetensseissa todetaan kehittämistoiminnan (Arene 2007)
ja innovaatio-osaamisen (Arene 2010) osalta, että opiskelija ”osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja
menetelmiä”. Tutkimusprosessin oppiminen antoi opiskelijalle varmuutta mahdollisiin jatko-opintoihin. ”(890) Sain ajatuksia sen suhteen, mitä olisin ehkä tehnyt
opinnäyteprosessissamme toisin. Jos joskus vielä teen esimerkiksi gradun, minulla
on siihen paljon parempia valmiuksia kuin tätä oparia tehdessä. Mutta sehän tässä
oparissa taitaa tarkoituksena ollakin: toimia harjoitustyönä tulevia haasteita varten.”
Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä oppiminen ilmeni kirjoitelmissa selkeinä kuvauksina, joissa substanssin avulla hankittu aiheen osaaminen myöhemmin työelämässä näyttäytyy. Hoitotyön käytäntöä kuvaava oppiminen sidottiin työelämään
erittelemättä sitä osaamisen suhteen sen kummemmin. ”(102) Olen päässyt kehittämään omaa ammatillista valmiutta koulujen henkilökunnan kanssa ja myös eri sidonnaisryhmien kanssa työskentely kuuluu terveydenhoitajan työhön.” ”(69) Opin
jälleen kerran uutta kirurgisen… potilaan hoitotyöstä.” Kehittymisosaamista oli
pohdittu myös osaamisvaatimusten mukaisesti. ”(99) Ammatilliseen osaamiseen
kuuluvia tekijöitä opinnäytetyössä ovat vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitojen
kehittyminen, työskentely pitkäkestoisessa projektissa ja eettisten kysymysten huomioiminen ajatellen vaitiolovelvollisuutta.” Asiantuntijuuden kehittymisen pohdintaa pidettiin tärkeänä. ”(198) Minun tulee seuraavaksi syventyä asiantuntijuuteni
kehittymisen käsittelyyn.” ”(430) Tiesin, etten ollut kunnolla vielä paneutunut asiantuntijuuteni kehittymiseen. Mielestäni se on tärkeimpiä asioita oparissa.”
Oppimisen kannalta on tärkeää, miten tyytyväinen opiskelija on toimintaansa ja
korostuuko toiminnassa onnistuminen vai epäonnistuminen. Yleensä opiskelija oli
tyytyväinen itseensä, vertaiseen ja vertaistyöskentelyyn: ”(224) Opin sen, että luotan
omiin kykyihini paremmin.” ”(1038) Tarvitsisin vielä lisää itsevarmuutta ja rohkeutta, sillä saatan väheksyä omaa osaamistani, minkä vuoksi minut ja mielipiteeni voi
olla helppo ’ohittaa’. Kehittymistään opiskelija arvioi suhteessa omiin saavutuksiin,
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suorituksiin ja tavoitteisiin.” ”(85) Vertaistilanne sai minut tuntemaan oman ammatillisen kehittymisen eikä niinkään antanut enää uutta tutkimustoimintaan.” ”(443)
Kuitenkin olen päättänyt, että tärkeintä nyt on, että osaan löytää, myöntää ja perustella heikkoudet.” Opiskelija vertasi oppimistaan aikaisempaan osaamiseen. Vertaaminen aikaisempaan onkin yksi riittävyyden mitta. Kun opiskelija on saavuttanut
tavoitteensa, hän ei koe samanlaisia tilanteita enää haasteellisiksi. (Ruohotie 2005:
171.) Opiskelija oli ylpeä itsestään, kun hän huomasi kehittymisensä. ”(442) Valmistautuminen viimeiseen vertaistilanteeseen oli jo helppoa, koska edellisellä viikolla
viimeistellessäni työtäni valtasi itseni tunne, että tämän jutun minä hallitsen. Tuli
tunne, että tunnen oman työni ja aiheeni niin perusteellisesti, että osaan kohta vastata kysymykseen kuin kysymykseen.” ”(585) Oma asenne valmista työtäni kohtaan on
kriittisen tyytyväinen eli olen onnellinen, että sain näin suuren työn tehtyä yksin.”
Kehittymisosaamisessa keskeisiä olivat kyky tunnistaa erilaisia vaihtoehtoja ja
tehdä päätelmiä vaihtoehtojen pohjalta sekä tahto saada aikaan osaamista. ”(24)
Opin etsimään vaihtoehtoja ja perustelemaan ehdotuksiani.” ”(142) Opin myös
pitämään kiinni päämääristäni, jos huomaan niiden olevan pahasti ristissä vertaisten kanssa. Silloin täytyy osata perustella tarkoittamani asiat ja samaa vaadin myös
vertaisarvioijilta.” Oman kehittymisen arviointia vertaisena olemisesta ei voi vähätellä: ”(881) Mielestäni ei ole liioiteltua sanoa, että toivoin itselleni yhtä hyvät vertaiset, kuin olen itse saamani palautteen mukaan ollut.” Opiskelijalla oli vahva itseluottamus ja oman osaamisen hallinta. Opiskelija luotti itseensä vertaisena ja arvioi
kehittymistään ja vertaistoimintaa. ”(169) Suurin asia, jonka opin, oli että vertaistoiminnalla on suurempi merkitys opinnäytetyöprosessissa kuin aluksi olisin halunnut myöntää. Sen tärkeyttä ei ymmärrä prosessin alkuvaiheessa, mutta mitä lähemmäksi loppua tullaan, sen voi oivaltaa.” Opiskelija arvioi myös ohjattaviensa kehittymistä: ”(44) Kehittymistä oli tapahtunut myös heissä. Heidän ’ei vähempää voisi
kiinnostaa asenne’ oli kadonnut ja tilalle oli tullut omaan työhönsä kiinnostuneet
ohjattavat.”
Kehittymisosaamisessaan opiskelija toi esille myös huolenpidon toista kohtaan: ”(924) Vertaisena on mielestäni mukava olla, kun saa auttaa toisia.” Tässä
kontekstissa huolenpidon avulla vastataan toisen opiskelijan tarpeisiin ja edistetään
toisen onnistumista opinnäytetyöprosessissa (Juujärvi 2007: 217). Eräänä kehittymisen ihanteena voidaan pitää totuudellisuuden kehittymistä, joka liittyy tässä yhteydessä omaan sisäiseen rehellisyyteen. Kuvauksessaan opiskelija pyrkii olemaan
asioille avoin ja ajatteleva. Asioita ei saa lukita etukäteen, mutta ei saa olla myöskään täysin muiden mielipiteiden vietävissä. ”(904) Olen huomannut ja itselleni
372

tehnyt selväksi, kun esim. työssä potilas antaa kiitosta hyvästä hoidosta, siitä täytyy
olla kiitollinen ja ottaa siitä taas jotain opiksi. Sama se on opintojenkin kanssa,
ottaa palautetta ja ottaa siitä hyvässä tai huonossa opiksi ja tehdä sen mukaan muutoksia.” ”(876) Vertaistilanne antoi minulle kannustusta toimia vertaisena missä
tahansa tilanteessa.”
Kehittämisosaaminen kuvaa opiskelijoiden oppimisen haasteita: mitä asioita ja
miten he arvioivat vertaistyöskentelykokemustensa jälkeen voivansa kehittää ja
hyödyntää tulevaisuudessa. Oppimiskokemuksen jälkeen opiskelijalla on käsitys
siitä, mitä hän oppi vertaisuuden merkityksestä ja miten hän voi hyödyntää vertaiskokemuksiaan. Kehittämisosaaminen viittaa aktiiviseen toimintaan, jolla tavoitellaan kehittymisosaamista. Kehittämisosaamisessa korostuivat vertaistilanteiden
merkitys opinnäytetyöprosessissa, vertaisuuden merkitys työelämässä ja vertaisuuden merkitys opiskelijalle itselleen. Opiskelija kuvasi vertaistoimintaa toteamalla,
että sen tärkeys on konkretisoitunut opinnäytetyön loppua kohden. ”(948) Aluksi
minusta tuntui, että tämä on hölyn pölyä, mutta näin lopussa se kiitos seisoo.” ”(977) Vertaistilanteiden merkitys ja hyöty on tullut vasta näin pitkän ajan
myötä selvemmäksi. Alussa ne koki lähes ’pakkopullana’, mutta tapaamisten alettua
vertaistilanteita jo odotti.” Opiskelija asennoitui vertaistilanteisiin avomielisesti,
vaikka hän ehkä joutui sietämään omia ennakkoluulojaan tilanteita kohtaan. ”(1032)
Omalla kohdallani olen huomannut, että en ole alusta alkaen ymmärtänyt tilanteiden merkitystä ja hyödynnettävyyttä.” Opiskelija ilmaisi, että jokainen vertaistilanne
on erilainen ja mitä pidemmälle prosessi eteni, sitä enemmän tilanteista voi ammentaa oppia itselleen. Opiskelijalla oli opinnäytetyön lopussa kokonaiskäsitys vertaistilanteista, ja hän pystyi arvioimaan toimintaansa suhteessa sen suomiin mahdollisuuksiin. ”(969) Nyt harmittelee jälkeenpäin, olisiko aikaisemmista tapaamisista
voinut saada enemmän irti. Toisaalta luottamus ja tuntemus toisten töihin kasvaa
ajan myötä. Olen itse kokenut vertaiseni tärkeänä.” ”(163) Näin jälkeen päin välillä
harmittaakin, kun ei ole hyödyntänyt tarpeeksi vertaistaan opinnäytetyöprosessin
aikana.”
Vertaistilanteiden avulla tapahtunutta kehittämisosaamista kuvattiin liittämällä
oppiminen tulevaan ammattiin ja työelämään yleisesti. ”(1036) Olen sitä mieltä, että
olen saanut vertaisilta todella paljon tulevaan sairaanhoitajan ammattiin. Heidän
neuvonsa pohtia asioita syvällisemmin toi minulle uusia näkökulmia kaikkiin asioihin liittyen sairaanhoitajan ammattiin ja asioihin, joita minun tulee tulevassa työssäni ottaa huomioon.” ”(859) Näistä vertaistilanteista heijastuu jotain työelämään,
missä joudun ottamaan kantaa erilaisissa tilanteissa erilaisiin asioihin, joskus jopa
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lääkärin lähetteeseen tai loppuarvioon.” Opiskelija kertoi, että vertaistoiminnassa
saatua oppimista voi hyödyntää ja soveltaa työelämässä opiskelijan ohjaukseen,
perehdyttämiseen, ryhmätyöskentelyyn, kehittämishankkeisiin ja kollegan tukemiseen. ”(1033) Näistä tilanteista saamani oppi ja kokemus on hyödynnettävissä esim.
työelämään opiskelijaohjaukseen ja työhön perehtymiseen.” ”(1015) Voin hyödyntää
vertaistilanteessa oppimaani työelämässä sekä moniammatillisessa yhteistyössä
toimiessani.” ”(1022) Työpaikan kehittämishankkeissa voi käyttää soveltaen ja tulevaisuutta ajatellen uskoisin, että osaan käyttää vertaisarviointia myös muissa eteen
osuvissa tehtävissä.” Vertaistyöskentelyn laaja-alainen kehittäminen sidottiin kollegiaaliseen tukemiseen. ”(900) Koen, että vertaistilanteet voi yhdistää työelämään,
esimerkiksi terveydenhoitaja voi olla vertainen toiselle terveydenhoitajalle erinäisissä asioissa.” Tällainen tukeminen on vaativaa, ja siihen tarvitaan myöhemmin
opiskelijalta jo työkokemusta. Yhteisyyden tunnetta luo työyhteisössä muun muassa
välittäminen ja huolenpito. ”(883) Vertaisohjauksen merkityksen ymmärtäminen on
mielestäni osa ammatillisuuden kehittymistä.” ”(205) Tärkein oppi oli nähdä, kuinka
todella siitä tulee olemaan hyötyä työyhteisölle.”
Opiskelija havaitsi myös itsensä kehittämiseen liittyviä jatkosuunnitelmia. ”(901) Itsestä on löytynyt uusia puolia, joita aion hyödyntää tulevaisuudessa
mahdollisuuksien mukaan esim. videon tekemistä omalle työpaikalle sopivasta aiheesta.” Lukeminen ja hoitotyön kehittäminen tutkimusten avulla koettiin vaativaksi. ”(902) Tulevaisuudessa aion paljon enemmän lukea tieteellisiä tutkimuksia. Valmistumisen jälkeen haluan rauhassa lukea monia löytämiäni hyviä lähteitä ihan
perusteellisesti.” Kehittämistoiminnan jatkotehtävän opiskelija kuvasi kirjailijan
työhön liittyvän metaforan avulla. ”(903) Pitäisi ottaa enemmän kantaa toisen ihmisen suuriin tehtäviin ja antaa muiden ihmisen lukea omat tuotokset. Onhan se niinkin, että kirjailijan tekemän tuotoksen lukee ensin kustantaja(?) ja sitten vasta kirja
menee painoon.”
Tulevassa työssä pidettiin tärkeänä kehittämisosaamisena kriittistä keskusteluja arviointitaitoa (Nurmela 2002). Kriittisyys merkitsi tässä sitä, että opiskelija
asennoitui vertaisuuteen vastuullisesti, arvioi perusteita ja luotti muutoksen mahdollisuuteen. ”(1004) Opinnäytetyön vertaistyön kautta olen saanut tuntumaa vertaisena olemiseen ja etenkin kriittiseen arviointiin. Vertaistilanne oli opinnäytetyöprosessin viimeinen, mutta jatkossakin voin kohdata vastaavia tehtäviä.” Perusteiden arviointi perustui osaamisen kautta hankittuun kokemukseen, jota voidaan pitää käytännön toiminnan hyvänä perusteena. ”(151) Opin arvioimaan palautetta kriittisesti ja
tekemään palautteen jälkeen ratkaisuja joko palautteen mukaisen toiminnan toteut374

tamiseen tai toteuttamatta jättämiseen.” Kriittisyys tässä yhteydessä liittyy läheisesti myös kehittymisosaamiseen. ”(202) Huomasin, että oma kykyni ottaa vastaan
kriittistä arviointia on parantunut verrattuna aiempiin vertaistilanteisiin.” Eräs
opiskelija totesi lopussa: ”(1029) Ainon kertoa uusille opinnäytetyöntekijöille vertaisarviointien tärkeydestä.”
Vuorovaikutusosaamisen oppimisen merkitys liittyi tilanteisiin, joissa vuorovaikutuksen lisäksi tarvitaan erityisesti kuuntelu- ja keskustelutaitoa. Hoitotyössä työntekijän kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä. Niihin sisältyvät kuuntelu- ja keskustelutaidot sekä ihmisten kohtaamisen taito. Näitä taitoja opiskelija ilmaisi oppineensa
myös viimeisissä vertaistilanteissa. ”(133) Opin toisen mielipiteen kuuntelemista ja
ratkaisujen kunnioittamista.” ”(994) On todellakin osattava pysähtyä ja kuunnella.
Se on perustana kaiken hyvän alkamiselle hoitotyössä.” Hyväksyvä kuuntelija on
läsnä, keskittyy ohjattavaan ja kuuntelee myös ohjattavan opinnäytetyöprosessiin
liittyviä tunteita (Levander, Kaivola & Nevgi 2004: 195). Kunnioittava ja kuunteleva keskustelu, jossa yhdistyivät opiskelijan omakohtainen pohdinta ja pysähtyminen,
auttoi häntä ymmärtämään myös potilasta syvällisesti. ”(995) Vasta tasavertaisena,
mutta toisaalta ammattilaisena ja aina ihmisenä ihmiselle, voin kohdata potilaani
oikein. Kuulemalla hänen tarinansa, voin auttaa ja löytää yhdessä potilaani kanssa
hänen voimavaransa ja auttaa selviytymään.” ”(993) Parhaimpana oppina pidän
sitä, että olen ymmärtänyt ihmisten kohtaamisen uudella tavalla.” Kohtaaminen
merkitsi opiskelijalle uudenlaisen ymmärryksen saavuttamista, joka oli myös opiskelijan oman minuuden ymmärtämisen uusi kokemus. ”(866) Se myös kehittää vuorovaikutustaitoja ja lisää sitä kautta sosiaalisia taitoja joita tarvitaan hoitotyössä.
Vaikeissakin tilanteissa.”
Keskustelutaidon oppimista perusteltiin muun muassa sillä, että kun sai tietoa
asiasta lisää, se auttoi. ”(105) Oman tiedon määrän lisääntyminen antaa itseluottamusta kommentoida asioita, kun tietää mistä on kysymys.” Opiskelija kuvasi oppineensa keskustelutaidon merkityksen vähitellen. ”(889) Jos kuitenkin nyt saisi vielä
aloittaa alusta… toisin omia mielipiteitäni reilusti esille ja en olisi heti hiljaa, kun
toinen on eri mieltä ja ajaa tahtonsa läpi työhön liittyvissä asioissa.” Uuden näkökulman löytyminen vertaiskeskustelujen kuluessa lisäsi opiskelijan itseluottamusta.
Työelämän moniammatillisuuteen liittyvää oppimista tuotiin esille vuorovaikutukseen perustuvan yhteistyön kautta: ”(913) Ohjaustilanteessa merkittävyyttä lisää
tiimityöskentelytaitojen kehittyminen.” ”(992) Pitkä urakkamme on kehittänyt ryhmätyötaitoja ja opettanut minua ymmärtämään erilaisuutta ja toisten ihmisen huomioimista sekä vahvistanut omaa ammatillista osaamistani.” Ryhmä- ja tiimityössä
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merkityksellistä on eri näkökulmien kokoaminen yhteen ja vuorovaikutustietoinen
työskentely. Vuorovaikutus helpottuu, kun opiskelijalla on kyky ajatella asioita myös
toisen näkökulmasta tai kun hän pystyy reflektoimaan ajatuksiaan ja tuntemuksiaan,
jotka liittyvät hänen ajattelu- ja työtapoihinsa. ”(975a) Aiemmin otin kritiikin hyvin
henkilökohtaisesti, mutta nyt pystyn suhtautumaan siihen etäisemmin.”
Oppimisen osaamisen arviointi on läheisesti kytköksissä opiskelijan metakognitiiviseen tietoon, jonka mukaan opiskelijalla on tietoinen käsitys itsestään oppijana
sekä tietoisuus erilaisista vertaistilanteista ja niiden luonteesta. Opiskelija arvioi
kirjoitelmissaan, kuinka hän oppi oppimaan ja miten erilaista oppimista vertaistilanteet saivat aikaan. Opiskelijan tietoinen käsitys oppimisestaan ilmeni edellytysten
asettamisena omalle osaamiselleen ja itsetarkkailulleen. ”(18) Asioita ei voi sanoa
mutu tuntumalla. On oltava itse asiantuntija asioissa, missä pyrkii toisia neuvomaan. Esimerkiksi opinnäytetyön kielen arvioimiseksi oma kirjallinen osaaminen
tulisi olla hyvä. Asiakirjakirjoittamisen säännöt pitäisi olla hallussa.” ”(107) Vertaisena ollessani kehitin myös omaa taitoani kyetä arvioimaan omaa oppimista.” Opiskelijan kyky ymmärtää ja soveltaa oppimaansa asiaa omassa opinnäytetyössään on
tärkeä oppimisprosessia ohjaava kognitiivinen tekijä. ”(110) Olen oppinut kuinka eri
tavoin asioista voidaan ajatella ja mielipiteitä on yhtä monta kuin tekijää. Kaikesta
huolimatta opinnäytetyön tekijä tekee itse lopulliset ratkaisut ja valinnat toisten
kommentteja noudattaen tai ei.” Opiskelijan tietoinen itsesäätely vertaistilanteissa
tehostaa hänen oppimistaan ja sen arviointia, koska opiskelija voi tilanteen aikana
ikään kuin täydentää oppimistaan. ”(129) Vaikka opareista puhutaan ryhmässä muutenkin, vertaistilanteessa aiheeseen syvennytään todella ja siinä herää itsellä monia
ajatuksia omasta työstä.” ”(989) Vertaistilanne oli aina molemmin puolinen oppimistilanne ja siinä näkyy kaikkien osallistujien tietotaito ja osaaminen tutkimustoiminnasta.”
Opiskelijan tietoisuus erilaisista vertaistilanteista ja niiden luonteesta on yhteydessä vertaistoiminnan mielekkyyteen ja tavoitteellisuuteen. Opiskelija on tietoinen
siitä, että hän haluaa kehittää osaamistaan ja oppia oppimisen vuoksi. Tällainen
opiskelija arvostaa oppimiskokemuksiaan. ”(50) Koen kehittäneeni ohjaamistaitojani koko tämän prosessin kuluessa, mistä minulle on varmasti hyötyä sairaanhoitajana toimiessani. Ohjaamisen oikeaoppinen toteutus on tärkeää oppijan mahdollisimman hyvän oppimisen näkökulmasta katsottuna.” ”(106) Sain tietoisuutta asiasta,
itsestäni ja omasta oppimisesta.” Kun opiskelija kokee vertaistilanteet mielekkäinä,
hän ottaa omalta osaltaan oppimisestaan konstruointivastuun, jolloin opiskelusta
tulee itsesäätöinen prosessi. ”(860) Toisten mielipiteet työstä ovat ihan sama, mikäli
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et ymmärrä arvioinnin aihetta, kuuntele tarkasti ja tee tarkentavia kysymyksiä.” ”(25) Opin myös vaatimaan perusteluja toisten esittämille asioille.”
Opiskelijalle muodostuu hallinnan tunne ja kokemus siitä, että hän pystyy vaikuttamaan omaa oppimistaan koskeviin valintoihin ja päätöksiin. Hän on aktiivinen
omaa opiskeluaan ohjaava subjekti. ”(146) Vertaistapaaminen ja arvioitavana oleminen lisäsi omaa kykyä arvioida itsekriittisesti työtä.” ”(882) Vahvistamme vahvuuksiamme ja hyväksymme heikkoutemme työssämme. Työ ei ole koskaan täysin
valmis, vaan tiedostamme sen, että joskus siitä on luovuttava.” Oppimisen kriittistä
arviointia osoittaa opiskelijan kuvaus asioiden vertaamisesta. ”(228) Koin, että vertaiset peilasivat omaa työtänsä ja heille annettuja ohjeistuksia minun työhöni. Toisaalta jäin pohtimaan, kumpi on oikein kumpi väärin. Onko näihin kysymyksiin
vastauksia? Ja kaikki työt sekä aiheet ovat erilaisia. Pieni vertaileminen on hyvästä,
mutta liiallinen syy-yhteyksien etsiminen voi johtaa ojasta allikkoon.” Opitun tiedon
soveltaminen edellyttää sen kriittistä arviointia (Ruohotie 2005, 99).
Pintaoppiminen
Pintaoppimisen pääteemassa vahvistuivat ja esiintyivät prosessin loppuun saakka
alateemat virheet ja puutteet paperista, tenttisuoritus, muotoseikat ja läpi käymällä keittokirja.
Alateema virheet ja puutteet paperista pysyi sisällöllisesti samanlaisena kuin
opinnäytetyösuunnitelman yhteydessä. Virheitä ja puutteita, jotka liittyivät opinnäytetyön tutkimuksellisiin asioihin ja opinnäyteyön kirjalliseen raportointiin, etsittiin
edelleen jopa ”urakkatyön” luonteisesti. Tutkimuksellisuus liittyi tässä edelleen
tutkimusprosessiin. ”(315) Kokonaisuudessaan en löytänyt mitään isompia virheitä
tai korjausehdotuksia, vain pieniä yksityiskohtaisia virheitä.” ”(98) Vaikka tuntuu,
että toisella olisi vielä paljon korjattavaa, tulee mielestäni sanoa kaikki huomaamansa ’viat’, eikä kaunistella asioita.” Sokeutumista omalle opinnäyteyölle ja sen
virheille tuotiin usein vielä esille. ”(157) Oman tekstin virheille sokeutuu helposti
eikä virheitä näe, joten vertainen on hyvä apu löytämään virheet ja muutosta vaativat kohdat tekstissä.” ”(113) Vertaistilanteiden kautta näkee oman opinnäytteen
kompastuskivet paremmin, vaikkakin ilmiselvät puutteet toisen opinnäytteessä on
edelleenkin helpompi huomata, kun niitä katsoo ulkopuolisena.”
Tenttisuoritukseen liittyvässä oppimisessa pyrittiin opinnäytetyön tutkimukselliset asiat kuvaamaan ja korjaamaan oikeaksi palautteen perusteella: ”(329) Teoria
tietoa oli työssä hyvin. Ainoastaan kappaleita on yhdisteltävä ja otsikointia muutet377

tava muutamissa kohdissa…” ”(886) Opinnäytetyössä aion korjata saamamme muutosehdotukset.” Opiskelijan oppimista tukeva ulkoinen suorite ilmeni myös usein
vastauksena. ”(986) Työmme oli siinä vaiheessa jo lähes valmis, joten suuria muutoksia ei sen vuoksi tullut. Pieniä kielioppiin ja ulkoasuun liittyviä korjauksia tuli.”
Muotoseikat -alateeman sisältö tiivistyi edelleen jonkin verran lähteiden merkitsemisen oppimiseen. ”(165) Miten tärkeää on olla huolellinen heti alusta alkaen
lähteiden kanssa, nyt niitä on hukassa ja väärin merkittynä tekstiin.” ”(199) Niin
uskomatonta kuin olla voi, opin vielä merkitsemään lähteitä.” Tässä prosessin vaiheessa aikaisempaa selvemmin liitettiin muotoseikkojen oppiminen opinnäytetyön
kirjalliseen ilmaisuun. ”(148) Mitä opin liittyi kirjoitustyyliin, työn ulkonäköön ja
asetuksiin.” ”(203) Kielioppia kävimme tarkasti, vertaiset olivat kiinnittäneet huomiota oikeakielisyyteen.” ”(255) Mielestämme annoimme hyviä neuvoja tulosten
raportointiin ja siihen, että kaikki tulisi työssä selvittää läpinäkyvästi, jotta lukija
ymmärtää tekstiä.” Kirjoittaminen on yksi tärkeimpiä menetelmiä vaikuttaa esimerkiksi työyhteisöihin ja työn kehittymiseen sekä osoittaa oma oppiminen. Kirjoittamista kuvattiin tässä yksittäisten asioiden tai kohtien korjaamisena. ”(1054) Kaikkea
ei kannata survoa samaan lauseeseen, sillä pitkiä lauseita on vaikea lukea ja ajatus
voi katketa niin lukijalla kuin kirjoittajallakin. Lyhyemmät lauseet tekevät tekstistä
luettavamman.”
Läpi käymällä keittokirja -alateeman sisällöt myös vahvistuivat viimeisissä vertaistilanteissa. ”(333) Kävimme työn läpi tapaamisessa sivusivulta ja lisäsin huomioitani.” Seuraavassa otteita kahdesta eri vertaistilanteesta tehdystä kuvauksesta,
joiden avulla opiskelijat osoittivat, mitä he oppivat. Esimerkissä (1052) on lyhyt
näyte tekstistä, joka kertoo miten tarkasti vertaistilanteessa edettiin tieteellisen
IMRD (Introduction, Methods, Results, Discussion)-kaavan mukaan. Toisessa esimerkissä (1053) on näyte sitä, miten pikkutarkasti kommentoitiin vertaistilanteessa
opinnäytetyön sisältöä ja viitekehystä.
”(1052) Työn nimi: Mietin että pitäisikö työn nimessä näkyä myös sana ensihoito, koska kerrot määritelmässäsi että sairaanhoito ja ensihoito sisältyvät toisiinsa. Kun aloin lukea työtäsi ja katsoin otsikon ja sen jälkeen sisällysluettelon,
niin mietin että miksi siellä puhutaan ensihoidosta ja otsikossa sairaankuljetuksesta. Ehkä lukijalle olisi selvempää, jos sana ensihoito näkyisi myös otsikossa?
Tiivistelmä: Alkuun tulee varmaan selvitystä aiheesta ja perustelua miksi aiheen
valitsit? Tuleehan myös selvitystä, millainen tuotteestasi tuli? Kappalejakoa
enemmän.
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Johdanto: Selkeä ja kuvaava. Punaisella kirjoitetun voisi mielestäni jättää pois,
kuten olit varmaan miettinytkin? Pitäisikö johdannossa kuvata omaa kiinnostusta aiheeseen?
Teoreettinen viitekehys: Olet käsitellyt monipuolisesti --- asiaa ja monelta eri
kantilta. Lähteet monipuolisia. Teoreettiset asiat vastaavat hyvin sisällysluetteloa. Pitäisikö teoria osuudessa olla --- paikkakunnan ensihoidon esittely?
Tavoite, tarkoitus ja tutkimustehtävät: Ajattelitko että sinulla tulee olemaan vain
yksi tutkimustehtävä? Tutkimustehtävää voisi miettiä valmiin tuotteen kautta.
Mielestäni ensimmäinen tutkimustehtäväsi kuulostaa paremmalta eli millainen -- suunnitelman osio kuvaa ...jne.
Lähteet.”

”(1053) Kävimme vertaisohjauksessa läpi koko työtä nostaen siitä vertaisena
huomioimiani asioita
Teoreettisessa viitekehyksessä ehdotin luvun 2.2 toisen kappaleen (”Useat ihmiset saavat kokea perheensä …”) sekä kolmanneksi viimeisen kappaleen (”Hoitotyöntekijöiden suhde potilaisiin perustuu näiden hoidon tarpeisiin…”) nostamista 2. luvun alkuun johdantolukuun ennen kappaletta ”Stakesin opas laatuun
-kirjassa määritellään…”, koska niissä on mielestäni kokoavaa ydinasiaa tälle
luvulle.
Luvun 2.4 ensimmäisen kappaleen voisi jakaa kohdasta ”Tutkimuksen mukaan
potilaiden saamassa hoidossa ja kohtelussa …” ja siirtää tämä loppuosa kappaletta luvun 2.3 alle, koska siinä puhutaan potilaan kohtelusta. Alkuosaa ” Hoitotyöntekijöiden toiminta ilmenee heidän suhtautumisessaan ja käyttäytymisessään…” voisi ajatella myös sisällytettäväksi lukuun 2.3. Luku 2.4 voisi alkaa
kappaleella ”Vuorovaikutus on peruselementti…”
Oppimisen attribuutiot
Aikaisempien alateemojen, ajankäytön hallitsemattomuus, voimavarojen puute ja
motivaation puuttuminen, kuvauksia ei esiintynyt, ja oppimista estävien asioiden
kuvaus kohdistui nyt ainoastaan alateemaan osaamisen puuttuminen. Ilmapiirin
merkitys koettiin edelleen edistävänä asiana samoin kuin motivaatio ja osaaminen.
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Osaamisen puute koettiin edelleen tutkimuksellisten asioiden ja raportin keskeneräisyyden aiheuttamana epävarmuutena: ”(264) Kun en itsekään tiedä varmaan
yhtään S:ää paremmin asioista, niin välillä tuntui, että viitsiikö jotakin asiaa edes
ehdottaa.” ”(438) Estäviä se, että heillä oli tuotteistettu prosessi.” ”(387) Toisaalta
vertaisellani oli vaikea arvioida työtäni, koska se oli vielä jokseenkin keskeneräinen.” Oppimista edistävään osaamisen varmuuteen liittyviä kuvauksia oli eniten.
Osaaminen liitettiin siihen, että oma opinnäytetyö oli valmis, se oli esitetty ja vertainen ja ohjattava olivat tulleet toisilleen tutuiksi. Osaamista vahvistivat oman
opinnäytetyön valmiiksi saaminen sekä prosessin samanaikaisuus ja -kaltaisuus. ”(301) Oman oparin esitys oli jo ohi, eikä tarvinnut stressata sitä
enää.” ”(433) …edisti vertaistemme hyvä paneutuminen työhömme sekä heidän
oman työn valmiiksi saaminen. He osasivat katsoa prosessiamme kokeneemmalta
tasolta.” Opinnäytetyön valmistuminen loi ohjattaviin uskoa vertaisten opinnäytetyöhön liittyvästä osaamisesta. ”(837) Kaikki etenemme opinnäytetyömme prosessissa suunnilleen samaa matkaa, joten uskon, että onnistuneissa ohjaustilanteissa uutta
oppivat aina sekä vertaiset että opinnäytetyöntekijät. Sekä meidän, että vertaisohjaajien työ on samantyyppinen tutkimuksellisista lähtökohdista katsoen.” Osaamisen
perusteluissa tuotiin usein esille vertaisen ja ohjattavan välinen tuttuus. ”(437) Vertaisten tuttuus, he uskalsivat varmasti sanoa, mitä ajattelivat.” ”(343) Vertaisena
oleminen tutulle henkilölle edesauttoi minua ottamaan vertaistilanteet enemmän
tosissaan ja puristamaan niistä suurimman hyödyn irti.”
Tuttuus ja vertaisena olemisen pitkäkestoisuus ilmeni luottamuksena toisen
osaamiseen. ”(347) Toisemme tuntien olimme varmoja, että jokainen tekee parhaansa edistääkseen valmiin opinnäytetyön syntymistä.” ”(284) Olen ollut koko opinnäytetyöprosessin ajan saman työn vertainen ja pystyin täten seuraamaan työn kehitystä.” Opiskelija luotti osaamiseensa ja itseensä. Hän oli omaksunut onnistumisen
oppimisstrategian, joka perustui hänen kyvykkyyteensä ja yrittämiseensä. (Heikkilä
& Lonka 2006: 117.) Opiskelija perusteli osaamistaan opinnäytetyön aihepiirin tuttuudella ja sillä, että hän kuului ohjattavan kanssa samaan syventävien opintojen
pienryhmään. ”(297) Tyttöjen ja meidän oman opinnäytetyön aihepiiri on samansuuntainen, joten tämä helpotti asioiden ymmärtämistä.” ”(258) Kuulun vertaiseni
kanssa samaan vehtoryhmään (mielenterveystyö), jolloin pystyn keskittämän kysymykseni oleellisiin asioihin, koska tiedän ennestään samoista asioista kuin vertaiseni.”
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Yhteenveto valmistuvan opinnäytetyön vertaistilanteissa oppimisesta
Vertaistilanteissa kohtaaminen sekä vuoropuhelu ja -kuuntelu edellyttivät omanlaista
lähestymistapaansa. Prosessin aikana oli muotoutunut dialogisuudelle ominainen
molemminpuolisuus ja avoimuus, jolloin yhtenä situaation rakennetekijänä oli vertaisryhmä, jonka osapuolet olivat samantasoisessa oppimisprosessissa ja itsetiedostuksessa. Itsetiedostus on oman kulloisenkin ja aina muutoksenalaisen kehitystasonsa tuntemusta. Vertaisen tärkein tehtävä on antaa tukensa ja osaamisensa tähän prosessiin. Dialogioppimiseen, yhdessä erilaisten näkökulmien muodostamiseen ja
kollegiaaliseen tukeen liittyi me yhdessä -sitoutuminen, toimiminen ja oppiminen,
jossa oli mukana jo tulevaan ammattiin liittyvää oppimista. Olennaista on kaikkien
vertaisryhmässä mukana olevien osallistuminen jaetun tietämyksen rakentamiseen
osaamisen kehittymisen ja uuden tietämyksen aikaansaamiseksi (Hakkarainen ym.
2002: 459, Sarja 2003b: 88). Yhteisöllisyys on onnistunutta silloin, kun vertaistilanteisiin osallistuneet ovat saavuttaneet itseymmärryksessään sellaisen tason, että he
voivat perustella ja puolustella mielipiteitään tuntematta, että samanaikaisesti pitää
puolustaa itsessään. Yhdessä erilaiset käsitykset tulevat vaihtoehdoiksi, jotka haastavat perehtymään omiin tulkintoihin. Yhteisöllisen oppimisen perusajatus oli se,
että opiskelija ymmärsi kehittymisensä yhteisöllisyyden ja sen, että oppimista rakennettiin yhdessä toisten kanssa.
Ammatillista kehittymistä edistävä vertaiskompetenssi kuvasi monipuolisesti
opiskelijan oppimista vertaisen ja vertaisuuden avulla. Kehittymisosaaminen liittyi
opiskelijaan itseensä ja omiin havaintoihin siitä, mitä koki oppineensa. Opiskelijan
itseluottamus vahvistui, kun hän havaitsi osaavansa olla vertainen ja hallitsevansa
opinnäytetyöprosessin kokonaisuuden sekä sai hyvää palautetta vertaisena olemisestaan. Opiskelija toi esille kehittymisessään oman itsensä osana koko vertaistoimintaa. Rauhala (2009) toteaa, että vain aidosta itsenäisyydestä voi kehittyä yhteisöllisyys. Ihminen on olemassaolossaan aina suhteissa toisiin ihmisiin. Hyvä vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat seuraus ihmisen kehittyneisyydestä ennemmin kuin
jostain muusta primaarista, josta kaikki hyvä, kuten yksilöllisyys, seuraisi ja jota
siksi tulisi ensisijaisesti tavoitella.
Kehittymisosaaminen liittyi opiskelijan kehittymistahtoon ja siihen, että hän oli
kiinnostunut siitä, miten ja mihin suuntaan vertaistoiminnan avulla kehitetään asiantuntijuutta. Kehittämisosaamiseen liittyi vertaismerkityksen ja sen ymmärtämisen
tärkeys tulevaa ammattia ja työelämää varten. Kehittämisosaaminen liittyi kokemuksiin vertaisuudesta ja sitä kautta hankitun oppimisen ymmärtämiseen. Heikkilä,
Jokinen, & Nurmela (2008: 23) yhdistävät kehittymisen ja kehittämisen tutkivaksi
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kehittämiseksi. Tutkiva kehittäminen on laaja käsite, joka sisältää ajatuksen sekä
yksilön että yhteisön tavasta tarkastella asioita. Lisäksi siihen liitetään työskentelytapa, jossa tutkimuksella tai opinnäytetyöllä, sen tiedolla ja tiedon tavoittelulla kehittämisen kannalta on merkittävä rooli. Kehittämisosaaminen edellytti opiskelijan
kykyä tunnistaa omia intressejään sekä tahtoa toimia vertaistilanteissa yhdessä toisten intressien mukaisesti. Opiskelija arvioi omaa vertaistoimintaansa ja vertaisuuttaan, jolloin hän arvioinnin tuloksena oivalsi vertaisoppimisen avulla saavutetun
oppimisen sovellusmahdollisuuksia työelämässä.
Vuorovaikutusosaamisessa opittiin erityisesti keskustelu- ja kuuntelutaidon
merkitys, ja vuorovaikutusosaaminen liitettiin työelämän moniammatillisessa työskentelyssä tarvittavaan osaamiseen. Vuorovaikutusosaamisen oppimisessa oli kyse
itsensä etsimisestä ja toisenlaisten ajatusten kunnioittamisesta. Vertaistilanteissa
vallitsi keskusteluilmapiiri, jossa opiskelija pystyi turvallisesti olemaan vuorokuuntelussa. Skinnarin (2007: 185) mukaan kuunteleva ja kunnioittava keskustelu yhdistettynä omakohtaiseen pohdintaan johdattavat todellisuuden syvempään ymmärtämiseen. Keskustelu on vastavuoroista. Kyseessä on ontologinen keskustelu pohdintoineen, jossa tieto on osa opiskelijan omaa olemusta ja jossa toinen on ”minulle
sinä”. Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kompetenssissa (Arene 2006) todetaan: ”Opiskelijan tulee osata toimia alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä hänen tulee ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet sekä
osata työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä.” Vuorovaikutusosaaminen on opiskelijan tulevan ammatin perustyön edellyttämää ydinosaamista.
Oppimisen osaamisen arviointi liittyi opiskelijan metakognitiivisiin taitoihin.
Opiskelija tuli tietoiseksi omasta oppimisestaan. Tietoisuus oppimisesta eli oppimisen itsesäätely on edellytys opiskelijan myönteisen toimintaorientaation olemassaololle ja tätä kautta opinnoissa menestymiselle. Opiskelija, joka pyrkii ymmärtämään oppimistaan ja jolla on syväsuuntautuva lähestymistapa, pystyy säätelemään
kriittisesti itse oppimistaan. Opiskelija yrittää ymmärtää asioiden keskeisimmät
merkitykset, arvioi osaamistaan ja tiedostaa vaikeat asiat. Tutkivaan kehittämiseen
liittyy kyky ajatella kriittisesti ja kriittinen mieli. Kriittisyyteen liittyy taito erotella,
ymmärtää ja arvioida asioida. (Nurmela 2002). Oman oppimisen arviointi auttaa
uudistamaan omia itsesäätelyn muotoja, ja niiden myönteinen kokeminen johtaa
sisäiseen motivaatioon sekä oppimistulosten ja vastuuntunnon kehittymiseen. Itsesäätelyn kehittymiseen liittyy läheisesti myös arvojen ja uskomusten muuttuminen, mikä sisältää uskon omiin kykyihin, oppimiseen liittyvä hallinnan tuntee sekä
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varmuuden onnistumisen tai epäonnistumisen syistä. (Ruohotie 2005: 101–105,
165.)
Pintaoppiminen säilyi samansuuntaisena prosessin loppuun saakka. Kokonaisuudessaan pintaoppimiseen liittyi ajatus opinnäytetyön virheettömyydestä, tietynlaisesta tehtävästä, joka on muodollisesti tehty tiettyjen ohjeiden mukaan. Muotoseikkojen merkitys korostui erityisesti lopussa. Vertaistilannetta pidettiin tenttitilaisuutena, jossa keskusteltiin oikeaoppisesta suorituksesta. Usein esiintyvä verbi
tässä yhteydessä oli ”korjata.” Erityisesti kirjallinen dokumentti ohjasi keskustelua.
Pintaoppimiseen liittyi myös käsitys opinnäytetyöstä suorituksena tutkinnon saavuttamiseksi. Se, millaista asiantuntijuutta ja oppimista vertaistilanteissa opiskelija
tällöin saavutti, ei selvinnyt tärkeistä ilmauksista.
Usein pintaoppimiseen liittyvissä ilmauksissa asiat liitettiin opinnäytetyön tutkimuksellisuuteen. Tutkimuksellisuus liitettiin tutkimusasioiden ja -prosessin käyttöön ja sovelluksiin opinnäytetyön eri vaiheissa. Tämä ilmeni tutkimustuloksissani
(Leinonen 2001) jo aikaisemmin, kun kaksi kolmasosaa opiskelijoiden maininnoista
liittyivät siihen, että opettajien ohjauksen päätavoitteena oli oppia opinnäytetyön
tekeminen oikein ja saada hyvät tulokset. Pintaoppimista kuvaavat asiat tässä tutkimuksessa integroituvat keskusteluun, joka liittyi opinnäytetyön ja pro gradun vertailuun (Stenvall 1999, Heinonen 2006). Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyön raportointiin ja tekemiseen liittyvien oppaiden heikkous on se, että ne on kirjoitettu tiedekorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta. Oppaista ja ohjeistuksista puuttuu opinnäytetyön kehittämistyötä ja työelämäläheisyyttä kuvaava omaleimaisuus. (Kilpiäinen
2003, Hakala 2004.) Opinnäytetyö ei ole osoitus tietynlaisen tieteellisen tekstilajin
kirjoittamisen hallitsemisesta vaan sen tulisi suuntautua jo opiskelun alusta lähtien
vahvasti tulevaan ammatilliseen asiantuntijayhteisöön ja sen muuttuviin tilanteisiin
(Lankinen & Vuorijärvi 2010).
Oppimista estävät attribuutiot vähenivät opinnäytetyöprosessin loppua kohden.
Opiskelijan attribuutiotulkinnat johtivat prosessin kuluessa myönteisiin itsereaktioihin. Opinnäytetyön alkuvaiheessa oppimista estäneet ajankäytön hallitsemattomuus
sekä voimavarojen ja motivaation puute eivät esiintyneet ilmauksissa enää, vaan
perustelut kohdistuivat oman osaamisen puuttumiseen. Osaamattomuutta perusteltiin sillä, että ei ole vielä itsekään asioista niin varma, että voisi ohjata toista opiskelijaa, sekä toisen opinnäytetyön keskeneräisyydellä. Ilmapiirin merkitys koettiin
edelleen edistävänä samoin kuin motivaatio ja osaaminen. Osaamisen lisääntynyttä
tunnetta perusteltiin oman opinnäytetyön tekemisen ja esittämisen tuomalla varmuudella sekä sisällöllisellä osaamisella ja pitkäkestoisella yhteistyöllä. Myönteinen
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käsitys itsestä vahvistaa opiskelijan käsitystä itsestään opiskelijana sekä lisää uskoa
omiin kykyihin ja sisäistä mielenkiintoa oppimista kohtaan. Tämä ilmenee vertaistilanteisiin sitoutumisena ja luottamuksellisena toimintana. (Ruohotie 2005: 174.)
Vuorovaikutus ja ohjaussuhde vertaistilanteissa
Vertaistilanteiden muodollisuutta kuvaavat ilmaukset vähenivät entisestään. Sosiaalisesti samassa tilassa -pääteemaan tulivat uudet teemat huoli opiskelijakollegasta ja
keskustelun esteet. Pääteemoihin yhteistyösuhde ja yhteistoiminnallisuus tuli ilmauksia aikaisempaa enemmän ja niiden sisältö syventyi. Ohjaussuhteen periaatteet
olivat samankaltaisia kuin opinnäytetyönsuunnitelman aikana (kuvio 33).
PÄÄTEEMA

SOSIAALISESTI
SAMASSA TILASSA

ALATEEMA

Huoli opiskelijakollegasta
Keskustelun esteet

YHTEISTYÖSUHDE

Yhteistyön arviointi
Taitamisen tasa-arvo
Luottamuksen varmistuminen

YHTEISTOIMINNALLISUUS

Vastavuoroisuus voimavarana
Yhteinen prosessi

Eettinen herkkyys
OHJAUSSUHTEEN
PERIAATTEET

Oikeudenmukaisuus
Luotettavuus

Kuvio 33. Valmistuvan opinnäytetyön vertaistilanteiden vuorovaikutus ja ohjaussuhde.

Sosiaalisesti samassa tilassa
Sosiaalisesti samassa tilassa -pääteemaan muodostuivat kaksi alateemaa huoli opiskelijakollegasta ja keskustelun esteet.
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Huoli opiskelijakollegasta -alateema kuvasi vertaisen tuntemaa huolta opiskelijakollegan puolesta, mikä liittyi vertaistilanteen järjestämisen ajankohtaan ja vertaistilanteen tärkeyden ymmärtämiseen. Vuorovaikutuksen kuvauksen ja pohtimisen
sijaan esiintyikin ihmettelyä: ”(505) Miksi opinnäytetyön tekijät eivät ottaneet meihin aikaisemmin yhteyttä, huomenna on kuitenkin opinnäytetyön palautus.” ”(506)
Tavallaan meillä piti huolehtia tämä asia.” Vertainen pohti myös ohjattavansa kykyä
priorisoida asioita ja ymmärtää vertaispalautteen merkitystä. ”(507) Miksi toinen
mietti jotain toisen tehtävän tekoa, vaikka sen palautus on vasta paljon myöhemmin
kuin tämän, tarkoitan tässä sitä että mikseivät laita asioita tärkeysjärjestykseen.”
Leino-Kilpi (2009c: 86–87) pohtii kollegiaalisuuden vaatimuksia hoitotyössä. Kollegiaalisuuden ihanteellinen puoli korostaa työntekijän korkeaa etiikkaa, jolloin hän
tukee toista työntekijää ongelmatilanteissa. Kollegat ovat toistensa voimavaroja
vaativassa työssä. Opiskelija pyrki auttamaan ohjattavaa opinnäytetyöhön liittyvissä
kysymyksissä ja toivoi, että ohjattava luottaisi hänen osaamiseensa. ”(516a) Ohjattava ei mielestäni halunnut ottaa kaikista asioista palautetta, vaikka opinnäytetyön
pitäisi olla kohta valmis.” Myös opinnäytetyöntekijä hämmästeli vertaisensa vertaistilanteessa olemista ja keskittymiskyvyn puutetta. ”(568) Joskus tuli kuitenkin sellainen olo, että keskittyivätkö kaikki tilanteeseen 100 % ja keskityinkö itsekään, kun
vertaiset samaan aikaan tulostelivat meidän työtä ja osa näpräs jotain muuta koneella.”
Keskustelun esteet -alateemaan sisältyivät vertaistilanteen vuorovaikutuksen
yksipuolisuus ja esteet, jotka osaltaan vaikeuttivat tilanteen avoimuutta ja onnistumista. Keskustelun yksipuolisuus liittyi vertaistilanteissa totuttuihin positioihin sekä
vertaisen luottamukseen omasta asiantuntijuudestaan palautetta jakamalla. ”(529)
Viestintä välillämme on ollut aiemminkin hiukan yksipuolista, joka itseäni ajoittain
on häirinnyt. X ja Ö ovat enemmän kuuntelijoiden roolissa ja minulla on sitten se
puhujan rooli..” ”(469) Olin kirjoittanut etukäteen palautteen ohjattaville. Tuosta
palautteesta he ovat voineet tarkistaa minun korjausehdotukseni työhönsä.”
Varovaisuutta keskusteluun toi myös pelko toisten loukkaamisesta, jos keskustelu koettiin henkilökohtaisena arvosteluna. ”(494) Ajoittain tuntui haasteelliselta
antaa ohjattavillemme kehittämisehdotuksia niin, etteivät he olisi kokeneet meidän
arvostelevan heidän henkilökohtaisia ajatuksiaan ja päätöksentekoaan.” Ulkoisen
ohjauksen ja keskustelun sijaan tulee vertaistilanteissa korostaa enemmän sitä, mitä
ohjattava voi itse tehdä asioiden oppimiseksi. Vertainen epäili ohjattaviensa oppimisen tasoa, mikä saattoi estää keskustelun etenemisen ja syvällisyyden. ”(530) Tekijät
eivät ehkä ole päässeet niin syvälle omassa prosessissaan ja siksi keskusteluja ei
385

niin hirveästi synny.” ”(521) Välillä opinnäytetyöntekijä ei osannut vastata kysymyksiin työstään, jolloin ilmapiiri oli ehkä hetken ahdistunut ja vaivaantunut, mutta vain
hetken aikaa.” Opiskelija pohti opiskelijakollegan keskustelutaidon kehittymistä. ”(479) Opiskelijalla on vahvat ja vankkumattomat mielipiteet. Aihe on niin läheinen ja tärkeä hänelle, että se tulee ilmi tekijän tavasta puhua asiasta. Mikä on kyllä
hieno juttu. Opinnäytetyö on varmastikin kehittänyt tekijäänsä monella tavalla. Hän
on myös oppinut reflektoimaan omaa opinnäytetyön prosessiaan hyvin.” Opiskelijan
kuvaa ohjattavan keskustelutaidon kehittymistä, mutta ei omaansa.
Yhteistyösuhde
Yhteistyösuhde -pääteeman tuli kaksi alateemaa: yhteistyön arviointi ja taitamisen
tasa-arvo.
Yhteistyön arvioinnin alateema kuvasi yhteistyösuhdetta koko prosessin ajalta.
Arviointi kohdistui yhteistyöhön, sen muuntumiseen ja luonnollisuuteen. ”(580)
Koko opinnäytetyönprosessin ajan vertaistilanteet ovat olleet avoimia, rakentavia ja
yhteistyökykyisiä. Niin oli tämä viimeinenkin ohjaustilanne.” ”(496) Aiempiin vertaistapaamisiin verrattuna tilanne ja yhteistyö olivat aivan toisella tasolla. Sekä me
itse että tytöt tuntuivat olevan paljon valmiimpia vertaistoimintaan. Tilanne oli keskusteleva ja asioita pohdittiin ja vietiin eteenpäin yhdessä. Aiemmin vertaistilannetta hyvin kuvaavana sanana olisi voinut olla sanelupolitiikka, nyt se oli yhteistyö.”
Yhteistyön arviointi ilmeni myös opiskelijan sitoutumisena ja luottamuksen saavuttamisena, mikä ilmeni muun muassa vertaistilanteen odottamisena ja eri vertaistilanteiden vertailuna. ”(550) Tässä vaiheessa opinnäytetyöprosessia huomaa odottavansa vertaisarviointia ja tapaamista. On mukava saada palautetta toisilta, jotka tuntevat työmme alusta alkaen.” ”(485) Kaikki osallistujat olivat hyvin tilanteessa läsnä,
tuli tunne, että kaikki pitivät tilannetta tärkeänä. Uskon, että tämä vertaistilanne oli
kaikkien parhain verrattuna esim. aiheanalyysin vertaistilanteeseen.” Vuorovaikutusta estävänä tekijä mainittiin väsymys. ”(584) Vertaistilanne oli jälleen erittäin
vapautunut ja intensiivinen tunnelmaltaan. Viestintä ja vuorovaikutus minun ja vertaisteni välillä on koko ajan ollut helppoa ja mutkatonta. Nyt ehkä minulla painoi jo
pieni väsymys päälle.”
Taitamisen tasa-arvon alateeman yleisin tärkeä kuvaus ilmenee seuraavasta: ”(493) Vuorovaikutus oli ehkä luontevin tähän mennessä. Tuntui, että olimme
tasavertaisia.” ”(908) Viimeisen harjoittelun myötä keskustelu- ja kuuntelutaitoni
ovat kehittyneet entisestään sekä taito hallita erilaisia tilanteita erilaisten ihmisten
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kanssa.” Tasa-arvoon perustuva vuorovaikutus ja keskustelu luo edellytykset opiskelijan kehittymiselle ja oppimiselle. Olennaisinta ei ole opiskelijoiden välinen emotionaalinen yhteys, vaan kyseessä on lähinnä taito edistää omaa ja toisen oppimista
sekä tavoitteiden saavuttamista (Ruohotie 2002). ”(858) Vuorovaikutussuhde eri
osapuolten kesken oli keskustelutilanteessa tasavertainen. Kukaan ei hallinnut omilla mielipiteillään tilannetta, vaan jokaisella osapuolella oli mahdollisuus saada
äänensä kuuluviin. Vertaiskeskustelu toimi jokaiselle oppimistilanteena.”
Yhteistyösuhteessa orasti dialogisuuden piirteitä, jolloin tavoitteena oli molemminpuolinen ymmärryksen asteittainen rakentaminen ja opiskelija tuli vähitellen
tietoiseksi omasta ja toisen oppimisesta (Silkelä 2003: 81). Tärkeää on juuri se, että
opiskelija voi oppia ja vaikuttaa toisen oppimiseen. ”(606) Vertaisillani ja itselläni
on osittain erilainen ja osittain samanlainen tapa ajatella asioita, mikä on rikkaus
vuorovaikutuksessa.” Tasa-arvoa edistävä vertaistilanne muotoutui myös siitä, että
opiskelijat olivat oppineet käyttämään suhteiden hyödyntämisen taitojaan edistämään kaikkien oppimista. ”(973) Tällä vertaistilanteella oli suuri merkitys, enkä
voisi enää kuvitella millainen prosessi olisi ollut ilman vertaisten tukea.” ”(490)
Asenne vertaistilanteeseen oli motivoitunut, sillä taisimme kaikki ymmärtää, miten
tärkeästä asiasta kuin vertaistilanteesta on kyse. Olimme kaikki läsnä tilanteessa ja
kiinnostuneesti kuuntelimme toisiamme.” Ilmapiirin rentoudella, luontevuudella,
asiallisuudella, avoimuudella, myönteisyydellä, välittömyydellä ja vapautuneisuudella oli edelleen merkitystä vuorovaikutuksen ja keskustelun onnistumiselle.
Yhteistyösuhteen onnistuminen ei tarkoittanut sitä, että vertaistilanteet olisivat
sujuneet aina yhteisymmärryksessä. Opiskelija kuvasi, miten ohjattavalla oli tapana
puolustella asioita. ”(807) E:llä on mielestäni koko ajan ollut vaikeutta ottaa vastaan kehittävää palautetta, koen että hän haluaa vahvasti pysyä valintojensa takana.
Hän ikään kuin löytää aina jonkin puolustelun, miksi jokin asia ei ole niin kuin ehkä
ehdotan. Loppua kohden hänkin on kehittynyt tulemaan vastaan asioissa.”
Yhteistoiminnallisuus
Yhteistoiminnallisuuden pääteemaan muodostui kolme alateemaa: luottamuksen
varmistuminen, vastavuoroisuus voimavarana ja yhteinen prosessi.
Luottamuksen varmistumisen alateemassa tuli esille luottamus opiskelijan
osaamiseen ja opiskelijaan ihmisenä, jolloin myös toisen kunnioittaminen oli tärkeää. Luottamuksen varmuus oli saavutettu sekä asian osaamisessa että opiskelijoiden
välisissä suhteissa. Luottamus ilmeni opiskelijan osaamisen varmuutena. ”(540)
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Tiesimme etukäteen, että saamme arvokasta palautetta.” ”(468) Vertaispalautteen
vastaanottajat tiesivät ja tunsivat asiansa, joten tilanteesta välittyi asiantunteva
ilmapiiri.” Kun opiskelija tuntee vertaistilanteen ilmapiirin turvalliseksi, hän rohkenee antautua vuorovaikutukseen ja aitoon oppimisprosessiin yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa (Repo-Kaarento & Levander 2004: 152, Repo 2010: 179). ”(594)
Pystyimme keventämään tunnelmaa vitsailemalla ja nauramalla. Usein jo entuudestaan tuttujen ihmisten on vaikea antaa kritiikkiä, mutta meidän vertaistilanteessa ei
ollut sitä ongelmaa. Kaikki rehellinen palaute tuli suoraan sydämestä.” ”(489) Vuorovaikutus itseni ja vertaisten välillä oli lämmin ja vuorovaikutteinen. Olemme hyviä
ystäviä keskenämme, minkä ansiosta jutteleminen oli helppoa, ja uskalsimme kertoa
toisillemme asioita laidasta laitaa.” Luottamus edellyttää suhdetta, jossa jokainen
vuorovaikutuksen osapuoli aistii sen. ”(523) Pystymme luottamaan toisiimme ja
tämä lisää vuorovaikutuksen onnistumista.” ”(500) Tunnemme ohjattavat niin hyvin,
että joissakin tilanteissa pelkkä sanaton viestintäkin toimii.”
Opiskelijan luottamus ja kunnioittaminen tulivat esille sekä viestinnässä että
yksilöllisyyden huomioon ottamisessa. ”(608) Suullinen viestintä oli kaikilta osin
toisia kunnioittavaa ja rakentavaa. Ohjaustilanteen alussa kaikki olivat läsnä niissä
ajatuksissa, mitä opinnäytetyöni nosti esille.” ”(953) Jokainen tekee työnsä omalla
tavalla. Jokaisen oma persoona tuo työhön erilaisuutta.” Pisimmillään luottamusta
kuvattiin eräänlaisen asianajajan roolin kautta, kun vertaiset tiesivät ohjattaviensa
huolen. ”(519) Tunnen olevani valmis puolustamaan heitä ohjaajia vastaan siinä,
että opinnäytetyö on kadottanut mittasuhteet. Tytöt tietävät meidän olevan heidän
tukenaan ja valmiita vaikka saman pöydän ääreen ohjaajien kanssa keskustelemaan
asiasta. Minusta tämä kuvaa sitä, kuinka hyvät välit meillä on syntynyt opinnäytetyön myötä.” ”(572) Minulle on ollut onni saada näin rooliinsa uppoutuvat vertaiset.”
Vastavuoroisuus voimavarana -alateemassa korostuivat edelleen opiskelijan
keskustelutaito ja opinnäytetyöhön liittyvä tunne ”samassa veneessä” olemisesta.
Vastavuoroisuutta leimasi aikaisempaa useammin opiskelijoiden keskinäinen palaute. Asiantuntijuuteen kehittyminen muotoutuu myös vertaistyöskentelyn toteuttamisesta ja sen kautta yhteistyön tuloksena. Opiskelijan kehittyminen ei ole yksin puurtamisen näytös, vaan tulosta erilaisten ihmissuhteiden toiminnasta ja niissä oppimisesta. (Ruohotie 2005: 218.) Vuorovaikutukseen perustuva vastavuoroisuus valottaa
niitä asioita, joilla opiskelijat tunsivat olleen merkitystä vertaistilanteissa. Oppimista
tukeva vuorovaikutus on luonteeltaan vastavuoroista kuuntelemista ja puhumista. ”(557) Viestintä oli kaksisuuntaista ja sujuvaa. Uskoisin, että kaikki tulivat tilan388

teessa kuulluksi ja saaneen puheenvuoroja riittävästi.” Vastavuoroisuus edellyttää,
että jokaisella osallistujalla on niitä perustaitoja, joita he haluavat käyttää vertaistilanteissa. ”(605) Vertaiset omaavat hyvät vuorovaikutustaidot ja se on eduksi vertaistilanteessa.” Yhteistoiminnallisuuteen liittyvä vastavuoroisuus korostui ennen
kaikkea hyvän vuorovaikutuksen kautta. Yhtenä avaimena työelämän muutoksista
selviämiseen pidetään kommunikaatiotaitoja ja niiden kehittämistä. Työntekijän
emotionaaliset ja motivationaaliset ulottuvuudet ovat mukana siinä, kuinka hän
tilanteissa toimii. (Ruohotie 2005.) ”(974) Sairaanhoitajan työssä vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa työtä. Tulee hyväksyä myös se, että kaikkien kanssa ei pääse
vuorovaikutuksellisesti kiitettävälle tasolle. Persoonat vaikuttavat sekä ennakkoluulot. Motivaatio ja asenne voivat kuitenkin vaikuttaa onnistumiseen, kun kaikilla on
samat odotukset ja lähtökohdat.”
Jos vertaistilanteille asetetut tavoitteet oli saavutettu, oli yhteistyö helppo päättää. Vertaistilanteiden päättyessä opiskelijat antoivatkin aikaisempaa useammin
rohkaisevaa palautetta toisilleen. ”(558) Olin todella hyvällä mielellä vertaisohjauksen jälkeen, koska oli piristävää kuulla positiivista palautetta omasta työskentelystä.
Olin myös varmaan sadannetta kertaa onnellinen mahtavista vertaisistamme!” Palaute on tärkeää muun muassa siksi, että se voimistaa selviytymisen tarvetta ja sisäistä motivaatiota sekä auttaa tunnistamaan oppimista edistäviä ja estäviä asioita
(Ruohotie 2005, 62). ”(956) Heti tapaamisen jälkeen X:t antoivat palautteen tapaamisen onnistumisesta. Vertaistilanne antoi itselle voimavaroja ja motivaatiota työstää omaa opinnäytettä eteenpäin.” ”(604) Parasta oli vertaisen palaute siitä, että
olemme kehittyneet prosessin aikana kirjoittajina ja paneutuneet työhömme koko
sielullamme. Näinhän asia on.” Palautteen avulla opiskelija sai itselleen tietoa siitä,
mitä toinen opiskelija hänen oppimisestaan ja kehittymisestään ajatteli. Palaute lisää
opiskelijan itsetuntemusta ja on tärkeää oppimiselle. Vertaistilanne antaa luontevan
mahdollisuuden palautteen saamiseen ja antamiseen. ”(796) Se, että jännittää antaa
palautetta ja ehdottaa jotain muutosta on asia, jota on mukava harjoitella tälläisten
ihmiset kuin vertaisteni kanssa.” Palaute on kehittymisen perusta. Silkelä ja Väisänen (2005: 126) toteavat, että kritiikki on välittämistä ja rohkaisun antaminen välttämätöntä.
Opinnäytetyö aiheuttaa erilaisia tunnelatauksia, jotka saattavat ilmetä vertaistilanteissa. Opinnäytetyöprosessin edetessä kielteisten tunteiden ilmaisemista ei kuvattu. ”(535) Keskustelimme myös, mitä tunteita prosessin eri vaiheissa nousee.” ”(513) Asioista oli helppo puhua puolin ja toisin ja ilmaista tunteet.” Opiskelijan tunteet ja niiden henkilökohtainen merkitys ovat aina läsnä myös vertaistilan389

teessa. ”(856) Ohjaustilanne on samalla eräänlainen tuuletushetki molemmin puolin.”
Yhteisen prosessin alateemassa arvioitiin vertaistilanteiden muotoutumista ja
vertaissuhteen päättymistä. Yhteistä oppimisen mahdollisuutta kuvaa osuvasti ilmaisu ”(826) …niin paljon kun antaa toiselle voi saada myös takaisin.” Joissakin ryhmissä muotoutui jo tietty vertaistilannekaava tai -tapa, minkä mukaan tilanne soljui. ”(582) Mielestäni meidän vertaistilanteille on jo muodostunut tietty kaava eli V
sanoo asioita, jotka ovat herättäneet ihmetystä ja me pyrimme selittämään, mitä
olemme tarkoittaneet. Sen jälkeen käymme läpi asioita, joista me tekijät haluamme
kysyä mielipidettä ja etenemme työn lävitse asia kerrallaan.” ”(803) Ensin tuodaan
esille ajatus, sitä kommentoidaan puolin ja toisin ja sen jälkeen päädytään johonkin
tai asia jätetään mietintään. Itse tykkään käyttää tilanteissa sanoja ”Voisiko…?,
oletko ajatellut…?, minun mielestäni…miten ajattelit tämän asian….?” On mukava
ilmaista asiat positiiviseen sävyyn, eikä tuputtaen omia mielipiteitä.” Yli vuoden
kestäneen vertaistyöskentelyn jälkeen opiskelija reflektoi muotoutunutta prosessia,
kehitystään ja omien käsitystensä muuttumista itsestään vertaisena ja ihmisenä. ”(925) Näin prosessin loppuvaiheessa pystyimme jakamaan kokemuksiamme jo
pitkältä ajalta.”
Yhteisessä prosessissa korostui oppimisen ymmärtäminen. Vertaistilanteissa
mahdollistuu uuden oppiminen siten, että opiskelija saattoi yhdessä toisen kanssa
reflektoida asioita. ”(599) Kun pääsimme vauhtiin vertaisohjauksessa, läsnä oleminen tilanteessa oli vaikuttavaa ja ajatukset syvällisiä. Emme käyneet työtä pelkästään pintapuolisesti läpi, vaan mietimme työn todellista tarkoitusta ja päämääriä.”
Opiskelijan kehittämisosaamiseen motivoituminen edisti yhteisen prosessin onnistumista. ”(808) Ohjaussuhteen luonteeseen vaikuttaa myös se, että itse henkilökohtaisesti tykkään kehittämisestä ja siksi opinnäytetyöprosessi kaikkineen on ollut
minun mieleen. Tutkimustyö on minusta mielenkiintoista.” Pitkäkestoinen prosessi
loi myös ystävyyssuhteita. ”(810) Usean vuoden yhteinen opiskelutaival on luonut
myös kaverillisen suhteen vertaisteni kanssa.” Se aiheutti myös haikeutta prosessin
päättymisen johdosta. ”(978) Meillä on koko opinnäytetyöprosessin ajan ollut lämmin suhde vertaisiin ja olemme saaneet heiltä paljon apua ja varmuutta tehdä omaa
opinnäytetyötämme. Koska tämä oli viimeinen vertaistilanne, tunnelma oli ehkä jopa
hieman haikea ja toisaalta jo valmistumista odottava.” ”(520) Tilanteessa kaikki oli
läsnä ja itselle tuli haikea olo, koska tiesi olevan tien päässä opinnäytetyön osalta.
Elämä kuitenkin jatkuu.” Yhteistoiminnallisuudessa korostuivat opiskelijan luottamus, vastavuoroinen voimavaraisuus ja kokemus yhteisestä prosessista. Kokonai390

suuteen liittyi tietoinen suhtautuminen vuorovaikutukseen ja sitä tukevaan ohjaussuhteeseen.
Ohjaussuhteen periaatteet
Ohjaussuhteen periaatteisiin, jotka edistivät tai estivät vuorovaikutusta, muotoutuivat edelleen alateemat eettinen herkkyys, oikeudenmukaisuus ja luotettavuus.
Eettisen herkkyyden alateemassa korostui edelleen toisen kunnioittaminen, joka
ilmeni kuuntelemisena, arvostamisena ja myönteisenä asenteena. Arvostamiseen
liitettiin nyt vertaisosaaminen. ”(999) Kiittelin vertaiselta saamaa tukea ja ammattitaitoa toimia meidän vertaisenaan. Hän on todella paneutunut hommaansa.” Eettiseen herkkyyteen liittyi aikaisempaa selvemmin huolenpito opiskelijakollegasta,
mikä liittyi tässä yhteydessä sitoutumista vertaissuhteita ylläpitävään ja tukevaan
toimintaan. ”(824) Olemme aidosti kiinnostuneita toistemme töistä ja halu auttaa
omalla tavalla on olemassa voimakkaasti.” ”(962) Se, että vertaiseni järjestää tapaamisemme kotonaan ja he ovat lukeneet opinnäytetyösuunnitelmani, kuvastaa
heidän sitoutumistaan auttaa minua. Tämä saa tuntemaan itseni ja työni tärkeäksi;
jotkut tekevät jotain minun ja työni eteen. Hieno kokemus ja tunne!” Huolenpito
lujittaa ihmissuhteita ja sen avulla edistetään opiskelijan kehittymistä ja estetään
harmeja. Vaativimmillaan toisesta välittäminen on ihmisen auttamista persoonalliseen kasvuun ja itsensä toteuttamiseen. (Juujärvi ym. 2007: 217.) ”(621) Ammatillisuutta hoitotyön tekijällä on hyvän tekeminen ja toisen hyvinvoinnista huolehtiminen.” Kun tuemme toista ymmärtämään itseään ja omaa elämäänsä, tuemme häntä
kehittymään persoonana.
Tärkeä osa opiskelijan vuorovaikutusta ovat ne henkilökohtaiset merkitykset,
joita hän antaa asioille. Nämä merkitykset välittyvät osin tunteiden kautta. ”(936)
Jonkinlainen äidin rooli ehkä vaikutti siihen että tulimme vertaisina kuulluiksi ihan
oikeasti. Omat tunnetilat olivat hyvin paljon sympatian puolella ja ymmärrys oli
samankaltainen työn tuskaa kokiessamme kevennysten muodossa.” Sympatia virittää
vertaisen omat tunteet ja aikaisemmat kokemukset, jolloin hän motivoituu yhä
enemmän tukemaan opinnäytetyöntekijää (Juujärvi ym. 2007: 83). Tunneyhteyden
voimakkuutta kuvaa opiskelijan loppukommentti. ”(998) Jään kaipaamaan näitä
hetkiä.”
Luotettavuuden alateeman sisältö tulee esille opiskelijan kokonaiskuvauksessa: ”(787) Voin tässä vaiheessa sanoa, että suhteemme ohjattavien kanssa on tullut
hyvin läheiseksi. Ensimmäisessä vertaistilanteessa pelkäsin, mitä voin sanoa ja
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millä tavoin. Minua pelotti, että ohjattavat loukkaantuvat kritiikistä. Toisen tilanteen
aikana ohjaussuhde oli jo selvästi kehittynyt eteenpäin. Nyt kun pidimme kolmannen
ohjaustilanteen, tuntui tapaaminen hyvin luontevalta. Ohjaussuhde on kuitenkin sen
verran virallinen, että tiedämme omat tehtävämme. Tarkoitan tällä sitä, ettemme
ryhdy rupattelemaan tilanteessa niitä näitä, arkiasioita.” Valmistuvaan opinnäytetyöhön liittyvässä vertaistilanteessa opiskelija toi esille sitä, että hän uskalsi sanoa
avoimesti, mitä mieltä hän oli asioista. Ohjaussuhteen kehittyminen toi rohkeutta
olla tilanteessa oma itsensä. Luotettavuuteen liitettiin myös toisen opiskelijan tietoosaamisen arviointi ja hyödynnettävyys. ”(940) Ehkä luottamus toisten osaamiseen
alkaa olla sillä tasolla, että ohjauksista uskaltaa ottaa oikeasti opikseen.” ”(835)
Vertaisemme ovat mukavia ihmisiä, joiden asiantuntijuuteen voimme luottaa.”
Luotettavuus ohjaussuhdetta edistävänä asiana kuvattiin lähes poikkeuksetta
seuraavan kaltaisena. ”(797) Ohjaussuhde oli todella lämmin ja ystävällinen. Olen
ystävystynyt näiden tekijöiden kanssa opiskeluni aikana ja se näkyy meissä. Haikeakin olotila minulla oli. Olen iloinen heidän puolestaan. He ovat mahtavia tyyppejä.”
Metafora, kielikuva, sisältää oleellisen siitä, mitä opiskelija ajatteli ohjaussuhteesta.
Metafora liittää kaksi asiaa toisiinsa siten, että niiden välille hahmottuu tietty samankaltaisuus. Opiskelija kirjoitti. ”(813) Opinnäytetyön tekijä oli asiantuntija
omassa työssään, mutta me vertaiset näemme työn tavallaan ulkopuolisina. Jos
ajatellaan, että opari olisi tekijänsä lapsi, me olisimme sen kummeja.” Yleisesti
ohjaussuhdetta leimasi tasa-arvo ja luottamus, mutta joissakin tilanteissa ohjaussuhteessa ei edetty kovin syvälliselle tasolle. ”(832) Ajatuksemme olivat hyvin erilaiset
eli persoonilla on merkitystä ohjaussuhteen muodostumisessa. Olisin kaivannut
enemmän tukea vertaiselta. Sitä olisi kaiketi pitänyt oma-aloitteisesti hakea.”
Vaikka vertaistilanteissa keskustellaan joskus vakavista ja vaikeistakin asioista,
se ei estä huumorin käyttöä. Onnismaa (2007: 33) toteaa, että vakavuus ja hauskuus
eivät ole toistensa vastakohtia, vaan molempien vastakohtia ovat yhdentekevyys ja
penseys. ”(778) Välillä asioita pystyttiin katsomaan huumorinkin kannalta.” ”(794)
Vertaistilanteet ovat olleet kerta kerralta rennompia ja mukavampia. Ohjaussuhteemme oli helppo, koska pystyimme käsittelemään vaikeimpiakin asioita huumorin
kanssa. Vitsien heittäminen kummasti rentoutti tilannetta.” Huumori taiten käytettynä voi palvella tavoitteiden saavuttamista, ja sen käyttöä auttaa toisen tunteminen. ”(767) Huumorilla on myös sijansa ohjaussuhteessa. Olemme oppineet tuntemaan vertaiseni kanssa tässä kolmen ja puolen vuoden aikana melko hyvin, joten
toisen työtavat ovat tuttuja ja luottamus molemminpuolinen.” Skinnari (2007: 204)
puhuu huumorin puolesta, koska sen laatu on moraalisen auringon ja mehevän mul392

lan kaltaista. Ihmissuhteissa huumori on juuri se luonnonvara, joka lisääntyy sitä
käytettäessä.
Yhteenveto valmistuvan opinnäytetyön vertaistilanteiden vuorovaikutuksesta ja
ohjaussuhteesta
Vertaisryhmässä oppiminen kehitti opiskelijan työelämävalmiuksia, kuten viestintäja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistoiminnallista asiantuntijuutta. Opiskelija kehittyi
vuorovaikutuksessa yhä sosiaalisempaan ja yhteisöllisempään suhteeseen. Vuorovaikutustilannetta kuvattiin rennoksi, tasapuoliseksi, läsnä olevaksi, avoimeksi,
ystävälliseksi, kuuntelevaksi, vapautuneeksi, välittömäksi, mutkattomaksi ja rakentavaksi. Vuorovaikutuksessa arvioitiin jo vertaistoimintaa itsessään ja annettiin palautetta vertaiselle. Vuorovaikutuksen kompetenssi on tärkeä, sillä vertaistilanteissa
opiskelija saa harjoitella työelämässä tarvittavaa osaamista, kun hän pyrkii ratkaisemaan työhön liittyviä ongelmia, kehittää työtään ja reflektoi hoitotilanteita yhdessä muiden työntekijöiden kanssa (Nummenmaa & Lautamatti 2004: 104). Tässä
tutkimuksessa vuorovaikutuksellisuutta tukivat myös opiskelijan vastuu tilanteeseen
valmistautumisesta ja molemminpuolinen luottamus, joka prosessin aikana oli saavutettu.
Sosiaalisesti samassa tilassa pääteemaan liittyvissä alateemoissa huoli opiskelijakollegasta ja keskustelun esteet kuvasivat vertaistilanteen vuorovaikutuksen yksisuuntaisuutta. Tilanteissa keskusteltiin, mutta molemminpuolista keskustelua ei
ollut. Huoli opiskelijakollegasta oli vertaisella, kun hän ihmetteli vertaistilanteen
järjestämisen ajankohtaa suhteessa opinnäytetyön palautukseen ajankohtaan ja ohjattavan vertaistilanteessa olemista. Vaikka valmistuminen ja siihen liittyvien opintojen loppuunsaattaminen oli lähellä, opinnäytetyöntekijällä ei vaikuttanut olevan
hätää. Tätä vertainen ihmetteli. Ihmettely keskustelun sijaan osoittaa, että asioista ei
puhuttu vertaistilanteissa avoimesti. Keskustelun esteinä ilmeni pitkäaikainen luottamuksen tai keskusteluyhteyden puuttuminen. Yrityksistä huolimatta keskustelevaa
vuoropuhelua ei tilanteissa aina syntynyt.
Yhteistyösuhteeseen liittyviä ilmauksia oli aineistossa eniten, ja pääteemaan tulivat alateemat yhteistyön arviointi ja taitamisen tasa-arvo. Yhteistyön arvioinnissa
reflektoitiin yhteistä vertaissuhdetta ja -vuorovaikutusta. Kun vertaissuhteessa opiskelija oli kokenut antavansa ja saavansa aikaa, huomiota ja kunnioitusta, se sulatti
kiireen ja vei huomion suorituskeskeisyydestä itsensä ja toisensa kohtaamiseen ja
tukemiseen. Taitamisen tasa-arvossa korostui opiskelijan taito käyttää ohjaussuhdet393

ta tukena tasa-arvon periaatteita noudattaen. Jotta tasa-arvoon perustuva yhteistyö
onnistui, oli tärkeää, että jokainen opiskelija sai olla oma itsensä omien valmiuksiensa suhteen. Aidon yhteyden saaminen toiseen opiskelijaan edellytti vastaanottamisen herkkyyttä toisen asiaan, puheeseen tai ongelmaan samoin kuin se edellytti jo
taitoa toimia tasa-arvoisesti. Keskusteluissa opiskelijat kuuntelivat toistensa ”maailmaa” arkiajattelua syvemmällä tasolla. Samalla opiskelijan vastuuntunne ja toisen
kunnioittaminen todentuivat. (Mattila 2006.) Eksistentiaalinen olemassaolon mukaisesti opiskelijoiden erilaisuus ja yksilöllisyys ovat voimavara vertaiskokemuksille.
Yhteistoiminnallisuuden pääteemaan muodostui kolme alateemaa: luottamuksen varmistuminen, vastavuoroisuus voimavarana ja yhteinen prosessi. Luottamukseen liitettiin luottamus opiskelijan osaamiseen ja häneen ihmisenä. Vertaistyöskentelyn aikana luottamuksen kehittyminen tunnustelusta varmistumiseen oli selkeä
kehitysprosessi vuorovaikutuksessa. Luottamus toiseen ja vähitellen toisen opiskelijan osaamiseen varmentui, joka oli osoitus emotionaalisen tuen kannattelevasta
olemassaolosta (Repo 2010: 16). Alateemaan vastavuoroisuus voimavarana liitettiin
keskustelutaidon merkitys sekä palautteen antamisen ja saamisen tärkeys. Yhteisen
prosessin -alateemaan liittyi opiskelijan kokemuksia vuorovaikutuksen kehittymisestä ja vertaissuhteen päättymisestä. Näiden kahden alateeman merkitys voidaan
ymmärtää opiskelijan kokemusperäisenä vuoropuhelun ja -kuuntelun onnistumisena.
Yhteistoiminnallisuutta voi kuvata vuorotoimintana, joka oli aktiivista osallistumista
ja sitoutumista keskusteluun, vastavuoroista ja tasa-arvoista suhtautumista sekä
toimimista ja vapautumista itsekeskeisyydestä. (Mattila 2006.)
Kun opiskelija tuntee vertaistilanteen turvallisena ja häntä kuunnellaan, pystyy
hän tämän jälkeen antamaan tilaa toiselle opiskelijalle. Ilmapiirin avoimuus, lämpimyys ja kannustavuus luovat mahdollisuudet vuorotoiminnalle, kuuntelemiselle ja
keskustelemiselle. Tällöin vertaistilanteeseen osallistuvat opiskelijat voivat jakaa
osaamistaan henkilökohtaisesti ja persoonallisesti. (Mattila 2006, Peavy 2004.)
Opiskelijan kuuntelu- ja keskustelutaidolla on merkitystä toisen opiskelijan kohtaamisessa, voimavarojen vapautumisessa ja vahvistumisessa. Opiskelijan kysymykset
ovat vuorovaikutuksen työväline, koska niistä ilmenevät kysyjän asenteet ja suhtautuminen, joita ohjattava tulkitsee omasta näkökulmastaan. (Peavy 2004.) Olennaista
oli, että vertaistilanteen alkuun tai loppuun varattiin aikaa, jolloin kaikki osapuolet
saivat palautteen samanaikaisesti. Palautteen merkitys korostui vertaistyöskentelyn
edetessä, ja sitä kuvattiin palkitsevaksi ja motivoivaksi.
Ohjaussuhteeseen liittyviä ilmauksia oli vähän, ja sitä kuvattiin yleisimmin sanoilla tasa-arvoinen, asiallinen, rehellinen, realistinen, ystävällinen ja kannustava.
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Prosessin aikana vahvistui luottamus ja varmuus ohjaussuhdetta ja toista opiskelijaa
kohtaan. Eettiseen herkkyyteen liittyivät kunnioittaminen ja aikaisempaa selvemmin
vertaisosaamiseen liittyvä huolenpito. Eettisyyteen liittyy toisen ihmisen edun huomioon ottaminen, joka edellyttää, että osaa tunnistaa toisen tarpeita ja odotuksia
sekä omia vastaavia velvollisuuksiaan (Juujärvi ym. 2007: 79). Ohjaussuhteessa
vallitsi luotettavuus siinä mielessä, että vertaistilanteissa uskallettiin sanoa avoimesti oma mielipide ja joskus käytettiin jopa huumoria tilanteen jäykkyyden poistamiseksi.
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IV VERTAISTILANTEIDEN MERKITYS
ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMISELLE JA
AMMATTIKORKEAKOULUPEDAGOGIIKAN
KEHITTÄMINEN
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1

Asiantuntijuuden kehittymisen
merkitysrakenteet

Tutkimuksen tavoitteen mukaisesti rakennan kuvaamistani tuloksista tulkinnan avulla merkityskokonaisuudet. Tulkinnan perustana on merkityksen koherenssi, jossa
tarkoitan tulkinnalla merkityssuhteiden avaamista ja esiinkirjoittamista. (Varto 1992:
64.) Aluksi kuvaan merkityskokonaisuuksien muodostamisen perusteet, minkä jälkeen kuvaan muodostuneet merkityskokonaisuudet vertaistilanteiden tavoitteiden,
oppimisen sekä vuorovaikutuksen ja ohjaussuhteiden mukaisessa järjestyksessä.
Sulautin tulkinnan avulla opiskeluorientaatiot vertaistilanteista saatujen teemojen
yhteyteen merkityskokonaisuuksissa mixed methodsin mukaisesti.
1.1

Tulosten kuvailusta merkityksen tulkintaan –
merkityskokonaisuudet

Tutkijan on pyrittävä tutkimuksessaan vastaamaan tutkimuksensa tarkoitukseen ja
sanomaan jotain yleistä, uutta tai ”suurta”. Rauhalan (2009: 205, 212) mukaan kokemusten ja merkitysten abstraktisuus vieraannuttaa tutkijan reaalimaailmasta.
Opiskelijan ainutkertaisen kokemuksen säilyttäminen ja tutkimuksen vaatimukset
asian kiteyttämisestä aiheuttavat minulle tutkijana haasteen. Kuitenkin tutkimuksessa on mahdollista saavuttaa aidon tutkimuksen luonne ja arvostus vain sen omista
lähtökohdista käsin. Ihminen liittyy maailmaan aina dialektisesti ja spiraalinomaisesti, ja siksi ihmisen merkityksille ei voida nimetä mitään pistemäistä syytä, josta
ne olisivat seuraus. Merkityssuhteen taustalla on situaatiossa oleva aihe, jonka ymmärtämiseen hermeneuttisesti tulee pyrkiä (Lehtovaara 1994: 231). Eksistentiaalisontologisessa mielessä osien ja kokonaisuuden ymmärtämisen suhde on kehämäinen. Tulkinnassa esille tulevat osat ja tasot on yhdistettävä kokonaisuudeksi eli merkitysyhteydeksi. Vain kokonaisuuden kautta voidaan ymmärtää jonkin osan tulkitseminen. Kokonaisuus muotoutuu tutkijalle vähitellen osien tulkitsemisen myötä.
Tulkitsemisen perus lähtee osien ja kokonaisuuden vastavuoroisesta dialektiikasta
ilman synteesiä. (Varto 1992: 64, Tontti 2005: 60.)
Merkityskokonaisuuksien muodostamisen lähtökohtana olivat opiskelijoiden
kirjoitelmat vertaistilanteista ja niistä tehdyt kuvaukset. Yksittäinen opiskelijan
kokemus on tärkeä, mitä korostin aikaisemmin jo tulosten kuvailussa. Kokemukset
yhdessä muodostavat niiden ymmärtämisen merkityksen kokonaisuuden. Kokemusten tarkastelu eteni tulosten kuvailun jälkeen niin, että luin vertaistilannetta koskevia
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kuvauksia (tuloksia) dialektisesti. Luin ensin kutakin vertaiskokonaisuutta tutkimustehtävittäin osina ja sitten kokonaisuutena. Kun olin syventynyt jokaiseen kolmeen
kuvauskokonaisuuteen, luin sen jälkeen kaikkia kolmea kuvauskokonaisuutta tutkimusongelmittain ajallisena jatkumona ja lopuksi vielä kaikki yhtenä kokonaisuutena. Usean lukemisen ja ajattelunprosessoinnin tuloksena tekstistä alkoi hahmottua
merkityksiä, jotka olivat parhaiten ymmärrettävissä vertaistilanteiden tavoitteisiin,
oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvinä kokonaisuuksina. Merkitykset eivät
ilmenneet suoraan kuvauksissa eivätkä kirjoitetussa tekstissä vaan jonakin, mistä
opiskelija kirjoitti. Tässä vaiheessa en nimennyt merkityskokonaisuuksia vaan siirryin tarkastelemaan opiskeluorientaatioita ja vertaistilanteita kuvaavia pää- ja alateemoja yhdessä. Muodostin näistä taulukon siten, että oman ymmärrykseni ja tulkintani tuloksena sulautin opiskeluorientaatiot vertaistilanteista saatujen tulosten,
teemojen, kohdalle, jotka kuvasivat sisällöllisesti samaa asiaa (taulukko 35). Tällä
halusin varmistaa vielä sen, miten kysely- ja kirjoitelma-aineiston tulokset liittyvät
toisiinsa.
Taulukko 35. Kysely- ja kirjoitelma-aineistojen tulosten yhdistäminen (Esimerkkinä
yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio -faktori ja samansisältöiset alateemat).
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Tämä tarkastelu syvensi ymmärtämystäni tulosten kokonaisuudesta ja auttoi myöhemmin tulkitsemaan merkityksiä aikaisempaa rohkeammin. Ymmärtääkseni vertaistilanteiden merkityksen opiskelijan asiantuntijuuden kehittymiselle jäsensin vielä
vertaistilanteiden tuloksena saadut pää- ja alateemat didaktisen kolmion avulla
(Kansanen 2004), josta kuviossa 34 on esimerkki vertaistilanteisiin asetettujen tavoitteiden osalta. Ymmärtämisellä tarkoitan tässä yhteydessä omaa tajunnallista
toimintaani, jonka avulla pyrin merkityksellistämään opiskelijan vertaistilanteita
(Perttula 2005: 119). Ymmärtämisen kehittymisen miellän tulkitsemiseksi (Kupiainen 2005: 91).
OPINNÄYTETYÖ

Pintaoppimisen käytäntö
Puutteiden ja virheiden etsiminen
Vinkkien saaminen aiheanalyysiin
Aiheanalyysipaperin läpikäyminen
Puutteiden ja virheiden ratkaiseminen
Suunnitelmapaperin luetuttaminen
ulkopuolisella
Tavoitteiden tarpeettomuus
Valmistuvan opinnäytetyön äärelle
Vertainen opinnäytetyön viimeistelyssä
Puutteiden ja virheiden osoittaminen
Valmis opinnäytetyö
VERTAINEN

OHJATTAVA OPISKELIJA

Pyrkimys dialogiseen suhteeseen
Luottamuksen tunnustelu, Ammatillinen tukeminen
Itseluottamuksen kehittäminen
Tuntuman hakeminen vertaistilanteeseen, Palautteen kertomisen taidon opettelu
Dialogisen suhteen muotoutuminen
Luottamuksen vahvistaminen, Vertainen tukiresurssina

Kuvio 34. Opiskelijan vertaistilanteille asettamat tavoitteet sijoitettuna didaktiseen kolmioon (musta väri = 1. vertaistilanne, punainen = 2. vertaistilanne ja vihreä = 3. vertaistilanne; kursivoitu kuvaa pääteemaa ja normaaliteksti alateemaa).

Näin pääsin tutkimuksessani lähemmäs erilaisten aineistojen tulosten tulkitsemisen
kokonaisuutta. Oli oleellista kiinnittää huomiota tulosten täydentävyyteen. Pyrin
laadullisten aineistojen ja tulosten avulla ymmärtämään vertaistilanteiden oppimisen
luonnetta ja syventämään sitä opiskeluorientaatioita koskevilla tuloksilla. Merkitysten tulkinnassa alkoi hahmottua uudenlainen jäsennys, jossa kuvaus vertaistilanteiden asiantuntijuutta kehittävästä kokonaisuudesta syveni. Esimerkiksi tavoitteista
401

muodostuvat omat merkityskokonaisuudet eli tihentymät, jotka erottuivat oppimisen
liittyvistä merkityksistä, vaikka tavoitteet ja oppiminen teoreettisesti liittyvät toisiinsa (Ruohotie 2005).
Kuvaan seuraavaksi tavoitteiden, oppimisen, vuorovaikutuksen ja ohjaussuhteen
osalta jokaisen merkityskokonaisuuden erikseen kertomalla aluksi, mistä vertaistilanteiden alateemoista merkityskokonaisuus muotoutui. Käytin tässä alateemoja
pääteemojen sijasta, koska alateemat ovat konkreettisemmin ymmärrettävissä myös
lukijalle. Opiskeluorientaatioita kuvaavat faktoritulokset ovat tässä mukana syventämässä ymmärtämystä siltä osin, kuin ne merkityskokonaisuuksissa olivat tulkittavissa. Olen pyrkinyt hahmottamaan kunkin merkityskokonaisuuden ajallista jatkumoa koko opinnäyteyöprosessin ajalta, esimerkiksi tavoitekokonaisuutta palaute
dokumentin puutteista ja virheistä. Kokonaisuuden hahmottamisessa auttoi se, että
olin merkinnyt tuloksissa saadut teemat vertaistilanteiden etenemisen mukaan eri
väreillä (musta, punainen ja vihreä). Tämän jälkeen luin esimerkiksi edellä mainittua
merkityskokonaisuutta kuvaavan ensimmäisen vertaistilanteen tavoitteet ja merkitsin vielä jokaisen alateeman pääsisällön ”auki” erilliselle paperille. Esimerkiksi
aiheanalyysipaperin läpikäymisen alateemassa kuvasin itselleni, että se sisältää
asioita koko paperin läpikäymisestä, käsittelyn kohta kohdalta etenemisen ja opinnäytetyön rakenteen kuvaamisen. Muodostin näin ensimmäisten vertaistilanteiden
tavoitteiden osalta itselleni kokonaiskuvan, ennen kuin etenin toisiin vertaistilanteisiin ja niiden tavoitteiden alateemojen ”takaisin purkamiseen”. Kun olin käynyt näin
kaikki alateemat vielä kertaalleen läpi, varmistin merkityskokonaisuuden nimen
ottaen huomioon samalla myös pääteemojen nimet. Vasta tämän jälkeen aloin kirjoittaa kutakin merkityskokonaisuutta.
Fenomenologista ideaa kunnioittaen tulisi tässä merkityskokonaisuudessa tuoda
vielä enemmän esille opiskelijan yksilöllistä ääntä sellaisenaan. Teen kuitenkin
poikkeavan ratkaisun ja kuvaan merkityskokonaisuuksia abstraktilla ja yleisellä
tasolla, ottamatta tekstiin enää alkuperäisiä opiskelijan kokemuksia. Tämä edellyttää
lukijalta edellisissä luvuissa tehtyjen kuvausten lukemista ja tuntemista, koska seuraavat luvut häivyttävät opiskelijoiden yksilölliset kokemukset. Tutkijana olen pyrkinyt tekemään merkitysten analyysissä parhaan mahdollisen tulkinnan kokemuksista ja niistä tehdyistä kuvauksista (taulukko 36, liite 13) sekä opiskeluorientaatioista.
Todennäköisesti toinen tutkija kuitenkin kuvaisi merkityksiä eri tavoin ja erilaisin
termein.
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1.2

Vertaistilanteille asetetut tavoitteet

Vertaistilanteiden tavoitteiden tärkeyttä olen kuvannut tämän tutkimuksen lähtökohdissa työelämän, ammattikorkeakoulun ja opiskelijan kannalta. Kirjoitelmissa opiskelijat kuvasivat tavoitteita vertaistilanteisiin liittyvän toiminnan ja oppimisen kannalta. Tavoitteet kuvaavat opiskelijan tietoista näkemystä siitä, mitä hän toivoo saavuttavansa ja oppivansa vertaistilanteissa (Lindblom-Ylänne ym. 2004: 131). Vertaistilanteissa on pyrkimys interaktioon ja intentioon. Vertaistyöskentelyä ohjaa
tavoitteellisuus, ja sen saavuttamiseen pyritään vuorovaikutuksessa. Tavoitteiden
tulee suunnata ja tukea opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymistä, jolloin vertaistilanteissa keskustelu on myös tavoitteellista. Yksi vertaistyöskentelyn onnistumisen
edellytys on, että tavoitteet ovat sopusoinnussa opetussuunnitelman tavoitteiden ja
osaamiskuvausten kanssa. Vertaistilanteissa opiskelijat vastaavat yhdessä siitä, että
keskustelu ohjautuu tavoitteiden suuntaisesti (Repo 2010: 8, 17, 47, 156, 188). Ollakseen opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä tukevaa vertaistilanteen tulisi
heijastella tavoitteiden lisäksi opiskelijan henkilökohtaista kehittymistä.
Tavoitteissa näyttäytyivät koko opinnäytetyöprosessin ajan varman ja keittokirjamaisen (pintaoppimisen) sekä ensimmäisissä vertaistilanteissa yhteistoiminnallisuuden ja itseluottamuksen opiskeluorientaatiot. Osa opiskelijoista varmisteli pintasuuntautuvaa oppimista tai peräti vastausta siihen, osaako tehdä opinnäytetyötä
oikein. Pintasuuntautuvassa tavoitteiden asettelussa oli piirteitä, jotka liittyivät sopeutettavaan opiskelijaan. Jotkut etsivät varmaa tietoa ja vahvistusta itseluottamukselleen, jotta oppisivat selviytymään vertaisuudesta ja saisivat itselleen pystyvyyden
tunteen. Osa opiskelijoista pyrki luomaan alussa perustaa kestävälle, yhteistoiminnalliselle vertaistyöskentelylle, missä ilmeni samoja piirteitä kuin sosiaalisella syväoppijalla. Vertaistilanteille asetettujen tavoitteiden merkityskokonaisuuksiksi muodostuivat tulkinnan avulla viestintäosaaminen, luottamussuhde sekä palaute dokumentin puutteista ja virheistä. Seuraavissa alaluvuissa olen alleviivannut merkityskokonaisuuksiin liitetyt alateemat.
1.2.1 Viestintäosaaminen
Asiantuntijuuden kehittymisen kannalta itseluottamukseen liittyvät teemat tuntuman
hakeminen vertaistilanteeseen ja palautteen kertomisen taidon opettelu kuvasivat
viestintäosaamisen merkityskokonaisuutta. Viestinnän avulla opiskelija ylläpitää
suhteita ja rakentaa vuorovaikutusta vertaistilanteissa. Viestintäosaamiseen liittyvät
tavoitteet tulivat esille ensimmäisissä vertaistilanteissa, ja ne kuvasivat opiskelijan
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halua ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. Vastuu ilmeni tavoitteena selvittää vertaisuus ja vertaisena oleminen sekä kehittää keskustelu- ja viestintätaitoja henkilökohtaisesti. Vertaistilanteet olivat opiskelijoille uusi kokemus, jossa haettiin itselle
luontevaa tapaa toimia ja viestiä vertaisena. Oman sosiaalisen kyvykkyyden tai
kyvyttömyyden tiedostaminen ja kehittäminen on opiskelijan eksistentiaalisen vastuun kehittymistä. Ruohotie (2005: 82–86) liittää tämänsuuntaiset merkitykset opiskelijan itseen kohdistuviin orientaatioihin. Vertaistilanteiden alussa opiskelija ei
luota vielä omiin kykyihinsä eikä mahdollisuuksiinsa vaan pyrkii vasta rakentamaan
perustaa itsesäätelylle, tässä tilanteessa adaptiivisuudelle viestintäosaamista kehittämällä.
Viestintäosaaminen liittyi merkityskokonaisuudessa vertaistilannekontekstiin ja
viestintätaitoihin. Kontekstuaalisuus korostui tavoitteissa intrapersonaalisina, opiskelijan henkilökohtaisina tavoitteina. Viestintäosaaminen ymmärretään usein opiskelijan henkilökohtaisena yleisosaamisena, vaikka sitä pidetään tärkeänä osana asiantuntijuutta (Kostiainen 2003: 35). Ehkä osin jo rutiinin luonteiseksi muodostunut
opiskelijan keskustelukäytäntö tuttujen opiskelijakollegoiden kanssa ei välttämättä
uudessa oppimisympäristössä enää toimi. Siksi opiskelijan luottamus omiin viestintätaitoihin aiheuttaa uudessa oppimisen kontekstissa särön. (Nummenmaa & Lautamatti 2004: 121–123.) Opiskelijan erilaiset positiot säätelevät keskustelua positioiden tuottamien vaatimusten välityksellä. Viestintätaitojen osalta tavoitteissa korostui
keskustelutaitojen tärkeys palautteen kertomisen onnistumiseksi ja itseluottamuksen
saavuttamiseksi. Opiskelijan tiedollinen ja osaamisen puuttumisen aiheuttama neuvottomuus yhdisti hänet opiskelijakollegaan.
Svinhufvud (2008: 441) kuvaa, että palaute on vertaisen institutionaalinen tehtävä, jolloin hän arvioi ohjattavan opinnäytetyöprosessia. Palautteen kertomisen
tekee kiinnostavaksi se, että sekä vertainen että ohjattava opiskelija ovat opinnäytetyötään tekeviä opiskelijoita ja opiskelijan asema on sama. Palautteen kertomiseen
liittyy hetkellisesti asiantuntijana oleminen. Palautteen kertomisen vaikeus voi liittyä siihen, että palautetta seuraavat välittömästi perustelut ja uusien ratkaisujen
esittäminen. Palaute ja sitä seuraava keskustelu ehdotuksineen ovat ajallisesti ja
fyysisesti samassa hetkessä, mikä tekee oppimistilanteesta viestinnällisesti haastavan. Jos vertaisryhmässä ei tehdä arviointia oppimisesta eikä toiminnasta, tällöin
myös oppimista estäviä tekijöitä ei tunnisteta samoin kuin ei ryhmässä oppijana
kehittymistäkään (Repo 2010: 30). Viestintäosaamiseen liittyviä tavoitteita ei enää
esitetty viimeisissä vertaistilanteissa.
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Rakentavalla palautteella on vertaistilanteita ja vertaisvuorovaikutusta kannatteleva merkitys. Se aktivoi avoimeen keskusteluun sekä omien oppimis- ja toimintatapojen tarkistamiseen, tehostaa oppimista, lisää vastuuta ja kehittää itseluottamusta.
Palautteen voimaannuttava merkitys on suuri ja siksi sen antamiseen ja vastaanottamiseen on hyvä harjaantua (Heikkilä & Heikkilä 2005: 103–125, Johnson & Johnson
2009). Kun vertaispari oppii ja hyväksyy asiallisen palautekäytänteen, vertaiset
tuntevat kuuluvansa samaan ryhmään, välittävät toisistaan ja statuserot vähenevät
(Repo 2010: 104, 171, 179). Samalla muodostuu tunne siitä, että jokaisen opiskelijan
työllä on merkitystä kokonaisuuden kannalta sen lisäksi, että se vahvistaa keskinäistä luottamusta. Viestintätaidot, joissa edellytetään työntekijältä muutosten kohtaamisen ja niihin reagoinnin taitoa, ovat tulevaisuuden työntekijän avainkompetensseja
(Ruohotie 2002, Kostiainen 2003: 28–29, Arene 2010). Viestintäosaaminen avainkompetenssina mahdollistaa muun erityisosaamisen hankkimisen ja mahdollisuuden
hallita omaa asiantuntijuuden kehittymistä (Benkert ym. 2005, Raines 2008). Viestintäosaamisen tavoitteet liittyivät opiskelijan keskustelutaitoon, taitoon olla vuorovaikutuksessa sekä opiskelijakollegaan asennoitumiseen. Johnson & Johnson (2009)
nimittää näitä ryhmäviestinnän taidoiksi.
1.2.2 Luottamussuhde
Pyrkimys dialogiseen suhteeseen ja sen muotoutumisen pääteemoihin liittyneet
luottamuksen tunnustelu, ammatillinen tukeminen, luottamuksen vahvistaminen ja
vertainen tukiresurssina alateemat muodostivat merkityskokonaisuuden luottamussuhde.
Luottamussuhde liittyi tunnustelun ja vahvistumisen ilmapiiriin. Vertaistilanteen
alussa keskeisenä tavoitteena oli vuorovaikutus ja kontakti, joiden perustalle vertaistyöskentelyä oltiin rakentamassa (Silkelä & Väisänen 2005: 113–115). Myös ohjattavan tietämyksen tunnistaminen asetettiin tavoitteeksi, sillä opiskelijan ajattelumaailman, osaamisen, asenteiden ja suhtautumisen rajojen tunnistaminen auttaa
myöhemmin yhteisillä rajapinnoilla oppimista. Luottamussuhteen vahvistuminen
lisäsi opiskelijan turvallisuudentunnetta itseensä ja opiskelijakollegaan sekä tämän
tukeen. Luottamussuhteen muodostamiseen liittyvät tavoitteet muuttuivat opiskelijan minäkeskeisyydestä yhteisen luottamuksen rakentamisen suuntaan, mikä ilmeni
tavoitteissa saada avoin, vastavuoroinen ja toisia tukeva vertaissuhde. Luottamuksen
kehittyminen edellyttää toisen kunnioittamista ja ymmärtämistä. Toiseen luottaminen uuvuttavassa opinnäytetyöprosessissa oli opiskelijaa voimaannuttava kokemus.
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(Silkelä & Väisänen 2005, Vilen ym. 2008: 46–49.) Juuri viestintäosaamisen (Kostiainen 2003: 135, Rouhiainen-Neunhäuserer 2009: 175–176) avulla tutustutaan toiseen ihmiseen ja rakennetaan luottamusta. Viestintätaitoja hallitsevan ihmisen koetaan pystyvän herättämään luottamusta omaa asiantuntijuutta kohtaan.
Viestintäosaamisen tavoitteet tukevat asiantuntijuuden kehittymisen oppimista
yleisten kompetenssien eettinen osaaminen ja työyhteisöosaaminen osalta (Arene
2007, 2010). Eettisessä osaamisessa korostuu se, että opiskelija osaa ottaa erilaiset
toimijat huomioon työskentelyssään. Tämä ilmeni prosessin lopussa myös siinä, että
opiskelija pyrki motivoimaan ohjattavaa saattamaan prosessinsa päätökseen. Työyhteisöosaamisen kannalta tavoitteet liittyivät siihen, että opiskelija osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa (Arene 2010). Ammatilliseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen liittyvät luottamussuhdetta kuvaavat tavoitteet olivat
alussa itsekeskeisiä, oman toiminnan kehittymiseen liittyviä.
Luottamuksen vahvistaminen yhteistyösuhteen onnistumiseksi haluttiin varmistaa. Tämä korostui erityisesti toisessa vertaistilanteessa. Tässä vertaistilanteessa oli
tavoitteiden osalta havaittavissa orientoitumista toista opiskelijaa kohtaan. Ruohotien (2005: 88, 103) mukaan uusien taitojen oppimisessa on alussa tärkeää minäkäsityksen kehittyminen, joka tässä liittyi opiskelijan kykyihin, toimintaan ja itsetuntemukseen. Tavoitteet suuntasivat opiskelijan oman itseluottamuksen ja pätevyyden
selville saamiseen ja oppimiseen. Kun nämä valmiudet oli saavutettu, pyrittiin saavuttamaan luottamus opiskelijakollegaan. Opinnäytetyöprosessin lopussa itsetuntemukseen, luottamussuhteeseen, vertaisuuteen tai yhteistyöhön liittyviä kehittymisen
tavoitteita ei enää esitetty lainkaan. Opiskelija todennäköisesti koki oppineensa
vertaisuuden ja vertaistilanteiden merkityksen. Varmuuden hakeminen itselle vieraan opiskelumenetelmän suhteen luo opiskelijalle optimismin ja luottamuksen, ja
hän luottaa hyvän itsetunnon kautta menestykseen (Ruohotie 2005, Heikkilä & Lonka 2006, Lonka ym. 2007).
Luottamussuhteen rakentaminen on vertaistoiminnan etenemisen yksi perusedellytys. Opiskelijan tuntema pelko ja ennen kaikkea epävarmuus ovat inhimillisiä,
eivätkä ne välttämättä häviä kokemuksen karttuessa. Luovuttaessaan oman aihe- ja
opinnäytetyösuunnitelman vertaiselle arvioitavaksi opiskelija altistaa samalla oman
prosessinsa ja oppimisensa kritiikille. Tarvitaan itseluottamusta ja luottamusta toiseen (itseensä luottava menestyjä), jotta omia ajatuksia ja saavutuksia rohkenee
esittää. Luottamussuhteen rakentamista kuvaavat tavoitteet tukivat dialogisen suhteen kehittämistä osallisuuden, avoimuuden ja tuen vastavuoroisuuden tavoitteiden
avulla.
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1.2.3 Palaute dokumentin puutteista ja virheistä
Puutteiden ja virheiden etsiminen, aiheanalyysipaperin läpikäyminen, vinkkien saaminen aiheanalyysiin, puutteiden ja virheiden ratkaiseminen, suunnitelmapaperin
luetuttaminen ulkopuolisella, tavoitteiden tarpeettomuus, vertainen opinnäytetyön
viimeistelyssä, puutteiden ja virheiden osoittaminen ja valmis opinnäytetyö muodostivat merkityskokonaisuuden palaute dokumentin puutteista ja virheistä.
Osassa tavoitteissa korostui koko prosessin ajan vahva pintasuuntautuneisuus.
Pintaoppimisen taustalla olevat teemat sisältöineen kuvasivat vahvaa tietoa toistavan, keittokirjamaisen ja varman tiedon opiskeluorientaatioita, jotka ilmensivät
myös opiskelijan itsesäätelytaitojen puuttumista. Nämä opiskeluorientaatiot korostuivat ryhmittelyanalyysissä tunnollisella pinkouupujalla ja sopeutettavalla oppijalla.
Tavoitteet liittyivät opinnäytetyön menetelmällisiin asioihin ja niiden ratkaisuihin
sekä vertaistilanteissa käsiteltäviin dokumentteihin ja vertaiseen kohdistuviin odotuksiin vinkkien antamisesta. Vertaistilanteeseen asetetut tavoitteet lähtivät siitä, että
vertainen etsii ja osoittaa käsiteltävästä paperista puutteet ja virheet. Myös viimeisellä vertaistapaamisella pyrittiin saamaan mielikuva siitä, onko kaikki opinnäytetyön kirjallisessa dokumentissa niin hyvin, että se voidaan esittää. Tavoitteet osoittivat opiskelijan käsitystä opinnäytetyön yksiselitteisestä ja tenttimäisestä suorittamisesta. Tavoitteiden avulla suunnattiin oppiminen tutkimuksellisiin asioihin, joita oli
opiskeltu jo aikaisemmin tutkimusmenetelmien opintojaksoilla. Vaikutti ajoittain
jopa siltä, että opinnäytetyö itsessään on lähes sama asia kuin tutkimusmenetelmiin
liittyvien asioiden tenttiminen. Tavoitteissa korostui opinnäytetyön paperimuotoinen
lopputulos.
Kiviniemi (2005: 150) tuo esille tavoitteiden merkityksestä erilaisen näkökulman. Tavoite- ja päämääräsuuntautunut ajattelutapa voi hallita keskustelua liikaa,
jolloin esimerkiksi vertaistilanteessa voisi olla eduksi, jos keskustelun kohteita ei
ennakkoon määritetä liian tarkasti. Ongelman voi ymmärtää vasta sitten, kun se on
ratkaistu tai se on muuttunut toisenlaiseksi (Onnismaa 2007: 35). Olennaista on
antaa tilaa avoimelle vuorovaikutukselle ja tehdä keskusteluratkaisuja tilanteen
aikana. Vuorovaikutus on yhdessä etsimistä. Vertaistilanteiden merkitystä oppimisen
kannalta kuvattiin laaja-alaisempana ja monipuolisempana, kuin tavoitteiden perusteella oli voinut odottaa.
Palaute dokumentin puutteista ja virheistä -merkityskokonaisuus heijasti dualistista tietokäsitystä. Muutama opiskelija oli asettanut ensimmäiseen vertaistapaamiseen opinnäytetyön sisältöjen oppimiseen liittyviä tavoitteita. Tavoitteiden, tietoa
toistavan ja varman tiedon opiskeluorientaation näkökulman mukaan opinnäytetyö
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ilmeni tehtävänä, jossa ei toteudu oppimisen sisällöllinen mahdollisuus vaan virheiden ja puutteiden välttäminen. Tietoa toistavalle ja varmaa tietoa tavoittelevalle
opiskelijalle opinnäytetyön rakenteelliset ja tutkimukselliset asiat lähdemerkintöineen ovat turvallisia tavoitteiden asettamisen kannalta, koska niihin on löydettävissä
vastaukset. Entwistle (1988), Vermunt ja van Rijswijk (1988) sekä Vermunt (1998)
toteavat tutkimuksissaan, että tietoa toistava oppiminen ja pintaoppiminen osoittavat
riippuvuutta esimerkiksi opintoihin liittyvistä listoista ja suunnitelmapapereista.
Palaute dokumentin puutteista ja virheistä -merkityskokonaisuudessa opinnäytetyöhön liittyvät dokumentit olivat välineinä ja kohteina tavoitteiden asettamisessa.
Vehviläinen ja Svinhufvud (2009) pohtivat artikkelissaan tekstien (papereiden ja
dokumenttien) merkitystä ohjausprosessissa. Dokumentit toimivat sosiaalisten toimintojen ja käytänteiden muovaajina, joilla on moniäänisyyttä tukeva merkitys.
Dokumentin läsnäolosta ja korostamisesta seuraa tilanteessa usein rutiiniluontoinen
eteneminen ja se, että tilanteeseen asetettujen tavoitteiden suuntaista keskustelua ei
siten käydä. Ne ohjaavat usein keskustelun aloituksia ja toimivat yhteistyön välineinä, mutta ne eivät takaa sitä, että keskustelun osapuolet kohtaisivat toisensa. Osapuolet voivat olla näennäisesti saman kohteen äärellä.
Palautteen antamisen taitoa tulisi Soinisen (2005: 136) mukaan kehittää kehityskeskustelujen avulla siten, että palaute kohdistuisi virheiden ja puutteiden sijaan
dialogisempaan suuntaan. Vertaistilanteen tilannetekijät, opiskelijoiden mielenvireys
ja pyrkimykset vaikuttavat käytännössä palautteen antamisen toteutumiseen. Virheisiin ja puutteisiin liittyvät palautetavoitteet kuvaavat kielteistä palautetta, joka voi
aiheuttaa osaltaan opinnäytetyöhön liittyvää turhautumista. Heikkilä ja Heikkilä
(2005: 106–107) toteavat, että kielteinen palaute hyväksytään, jos se tulee luotettavalta taholta ja perustellusti. Vertaistilanteissa kielteinen palaute on helpompi hyväksyä, jos se esitetään selvästi ja konkreettisesti havaittavina tosiasioina, esimerkiksi numeerisina tietoina ja yksityiskohtaisina. Subjektiivinen palaute koetaan
myös arvokkaana, jos sen esittää arvostettu henkilö. Opinnäytetyöhön liittyvän dokumentin virheisiin ja puutteisiin liittyvät tavoitteet olivat opiskelijan kannalta myös
turvallisia ja loivat osaltaan osaamisen uskottavuutta molemmille osapuolille. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on tärkeää opiskelijan kehittymiselle, ja se
on yksi opiskelijan perustaito myös työelämässä (Repo-Kaarento 2007: 97–99).
Vertaistilanteiden merkitys asiantuntijuuteen kehittymisessä tavoitteiden perusteella oli kapea-alaista ja pääosin pintaoppimista tukevaa. Tavoitteet olivat vertaistilanteista ja opinnäytetyön dokumentoinnista selviytymistä. Tämä suuntaa oppimista
kohti ulkoista säätelyä ja ei-refleksiivistä oppimista (Korhonen 2003: 181). Viimei408

siin vertaistilanteisiin opiskelijat asettivat vain pintaoppimista kuvaavia tavoitteita.
Tulos osoittaa, että opinnäytetyöprosessin aikana opiskelijaa tulee ohjata tavoitteiden systemaattiseen ja realistiseen suuntaamiseen asiantuntijuuden kehittymisessä.
Korkeakoulussa opiskeleva opiskelija tarvitsee ohjausta tavoitteiden asettamiseen
samoin kuin ajankäytön suunnitteluun ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen (Repo
2010: 175).
Huomionarvoista on se, että tavoitteet liittyivät opintojen tässä vaiheessa yleisten kompetenssien saavuttamiseen. Opiskelijat suorittivat samanaikaisesti syventäviä opintoja, joiden tulisi integroitua opinnäytetyön kanssa ja tukea yhdessä ammattialan tavoitteiden saavuttamista. Ruohotie (2005: 103) toteaa, että metakognitiiviset
taidot ovat avainasemassa kehitettäessä opiskelijan itsesäätelyä ja oppimista koskevia tulkintoja. Itsesäätelyä koskevien tavoitteiden osalta esiintyi opiskelijan viestintäosaamiseen ja luottamussuhteeseen liittyvää kehittämistä. Muutoin metakognitiiviseen oppimiseen liittyviä tavoitteita ei ollut havaittavissa. Asiantuntijuuden suuntaamisen kannalta tulisi ennen opinnäytetyöprosessin käynnistymistä kerrata oppimisstrategiat, jotka tukevat opinnäytetyöprosessissa oppimista. Myös oppimisen
käsitettä tulisi selvittää uudestaan tavoitteiden osalta, sillä opiskelijalla saattoi olla
käsitys, ettei tavoitteita tarvitse, kun prosessi on kesken. Tavoitteista ja niiden perusteluista kävi ilmi, että opiskelijan mielestä pitää saada jotain valmiiksi, ennen kuin
asioita voi ottaa vertaisen kanssa esille.
Tavoitteet kuvasivat opinnäytetyöstä ja vertaistilanteista suoriutumista, jossa
kirjalliset dokumentit toimivat välineinä (Vehviläinen & Svinhufvud 2009: 195–
196). Niiden avulla keskusteltiin virheistä, puutteista, vinkeistä ja opinnäytetyön
oikeaoppimisesta tekemisestä. Opiskelijan tavoitesuuntautunutta oppimista ohjaavat
motivaatiotekijät, tarve suoriutua, luottamus kykyihin ja onnistumisen halu. Suoriutumistavoitteissa korostuu opiskelijan hallinnan tavoite, jossa tavoitteena on kompetenssien mukaisen osaamisen kehittäminen. Opiskelija luottaa omiin kykyihinsä ja
pyrkii itsensä kehittämiseen vahvalla oppimismotivaatiolla. Jos suoriutumistavoitteina korostuu itse suoriutuminen, tällä opiskelija haluaa osoittaa osaamisensa suhteessa opiskelijakollegoihin ja saada toiset arvostamaan pätevyyttään. Opiskelija,
joka pitää kykyjään muuttumattomina, asettaa yleensä itselleen suoritustavoitteita.
(Lindblom-Ylänne ym. 2004: 131, Ruohotie 2005: 55.) Kun opiskelijalla on suorituskeskeinen opiskeluasenne, tavoitteet korostavat oppimisen ulkokohtaisuutta (Laine 2009: 40–41). Myös suoriutumisen tavoitteilla on merkitystä oppimiselle, mutta
yhdessä hallinnan ja suoriutumisen tavoitteet tukevat oppimisen moninaista ilmiötä.
Jokaisen opiskelijan tulisi löytää omat optimaaliset tavoitteet opiskelulleen. Opiske409

lijoiden tavoitteet ensimmäisessä vertaistilanteessa voi tulkita henkilökohtaisen
ammatillisen kiinnostuksen kannalta, koska opinnäytetyöprosessin käynnistyminen
on aina yksilöllinen kokemus ja vertaistilanteeseen syntyy kiinnostus, kun tilanne
tulee ymmärrettäväksi. Sisäinen motivaatio ja kiinnostus syntyvät opiskelijalle sitten, kun hänellä on tietoa asiasta. (Lindblom-Ylänne ym. 2004: 130–131.)
Opiskelija itse on tärkein oppimistaan säätelevä instrumentti. Oppimisen lähtökohtana voidaan pitää opiskelijan ennakointitaitoa, jolloin hän asettaa oppimiselleen
tavoitteet ja suunnittelee sen mukaisesti, miten voi saavuttaa tavoitteet vertaistilanteissa. Oppimistavoitteiden miettiminen ja tiedostaminen suuntaavat oppimiseen
kohdistuvaa toimintaa, mikä ilmenee vertaistilanteessa ja sen arvioinnissa. Ensimmäisten vertaistilanteiden osalta on ymmärrettävää, että aikaisempien oppimiskokemusten perusteella opiskelija ei voinut tavoitteita asettaa, koska vertaistilanne oli
tässä muodossaan ensimmäinen. Aikaisemmilla oppimiskokemuksilla on merkitystä
siihen, millaisia tavoitteita opiskelija itselleen asettaa. (Ruohotie 2005, Zimmerman
2008.) Opiskelijan sisäisellä motivaatiolla, vertaistilanteilla ja opinnäytetyön mielekkyyden kokemuksilla on myös merkitystä tavoitteiden asettamiselle. Vertaistilanteiden ja opinnäytetyöprosessin tuntemattomuus saattoivat luoda tunteen tavoitteiden asettamisen vaikeudesta alun vertaistapaamisissa. Entwistlen (1988) mukaan
tiedon prosessointiin tähtääviä strategioita voidaan luokitella sen mukaan, pyrkiikö
opiskelija oppimisen vai tehtävän suorittamisen strategiaan. Toisaalta opiskelijan
aikaisemman tiedon aktivointi tavoitteiden asettamisessa suuntaa oppimista. Tavoitteita suuntasi tiedon prosessointiin liittyvä muistamisstrategia, joka ilmeni esimerkiksi luottamuksena varmaan tietoon.
Tavoitteiden asettamisen niukkuus ja pinnallisuus sekä niiden perustuminen
dualistiseen oppimiskäsitykseen varsinkin opinnäytetyön loppuvaiheessa aiheuttaa
uusia kysymyksiä. Onko opiskelijalla yleensä riittävät valmiudet saavuttaa opinnäytetyölle asetettuja tavoitteita vai asettavatko opiskelijat itselleen liian alhaisia tavoitteita suhteessa kompetensseihin? Jättävätkö opiskelijat määrittelemättä tavoitteet,
kun vertaistilanne määrittyy ja kehittyy heidän omilla ehdoillaan? Joskus opiskelijalta saattaa puuttua rohkeus asettaa tavoitteita tai hän pelkää epäonnistumista, ja
siksi hän ei aseta kovin korkeita tavoitteita. Kuitenkin opiskelijan tavoitteina olivat
rohkaistuminen viestintään ja luottamussuhteen rakentamiseen sekä pyrkimys opinnäytetyöstä suoriutumiseen, mikä tukee opiskelijaa ja hänen mahdollisuuksiensa
tunnistamista. Oman oppimistavan kunnioittaminen auttaa myös opiskelijaa itseään
valitsemaan asiantuntijuuttaan kehittäviä oppimistekoja.
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1.3

Vertaistilanteissa oppiminen

Vertaistilanteiden oppimiseen liittyvä aineisto oli laaja ja monipuolinen. Kun tarkastelin oppimisen merkityskokonaisuuksia didaktisen kolmion avulla, niin havaitsin,
että osa teemoista liittyi vuorovaikutus- ja osa ohjaussuhdetta tukevaan oppimiseen.
Oppimisen kokonaisuutta pohdittaessa oppimisen attribuutiot sulautuivat oppimista
kuvaaviin merkityskokonaisuuksiin (taulukko 36, liite 13). Muodostui kuusimerkityskokonaisuutta: vuorokuuntelukohtaamisesta dialogiosaamiseen, luottamus ja
yhteenkuuluvuus, oppimaan oppiminen, metakognitiivinen tietämys, keittokirjateksti vertaistilanteen osapuolena sekä vertaisoppimisen itsesäätely. Merkityskokonaisuudet liittyivät tältä osin kolmeen oppimisulottuvuuteen: sosiaalis-emotionaaliseen,
kognitiiviseen ja itsesäätelevään ulottuvuuteen (Johnson & Johnson 2009).
1.3.1 Vuorokuuntelukohtaamisesta dialogiosaamiseen
Dialogiaan harjaantuminen, dialoginen kohtaaminen, dialogioppiminen, kohtaamisen ja keskustelun perustaidot, keskustelutaidon varmuus ja vuorovaikutusosaaminen muodostivat merkityskokonaisuuden vuorokuuntelukohtaamisesta dialogiosaamiseen. Tässä merkityskokonaisuudessa ilmeni yhteistoiminnallisen opiskeluorientaation piirteitä, jotka kehittyivät vuorokuuntelun kautta kohtaamiseen ja dialogiosaamiseen. Rauhala (2009: 172) sanoo, että eettisyyden syvin perusta ihmisessä
on hänen eksistointinsa tavassa ”olla liittyen olemassa”. Ihminen suhteissa toisiin
ihmisiin kietoutuu samanaikaisesti eettisiin velvoitteisiin heitä kohtaan.
Vertaistilanteen alussa keskeisenä asiana ilmeni vuorovaikutusta ja viestintää
edistävän keskustelevan ja kuuntelevan kontaktin oppiminen, jota kuvasivat myös
sympaattisuus ja avoimuus. Vertaistilanteissa oppiminen merkitsi kokemuksen työstämistä uudenlaisen ymmärtämyksen saavuttamiseksi. Samalla myös oman minuuden ja itseyden ymmärtämisen uusi kokemus muotoutui. Ensimmäisissä vertaistilanteissa korostui viestintätaitojen oppimisen osalta itseluottamuksen opiskeluorientaatioita muistuttavia piirteitä, jotka jatkossa väistyivät yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen tieltä. Vuorokuunteluun oppiminen merkitsee oman ja toisen opiskelijan aidon kuuntelemisen ja keskustelun ottamista vertaistilanteen vuorovaikutuksen laatutekijäksi (Mattila 2008). Ojanen (2006) käyttää käsitteitä vuorokuuntelu
ja -puhelu. Käsitykseni mukaan vuorokuuntelu edellyttää vuoropuhelua ja siten
käsitteet ovat sisäkkäisiä.
Keskustelu ja kuunteleminen tukevat vertaistilanteen haltuunottoa ja edistävät
tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijan keskustelu ja kuunteleminen ovat tilanteessa
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työvälineitä (Onnismaa 2007: 29, 2008: 19, Sarja 2008: 114), joilla on tärkeä merkitys opiskelijakollegan kohtaamiselle, tukemiselle ja oppimista tukevan ilmapiirin
luomiselle (Peavy 2006). Vertaistilanteiden vuorokuuntelussa korostuivat kysyminen, asioiden esille ottaminen ja niiden tarkentaminen. Tällöin tavoitteena oli ymmärtää ohjattavan opiskelijan tilannetta ja toimintaa. Kysymykset kuvaavat myös
kysyjän asenteita ja suhtautumista vertaisuuteen ja tilanteeseen. Kun vertaisen käsitys perustuu ohjattavalta opiskelijalta saatuun tietoon ja dokumenttiin eikä vertaisen
omiin oletuksiin, se edistää vuorokuuntelun kehittymistä. Kysyminen tukee samalla
ohjattavaa selventämään ajatuksiaan ja ratkaisujaan. Kysymisen ja asioiden ääneen
tarkentaminen ulkoistaa asian ja avaa opiskelijan ajatusten polut, jolloin asiasta
tulee yhteinen kiinnostuksen ja kehittämisen kohde. Tämä lisää luottamusta, arvostusta, kunnioitusta ja keskinäisriippuvuutta toista kohtaan. (Malinen 2003: 72, Onnismaa 2007: 30, 2008: 20, Mattila 2008: 128–131, Johnson & Johnson 2009.) Tärkeää keskustelussa on myös, että vertainen kannustaa ohjattavaa havaitsemaan,
tarkentamaan ja selkeyttämään asioita ja ratkaisuja ilman kiireen tuntua.
Kysyminen ja ajattelu liittyvät yhteen, sillä ajattelu edellyttää ihmisen kuuntelevan esitettäviä kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja. Kuunteleminen on vaikeaa,
koska ihminen pyrkii tulkitsemaan asioita jo ennakkoon kokemustensa, henkilöhistoriansa ja tilanteen luoman kokonaiskuvan perusteella. Aito kuunteleminen edellyttää keskittymistä ja tietoisuutta omasta kuuntelemisensa rajoittuneisuudesta, ja siksi
joskus pyritään vain riittävän ymmärryksen saavuttamiseen. (Laine 2009: 59, Mönkkönen 2007: 94.) Keskittynyt kuunteleminen osoittaa aitoa kiinnostusta toista opiskelijaa kohtaan ja tämän viestien ymmärtämisen osoittamisen. Hyvä kuuntelija on
aktiivinen ja rohkaisee puhujaa ilmaisemaan ajatuksensa. Yleisin syy kuuntelemisen
puuttumiseen ja kuullun ymmärtämättömyyteen on opiskelijan väsymys ja tilanteessa vallitseva kiire. (Silkelä & Väisänen 2005: 124.) Peavy (2006) ehdottaa, että
ajankäytöstä yksi kolmasosa tulisi käyttää puhumiseen ja loput kuuntelemiseen.
Joskus vertaiskuuntelun onnistumista estävät opiskelijan opintoihin omistautumattomuus ja itsekeskeisyys sekä sopimusten puuttuminen (Mattila 2008: 130).
Opiskelijat kuvasivat oppineensa vuorokuuntelua, joka on opiskelijan taitoa
saada opiskelijakollega vuoropuheluun ja -kuunteluun vertaistilanteen suunnittelussa
ja tilanteessa kohtaamisessa. Vuorokuuntelu mahdollistaa opiskelijan sosiaalisen
osaamisen kehittymisen, vähentää ahdistusta ja edistää opiskelijan hyvinvointia.
Siksi vuorokuuntelun oppiminen on tärkeää myös työelämässä selviytymisessä.
(Mattila 2008: 124–125.) Hyvän vertaissuhteen perustana on päämäärätietoinen
vuorovaikutus, keskustelevuus ja kuunteleminen. Silkelä ja Väisänen (2005: 113)
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kiteyttävät asian sanomalla, että keskusteleminen, kuunteleminen ja molemminpuolinen palaute edistävät dialogisuuden kehittymistä. Tämä puolestaan auttaa opiskelijaa ajattelemaan ja laajentamaan käsityksiään asioista.
Vertaistilanteiden edetessä vuorokuuntelun lisäksi oppimisessa korostui vastavuoroinen kohtaaminen. Tämä tuki vuorovaikutuskohtaamisessa tarvittavan itseluottamuksen kehittymistä ja yhteisen näkemyksen muodostamista niistä periaatteista,
joilla vertaistilanteissa toimittiin. Peavyn (2006) mukaan ihmisen tukemisen eettisyys perustuu kriittiseen ajatteluun, suhteisiin ja haluun tunnustaa erilaisten ajatteluja toimintatapojen olemassaolo. Vastavuoroiseen kohtaamiseen liittyy eettinen vastuu, ja siksi kohtaaminen on itse asiassa eettisten periaatteiden soveltamista vertaistilanteisiin. Terveydenhuollon eettisissä periaatteissa korostuu ihmisen oikeus hyvään hoitoon, ihmisarvon kunnioitus, itsemääräämisoikeus, hyvä ammattitaito, hyvinvointia edistävä ilmapiiri, yhteistyö ja keskinäinen arvonanto. Ihmisarvon kunnioittamisessa painotetaan yhtenä asiana luottamusta, mikä korostui myös tämän tutkimuksen vastavuoroisuuden kohtaamisessa. Myös ammattikuntien eettiset ohjeet
ohjaavat työntekijöiden toimintaa ihmisen hyvään kohtaamiseen työssä ja elämässä.
Ammattiryhmien yleisinä arvoina Euroopassa on vuonna 2007 kirjattu muun muassa
luottamuksellisuus, tuki ja rehellisyys. (Välimäki 2009: 165–168.) Levinas (1996:
27) pitää kohtaamisen etiikassa perustana luottamusta, joka muotoutuu aina tilannekohtaisesti. Vertaistilanteessa opiskelija joutui tekemään eettisiä valintoja, joihin ei
ole olemassa ratkaisuohjeita. Mönkkönen (2007: 36) korostaakin, että terveysalan
ammattilaisen on hyvä opetella havaitsemaan eettisiä kysymyksiä ja perustelemaan
toimintaansa eettisyyden avulla. Näin jo vertaistilanteissa opiskelijalle kehittyy kyky
tunnistaa oppimis- ja työskentelytapoja, joissa vastavuoroinen kohtaaminen onnistuu
tai ei onnistu.
Silkelä (2003) pohtii kohtaamisen ja dialogin eroja, ja hänen mukaansa elämämme muodostaa kohtaamisen kontekstin vuorovaikutuksessa toisen ihmisen
kanssa. Dialogisuus on keskustelevaa ja tietoisesti intentionaalista, kun taas kohtaaminen ei välttämättä palaudu tietoiseen intentionaalisuuteen. Levinas (2006: 8, 78–
79) on kuvannut kohtaamista ihmisen perussuuntautumisena elämään, jolloin kohtaamisessa korostuu toisen ihmisen toiseuden ymmärtäminen, läheisyys. Vuorovaikutuksen symmetrisyys edistää kohtaamisen molemminpuolisuutta. Vastavuoroiseen
kohtaamiseen kuului luottamuksen lisäksi ymmärtämys opiskelijakollegaa kohtaan.
Ymmärtäminen on aina vastavuoroista ja se edellyttää avoimuutta niin, että opiskelija avautuu kertomaan asioistaan. Ymmärtämiseen liittyy vastaanottava asenne ja
todellinen kuunteleminen – ei vain kuuleminen, jolloin kuullaan toisen ääni. Koh413

taamisessa korostuu pyrkimys lähestyä toista ihmistä ja ymmärtää häntä yhä paremmin niin, että samalla merkitysperspektiivit lähentyvät. (Laine 2009: 59–60.)
Vastavuoroisuus ei perustu pelkästään ”järkikeskusteluun” vaan aitoon haluun
oppia yhdessä ja muodostaa luottamuksellinen oppimissuhde, joka mahdollistuu
turvallisessa, tasapuolisessa, avoimessa, sallivassa ja kunnioittavassa ilmapiirissä
(Ronsten ym. 2005, Latham ym. 2008). Ilmapiirin merkitys tuli ilmi tässä tutkimuksessa opinnäytetyösuunnitelmiin liittyvissä vertaistilanteissa ja se oli oppimista
tukevaa. Ilmapiirin avoimuus vapautti opiskelijan oppimaan ja kuuntelemaan. Kohtaamisessa mahdollistuu opiskelijoiden horisonttien yhteensulautuminen (Silkelä
2003: 79). Repo-Kaarento (2007: 55) kuvaa, että sietääkseen epämääräisyyden tunteita hänen on luotettava itseensä ja kykyihinsä. Opiskelijan itseluottamus on edellytys vastavuoroisuudelle, ja se on sidoksissa opiskelijan aikaisemmissa vertaistilanteissa syntyneisiin mielikuviin itsestä. Uuden vertaisparin kanssa ja opinnäytetyön
alkaessa opiskelija oli uudenlaisten vaatimusten edessä. Kohtaamisen kehittymistä
auttoi tieto siitä, että opiskelijat ovat saman asian äärellä ja samassa oppimisen tilassa.
Opiskelijan oppimisen näkökulmasta vuorokuuntelukohtaamiseen liittyy viestinnän lisäksi läsnäoleminen, jolloin opiskelija tuo vertaistilanteeseen omat kokemuksensa, ajatuksensa, kehollisuutensa ja elämänsä. Laine (2009: 63–64) kuvaa,
että läsnäoleminen on mielen ja kehon kuulumista yhteen, ei paikalla olemista.
Oleellista on välittömyys, joka ilmenee kiinnostuksena toisen puheeseen, kuuntelemiseen ja vastaamiseen juuri siihen. Vertaistilanteen avoin ilmapiiri sallii moniäänisen olemisen. Jos vertaistilanne on edellä kuvatun kaltainen, saattavat tiukat oppimistavoitteet jopa estää moniäänisen läsnäolemisen toteutumisen. Elämä on aina
kohtaamista, mutta myös ohituksia (Silkelä 2003: 79). Vuorokuuntelukohtaamisen
oppiminen perustuu keskustelemisen ja kuuntelemisen osaamiseen ja läsnä olevan
kohtaamisen vastavuoroisuuteen vertaistilanteissa niin, että opiskelijakollega pystyy
kuvaamaan aitoa kokemustaan opinnäytetyöhön liittyvistä huolenaiheistaan, joihin
yhdessä turvallisessa ilmapiirissä pyritään löytämään ratkaisuja.
Viimeisissä vertaistilanteissa oppiminen liittyi vuorovaikutuksen kokonaisuuden
oppimiseen, jolloin oppimista arvioitiin sekä vertaisen että ohjattavan yhteisestä
näkökulmasta. Yhteinen näkökulma korosti dialogista minä-sinä -oppimissuhdetta.
Oppimista jäsennettiin ja ymmärrettiin uusista perspektiiveistä, joihin kuului erityisesti toisen kunnioittaminen kohtaamisessa. Dialogiosaamista kuvaavaa oppimista
perusteltiin myös tulevaa työelämää ajatellen. Vertaisryhmän itsearviointi on tärkeää, koska se osoittaa mukana oleville itselleen sen, kuinka he yhdessä ovat toimineet
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tavoitteiden saavuttamiseksi (Repo 2010: 30). Lisäksi itsearviointi tukee vertaisryhmän koheesiota, ristiriitojen hallintaa ja ryhmäidentiteetin vahvistumista (Siitonen & Valo 2007: 60).
Opiskelijan kehittyminen sulautui dialogiosaamiseen, jossa vastavuoroinen kohtaaminen mahdollisti sen, että opiskelija osasi suhtautua aidosti toiseen ihmiseen.
Oppimisen kannalta dialogiosaaminen merkitsi yhteyttä toiseen ihmiseen uuden
luomisen ja yhteisen ymmärryksen avulla. Oppimisessa ilmeni opiskelijoiden erilaisten näkemysten esille tuominen ja niiden yhdistäminen, uuden tiedon luominen.
(Sarja 2003a, Sarja 2003b, 2008.) Dialogi voi olla luonteeltaan kielellistä, sosiaalista, eettistä tai kognitiivista (Onnismaa 2007: 44, Piirainen 2006: 147). Pedagogisesta
näkökulmasta dialogi mahdollistaa opiskelijan holistisen kehittymisen, kun sen
avulla pyritään yhteisiin oppimistavoitteisiin ja yhteiseen ymmärrykseen. Yhteisen
ymmärryksen kannalta on ratkaisevaa opiskelijan motivaatio. Tässä tutkimuksessa
motivaatiolla oli tärkeä merkitys oppimista edistävänä asiana koko opinnäytetyöprosessin ajan ja sen tärkeys korostui prosessin edetessä. Motivaatioon liittyivät tässä
merkityskokonaisuudessa opiskelijan mielenkiinto, itseluottamus ja sitoutuminen
vertaistilanteita kohtaan. Motivaation tunnettiin lisäävän yhdessä oppimista ja sen
puuttuminen koettiin vertaistilanteiden tarpeettomuutena, epäonnistumisena
ja -luottamuksena itseä kohtaan. (Lindblom-Ylänne ym. 2001: 47, Ruohotie 2005:
31, 95, Nummenmaa & Soini 2009: 437, Repo 2010: 159.) Käyhkö (2007: 124–128,
137–139) toteaa, että opiskelijoiden käsitysten mukaan keskeinen asiantuntijuuden
kehittymiseen liittyvä tekijä persoonallisuuden lisäksi on motivaatio. Sisäinen motivaatio ilmenee muun muassa opintoihin sitoutumisena ja opintomenestyksenä.
Motivaatio ymmärretään helposti opiskelijassa valmiina olevana ominaisuutena,
ja ajatellaan, että sitä joko on tai ei ole. Näin ajateltuna opiskelijan motivaatio opinnäytetyöhön ja vertaistilanteisiin olisi muuttumaton asia. Alavaikko (2009) tutki
sosiaalialan aikuisopiskelijoiden opinnäytetyöhön liittyvää motivaatiota. Hän tarkasteli motivaatiota ulottuvuuksilla saaminen-antaminen, toiminta-pohdinta, läheisyysetäisyys ja jatkuvuus-uutuus. Tämän merkityskokonaisuuden kannalta merkittävimmät motivaatiota koskevat ulottuvuudet olivat antaminen-saaminen, johon liittyi
itsetietoisuus, sekä läheisyys-etäisyys, jossa korostui vastavuoroisuus. Oman opinnäytetyöprosessin jakaminen ryhmässä muiden kanssa lisäsi tietoisuutta omasta ja
muiden prosesseista. Tietoisuus siitä, että joku muu seuraa opiskelijan omaa prosessia, oli motivoivaa. Tämän motivaatiolähteen merkitys oli suurempi kuin opettajan
opinnäytetyön tiedollinen ohjaus. Ulottuvuuden läheisyys-etäisyys kannalta motivaatio liitettiin seminaareihin ja henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. Seminaarit
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koettiin rituaaleina, joissa suljettiin pois opinnäytetyön ulkopuolinen keskustelu ja
elämä. Läheisyyttä seminaareihin toi ilmapiirin avoimuus, luottamuksellisuus ja
rentous. Henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa motivaatio korostui tasa-arvoon
perustuvan vastavuoroisuuden kautta ja opiskelijan kokemuksena siitä, että hän voi
tehdä ohjaajan mielestä opinnäytetyössään jotain merkittävää. Vastavuoroisuus liittyi tunteeseen hyväksymisestä ja ammatillisesta vuorovaikutussuhteesta. Myös tämän tutkimuksen vuorokuuntelukohtaamisesta dialogiosaamiseen merkityskokonaisuudessa Alavaikon (2009) esittämät läheisyys-etäisyys, antaminen-saaminen olivat
motivoivia tekijöitä. Onnistunut vertaistilanne motivoi opiskelijaa yrittämään ja
kehittymään vuorovaikutuksessa (Nummenmaa & Soini 2009: 437, Repo 2010:
155).
Dialogiosaamiseen kehittyminen auttoi opiskelijaa löytämään toimivia siltoja
siihen mahdollisuuksien moninaisuuteen, joka sisältyi vertaistilanteeseen. Kun käsiteltävä asia, kohdattava tilanne ja ongelma ovat osallistujille uusia, se tukee dialogin
kehittymistä parhaiten (Heikkilä & Heikkilä 2005: 203). Vertaistilanteissa opiskelijat kokivat alussa riittämättömyyttä, joka johti keskusteluun ja asioiden yhdessä
ihmettelyyn. Näin suhteen alussa päästiin kutomaan yhteyksien verkostoa, joka
toimi koko opinnäytetyöprosessin ajan. Dialogi oli yhdessä ajatteluun perustuvaa
keskustelua, joka avasi vähitellen kapeilta näyttävät näkökulmat. Minä-sinäsuhde
auttoi opiskelijaa ilmaisemaan ajatteluaan ja tunteitaan omalla äänellä.
Dialogiosaamisen kautta opiskelija kohtaa oman itsensä minuuden opiskelijakollegan kautta. Aito kohtaaminen merkitsee opiskelijan yhteyttä opiskelijakollegaan, jolloin he kohtaavat toisensa ”vertaisvirrassa” koko olemuksellaan, minäsinä. ”Sinä on minän ylittävä olemisen mysteeri.” (Silkelä 2003: 79.) Dialogi on
myös yhteistoimintaa, yhteisöllisyyttä, joka sitoo opiskelijat yhteen ja luo heidän
välilleen yhteisen tilan, merkityksen (Onnismaa 2007: 44, Repo-Kaarento 2007:
110–111). Minä-sinäsuhteessa opiskelijan osallisuus maailmaan ilmenee välissä
olemisen kautta. Henki ei ole ihmisessä vaan minän ja sinän välissä, ja ihminen on
hengessä. (Buber 1993: 55.) Vertaistilanteessa minä-sinäsuhde on eksistentiaalinen
yhdessä kokemisen tunne, johon liittyvät jo aikaisemmin mainitut avoimuus, sallivuus, suvaitsevaisuus ja vastavuoroisuus. Yhteyden muodostumisen hetkellä ei tarvita sanoja, siinä vain kokee yhteyden toiseen hiljaisena virtana. Lisäksi minäsinäsuhdetta vahvisti opiskelijan sitoutuminen niin vertaistilanteen suunnitteluun ja
toteuttamiseen kuin vastuuseen toista opiskelijaa kohtaan. Tällöin vertaistilanne
mahdollisti sinän olla toinen minä ja koettiin yhteisyys. Tämä olemassa oleminen
toteutuu vertaistilanteessa juuri silloin, kun tapahtuu kohtaaminen ja käydään dialo416

gia. Tällöin sinä tulee itsetietoiseksi omasta subjektiivisuudestaan. Dialogiosaaminen merkitsee sitä, että opiskelija tulee tietoiseksi sekä toisen opiskelijan että omasta ajattelusta. Levinasin (1996: 78–82) mukaan ihmisen minäsuhteessa kasvot ovat
tärkeä siksi, että ne esittävät eettisen vaatimuksen. ”Olen vastuussa toisesta heti, kun
hän katsoo minua, ilman että edes otan vastuuta hänestä.” Kasvoilla Levinas (edm.,
113) tarkoittaa koko ihmistä.
Aito kohtaaminen edellyttää opiskelijan vapauden ja vastuun tasapainoa, jolloin
hän on arvotajuisessa dialogissa itsensä ja maailman kanssa. Opiskelija arvioi toiminnassaan sisäisten ja ulkoisten asioiden eettisyyttä, jonka mukaan hän pyrkii toimimaan. Tämä on minä-sinäsuhteen kunnioittamista. Opiskelija on samanaikaisesti
itsenäinen sekä sosiaalistunut, maailmaan jäsentynyt. Tällainen holistisen ihmiskäsityksen mukaisesti ajatteleva ja toimiva opiskelija on kaiken pedagogiikan päämääränä. (Skinnari 2007: 82–83.)
Dialogiosaamisessa korostui erityisesti toisen kunnioittaminen, joka on kohtaamisen lähtökohta, ei erillinen taito. Kunnioittaminen merkitsi vertaistilanteissa sitä,
että opiskelija arvosti opiskelijakollegan erilaisuutta, ja sitä, että hän sitoutui työskentelemään vertaisena sekä vertaistilanteissa. Kunnioittaminen edellyttää opiskelijalta tietoisuutta omista havainnoista, ajattelusta ja toiminnasta sekä kuuntelemista.
Kun opiskelija osaa kunnioittaa toista ihmistä, hän pystyy kunnioittamaan omaa
minuuttaan ja itseään opiskelijana sekä tulevana ammattilaisena. (Onnismaa 2007:
43, Sarja 2003b, Skinnari 2007: 82, Latomaa 2011.)
Vuorokuuntelukohtaamisesta dialogiosaamiseen kehittyminen edellytti vertaistilanteilta suotuisia olosuhteita ja opiskelijoiden aktiivista osallistumista sekä sitoutumista. Olennaisesti oppimiseen kuului myös vastavuoroisuus. Ensimmäisissä vertaistilanteissa luotiin itselle perustaitoja toimia vertaistyöskentelyssä. Myöhemmin
opiskelijat saavuttivat sellaista osaamista, jonka avulla he pystyivät kohtaamaan ja
käsittelemään asioita dialogisessa vuorokuuntelukohtaamisessa. Yleensä pedagogisissa suhteissa ohjaajan ongelma on häivyttää oma valta-asema ja pyrkiä aitoon
dialogiin (Jyrhämä & Syrjäläinen 2009: 419, Repo 2010: 17). Silkelä (2003: 84)
toteaa, että omaksi itseksi tuleminen, hyvän oppimisen ja ammatin ideaali, vastuu ja
viestintätaitojen kehittyminen ovat aidon vertaissuhteen tavoite. Opinnäytetyö oli
riittävän haastava oppimiselle ja reflektoinnille, mikä mahdollisti dialogiosaamisen
kehittymisen ja tätä kautta myös asiantuntijuuden kehittymisen osallistumisen ja
tiedonluomisen kautta kohti trialogia. (Hakkarainen ym. 2002, Hakkarainen & Paavola 2006, Sarja 2011). Vaikka opinnäytetyöprosessi näyttäytyi usein vaikeana ja
siihen sitoutuminen koettiin vaativana, saattoi se osaltaan auttaa dialogiin. Jokaisen
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opiskelijan perimmäisenä tavoitteena on asiantuntijuuteen kehittyminen, joka mahdollistui molemmille vertaistilanteissa.
Ammattikorkeakoulutukseen tulee teoreettis-käytännöllisen opiskelun ohella
kuulua myös taiteellista oppimista, tekemistä ja ihmisten kohtaamista erilaisissa ja
erisuuruisissa ryhmätilanteissa. Jokaisen opiskelijan on aiheellista saada harjoitella
kuuntelemista, kyselemistä, kohtaamista, kunnioittamista, dialogia ja empatiaa.
Vuorokuuntelukohtaamisesta dialogiosaamiseen päästään terveen järjen ja kohtaamisen kautta ja tällaiselle osaamiselle on tarvetta työelämän ja yhteiskunnan monimutkaistumisen ja fragmentoitumisen vuoksi (Mattila 2008). Dialogiosaamisessa
väistyy kiire ja suorituskeskeisyyden sijaan rakennetaan opiskelijakollegaan eettistä
suhdetta, joka on läheisyyttä, kasvokkain kohtaamista ja luottamuksellista (Levinas
1996, Kallioniemi-Chambers 2010: 102, 131). Eksistentiaalisessa kokonaisuudessa
suhteissa olemiseen, kuuluu ihmisen vastuu itsestä ja toisesta, joka ei ole täysin
toinen vaan osa ihmistä itseään (Malinen 2003: 75, Rauhala 2009: 172).
1.3.2 Luottamus ja yhteenkuuluvuus
Luottamuksen osoittaminen, luottamuksen syventyminen, kollegiaalinen tuki, vertaistuki ja voimaantuminen–voimaannuttaminen muodostivat merkityskokonaisuuden luottamus ja yhteenkuuluvuus. Tähän merkityskokonaisuuteen liittyi ensimmäisissä vertaistilanteissa itseluottamuksen ja optimismin opiskeluorientaatio ja muutoin yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio. Tässä merkityskokonaisuudessa oli
piirteitä myös sosiaalisesta syväoppijasta ja itseensä luottavasta menestyjästä.
Vertaistilanteissa mahdollistui luottamuksen merkityksen oppiminen, jonka tärkeys korostui vertaistilanteiden edetessä. Luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden oppimisessa vertaistilanteisiin ja keskusteluun valmistautuminen, turvallisuuden tunteen merkityksen ymmärtäminen, vastuun kehittyminen ja vertaissuhteen pysyminen
sekä voimaannuttaminen loivat perustan yhteenkuuluvuutta tukevalle oppimiselle.
Erityisesti viimeisissä vertaistilanteissa korostui yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio ja oppiminen, jolloin yhdessä koetun luottamuksen ja kuuluvuuden ymmärtäminen rakensi tilannetta. Opiskelijat halusivat olla luottavaiseksi ja turvalliseksi
koetussa vertaistilanteessa ja -suhteessa, mikä ei edennyt, jos vertaistilanteisiin ei
sitouduttu. Luottamus ja yhteisymmärrys ovat pedagogisesti merkityksellisiä vertaistilanteiden onnistumisen kannalta.
Luottamuksen rakentuminen eteni turvallisuuden tunteen kehittymisen kautta
kohti arvostetuksi tulemisen tunnetta, myötäelämistä ja yhteisvastuuta. Opiskelijoi418

den välille kehittyi syvä ja kestävä luottamuksen tunne, joka tuki kommunikoinnin
kehittymistä. Luottamuksen vahvistuminen osoitti sen, että vertaisparin jäsenet arvostivat tosiaan tasavertaisina ja kunnioittivat toisiaan ihmisenä että oppijana. Tämä
ilmeni siinä, että opiskelija koki tulevansa arvostetuksi omien mielipiteidensä kanssa. Jos opiskelija ei koe vertaisryhmässä sosiaalista liittymisen tunnetta, se saattaa
ilmetä sitoutumattomuutena, tyytymättömyytenä tai jopa masentuneisuutena. Siksi
sosiaalisen liittymisen tunne on perusta luottamuksen kehittymiselle. (Heikkilä &
Heikkilä 2005: 298.) Itsensä kokeminen hyväksytyksi vertaisryhmän jäseneksi on
toimivan, turvallisen ja tukea antavan ryhmän tunnusmerkki (Siitonen & Valo 2007).
Ojanen ja Lauriala (2005) toteavat, että ohjauskeskusteluissa korostuu herkästi rationaalisuus ja tunteiden käsittely sivuutetaan. Vertaistilanteissa on tärkeää olla läsnä
aidosti, jolloin kohtaaminen ei ole itsetarkoitus ja pelkkä muodollisuus.
Puolimatka (2004: 104, 107) kuvaa, että tunteilla on kohde, jolloin ne mielletään tietynlaiseksi intentionaalisuuden avulla. Tällöin tunne sisältää tietoa (vertaistilannetta koskevaa informaatiota), arviointia (informaation henkilökohtaisen merkityksen) ja motivaatiota (tahtoa ja valmiutta toimia vertaistilanteessa). Tunteiden
sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi opiskelija kuvasi tunteiden merkitystä myös kognitiivisen ulottuvuuden avulla. Opiskelija arvioi kognitiivisuuden kautta vertaistilannetta, siinä toimimista ja siitä saatua arvoa. Opiskelija tunsi onnistumista, kun hän
oppi ymmärtämään vertaisuutta ja vertaistilanteissa toimimista, sai tuntea olevansa
osa toisen opiskelijan maailmaa sekä samalla läsnä toisen opiskelijan maailmassa.
Kognitiivisten tunteiden taustalla ovat ilo siitä, että opiskelija saa osoitetuksi jonkin
asian todeksi, ja yllätyksen kokeminen. Ne palkitsevat opiskelijaa oppimisprosessissa syntyneistä oivalluksista. Tunteiden kognitiivisuudella oli tärkeä merkitys vertaisoppimisessa. Tunteet loivat motivaatiota oppimisprosessiin.
Luottamus rakentaa ja vahvistaa ihmissuhteita. Luottamus vapauttaa vertaisparin ilmaisemaan itseään avoimesti ja kertomaan kokemuksistaan. Lisäksi luottamuksen merkityksen ymmärtäminen sitouttaa opiskelijan vertaistoimintaan ja vastuun
ottamiseen, mikä tehostaa osaltaan vertaisparin työskentelyä, oppimista ja yhteenkuuluvuutta. Tämä ilmeni myötäelämisen piirteinä prosessin loppupuolella. Myötäelämiseen liittyvät eleet vahvistavat luottamuksellisen ja dialogin kehittymistä.
Luottamuksen puute on suurin ongelma, vuorokuuntelukohtaamisen ja dialogin
kehittymisen este. Tällöin dialogi muuttuu arkikeskusteluksi. (Heikkilä & Heikkilä
2005: 295–296, Repo-Kaarento 2007: 52–54.)
Luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden oppiminen osoittivat, että vertaispari pystyi luomaan oppimisympäristön, jossa vallitsi keskinäinen luottamus. Vuorovaiku419

tuksen ja sen laatu ovat vertaistilanteiden tavoitteita. Oppimisen kannalta tämä on
tärkeää, koska tällöin vertaistilanteissa pystytään yhdessä avoimesti käsittelemään
yhä vaativampia ja monimutkaisempia asioita samanaikaisesti, kun opinnäytetyöprosessin haasteetkin lisääntyvät. Luottamus itsessään luo vertaistilanteille toiminnan rajat, ja kontrollin sijasta voidaan keskittyä oppimiseen (Heikkilä & Heikkilä
2005: 296). Luottamus syntyy opiskelijoiden välille silloin, kun toinen pyytää apua,
mikä vahvistaa opiskelijan sitoutumista (Parviainen 2006: 171). Tämä näyttäytyi
siten, että opiskelijat valmistautuivat vertaistilanteisiin yhä huolellisemmin ja vertaistilanteisiin liittyviä kielteisiä attribuutioita kuvattiin prosessin edetessä yhä vähemmän. Luottamuksella oli tärkeä merkitys opiskelijan voimaantumiselle, josta
alussa opiskelijat puhuivat jaksamisena.
Voimaantumista opiskelijat kuvasivat alussa turvallisuuden tunteen avulla ja lopussa voimaantumisessa korostui motivoiva ja energisoiva tuen tunne. Taustalla oli
subjektilähtöinen voimaantuminen. Hännisen (2006: 213–215) mukaan se työ, jonka
opiskelija tekee oppiakseen, vahvistaa asiantuntijuuden kehittymistä. Voimaannuttavia tekijöitä saattoi vertaistilanteissa olla useita, mutta vertaistilanteiden kohtaamisen sallivuus, ilmapiiri ja dialogi olivat voimaantumisen edellytyksiä. Voimaantuminen edellyttää myös oman oppimis-osaamispolun hahmottumista. Voimaantumisen
keskeisiä näkökulmia ovat tietoisuuden lisääntyminen itsestä, itsensä paikantaminen
suhteessa ympäristöön ja aktiivinen toimijuus (Hänninen 2009, Heikkilä & Heikkilä
2005, Ronsten ym. 2005, Latham ym. 2008). Tietoisuuden lisääntyminen itsestä
liittyi tässä tutkimuksessa siihen, että opiskelija koki sisäisen vahvuuden ja itseluottamuksen sekä omien taitojen kehittymisen lisääntyvän. Näin opiskelijan tietoisuus
omasta opinnäytetyöprosessista lisääntyi ja hän ymmärsi myös opiskelijakollegan
tilanteen ”samassa veneessä olemisena”. Kehityksen ensiaskeleet otetaan itsensä
tunnistamisen ja oppimisen kautta. Opiskelijan itsensä paikantaminen suhteessa
vertaistilanteeseen ilmeni voimaantumisen kokemuksena silloin, kun opiskelija tunsi
oman position kehittyneen ja varmistuneen vertaisparityöskentelyssä. Aktiivinen
toimijuus korostui turvallisina ja motivoivina osallisuuden kokemuksina vertaistilanteissa esiin tulleissa asioissa. Voimaantuminen merkitsi opiskelijalle tietoisuutta
itsestä opiskelijana ja suhteista vertaispariin sekä omien vaikutusmahdollisuuksien
vahvistumista symmetrisissä suhteissa (Hänninen 2006: 208, Repo 2010: 176).
Tärkeä opiskelijan voimaannuttamista lisäävä tekijä oli vertaisparin pysyvyys,
joka mahdollisti ryhmän koheesion ja yhteisöllisyyden kehittymisen. Edellä kuvatut
voimaantumisen näkökulmat mahdollistuivat juuri pysyvissä vertaisparisuhteissa.
Opinnäytetyöprosessin pitkäkestoisuus koetaan kuluttavaksi ja vaativaksi. Opinnäy420

tetyö edellyttää sitoutumista ja motivaatiota vertaistyöskentelyyn ja oman itsensä
kanssa työskentelyyn. Hänninen (2006) toteaa, että kun kohteena on oma toiminta ja
kehittyminen, tarvitaan voimaantumista työstää hankalatkin asiat päätökseen. Kriittiset kohdat opinnäytetyöprosessin vertaistilanteissa voidaan kiteyttää rajoihin, motivaatioon ja haavoittuvuuteen sekä holistisen ihmiskäsityksen ymmärtämiseen.
Alavaikon (2009) tutkimustulosten mukaan opinnäytetyön jatkuvuus ja uuden oppimisen riemu olivat motivaatiota ylläpitäviä asioita.
Luottamuksen syventymistä kuvasivat opiskelijan kokemukset myötäelämisestä
ja suhteen lujittumisesta kaveruudeksi ja kumppanuudeksi. Aktiivinen myötäeläminen auttoi ymmärtämään opiskelijakollegan sen hetkistä tilannetta. Opiskelija pyrki
konkreettisesti auttamaan ja toimimaan opiskelijakollegan parhaaksi ja oli hänen
käytettävissään muulloinkin kuin vertaistilanteissa. Luottamus yhteistoimintaan ja
vastuun ottaminen edistivät vertaistoiminnan onnistumista. (Allen & Eby 2004.)
Opiskelija lähestyi opiskelijakollegaa pyrkiessään toimimaan itsensä ja hänen parhaaksi. Näin hän pyrki laajentamaan asiantuntijuuttaan oman kokemuksensa avulla
keskustelussa toisten opiskelijoiden kanssa. Asiantuntijuus edellyttää kykyä toimia
yhdessä, kykyä keskustella ja muodostaa verkostoja (Isopahkala-Bouret 2008). Jaettu asiantuntijuus tukee työntekijöiden työssä jaksamista.
Tämän tutkimuksen luottamukseen liittyneet asiat turvallisuuden tunteesta myötäelämiseen ja vastuun kehittyminen toisesta huolehtimiseen liittyvät osin Hoffmanin (2000: 28–33) käsitykseen empaattisesta suhteesta, jossa korostuu havainnoijan
ja toisen osapuolen suhde. Opiskelija kokee ennen toisen opiskelijan auttamista
empaattista ahdistusta. Toisen opiskelijan kokeminen ja näkeminen vaikeassa ja
epämiellyttävässä tilanteessa, aiheuttaa ahdistusta. Kun opiskelija auttaa toista opiskelijaa, hän kokee tuottavansa molemmille hyvää oloa ja siksi hän auttaa toista.
Tässä tutkimuksessa opiskelijat eivät suoraan kuvanneet koettua ahdistusta toisen
tilanteesta, mikä saattoi johtua siitä, että opiskelijat suunnittelivat tapaamiset ennakkoon ja ehtivät valmistautua tilanteisiin. Vertaistilanteiden alussa välitettiin tunnetta
toiselle selviytymisessä, ja viimeisissä vertaistilanteissa ahdistusta kuvattiin enemmänkin huolena toisen selviytymisestä ja jaksamisesta. Ahdistusta aiheutti se, saako
opiskelija opinnäytetyönsä valmiiksi. Tämä osoitti myös opiskelijan kokemaa vastuuntunnetta. Opiskelijan omat ahdistuksen tunteet vähenivät kun hän saavutti itseluottamusta vertaisena toimimisessaan ja pyrki tukemaan ohjattavaa. Juujärven ym.
(2007: 63–68) mukaan opiskelijan toimiminen epäröimättä ja automaattisesti edistää
toisen hyvää elämää. Tätä kuvataan hyve-etiikan mukaiseksi toiminnaksi. Hyveellisyys liittyy esimerkiksi opiskelijan luonteen oikeudenmukaisuuteen, rauhallisuuteen
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tai totuudellisuuteen. Hyveet opitaan ammatillisessa toiminnassa harjoittelemalla ja
ne ilmenevät opiskelijan toiminnassa koko hänen elämänsä ajan.
Heikkilä ja Heikkilä (2005: 305–307) liittävät vastuun opiskelijan kokemusavaruuteen, jolloin vastuun ottaminen edellyttää kognitiivista otetta ja konkreettisia
toimintojen sen osoittamiseksi. Tässä tutkimuksessa vastuu liittyi oman ja opiskelijakollegan opinnäytetyöprosessiin liittyvien asioiden etujen hoitamiseen. Ennen
kaikkea vastuu oli tässä sitoutumista, jonka merkityksen opiskelija oppi. Vertaistilanteiden lopussa havaittiin piirteitä yhteisöllisestä vastuusta (Parviainen 2006: 171),
mikä edellyttää tilanteen turvalliseksi kokemista. Vastuun kehittymistä edistivät
tässä tutkimuksessa myös vertaisen merkityksen ymmärtäminen ulkopuolisen sijaan
kumppaniksi, oman tietoisuuden syveneminen, dialogi, sitoutuminen ja näitä tukeva
luottamus. Asiantuntijuuden kehittyminen osallistumisena mahdollistui, kun opiskelijoita motivoi yhteinen asia, huoli, vuorokuuntelu ja aktiivinen osallistuminen.
Opiskelijan voimaantumisen tunne lisäsi sitoutumista ja tämä taas vastuuta. Oppiminen muotoutui ja kypsyi vähitellen kehämäisesti kohtaamisten aikana.
Kallioniemi-Chambers (2010: 144–147) pohtii yhteenkuuluvuuden kehittymisen
kautta muotoutuvan yhteisöllisen kulttuurin tärkeyttä hanketoiminnassa. Hän nimesi
levollisuuden kulttuurin vastakohtana kiireen kulttuurille. Yhteistyön alussa levollisuuden kulttuuri ilmeni ajan määrittelemättömyytenä ja tulevaisuus sisälsi mahdollisuuksia välttämättömyyksien sijaan. Niissä tilanteissa, joissa opiskelijat tapasivat
toisiaan henkilökohtaisesti, yhteisöllisyys loi turvallisuutta, luottamusta ja levollisuutta. Luottamus rakentui vähitellen, ja siinä korostui toiminnan jatkuvuus ja toisen
osaamiseen perehtyminen. Tämä loi työskentelyyn turvallisuuden tunteen. Pitkäaikainen yhteistyö tuki opiskelijoiden oman kehityksen ja oppimisen pohdintoja laajemmin kuin vain tarkasti rajatussa oppimisen kehyksessä.
Luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden merkityskokonaisuus ilmensi opiskelijan
asiantuntijuuden kehittymistä vertaistilanteisiin osallistumisen avulla. Vastavuoroinen, ansaittu luottamus kehittyi sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Oppiminen
edellytti opiskelijan sitoutumista ja vastuun ottamista, jolloin tiedon jakaminen
opiskelijakollegan kesken mahdollistui. (Parviainen 2006: 171, 182, Käyhkö 2007:
139, Sarja 2011: 94.) Terveysalan ammateissa edellytetään yhä laaja-alaisempaa
asiantuntijuutta, kun yksilön on todistettava osaamisensa aina uudelleen ja pystyttävä uudistamaan itseään pysyäkseen muutoksissa mukana (Kuokkanen 2005: 18,
Hänninen 2009: 4). Oman osaamisen rajojen ylittäminen antoi valmiuksia myös
opiskelijan ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Piirainen (2006) toteaa, että
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potilaan yksilöllinen hoitaminen yli erilaisten rajojen ja organisaatioiden edellyttää
asiantuntijalta verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä.
1.3.3 Oppimaan oppiminen
Alateemat erilaiset näkökulmat, yhdessä erilaiset näkökulmat, oman ajattelun ja
toiminnan selkiytyminen muodostivat merkityskokonaisuuden oppimaan oppiminen.
Arenen (2010) suosituksissa kaikkien koulutusalojen yleiseksi kompetenssiksi
on mainittu oppimaan oppiminen. Kompetenssin saavuttamista kuvataan seuraavasti: ”Opiskelija osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan, osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja kykenee ottamaan vastuuta ryhmän
oppimisesta ja opitun jakamisesta.” Ruohotie (2005: 40–41) liittää oppimisen taidon
yleisiin elämänhallintataitoihin, joilla hän tarkoittaa opiskelijan kykyä oppia arkipäivän kokemuksista ja pitää osaaminen ammattialan vaatimusten tasolla. Oppimaan
oppimisessa korostui alussa opiskelijan oman ajattelun ja ymmärryksen oivaltaminen, jossa omilla asenteilla oli ratkaiseva merkitys. Myöhemmin oppimaan oppimisessa korostuivat yhdessä oppimisen merkitys, rohkeus hakea oppimisen tilanteita ja
motivaatio. Tässäkin merkityskokonaisuudessa itseluottamuksen ja optimismin
opiskeluorientaatio kehittyi yhteistoiminnalliseen opiskeluorientaation suuntaan.
Asiantuntijuuden kehittyminen tiedonhankintana kuvaa oppimista tiedon säilömisenä mieleen ja sen omaksumista. Opiskelijan asiantuntijuus oli kehittynyt jo
syvemmälle, kun oppiminen ilmeni omakohtaisena pohdintana ja asian osaamisen
hallinnantunteena. Opiskelija osasi arvioida oppimistaan. Opiskelijan ymmärsi vertaistilanteiden tärkeyden sekä itsensä että opiskelijakollegan kannalta. Myönteisen
asenteen koettiin auttavan ajattelun ja vertaistilanteen selkiytymistä. Pedagogisesta
näkökulmasta opiskelijan oppimisen omakohtaisuus on lähtökohta ja keskeinen
tavoite. Oppimaan oppiminen kehittyi opiskelijan oman kokemuksen ja ymmärryksen kautta, samoin kuin muotoutuivat hänen asenteetkin. Asenne määritellään opituksi taipumukseksi ajatella (tiedollinen), tuntea (emotionaalinen) ja käyttäytyä
(toiminta) tietyllä tavalla tiettyä kohdetta kohtaan. Asenteilla on tärkeä merkitys
oppimisessa, koska se toimii kehyksenä, jonka läpi opiskelija asioita suodattaa.
Asenteet ilmenevät esimerkiksi vertaistilanteessa haluna välttää tai lähestyä tilannetta tai ohjattavaa opiskelijaa. Vaikka opiskelija ei olisi tietoinen asenteistaan, ne välittyvät sanattoman viestinnän ja käyttäytymisen kautta. (Juujärvi 2007: 36, 96–97.)
Terveysalan työ edellyttää työntekijältä omien asenteiden tiedostamista asiakkaan
tasa-arvoisen kohtelun turvaamiseksi. Asenteiden merkitystä oman oppimisen ja
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toiminnan kannalta oli hyvä harjoitella vertaistilanteissa. Repo-Kaarento (2007:
115–117) toteaa, että asenteiden muuttaminen ja kehittyminen on osoittautunut parhaimmaksi toiminnallisen lähestymistavan kautta. Kun opiskelija saa kokeilla uutta
toimintaa ja kokee emotionaalisesti sen hyväksi, sitä kautta hän muuttaa helposti
tiedollista asennettaan asiaa kohtaan ja haluaa oppia asiasta uutta.
Martinezin (1998) mukaan opiskelijalla pitää olla valmiuksia arvioida tavoitteitaan, oppimistaan ja ymmärrystään oppimisen aikana. Lisäksi opiskelijalla pitää olla
taitoa tehdä päätöksiä aikaisemman oppimisen perustella ennen uusia oppimistilanteita ja soveltaa oppimistilanteeseen sopivia oppimisstrategioita sekä kyky reflektoida oppimistaan. Kun opiskelijalla on nämä valmiudet, hän ottaa vastuun oppimisestaan, kokee hallitsevansa oppimistaan, ja sitoutuu siihen. Rauste-von Wright ym.
(2003: 134) sanovat, että tämä edellyttää opiskelijalta taitavan ajattelun transferia,
mikä haastaa hänet elinikäiseen oppimaan oppimiseen. Opiskelijat kuvasivat saavuttaneensa ensimmäisissä vertaistilanteissa asian hallinnantason ja oman oppimisen
merkitysperspektiivin laajentumisen. Oppimaan oppiminen osoitti sellaista toimintamallien omaksumista, jotka auttoivat selviytymään uusissa vertaistilanteissa sekä
antoivat varmuutta ja rohkeutta lähestyä ongelmia eri näkökulmista. Opiskelija oppi
jäsentämään kokonaisuuksia samalla, kun hän kehittyi havaitsemaan asioita ja ongelmia vertaistilanteissa.
Laine (2009) kuvaa oppimisen merkityksen syntymistä holistisena tilana (Rauhala 1983, 1993, 2009). Se, miten merkityksellinen asia opiskelijalle on, vaikuttaa
hänen suhtautumiseensa opittavaa asiaa kohtaan. Opiskelijalla on jo olemassa henkilökohtaisten kokemusten kautta muodostunutta sanatonta tietoa. Esimerkiksi oman
oppimaan oppimisen ymmärtäminen syntyy paljolti erilaisilla sanattomilla tasoilla,
joihin liittyy aina jonkinlainen tunnetaso. Tunne, jolla opiskelija on suhteessa vertaistilanteissa kuten kiinnostus tai rohkeus, luo kokemuksen perusvirityksen, jolloin
asian merkitys koetaan itselle asian jäsentyneenä kokonaisuutena. Vertaistilanteissa
keskustelu omista kokemuksista kumpuavista asioista loi keskusteluun omanlaisensa
kehyksen. Tämä saattoi osaltaan laukaista opiskelijan oman oppimisen ja ajattelun
reflektoinnin. Opiskelija ei sitoudu toimintaan, jolla ei ole hänelle merkitystä tai
joka vaikuttaa mahdottomalta saavuttaa (Käyhkö 2007: 126).
Vertaistilanteiden edetessä vertaisparin yhdessä kokema oppiminen tuli tärkeäksi. Oppiminen tapahtui vertaisyhteisöön sosiaalistumisen prosessina. Opiskelijalla
oli kyky arvioida oppimistaan ja ymmärtämystään (Martinez 1998) ja ottaa vastuuta
vertaisparin oppimisesta ja opitun jakamisesta (Arene 2010). Vertaistilanteista muodostui vuorokuuntelua ja dialogia toteuttava, jossa omaa tietämystä jaettiin ja muo424

kattiin. Nämä yhdessä tukivat opiskelijan merkityksellisten kokemusten syntymistä
oppimistilanteissa. Opiskelijan rohkeus lisääntyy turvallisessa ilmapiirissä sitä mukaa, kun opiskelijan päämäärä selkiytyy. Rohkeat opiskelijat sitoutuvat yleensä
laajempiin asioihin ja yhteisöihin kuin vain asioihin, jotka koskettavat häntä itseään.
Tavanomaisuuden hämmästely ja sen ihmettely ovat kehittymisen edellytys. (Heikkilä & Heikkilä 2005: 302–305.) Jotta nykyinen ymmärrys tulee ihmettelyn kohteeksi ja kyseenalaistetuksi, se edellyttää opiskelijalta oppimiseen liittyvää tavoiteorientaatiota (Leskelä 2005: 143). Vertaistilanteissa tarvittiin rohkeutta, kun opiskelijat
esittivät asioita ja arviointeja opinnäytetyöstä yhteisessä keskustelussa. Rohkeutta
vaati alussa erityisesti se, että opiskelijakollega oli tuntematon. Voimaannuttavassa
vertaisryhmässä opiskelija uskalsi ottaa asioita esille pelkäämättä tulevansa loukatuksi tai väärinymmärretyksi. Kun opiskelija oli ensimmäisessä vertaistilanteessa,
hän ei voinut rakentaa vertaisuutta aikaisemmin saaduille kokemuksille, mutta uutta
vertaisperustaakaan ei ollut vielä olemassa. Opiskelijan oli uskallettava lähteä kohti
oppimisen muutosta.
Vertaistilanteissa avautui opiskelijalle mahdollisuus toteuttaa omia ajatuksiaan
vertaisena ja opinnäytetyötä tekevänä opiskelijana, sillä tilanteiden suunnittelusta ja
toteuttamisesta opiskelijat saivat päättää itse. Yksikään opiskelija ei tässä merkityskokonaisuudessa ilmaissut oman osaamisen puuttumisen rajoittavan vertaistilannetta. Opiskelija oli ymmärtänyt oman oppimisen merkityksen ja tilanteisiin osallistumisen mahdollisuuden sekä vakavuuden. Kukkosen (2007: 294) mukaan oman
osaamisen ja tietämisen rajallisuuden esilletuominen on pieni hinta siitä, että opiskelija saa mahdollisuuden olla rakentamassa omalle sekä opiskelijakollegan oppimiselle olemisen tilaa tai tiloja.
Motivaatio kaiken kaikkiaan tuki oppimaan oppimista. Motivaatio liittyi tässä
merkityskokonaisuudessa ennen kaikkea opiskelijan kokemaan onnistuneeseen vertaistilanteeseen, jossa osallistujat osoittivat kiinnostustaan ja sitoutumistaan tilannetta ja käsiteltävää asiaa kohtaan. Vertaistilanteen erilainen luonne ilmeni oppimaan
oppimisen mielekkyytenä ja sisäisenä motivaationa. Vertaisparin motivaatio ryhmänä oli kannustavaa, ja sillä oli merkitystä myös viimeisissä vertaistapaamisissa. Kun
vertaistoiminnan merkitys oli ymmärretty, niin tilanteeseen valmistautumattomuus
koettiin opinnäytetyösuunnitelmaan liittyvissä vertaistilanteissa motivaatiota heikentäväksi. Motivaation puuttuminen koettiin jopa lamaannuttavana ja epäluottamuksellisena. Oppimaan oppimisessa motivationaalinen perusta korostui. Vertaistilanteissa koettu ja saatu palaute antaa opiskelijalle tietoa omasta oppimaan oppimisen kompetenssistaan (Alavaikko 2009: 211–213) samalla kun keskustelu opiskeli425

jan kanssa oli yksi kestävää opiskelumotivaatiota lisäävä ja asiantuntijuuden kehittymistä tukeva asia (Käyhkö 2007: 139). Opiskelijan palautteeseen suhtautumisen
tapaa voi kutsua vastuunottajaksi, kun opiskelija suhtautui palautteeseen myönteisesti, luotti siihen, oli kiitollinen ja luotti kehittymiseensä (Leskelä 2005: 194–195).
Tällainen opiskelija ottaa vastuun oppimisestaan ja hänellä on vahva itseluottamus.
Opiskelijan itseluottamuksella ja oppimisen odotuksilla on merkitystä siihen, mitä
opiskelija lopulta oppii (Käyhkö 2007: 138–139). Opiskelijan oma halu ja into kokeilla uutta ovat yksi asiantuntijuuden kehittymisen edellytys ja siksi innovatiiviset
oppimisympäristöt ja työorganisaatiot pyrkivät tietoisesti kehittämään yksilön oppimaan oppimisen taitoja. (Ruohotie 2005: 55.)
Oppimaan oppimisen merkityskokonaisuuden lähtökohtana oli opiskelijan kyky
arvioida oppimistaan, ratkaista itseään koskevia asioita ja oppia säätelemään oppimistaan. Tietoisuus liittyi emotionaalis-motivationaalisiin prosesseihin, joiden avulla opiskelijalla oli halu rakentaa myönteistä perustaa oppimiseen virittäytymiselle.
Käyhkön (2007: 137) tutkimuksessa terveysalan opiskelijat liittivät asiantuntijuuteen
piirteitä: oman toiminnan jatkuva arviointi, uusien ratkaisumallien etsiminen ja
löytäminen, intuitiivinen ote, sitoutuminen sekä eettisyys. Ruohotie (2005) sanoo,
että intentionaaliset opiskelijat sitoutuvat kognitiivisten oppimisprosessien lisäksi
myös tarkkailemaan ja säätelemään oppimistaan metakognitiivisesti ja oppimisen
taustalla ovat tavoitteet, motiivit ja emootiot.
1.3.4 Metakognitiivinen tietämys
Merkityksellinen oppiminen, kriittinen oppiminen ja tiedon soveltaminen, oppimisen osaamisen arviointi ja kehittymisosaaminen muodostivat merkityskokonaisuuden metakognitiivinen tietämys. Merkityksellinen oppiminen, kriittinen oppiminen ja
tiedon soveltaminen kuvasivat syväoppimista aiheanalyysiin ja opinnäytetyösuunnitelmiin liittyvissä vertaistilanteissa. Taustalla olivat merkityksiä muodostava syväkäytännön ja kriittisen oppimisen opiskeluorientaatio. Oppimisen osaamisen arviointi ja kehittymisosaaminen kuvasivat vertaistoiminnan kautta tapahtunutta asiantuntijuuden metakompetenssin kehittymistä.
Oppiminen edellyttää opiskelijalta oman oppimisen säätelyä, hallintaa ja arviointia, mitä metakognition käsite kuvaa. Metakognitiolla tarkoitetaan opiskelijan
tietoisuutta ja kykyä reflektoida kognitiivisia prosessejaan sekä taitoa arvioida, hallita ja säädellä oppimistaan sekä ajatteluaan. (Ruohotie 2005: 98, 2006: 106–107,
Rauste-von Wright ym. 2003: 66.) Asiantuntijuuden kehittymiseen liittyy kyky oppia
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uutta ja kehittää toimintaa työyhteisön jäsenenä. Ruohotie (2006: 106) toteaa, että
metakognitiiviset taidot, itsesäätely ja korkea-asteen ajattelun taidot, ovat edellytys
asiantuntijuuden hyödyntämiselle ja oman tietämyksen uusintamiselle. Tässä tutkimuksessa metakognitiivinen oppiminen ilmeni selkeimmin ensimmäisten ja toisten
vertaistilanteiden aikana ja prosessin lopussa se ilmeni käytännön osaamisena. Taustalla oli myös merkityksiä muodostavan, syväkäytännön opiskeluorientaation piirteitä. Opiskelija pyrki liittämään asioita laajoihin kokonaisuuksiin ja ilmaisi hallitsevansa niitä. Tällöin opiskelijan tietämyksessä yhdistyivät tiedon ja tietorakenteiden
kompleksisuuden hallinta, säätely ja asian ymmärryksen syvyys.
Ajattelutaitojen kehittyminen liittyi opiskelijan kykyyn analysoida ja vertailla
asioita kriittisesti. Tähän liittyi myös asioiden perustelujen etsimisen merkitys. Alussa perusteluja etsittiin formaalista tiedosta ja opiskelijakollegan ”erilaisesta paperista” asian varmistamiseksi, mutta vähitellen perustuja kaivattiin oman osaamisen
oppimisen varmistamiseksi. Ajattelun kehittymisessä ilmeni piirteitä kriittisen opiskeluorientaation olemassaolosta. Metakognitiivinen tietämys sisältää myös itsesäätelytaitoja ja niitä tukevia motivationaalisia valmiuksia, kuten luottamusta omiin
kykyihin ja luottamusta selvitä opiskelusta. Luottamus yhteen oikeaan vastaukseen
väistyi (Korhonen 2003: 212), ja tilalle muodostui itsesäädelty oppiminen. Merkityksiä muodostava ja kriittinen opiskeluorientaatio olivat yhteydessä opiskelijan
suhtautumisessa metakognitiiviseen tietoon, tiedon yhdessä rakentamiseen, optimismiin, syväsuuntautuvan oppimisen ideaalin ja käytäntöön, reflektoivaan oppimisen sekä oppimisen suunnitteluun (esim. Lonka ym. 2007, Sappinen 2006, Korhonen
2003). Metakognitiivisen tietämyksen piirteitä ilmeni sosiaalisella syväoppija opiskelijalla ja tunnollisella pinkouupuja opiskelijalla ja Käyhkön (2007: 136) tutkimuksessa menestyjä opiskelijatyypillä.
Jotta opiskelija pystyy säätelemään ja hallitsemaan oppimistaan, täytyy hänen
käyttää tiedon hankkimisessa, käsittelyssä ja mieleen painamisessa oppimisstrategioita. Se on opiskelijan toimintatapa, jonka avulla hän tekee oppimisen itselleen ”sopivaksi”. (Biggs 1987.) Opiskelijalla on kehittynyt käsitys itsestä oppijana, opittavista asioista sekä oppimisprosessista ja -strategioista. Tästä käytetään nimitystä
deklaratiivinen tietämys, ja se liittyy ammatissa koskevan tietämykseen. Oppimistehtävien suunnitteluun, tarkkailuun ja arviointiin sidottu strategioiden harjoittelu ja
soveltaminen mahdollistavat proseduraalisen tietämyksen kehittymisen. Tämä on
ammatissa kehittymistä ohjaava taito. Proseduraaliseen tietämykseen liittyvät läheisesti myös opiskelijan resurssienhallintastrategioiden säätely, kuten ajankäytön,
opiskeluympäristön tai tuen hakemisen tarve. Kognition säätely ja hallinta kuvaavat
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oppimisessa noudatettavaa kontrollia, kuten tarkkaavaisuutta tai asioiden erittelyä.
(Ruohotie 2006: 109, Malmberg, Järvenoja & Järvelä 2009: 246.) Vertaistilanteissa
opiskelija tarvitsee konditionaalista ja tilannesidonnaista tietoa siitä, miksi tietty
oppimisstrategia toimii tai ei toimi. Tällöin opiskelija pystyy vasta hallitsemaan
oppimistaan ja säätelemään sitä. Opiskelijalla itsellään on myös käsitys vertaistilanteen tarkoituksesta ja tähän sopivasta tavasta toimia, mikä auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Metakognitiivisen tietämyksen merkityskokonaisuuden oppimisen mahdollistaa osaltaan opiskelijan oppimaan oppimisen kehittyminen. Samanaikaisesti
kun opiskelijan metakognitiivinen tietämys kehittyy, hän kehittää deklaratiivista ja
proseduraalista tietämystään oppimaan oppimisessaan.
Metakognitio ei itsessään varmista oppimista ja sitä, että opiskelija käyttää ajatteluaan ja metakognitiivisia taitoja oppimisessaan. Tärkeää on, että opiskelija itse
tunnistaa omat kyvyt ja vaikuttaa oppimistaan estäviin ja edistäviin asioihin. Malmberg ym. (2009: 245) toteavat, että nämä estävät ja edistävät asiat voivat olla luonteeltaan sosiaalisia, motivationaalisia ja kognitiivisia. Juuri näiden tilannesidonnaisten asioiden vaikuttamiseen opiskelija käyttää erilaisia oppimisstrategioita. Yhteisöllisessä oppimisessa strategioita voidaan käyttää esimerkiksi emootioiden ja motivaation säätelyyn sekä tiedon prosessointiin. Tässä merkityskokonaisuudessa strategian käyttäminen liittyi tiedon prosessointiin, joka ilmeni opiskelijan tiedon prosessointiin tähtäävien metakognitiivisten strategioiden tiedostamisena ja soveltamisena.
Opiskelija pyrki ymmärtämään opinnäytetyön kokonaisuuden ja merkityksen ja sitä
tuki opiskelijan motivoituminen asiaa ja vertaistilannetta kohtaan (Biggs 1987).
Opiskelijan oppimista luonnehti asioiden syväprosessointi ja pyrkimys muodostaa asiasta joustavasti kokonaiskäsitys (Pask 1976, 1988), mikä ilmeni myös pyrkimyksenä ymmärtää käytännöllisen ja formaalisen tiedon yhteismerkitys työelämän
asiantuntijatehtävässä. Opiskelija ymmärsi vähitellen myös tutkimus- ja kehittämisosaamisen tärkeyden käytännön työssä. Tässä oli havaittavissa ammatillistieteellistä suuntautumista, jossa korostui käytäntöön suuntautunut asioiden soveltaminen. Metakognitiivisen tietämyksen merkityskokonaisuudessa ilmeni vertaistilanteiden tulkintojen pohjalta opiskelijan muodostamia säätelystrategioita, jotka
tulivat esille pohdintoina vertaistuen merkityksestä omille saavutuksille, arvioina
vertaisena olemisen merkityksestä kehittymiselle, pohdintoina omakohtaisten kykyjen, päätöksenteko-osaamisen ja vertaisprosessin hallinnasta sekä oman position
tarkasteluna opinnäytetyön aiheen sisällön oppimisessa. Pohdinnoissaan opiskelija
osoitti oppimisen säätelyn hallintakeinoja metakognitiivisen tietämyksen yhteydessä. Ruohotien (2006: 112) mukaan opiskelija, joka ymmärtää oman oppimisen
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(suunnittelun, itsetarkkailun ja -arvioinnin) ja soveltaa tietoa käytännössä, selviää
muita paremmin myös vaikeista tehtävistä.
Viimeisissä vertaistilanteissa metakognitiivisen tietämyksen merkityskokonaisuus sisälsi jo piirteitä metatiedosta ja -kompetenssista sekä näiden välittymisestä
asiantuntijuudessa. Metatiedolla Ruohotie (2005: 112–113) tarkoittaa kokemusta ja
tietoa tehtävien vaikeudesta, tietoa omien kykyjen, tietojen ja osaamisen puutteista,
tietoa oppimisesta ja sen säätelystä, tietoa oppimisstrategioista sekä tietoa tehtävien
edellyttämistä oppimistekniikoista ja tavoitteiden asettamisesta.
Metakompetenssi liittyy metatiedon hyödyntämiseen erilaisten strategioiden
avulla. Olennaista on, että opiskelija pystyy strategioiden avulla jäsentämään opiskeltavia asioita. Tässä tutkimuksessa metatietoa kuvasivat opiskelijan kuvaukset
oman oppimisen arvioinnista. Opiskelija koki, että hän osasi vertaistilanteissa säädellä oppimistaan ja sai kokonaiskäsityksen itsestään oppijana. Hän pystyi itsevarmasti esittämään ja perustelemaan asioita, jotka eivät pohjautuneet vain ”minusta
tuntuu” -tietoon. Myös oppimisen merkityksen ymmärtäminen asiantuntijuuden
kehittymisessä työelämässä selkeni opiskelijalle. Metakompetenssi käsittää ”opiskelijan itsensä tuntemisen oppijana, tietäjänä ja toimijana sekä tietoisuuden hyödyntämisen oman oppimisen säätelyssä” (Ruohotie 2006: 113). Kun opiskelija arvostaa
oppimistaan ja pystyy näkemään sen oman asiantuntijuuden kehittymiseen liittyvänä, se luo perustan oman oppimisen mielekkyydelle ja merkitykselle.
Opiskelija, jolla on metakognitiivista tietämystä, ei odota oppimisessaan valmiita reseptejä vaan hän oppii opiskelun edetessä metakognitiivisia strategioita. Samanaikaisesti opiskelijan kriittisyys oppimista kohtaan lisääntyy. (Crossley 1996.)
Opinnäytetyön vertaistilanteet valmensivat osaa opiskelijoita metakognitiiviseen
oppimiseen, ja se mahdollisti heille taidon soveltaa ja kokeilla opittuja asioita vertaisena toimiessaan. Metakompetenssin osalta opiskelija oppi erityisesti työelämässä
tarvittavaa osaamista. Opiskelija kertoi oppineensa taidon tunnistaa ongelmia ja
ratkaista niitä, jolloin hänellä oli valmiuksia valita sopiva ratkaisustrategia. Lisäksi
opinnäytetyön lopussa opiskelija ilmaisi oppineensa opinnäytetyön kokonaisprosessin ja kykenevänsä arvioimaan oman asiantuntijuutensa kehittymisen tärkeyttä. Asiantuntijuuden oppimisen pohdintoja oli runsaasti, ja niissä ilmeni myös taito ymmärtää opinnäytetyön aiheen substanssin tärkeys. Opiskelijan itsearviointitaidot olivat
kehittyneet, mikä johti oppimisen omaehtoiseen hallintaan. Vertaisyhteisö syvensi
opiskelijan metakognitiivista tietämystä yhdessä prosessoiden (Bereiter & Scardamalia 1993, Littleton & Häkkinen 1999, Sarja 2003b, 2008, Burritt 2007), mikä tuki
myös myönteisen näkemyksen syntymistä opiskelijan kehittymisestä oman oppimi429

sen hallintaan opinnäytetyöprosessissa. Opiskelijasta oli kehittynyt aktiivinen toimija, joka halusi rakentaa ensimmäistä kertaa seuranneissa vertaistilanteissa opinnäytetyön kautta avautuvia merkityksiä yhdessä opiskelijakollegan kanssa. Vertaistyöskentelyssä oli havaittavissa piirteitä kriittisestä dialogista (Sarja 2003a). Hän pystyi
havaitsemaan ja arvioimaan omia oppimisprosessejaan.
Metakognitiivisen tietämyksen merkityskokonaisuudessa tärkeää oli asiantuntijuuden kehittyminen yhteisöllisenä tiedonluomisena, jolloin muodostui uutta tietoa.
Tässä korostuu yksilön ja vertaisparin kyky etsiä uusia asioita ja ratkaista niitä luomalla uudenlaisia toimintamalleja aikaisemman tiedon perusteella yhdessä. (Bereiter
& Scardamalia 1993, Hakkarainen ym. 2002, Tynjälä 2004, Paavola & Hakkarainen
2005.) Mitä yhteisöllisempää vertaisparin työskentely oli, sitä sosiokonstruktivistisempaa oppimista se kuvasi. Korhonen (2003: 178) toteaa, että metakognitiivinen
tietämys kohoaa kontekstuaalisessa tarkastelussa tärkeäksi. Tässä tutkimuksessa
opiskelijan metakognitiivinen tietämys kehittyi koko ajan oppimisen itsesäätelyä ja
reflektiivisyyttä kohti. Taustalla on opiskelijan halu kehittää itseään oppijana ja
asiantuntijana. Tiedon luomisessa korostui opiskelijan oman ajattelun ja ymmärryksen ohessa tiedon käsitteellinen jäsentäminen sekä yhteisöllinen tiedon käsittely.
Metakognitiivinen tietämys edellyttää kognitiivisen prosessoinnin lisäksi myös tiedon kontekstuaalisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimisympäristön
huomioon ottamista (Ruohotie 2005: 99, Micari ym. 2006: 285, Malmberg ym.
2009, Repo 2010: 107, Sarja 2011: 93–96).
Käyhkön (2007: 109–110) tutkimustulosten mukaan ammattikorkeakouluopiskelijalla korostui asiantuntijuuden keskeisenä piirteenä asioiden tietäminen ja osaaminen (tekninen asiantuntijuus). Metakognitiivisen tietämyksen yhteys asiantuntijuuden kehittymiseen ei tullut tuloksissa esille. Kukkonen (2007: 311) muistuttaa,
että metakognitiivinen oppiminen ei ole helppoa, sillä pedagogisesta näkökulmasta
arvioituna se edellyttää uuden sanaston, kielen ja käytäntöjen oppimista. Ihmisen
mahdollisuus luoda uutta on kuitenkin elämää uudistava voima. Oman kontekstin
aktiivinen ja tietoinen kehittäminen ja muuttaminen ovat ihmisen yksi keskeinen
tehtävä myös työelämässä (Laine 2009).
1.3.5 Keittokirjateksti vertaistilanteen osapuolena
Alateemat tenttisuoritus, muotoseikat, virheet ja puutteet paperista ja läpi käymällä -keittokirja muodostivat merkityskokonaisuuden keittokirjateksti vertaistilanteen
osapuolena. Tämä merkityskokonaisuus kuvasi pintaoppimista ja tietoa toistavan,
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keittokirjamaisen sekä varman tiedon opiskeluorientaatioita. Nämä opiskeluorientaatiot liittyivät sopeutettavaan oppijaan, itseensä luottavaan menestyjään ja tunnolliseen pinkouupujaan.
Keittokirjateksti vertaistilanteen osapuolena -merkityskokonaisuus oli sisällöllisesti päinvastainen metakognitiivisen tietämys -merkityskokonaisuuden kanssa.
Keittokirjatekstiä kuvaavassa merkityskokonaisuudessa puuttui opiskelijan oman
oppimisen kehittymisen arviointi, reflektointi ja opinnäytetyön substanssiin liittyvä
oppiminen. Keittokirjateksti vertaistilanteen osapuolena -merkityskokonaisuus sisälsi seuraavat pääpiirteet: opinnäytetyö on tentinkaltainen suoritus, vertaisen tehtävä
on etsiä ja löytää käsiteltävästä paperista opinnäytetyön tutkimuksellisiin ja kirjallisiin raportointiohjeisiin liittyvät virheet, ja tärkeää on vertaistilanteissa toimia paperissa esitettyjen asioiden mukaisessa järjestyksessä. Opinnäytetyöhön liittyvillä
teksteillä oli keskeinen positio vertaistilanteissa, ja ne olivat yksi vertaistilanteen
osapuolista. Tilanteissa oppiminen rakentui aiheanalyysin, opinnäytetyösuunnitelman ja lähes valmiin opinnäytetyön tekstien ja niihin liittyvien ohjeistuksien ympärille. Vehviläinen ja Svinhufvud (2009: 191) toteavat pro gradu -tutkielmaan liittyvän käsityksen, että se on kirjoitustyötä ja ohjaustilanteissa käsikirjoitusten muokkaamiseen keskittyminen on tiedekorkeakoulujen rutiini. On muistettava, että opinnäytetyöhön liittyy erilaisia tekstejä, kuten tilastoja, esitteitä, kerättyä empiiristä
aineistoa ja katsauksia, jotka mahdollistavat opinnäytetyön kohteena olevan asian
hahmottamisen ja asiantuntijuuteen oppimisen.
Teksti terminä viittaa opinnäytetyössä papereihin, jotka ovat vertaistilanteissa
läsnä ja joihin opiskelijat suuntautuvat. Lisäksi teksti viittaa dokumenttiin, joka
määrittää vertaistilanteen sosiaalisen vuorovaikutuksen. Dokumentissa on vertaistilanteen edellyttämä asiakokonaisuus, ja sillä on tietty merkitys vertaistilanteen etenemiselle. Teksteillä on sekä välineellinen että toiminnan ja oppimisen kohdetta
luotsaava merkitys. Teksti liitetään myös ammattikorkeakoulussa tuotettavaan kulttuuriseen luomukseen, artefaktiin, opinnäytetyöhön. Artefakteja ovat myös muut
opinnäytetyön aikana tuotetut erilaiset ja siihen liittyvät tekstit. Tämä tutkimus ei
anna vastauksia siihen, miten itse dokumentit edistivät oppimista. Kuitenkin niillä
on useita oppimista edistäviä piirteitä. Dokumentit ovat tärkeitä yhteistoiminnan
edellyttämän jaettavuuden välineenä. Dokumenttiin voi tehdä merkintöjä, piirtää ja
alleviivata, ja siihen voi viitata puheessa tai kädellä samalla, kun se osoittaa dokumentin tuottajan tekemää työtä. Dokumentit toimivat keskustelun siirtymätiloina, ja
niiden merkinnät osoittavat vertaisen ja ohjaajan perehtyneisyyttä niihin jo ennen
tapaamista. Opinnäytetyön ohjaaja suuntautuu ohjattavaan opiskelijaan lähes aina
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paperin kautta toisin kuin esimerkiksi psykoterapiassa, jossa ammattilainen tarkastelee ja seuraa asiakastaan. (Vehviläinen & Svinhufvud 2009: 192–193.)
Vertaistilanteisiin liittynyt pintaoppiminen osoitti, että opiskelijoilta puuttuivat
oppimisen itsesäätelytaidot samoin kuin tavoitteiden ja oppimisen kokonaissuunnittelu. Sen sijaan, että vertaistilanteissa olisi keskusteltu opinnäytetyöhön liittyvistä
sisällöllisistä tai työelämää kehittävistä asioista, oppimisen kuvaukset osoittivat, että
keskustelua leimasi tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin liittyvien oikein ja väärien asioiden etsiminen ja toteaminen. Oppiminen oli tiedon vastaanottamista. Vertaistilanteissa opiskelija kiinnitti huomiota opinnäytetyötekstien yksityiskohtiin ja
pyrki osoittamaan asian olevan tekstissä joko oikein tai väärin. Vertaistilanteessa
korostui opinnäytetyön tekstin käsittely ikään kuin tenttipaperina. Tätä käsitystä
vahvisti se, että opinnäytetyöstä ei ollut tarvetta keskustella enää kun opettaja oli
dokumentin hyväksynyt. Oppimisesta puuttui asioiden kokonaisuuden hahmottaminen. Tällaisessa vaiheittaisessa prosessoinnissa korostuivat asioiden oppiminen pala
palalta ja niiden muistaminen (Lindblom-Ylänne ym. 2001, Vermunt & Vermetten
2004). Tulokset osoittavat, että oppiminen oli suorituskeskeistä. Opinnäytetyön
tekeminen, prosessin eri vaiheisiin liittyvien dokumenttien valmiiksi saaminen ja
vertaistilanteista selviytyminen korostuivat.
Entwistle (1988) ja Entwistle ja Ramsden (1983) nimesivät tutkimuksissaan
suoriutumiseen suuntautuvan opiskeluorientaation, jossa korostui opiskelijan systemaattinen toiminta. Suoriutuminen voi tähdätä joko syvälliseen tai pinnalliseen
oppimiseen. Suoriutumisorientaatio opiskelijan itsesäädellyn oppimisen ja syväsuuntautuvan orientaation kanssa tukee opinnoissa menestymistä. Tässä tutkimuksessa keittokirjamaisuus liittyi pinnalliseen suorittamiseen, mikä tarkoitti tiedon
siirtämiseen ja vastaanottamisen perustuvaa oppimista. Vertaistilanteessa havaitut ja
esiintuodut yksittäiset asiat hallitsivat oppimista. Kun oppimisessa siirrytään tiedon
siirtämisestä osallistumiseen ja yhdessä tiedon luomiseen perustuvaan oppimiseen,
se vaikuttaa vertaistilanteissa toimimiseen. Suoriutuminen ei ole tällöin itseisarvo,
vaan yhteistyö, osallisuus ja osallistuminen nousevat keskeisiksi asioiksi. (Korhonen
2003: 170, Hakkarainen & Paavola 2006.)
Suorittamista kuvaavassa oppimisessa korostuu välineellisyys. Kun tietty tehtävä tai asia on tehty valmiiksi ja hyväksytty, pääsee tekemään seuraavaa tehtävää. Jos
opiskelija opiskelee vain opinnäytetyön loppuun saattamisen ja tutkintotodistuksen
vuoksi, kehottaa Laine (2009: 41) opiskelijaa minimoimaan suoritukseen käytettävän energian ja resurssin. Opinnäytetyön suorituskeskeisyyttä pitää pyrkiä myös
vähentämään. Suorittamisesta ei tule palkita opiskelijaa vaan hänen tulee oppia
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ymmärtämään opinnot oman ja toisten oppimisen kautta. Opiskelijan ulkoinen suorittamisen pakko muuttuu vähitellen sisäiseksi vastuuksi ja velvollisuudeksi. Tällöin
esimerkiksi opinnäytetyötä ei tehdä tutkintotodistuksen saamiseksi vaan oman oppimisen kehittämiseksi. (Laine 2009: 42.) Keittokirjateksti-merkityskokonaisuudessa yksi opiskelijan oppimisen este oli se, kun opettaja hyväksyi aiheanalyysin tai
opinnäytetyösuunnitelman. Tällöin esimerkiksi aiheanalyysiin liittyvää keskustelua
ei koettu enää tarvittavan. Numeerisen arvioinnin sijaan tulisi kiinnittää huomiota
oppimisen laatuun. Aiemmassa tutkimuksessani (Leinonen 2001) opiskelijat pitivät
tärkeimpinä tavoitteina opinnäytetyön tekemisen oppimista (52 opiskelijaa, n=146),
ammattikorkeakoulututkinnon saamista (23) ja asiantuntijuuden kehittymistä (21).
Tenttimäiseen oppimiseen liittyivät läheisesti dokumenttia koskettavat muotoasiat, kuten lähteiden merkitseminen ja otsikoiden nimet. Oppiminen kuvasti pitäytymistä varmassa tiedossa, mikä oli sopeutettavan oppijan tyypillisin piirre. Muotoseikkoihin oli olemassa ammattikorkeakoulun raportointiohjeet. Opiskelijan positio tuntui näissä vertaistilanteissa liittyvän virheiden etsijän tehtävään. Vertainen
kuvasi, kuinka hän löysi toistamiseen samat virheet tai ymmärsi nyt, että lähteet oli
merkitty väärin. Oman pintaoppimisen varmistaminen säilyi opiskelijalla vertaistilanteiden edetessä. Vastaavasti ohjattava opiskelija koki, että oma ”sokeus” esti
virheiden havaitsemisen vielä viimeisissä vertaistilanteissakin. Varman tiedon opiskeluorientaatio liittyi aikaisemmassa aineistossa hankalissa tilanteissa toimimiseen,
tiedon soveltamiseen arvoon ja ahdistuneisuuteen. Opiskelijalle tieto näyttäytyi
dualistisena, se pysyi muuttumattomana ja luottamus formaalitietoon korostui. Entwistle ja Ramsden (1983: 79), Sappinen (2006) sekä Lonka ym. (2007) ovat tutkimuksissaan osoittaneet, että opiskelijan ahdistuneisuus on yhteydessä heikkoon
oppimistulokseen ja opinnoissa viihtymättömyyteen. Opiskeluun välinpitämättömästi ja pessimistisesti suhtautuvat opiskelijat ovat optimistisesti opiskeluunsa suuntautuvia opiskelijoita stressaantuneempia ja ahdistuneempia (Eronen ym. 1998).
Kyseinen merkityskokonaisuus viestii, että opiskelijalla oli tietoa toistava ja
varman tiedon opiskeluorientaatio, jotka molemmat olivat vahvoja tunnollisen pinkouupujan piirteitä. Tietoa toistava opiskeluorientaatio liittyi pintasuuntautuvan
oppimisen ideaalin ja käytännön sekä luottamuksena varmaan tietoon. Pintasuuntautuneeseen lähestymistapaan liittyi ulkoa oppimisen lisäksi sisällön muistaminen
(Lonka ym. 2004). Korhonen (2003: 181–182) käytti tutkimuksessaan sopeuttavan
oppimisen orientaatio -käsitettä silloin, kun opiskelija sitoutui ensisijaisesti oppimisympäristöstä tulleisiin ohjeistuksiin ja niiden täyttämiseen. Myös tässä tutkimuksessa oppimista säätelivät ulkoiset opinnäytetyön tekemisen ehdot, jolloin opiskeli433

jan omat intentiot jäivät vertaistilanteissa selviämisen ja kirjallisten opinnäytetyöohjeiden toteuttamisen varjoon. Opiskelija pyrki hallitsemaan opinnäytetyön tutkimukselliset asiat, jotta hän pystyi löytämään ja toistamaan tiedot yksityiskohtaisesti
(Entwistle & Ramsden 1983: 201). Keittokirjateksti vertaistilanteen osapuolena -merkityskokonaisuudessa opiskelija ei niinkään kuvannut kaipaavansa tietoa
opinnäytetyön aiheen sisällöstä vaan siitä, mitä pitää seuraavaksi tehdä, jotta opinnäytetyö olisi askeleen verran lähempänä valmista paperia (Alavaikko 2009: 213).
Tässä tutkimuksessa oppimisen attribuutioissa osaamisen kokemisen puuttuminen
liittyi osin tutkimusraportin ja eritavalla toteutetun opinnäytetyön hallitsemattomuuden tunteeseen. Lisäksi oppimista estivät ajankäytön hallitsemisen vaikeus, kiireen
tuntu ja voimavarojen puute.
Vehviläinen ja Svinhufvud (2009: 195) sekä Svinhufvud (2008: 454) toteavat,
että kun vertainen ja ohjattava opiskelija suuntautuvat vertaistilanteen alusta alkaen
opinnäytetyön kirjalliseen tekstiin, korostuu tekstipalaute. Tekstipalautteeseen liittyy
oletuksia yhteisestä toiminnan ja tiedon lähteestä, mikä johtaa herkästi rutiiniluonteisiin ja toisiaan toistaviin tapoihin sivuuttaen samalla sisällön. Tällöin dokumentti
säätelee keskustelua, oppimista ja vuorovaikutuksen kehittymistä ja tekstin ulkopuolella olevat tärkeät asiat jäävät keskustelematta. Tekstiin perustuva oppiminen ja
orientoituminen siihen yhteisenä tiedon lähteenä korostuivat tenttimäisessä toiminnassa. Vehviläistä ja Svinhufvudia (2009) tulkiten ohjattava opiskelija lähettää dokumentin vertaiselle ”aloitteena”, johon vertainen valmistautuu antamaan ”palautteen”. Palaute toimii vastauksena ohjattavan opiskelijan odotuksiin. Tällainen toimintamalli ohjaa kohtaamisen luonnetta, ja siksi tekstin kanssa aloitetaan työskentely heti ilman sen kummempaa vertaistilanteen suunnittelua. Tämä johtaa kysymysvastaus- ja kysymys-toteamuskeskusteluun. Tietyn kaavan noudattaminen johtaa
helposti myös myönteisen palautteen puuttumiseen (Lindblom-Ylänne & Wager
2004: 321). Parhaimmillaan opiskelijan opinnäytetyöhön liittyvän dokumentin yhdessä kirjoittaminen (Lambert 2010) kehittää opiskelijan kognitiivista, sosiaalista,
motivationaalista ja affektiivista oppimista (Johnson & Johnson 2009).
Keittokirjamainen oppiminen oli pintasuuntautuneilla opiskelijoilla hallitsevaa.
Pask (1976: 133) nimesi tällaisen opiskelijan serialistiseksi opiskelijaksi, joka lukee
tekstiä yksityiskohtaisesti edeten asiassa kohta kohdalta pyrkien samalla muistamaan yksityiskohtia. Longan ym. (2007) mukaan keittokirjamaisuus liittyy pinnalliseen ammatilliseen orientaatioon ja opiskeluun. Opiskelija etenee opiskelussaan
selkeiden ohjeiden ja listojen avulla ja pitää varmoista, konkreettisista ja käytännönläheisistä ohjeista. Vehviläinen ja Svinhufvud (2009: 195–196) havaitsivat, että
434

dokumentin ohjatessa keskustelua käsittelyssä edettiin lineaarisesti. Keskustelu
alkaa aiheen otsikosta ja etenee tekstin mukaisessa järjestyksessä siihen tehtyjen
merkintöjen mukaisesti, kuten tämän tutkimuksen keittokirjaorientoituneet opiskelijat kuvasivat. Svinhufvud (2008: 453–454) havaitsi myös, että opponentti eteni graduseminaarin palautteessaan dokumentin, lineaarisen järjestyksen, mukaisesti. Tietty
järjestys tuo opiskelijalle selviytymisen ja helpotuksen tunteen, jos asia tuntuu muutoin vaikealta. Kuitenkin lineaarinen pala palalta -keskustelu jää helposti sirpaleiseksi. Silkelä ja Väisänen (2005: 124) mainitsevat, että opiskelijalle on saattanut
aikaisemman kokemuksen perusteella muodostua tietty tapa tai luokittelujärjestelmä, jota hän helposti soveltaa vertaistilanteisiin.
Opiskelijoiden kuvaukset oppimisesta välittivät sellaista tietoa, jonka hyödyntäminen riippuu opiskelijasta itsestään. Kuitenkin palautteella ja sen luonteella on
merkitystä myös keittokirjamaisessa oppimistilanteessa. Svinhufvud (2008: 443–
444) havaitsi, että opponentti nosti pro gradutekstistä esille ongelmat ja ehdotti niihin ratkaisuja. Tämänkaltaista keskustelua aineistoissa oli 80 prosenttia. Palautteen
keskeisin tehtävä oli ongelmanratkaisu, joka on yleinen ilmiö silloin, kun palaute
perustuu tekstiin. Lindblom-Ylänne ja Wager (2004: 317–321) sekä Nummenmaa ja
Lautamatti (2004: 94–95) kuvaavat hyvän ohjaajan ja palautteen periaatteita. Palaute
tulee aloittaa vahvuuksista ja tekstin sisällöstä siten, että palaute on selkeää, rehellistä, tukevaa, reflektoivaa ja keskustelua ylläpitävää. Myönteinen palaute voidaan
esittää opinnäytetyön lopussa, jos se aloitetaan kriittisellä palautteella. Kriittisyys
viittaa tässä kielteiseen palautteeseen. Kehuminen ja myönteinen palaute tulisi olla
osa vertaistilannekeskustelua. Tärkeää on, että tilanteessa toimitaan siten, että opiskelijalle välittyy tunne osaamisesta ja hyväksymisestä. Keittokirjateksti vertaistilanteen osapuolena -merkityskokonaisuudessa ei ollut mainintoja kehumisesta, samoin
kuin ne jäivät Svinhufvudinkin (2008: 454) tutkimuksessa rutiininomaisiksi maininnoiksi. Vertaisohjeistukseen ja -opetukseen tulisikin ottaa esille myönteisen palautteen kertomisen taito.
Keittokirjateksti vertaistilanteen osapuolena -merkityskokonaisuus osoitti, että
opiskelijaa vaivasi opinnäytetyön kokonaisuuden hahmottamisen ja sen merkityksen
ymmärtämisen puute. Yksittäisiin asioihin ja kysymyksiin perustuva vertaistilanne
ei tue yhteisen ymmärtämisen muotoutumista. Vehviläinen (2009) toteaa artikkelissaan, että opiskelija kokee opinnäytetyön ohjaajan kysymykset konkreettisina, joihin
tulee vastata heti. Opiskelijalta puuttuu ymmärrys tai tulkintakyky siitä, että ohjaajan kriittinen kysymys saattaa tarkoittaa välittömän vastaamisen sijasta uutta työskentelykysymystä, jonka avulla opiskelijalle avautuisi uuden oppimisen ja orientoi435

tumisen avaruus. Opiskelijan keskusteluun liittyvät perustelut liittyvät dokumenttiin
ja sen parantamiseen esimerkiksi tekstiä lisäämällä tai sitä korjaamalla. Ohjaajan ja
opiskelijan toiminta saattaa kohdistua samankin dokumentin äärellä eri asioihin ja
näkökulmiin. Jyrhämä ja Syrjäläinen (2009: 428) mainitsevat opiskelijan viihtyvän ”alaikäisinä talvihorroksessa”, koska on helppo olla muiden ohjattavissa ja saada valmiita neuvoja ajattelematta itse lainkaan.
Opiskelijan antautumattomuus reflektoivaan keskusteluun ei edistänyt mahdollisuuksia yhteiseen uuden tuottamiseen. Keittokirjateksti vertaistilanteen osapuolena
-merkityskokonaisuudessa opiskelijan itsesäätelytaitojen puuttumisen ja pintasuuntautuvan oppimisstrategian lisäksi opiskelijan voimavarojen ja osaamisen puute
saattoi osaltaan vaikuttaa siihen, että opiskelijalla ei ollut voimia eikä innokkuutta
yhteisenä koettuun oppimiseen. Vertaistapaamisista puuttui asioiden merkitysten
pohdinta ja arviointi. Opiskelija osoitti osaamisensa vertaistilanteissa tutkimuksellisten asioiden kautta, mutta hänellä ei ollut halua, voimia eikä tahtoa osallistua kehittävään vertaisyhteistyöhön. Launis (1999) kuvaa, että asiantuntijuuden kehittyminen
edellyttää kykyä rakentaa sosiaalisia suhteita ja tuottaa eri yhteisöjen kanssa uutta.
Asiantuntijuuteen liittyy täysivaltainen osallistuminen yhteisön toimintaan. Asiantuntijaksi kehittyminen on sosiaalinen ilmiö ja tapahtuu osallistumalla alansa asiantuntijoiden kulttuuriin. (Hakkarainen ym. 2002, Kivinen & Riskelä 2003, Lallimo &
Veermans 2005, Käyhkö 2007.) Juuri terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden mielestä
sosiaaliset tekijät (opiskelun ilmapiiri ja opiskelijaryhmän tuki) ovat fyysistä oppimisympäristöä merkittävämpi asiantuntijuutta edistävä tekijä (Käyhkö 2007: 110).
1.3.6 Vertaisoppimisen itsesäätely
Vertaistilanteen suunnittelu ja säätely, uusi opiskelumenetelmä, vertaisena kehittyminen, vertaistilanne oppimisympäristönä ja kehittämisosaaminen muodostivat
merkityskokonaisuuden vertaisoppimisen itsesäätely. Tämän merkityskokonaisuuden taustalla esiintyivät itseluottamuksen ja optimismin opiskeluorientaatio, yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio ja omistautumattomuuden opiskeluorientaatio.
Opiskelijan oppimista säätelee hänen oma käsityksensä siitä, ohjaako hän itse
oppimistaan vai ohjaavatko hänen oppimistaan ulkopuoliset tekijät. Itsesäätely kuvaa terminä opiskelijaa tietoisena tiedon käsittelijänä, oppimisen ohjaajana ja oppimisen muutosprosessin arvioijana. (Ruohotie 2002: 118, 2005: 157.) Tynjälä (1999)
käyttää termiä itsesäätelytieto tarkoittaessaan sillä opiskelijan metakognitiivisia
(ajattelu, oppiminen) ja reflektiivisiä tietotaitoja. Ruohotie (2006: 109–111) käyttää
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termejä itsesäätely sekä -valmiudet ja -taidot. Itsesäätely käsittää opiskelijan tiedon
omista tietorakenteista, prosesseista, kognitiivista ja affektiivista tiloista sekä kyvyn
tarkkailla ja säädellä niitä. Itsesäätelyn kehittymistä tukee, kun opiskelija saa asiaankuuluvaa ammattiosaamista ja pääsee soveltamaan oppimaansa. Leskelän (2005:
141) mukaan oppimisen itsesäätely viittaa ymmärryksen taitoihin ja prosesseihin ja
se on edellytys vuorovaikutuksessa olemiselle. Itsesäätelyä voidaan lähestyä oppimisen välineen, tavoitteen ja tuloksen näkökulmasta. Opiskelija saavutti itsetarkkailun ja -arvioinnin avulla itsesäätelyn hallinnan tunteen, joka kehittyi tässä tutkimuksessa kehittämisosaamiseksi, tulokseksi.
Ensimmäisissä vertaistilanteissa itsesäätelyä ilmentävät ominaisuudet kytkeytyivät opiskelijan itsenäiseen ja omaa vastuuta korostavaan luonteeseen, jossa siihen
liittyvät metakognitiiviset oman toiminnan ja oppimisen arviointi ja tarkkailu olivat
keskeisiä. Tämä ilmeni oppimisen arvioinnin tuloksena saavutetusta vertaistilanteen
merkityksen ymmärtämisestä ja oppimisen hallinnan tunteesta. Oppimisen itsesäätelyn ensimmäinen askel oli itsensä ymmärtäminen ja johtaminen. Vertaistilanne loi
opiskelijalle mahdollisuuden keskustella asioista ja vahvistaa omaa ymmärtämystään ja hallinnan tunnetta vuorovaikutuksessa opiskelijakollegan kanssa. Tämä kuvaa tahdonalaisten prosessien olemassaoloa. Motivaatioon liittyvät tekijät osoittavat
opiskelijan tavoiteorientoituneisuutta ja luottamusta omiin kykyihin. Motivaatioon
liittyvät tekijät pitivät yllä opiskelijan oppimisprosessia ja olivat vertaistilanteisiin
valmistautumisen ja sitoutumisen kannalta keskeisiä, mikä näkyi seuraavissa vertaistilanteissa vastuun ottamisena, itsetarkkailuna ja sisäisenä motivaationa. Itsesäätelyprosessit vaikuttavat opiskelijan motivaatioon ja mielialaan.
Oppimisen itsesäätely on vertaistilanteiden onnistumisen kannalta keskeistä.
Tällöin opiskelija suuntautuu käyttämään syväsuuntautuvaa oppimisstrategiaa, pyrkii hahmottamaan asian kokonaisuuden, jäsentää asioita ja pyrkii ymmärtämään
niiden välisiä yhteyksiä (Vermunt ja Van Rijswijk 1988, Vermunt & Vermetten
2004). Itsesäätelyn puuttuminen johtaa opiskelijan yksittäisten asioiden oppimiseen,
asioiden ulkoa muistamiseen ja suorituskeskeiseen ja sopeuttavaan oppimiseen.
(Ruohotie 2005: 167.) Suorituskeskeisyyttä ilmeni alussa siinä, että opiskelija koki
vertaistilanteiden kontrolloinnin ohjaavan toimintaansa. Myöhemmin suorituskeskeiset kuvaukset itsesäätelyn osalta puuttuivat ja opiskelija otti asian omakohtaiseksi. Omakohtaisuus haastoi opiskelijan ajatustyöhön koskettamalla hänen omia ratkaisujaan ja toimintatapojaan. Laineen (2009: 47) mukaan omakohtaisuus koskettaa
oppimisen lisäksi opiskelijan arvoja, eettisyyttä, ihmissuhteita ja maailmankuvaa
sekä itseyttä. Omakohtaisuuden avulla opiskelija löytää uuden näkökulman itseensä,
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ja lisääntyvä ymmärrys sekä asiantuntijuuden kehittyminen auttavat pohdittaessa
vastauksia siihen, millainen opiskelija hän on ja millainen työntekijä hän haluaa
olla.
Vertaistilanteiden edetessä itsesäätelyn kehittyminen säilyi vertaisuuden vastuussa, itsearvioinnissa ja vertaistilanteen ymmärtämisenä oppimisympäristönä.
Ruohotien (2005: 164, 173) mukaan itsetarkkailu on vastuuta, joka kuvaa opiskelijan
reflektiivistä, kriittistä ajattelua ja antaa opiskelijalle tietoa hänen oppimisensa etenemisestä. Itsetarkkailu auttaa opiskelijaa käyttämään saamaansa tietoa toimintansa
muuttamiseen. Opiskelija tunsi, että hänellä oli jo osaamista ja varmuutta toimia
vertaistilanteissa ja hän ymmärsi vertaisen kokonaisvastuun myös opiskelijakollegan
oppimisprosessissa. Vastuuta kuvattiin vertaisena oppimisena, jossa tuli esille vertaisen position ymmärtäminen, sitoutuminen, keskinäisen riippuvuuden merkitys ja
tavoitteiden saavuttamisen tärkeys. Opiskelijan itsetarkkailun prosessit osoittautuivat merkityksellisiksi vertaistilannekokemuksissa, ja ne edustivat kognitiivisten
tekijöiden ohella tärkeitä sosiaalista oppimista tukevia tekijöitä. Muun muassa asenteet opiskelijakollegoita kohtaan tai ajanhallinnan merkitys korostuivat vastuun
oppimisen ymmärtämisessä. Vertaisoppimisen kautta opiskelija tunsi saavansa kosketuksen yhdessä oppimisen mahdollisuuksiin, jolloin merkitysperspektiivien laajeneminen vuorokuuntelukohtaamisen avulla onnistui. Opiskelijan itsetarkkailua seuraa itsearviointi, joka johtaa myös attribuutiotulkintoihin.
Oppimista estävät tekijät kumuloituivat ensimmäisiin vertaistilanteisiin. Opiskelija kuvasi yleisimmin, että ajankäytön hallinta, voimavarojen puute, turhautuneisuus ja vertaistilanteessa toimiminen estivät oppimista. Vain ajanhallintaan ja voimavaroihin liittyvät attribuutiot esiintyivät seuraavissakin vertaistilanteissa. Opiskelija perusteli toimintaansa vertaistilanteen edellyttämillä vaatimuksilla (Rauste-von
Wright ym. 2003: 85). Oppimista estävät asiat kuvasivat opiskelijan itsesäätelytaitojen puuttumista, toimimatonta ja stressaantunutta sekä omistautumatonta opiskeluorientaatiota. Opiskelijan kuvaamat attribuutiot olivat hänestä itsestään johtuvia,
väliaikaisia, hallittavissa ja kontrolloitavissa olevia. Kun opiskelija sai kokemusta
vertaisena olemisestaan, tilanne ei ollut enää este oppimiselle vaan se kehitti itsesäätelytaitoja. Vähitellen opiskelija löysi vertaistilanteisiin soveltuvia oppimisstrategioita. Myönteiset kokemukset vahvistivat käsitystä itsestä opiskelijana ja antoivat
uskoa omiin kykyihin, mikä näkyi viimeisissä vertaistilanteissa oppimista edistävien
asioiden, motivaation, osaamisen ja ilmapiirin, korostamisena. Attribuutiotulkinnat
voivat opiskelijoilla johtaa joko myönteisiin tai kielteisiin oppimiskokemuksiin ja
toimintatapojen uudistamiseen (Ruohotie 2005: 86, 174).
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Opiskelijan opinnäytetyösuunnitelmiin liittyvien vertaistilanteiden kuvauksista
havaitsi, että hän oli ymmärtänyt niiden oppimista tukevan merkityksen. Vertaistilanteista oli muotoutumassa toimiva oppimisympäristö. Vertaistilanne avasi opiskelijan itsesäätelyn oppimisen kannalta uuden ikkunan. Korhonen (2003: 29) pohtii,
että oppimisympäristöstä voidaan puhua vasta sitten, kun siihen liittyy opiskeluympäristö ja opettajan opetustoiminnan kokonaisuus. Tässä tutkimuksessa oppimisympäristöä kuvattiin resurssien, yhteisöllisyyden ja yksilöllisen olemisen tilan kautta.
Oppimisympäristö ei tarkoittanut vertaistilanteen fyysistä kokoontumispaikkaa, vaan
sitä mahdollisuuden tilaa, jossa opiskelija tunsi oppivansa. Tähän liittyi oppimisympäristön myönteinen ilmapiiri ja dialogisuus, jotka tukivat oppimisympäristön muotoutumista asiantuntijuuden kehittymiselle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Vertaistilanne kokonaisuutena viittaa oppimiskontekstiin, jossa opiskelija yhdessä opiskelijakollegan kanssa peilaa käsityksiään, kehittää ratkaisuja ja pohtii opinnäytetyöhön
liittyviä asioita. Tämä korostaa mielekkäiden, merkityksellisten ja autenttisten tekijöiden osuutta opiskelijan oppimisprosessissa ja sosiaalisesti jaetun asiantuntijuuden
kehittymisen merkitystä (Sarja 2011). Vertaistilanne oppimisen tilana opetti opiskelijaa ihmettelyn ja keskeneräisyyden sietämiseen. Itsensä epätäydellisyyden ja vaillinaisuuden tiedostaminen tulisi olla keskeinen osa oppimisprosessia.
Opinnäytetyöprosessien edetessä vertaistilanneoppimisesta muodostui sosiaalistumis- ja osallistumisprosessi osaksi opinnäytetyön käytäntöä. Osallistuminen perustui kokemusten ja merkitysten sosiaaliseen rakentamiseen ja konstruointiin, ei ulkokohtaiseen oppimiseen. (Lave & Wanger 1993, Burritt 2007.) Vertaistoiminnan itsesäätelyssä oli piirteitä sekä yhteistoiminnallisen että yhteisöllisen oppimisen piirteistä. Yhteistoiminnallisuuden oppimista korostivat yhdessä oppimisen tavoite ja
luottamuksellisten suhteiden kehittymisen tärkeys. Lisäksi yhteistoiminnallisuuteen
liittyi opiskelijakollegan tukeminen ja myönteinen riippuvuus toisesta. (Johnson &
Johnson 2002, Korhonen 2003.) Riippuvuus tarkoitti tässä tutkimuksessa vertaisen
luomaa emotionaalista tunnetta ja sitä, että vertainen oli kognitiivinen ja henkinen
resurssi, joka oli tuki. Yhteisöllisen oppimisen itsesäätelyä kuvaavia ominaisuuksia
heijasteli se, että vertaisryhmä yritti yhteistyönä tietoisesti ymmärtää ja ratkaista
asioita. Opiskelija kuvasi, että vertaistilanteissa pyrittiin yhdessä ratkaisemaan asioita samalla kun hän itse pyrki ymmärtämään toisen opiskelijan tapaa hahmottaa ja
jäsentää asioita.
Yhteisöllisyyden ymmärrys ilmeni viimeisissä vertaistilanteissa, kun opiskelija
arvioi vertaistoiminnan ja sen sosiaalisten prosessien kokonaisuutta oppimisessaan.
Opiskelija ilmaisi oppineensa kehittämään itseään ja työelämäänsä vertaisuuden
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kautta oppimillaan asioilla. Vertaistilanteet laajensivat opiskelijan sosiaalista kokemuspiiriä ja tarjosivat mahdollisuuden saada opiskelijakollegalta palautetta toiminnastaan (Littleton & Häkkinen 1999). Opiskelija tunsi, että opinnäytetyöprosessin
loppua kohden hän ymmärsi vertaisuuden kokonaismerkityksen lopullisesti. Samalla
kun opiskelija oppi oman vertaisuuden position kautta asiantuntijuuttaan, hän sai
perustan asian hyödyntämiselle työelämässä. Tämä auttoi näkemään vertaisuuden
piirteet ja samankaltaisuuden työelämän verkosto- ja vuorovaikutustaidoissa. Lisäksi
vertaisuus oli opettanut opiskelijaa ymmärtämään omaan työhön liittyvän kehittämisen tärkeyden ja perustelutaitojen merkityksen. Vertaisoppimisen avulla opiskelijalle
oli kehittynyt asiantuntijuutta kuvaava vertaiskompetenssi. Vertaistoiminta kokonaisuudessaan muistutti autenttista työelämän ryhmä- ja verkostotoimintaa, jolloin
asiantuntijuuteen oppimisesta muodostui syvenevä yhteiskehittelyprosessi.
Vertaisoppimisen itsesäätely -merkityskokonaisuudessa korostui opiskelijan yksilöllisen kehittymisen näkökulma, jota vertaistilanteen yhteisöllisyys myöhemmin
erityisesti tuki. Rauhala (2009: 208–210) muistuttaa, että ihmisen yhteisöllistäminen, pinnallinen sosiaalisuus ja ihmissuhteiden määrä ovat muodostaneet ihmisen
arvon mitan. Ihmisen inhimillisyys on muutakin kuin ihmissuhteita ja ulkoista puuhastelua, mikä johtaa helposti satuiluun keisarin uusista vaatteista. Ihminen on kuitenkin holistisen ihmiskäsityksen mukaan situationaalisuutensa avulla kietoutunut
maailmaan. Ensisijaista kehittymisessä on ihmisen tajunnallisuus ja persoonallisuus,
jotka ovat yhteisöllisyyden kehittymisen taustalla. Yksilöllisyys on samaistettu ihmisen itsekeskeisyyteen, sosiaaliseen kylmyyteen ja eristäytyneisyyteen. Lehtovaara
(1994: 159, 179) sanoo myös, että kehittymisen lähtökohta on aina ihmisen eheytyminen ja aito itseys, joka toimii ihmisen voimanlähteenä. Ihmisen ykseys on ehto
oman elämän itseohjauksellisuuden saavuttamiselle. Yksilöllisyys on ennen kaikkea
ihmisen henkistymistä omana itsenään. Kehittäessään itsesäätelyä opiskelija oppi
vertaistilanteissa muiden opiskelijoiden joukossa. Hän pyrki saavuttamaan ensin
itselleen henkisen varmuuden sitoutuen vertaistoimintaan ja toimiessaan vastuullisena opiskelijana. Yhteisöllisyyden saavuttamista edistivät opiskelijan eteneminen
vuorokuuntelukohtaamisesta dialogiosaamiseen sekä luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden oppimisen kehittyminen.
1.4

Vertaistilanteiden vuorovaikutus ja ohjaussuhde

Kun tarkastelee vuorovaikutuksen ja ohjaussuhteen osalta tuloksia merkityskokonaisuuksina, havaitsee niissä suhteiden kaksitasoisuuden sekä suhteiden kehittymisen
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tai kehittymättömyyden (taulukko 36, liite 13). Vertaistilanne voidaan ymmärtää
monentasoisena kohtaamistilanteena, jossa on läsnä muutakin kuin vertaisen ja ohjattavan opiskelijan keskustelu opinnäytetyöstä. Fyysisesti samassa tilassa ja kasvokkain oleminen toisen kanssa antaa välittömän kokemuksen opiskelijakollegasta.
Usein vertainen ja ohjaava opiskelija olivat ensimmäisessä vertaistapaamisessa
toisilleen vieraita ”kasvotuttuja”, joten oletukset omasta ja opiskelijakollegan toiminnasta saattoivat perustua oppimisessa aikaisemmin ilmenneisiin piirteisiin opiskelijoiden keskinäisestä toiminnasta (Kukkonen 2007: 52). Terveysalan ammattilaisen tulee kyetä arvioimaan vuorovaikutustilanteita sekä asiakassuhteissaan että työyhteisössään.
1.4.1 Yhteen kerääntyminen
Samassa tilassa olo, vastaamattomuus, tiedon ja kysymysten vastaanottaminen, oma
vaikutusvalta–toisen aliarvostus, pakollisessa tilanteessa olo, huoli opiskelijakollegasta, keskustelun esteet ja osin kunnioittaminen–epäkunnioitus muodostivat merkityskokonaisuuden yhteen kerääntyminen.
Yhteen kerääntymisen merkityskokonaisuus kuvasi vertaistilanteiden merkityksettömyyttä oppimisen suhteen samoin kuin vuorovaikutussuhteen puuttumista.
Tässä yhteydessä voitaisiin puhua mistä tahansa arjen kohtaamistilanteesta. Opiskelijat tiesivät olevansa tietyssä vertaissuhteessa, mutta kumpikaan ei asettunut suhteeseen vakavissaan (Mönkkönen 2007: 110). Varsinkin ensimmäisten vertaistilanteiden osalta kuvattiin tilanteita, joissa opiskelijakollegaa ei todella kohdattu ja kahdensuuntaista keskustelua ei syntynyt. Kokemukset olivat samansuuntaisia omistautumattomuuden, itsesäätelyn puuttumisen sekä toimimattoman ja stressaantuneen
opiskeluorientaation kanssa, jotka olivat tyypillisiä piirteitä sopeutettavalla ja tunnollisella pinkouupuja opiskelijalla. Vertaistilanteiden vuorovaikutusta leimasivat
muodollisuus, virheiden ja puutteiden esille tuominen, kiire, minäkeskeisyys, passiivisuus ja kiinnostuksen puute. Myös myöhemmät vertaistilanteet kuvattiin hyödyttömiksi, turhauttaviksi ja pakonomaisiksi. Näissä yhteyksissä korostui opiskelijan
käsitys opinnäytetyöhön liittyvän oppimisen tapahtuvan muissa tilanteissa, erityisesti ohjaavan opettajan kautta. Vertaistyöskentely on opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta eli opiskelua, jonka tavoitteena on oppiminen, opiskelijan kompetenssin
kehittyminen (Koskela 2009: 61).
Myös viimeisissä vertaistilanteissa ajoittain toisen todellista kohtaamista välteltiin. Yhteen kerääntymisen merkityskokonaisuudessa vertaissuhde kuvasi tilannetta,
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jossa opiskelijat eivät asettuneet suhteeseen opiskelijakollegan kanssa. Opiskelija ei
joko halunnut tai uskaltanut tai häntä ei vain kiinnostanut kertoa mielipiteitään tai
ottaa asioita esille. Kun opiskelija huomasi, että opiskelijakollegalle tilanne oli edelleen pakonomainen, hän vetäytyi suhteessaan vain etäämmälle (Mönkkönen 2007:
113). Opiskelijaa huoletti ohjattavan opiskelijan valmistuminen ja se, että opiskelija
ei itse ymmärrä asioiden tärkeysjärjestystä. Vertainen koki vastuuta enemmän ohjattavan opiskelijan opinnäytetyön tekemisen osaamisesta ja ymmärryksen laadusta
kuin hänestä ihmisenä. Empaattisuuteen kuuluu myönteinen asennoituminen toista
kohtaan ja hänen kunnioittamisensa, johon liittyy lämpöä (Juujärvi ym. 2007: 85).
Vertaistilanteissa kunnioittamiseen kuuluu myös se, että opiskelijan asiat ovat
etusijalla. Yhteen kerääntymisessä esiintyi empaattista vääristymistä, jolloin opiskelija ei havaitse opiskelijakollegansa todellisia tarpeita ja oikeuksia ja toimii häntä
kohtaan epäoikeudenmukaisesti. Epäoikeudenmukaisuuden myötä opiskelijan kunnioittaminen ei toteutunut, mikä ilmeni myös luottamuksen puuttumisena. Ihmisarvon kunnioittaminen ammattieettisenä periaatteena velvoittaa opiskelijan ottamaan
huomioon myös sellaisen opiskelijan tarpeet, jota kohtaan hän ei tunne empatiaa.
Huoli opiskelijakollegasta oli huolenpidon etiikan mukaista, mutta se edellyttäisi
opiskelijan tukemista autonomiseksi ja omia valintojaan tekeväksi ihmiseksi. Näistä
opiskelijan huolta kokevista asioista ei vertaistilanteissa yhdessä keskusteltu vaan ne
sivuutettiin. Näin asiantuntijuuden kehittyminen osallistumisena estyi. Huolenpito
on syvimmillään toisen auttamista henkiseen kehittymiseen. (Juujärvi ym. 2007: 89,
217.)
Huolen ilmaisemisen liittyvät kokemukset yhdistyivät tässä merkityskokonaisuudessa lähinnä valittamiseen, kritisointiin ja moittimiseen. Valittaminen sisältää
kolme asiaa: kielteisen asenteen, asian josta valitetaan ja kohteen. Tässä valittaminen liittyi ohjattavaan opiskelijaan ja hänen toimintaansa. Pakkanen (2008: 468–
470) kuvaa, että henkilöön ja hänen toimintaansa liittyvä valitus osoittavat, että tämä
henkilö on vastuullinen kohteena olevasta asiasta ja se uhkaa kyseisen henkilön
kasvojen menettämistä. Siksi valitus esitetään usein lieventäen tai, kuten tässä tutkimuksessa, jälkeenpäin kirjoitettuna tekstinä vertaiskuvauksissa. Valittaminen johtuu usein siitä, että valituksen kohde ei täytä valittajan odotuksia vaan rikkoo yhteisiä sääntöjä, sopimuksia tai toimintoja. Huolen kertomisessa ei tästä ollut kysymys.
Useimmiten valittaminen kohdistui siihen, että opiskelija ei valmistautunut vertaistilanteisiin ja siltä osin rikkoi yhteisiä sääntöjä.
Opiskelijalle on tärkeää tuntea kuuluvansa vertaisryhmään, koska siinä toimiminen ja hyväksyntä tuovat itsearvostusta ja sitouttavat tekemään työtä vertaisparin
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eteen. Repo (2010: 8) toteaa, että ihmisen yksi perustarve on yhteenkuuluvuus. Tämä ilmenee opiskelijan kokemuksena tyydyttävänä ja tuvallisena vuorovaikutuksena. Yhdessä oppimiseen liittyviä perustarpeita ovat pätevyydentunne ja autonomia.
Opiskelijan osallistumattomuus ei tässä merkityskokonaisuudessa antanut mahdollisuuksia yhteiseen keskusteluun. Keskustelua voi nimittää tässä monologiksi (Sarja
2003b).
1.4.2 Kognitiivinen vertaissuhde
Yhteinen ymmärrys ja oppiminen, yhteinen prosessi ja tasa-arvo–epätasa-arvo muodostivat merkityskokonaisuuden kognitiivinen vertaissuhde. Kognitiivisuus viittaa
tässä tietoon, sen sisältöön ja periaatteisiin (Kauppila 2006). Opiskelijan oppimiseen
suuntautuminen alkaa siitä, miten hän määrittelee itselleen oppimisen. Oppimistilanteissa on aina mukana affektiivisia ja muita tekijöitä, jotka vaikuttavat oppimiseen.
Sosiaalisen kohtaamisen tavoitteena on usein välittää tietoa. Tämä mahdollistui
vertaistilanteissa dokumenttien tai tekstipapereiden työstämisenä, mahdollisuutena
keskustella ja reflektoida käsityksiä sekä syventää ajatuksia opiskelijakollegan kanssa. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutuksen ja ohjaussuhteen kognitiivinen merkitys
tuli esille ensimmäisissä ja viimeisissä vertaistilanteissa. Alussa opiskelija tunsi
vertaistilanteen keskustelun ja viestinnän edistävän suhteen kehittymistä. Oli tärkeää
havaita toisen opiskelijan osaamisen hyödyntäminen. Opiskelijan tiedon ja osaamisen erilainen pääoma luo yhteiselle keskustelulle haasteen, joka vie tilannetta eteenpäin. Vuorovaikutussuhteen kognitiivinen luonne vaatii tietynlaisen erilaisuuden
epistemologisen vertaisuuden symmetrisyydestä huolimatta, jotta vuorovaikutus
olisi mahdollista. Jos opiskelijoiden ajatukset ovat liian samansuuntaisia, se estää
kumpuavan vuorovaikutuksen olemassaolon. (Karjalainen ym. 2006: 101, Latomaa
2011.) Kukkonen (2007: 290–291) päätyy tuloksissaan toisenlaiseen näkemykseen.
Erilaisuuteen perustuvassa ohjauskeskustelussa pidettiin etuna, että molemmilta
puuttui sisällöllinen asiantuntijuus. Liian tutussa aihepiirissä liikuttaessa ei enää
kiinnitetä huomiota kokonaisuuteen ja yksityiskohtiin, koska ne tiedetään. Tällöin
hallitsevaa on valmiina tietäminen, mikä voi toimia esteenä oppimiselle, joka kuitenkin mahdollistaisi vertaistilanteissa asiantuntijuuden horisontaalisen kehittymisen. Epistemologinen symmetrisyys mahdollisti itse vertaiskeskustelun aikana asian
fokusoinnin tärkeisiin asioihin. Opiskelijat käyttivät vuorovaikutusta ja toisen tietoa
välineenä virittämään omia uusia ajatuksia asiantuntijuuteen kehittymiselle.
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Ensimmäisissä vertaistilanteissa ilmeni sekä vuorovaikutus- ja ohjaussuhdetta
tukeva tasa-arvo että sitä heikentävä tasa-arvon puute. Tasa-arvokokemukset liittyivät asiantuntijuuden kognitiiviseen tasa-arvoon, joka tuki keskustelua ja sen ymmärtämistä. Vastaavasti tunne epätasa-arvosta liittyi tilanteisiin, kun vertainen otti itselleen asiantuntijavallan ja aliarvioi ohjattavan opiskelijan sen hetkistä osaamista.
Vertaisen vastuu on ohjattavan opiskelijan tukeminen keskustelun ja ohjauksen avulla, mutta epätasa-arvotilanteissa opiskelija tunsi vertaisen käyttäytyneen häntä kohtaan loukkaavasti ottamalla neuvojen antajan, aggressiivis-uhmaisen vuorovaikutusroolin (Kauppila 2006: 62–63). Valta-asemaan perustuva vertaisuus on aidon ja
avoimen kohtaamisen pahin este. Jos vertaisuus koettaan pakonomaiseksi ja vertaistilanteiden tavoite on epäselvä, saattaa se estää ohjaussuhteen onnistumisen. (Silkelä
2003.)
Viimeisissä vertaistilanteissa opiskelijat hyvästelivät ja päättivät vertaissuhteen
arviointiin. Erityisesti pitkäkestoisessa suhteessa suhde on hyvä päättää näkyvästi
jollakin seremonialla, kuten kiittämisellä tai kättelyllä, ja arvioida, mitä yhdessä
saavutettiin (Nummenmaa 2005: 101). Opiskelijat keskustelivat siitä, mitä osaamista vertaistyöskentely tuotti. Opiskelijat kuvasivat oppineensa ymmärtämään asioita
syvällisesti sekä vertaisena että ihmisenä ja tulevana asiantuntijana. Vertaisvuorovaikutuksessa opiskelija oppii luomaan merkityssuhteita, jotka sisäistyvät opiskelijan persoonallisuuteen. Vuorovaikutus toimii tiedon ja oman oppimisen tiedostamisen kehyksenä. (Kauppila 2006: 76, Micari ym. 2006: 277, 284–285.) Vuorovaikutuskäyttäytymiseen liittyy opiskelijan tietoisuus omista kognitiivisista toiminnoista
ja taito käyttää tietoa, tiedon hankintaa, merkityksentämistä ja välittämistä vuorovaikutustilanteessa ja oman toiminnan säätelyssä. Taitava opiskelija toimii vertaistilanteessa tietojensa ja taitojensa pohjalta samalla, kun hän miettii ja säätelee vuorovaikutustaan. (Kostiainen 2003: 32, Rouhiainen-Neunhäuserer 2009: 32, 178.) Kognitiivinen vuorovaikutus liittyi opiskelijan metakognitiiviseen tietoisuuteen, esimerkiksi asioiden reflektointiin ja oman oppimaan oppimisen tapojen tunnistamiseen.
1.4.3 Affektiivinen vertaissuhde
Yhteistyösuhde, voimavara, molemminpuolisuus voimavarana, yhteistyön arviointi,
sympatia ja eettinen herkkyys muodostivat merkityskokonaisuuden affektiivinen
vertaissuhde. Vuorovaikutuksen affektiivisuus tarkoittaa tässä opiskelijan tahtoa ja
asennetta toimia opiskelijakollegan kanssa sekä halua olla vertaisvuorovaikutuksessa. Tärkeä oli myös vertaistilanteen ilmapiiri.
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Vertaistilannetta pidetään helposti vain tiedollisena prosessina, mutta myös
opiskelijan tunteet vaikuttavat motivaatioon ja oppimiseen. Kognitiivinen vuorovaikutus rakentuu opiskelijoiden keskinäiseen dialogiin perustuvalle oppimiselle, jossa
vuorokuuntelukohtaaminen mahdollistuu. Oppiminen rakentuu kuuntelemiselle ja
kysymyksille, jolloin kysymykset rakentavat opiskelijan käsityksiä asioista. (Nummenmaa & Soini 2009: 437.) Eksistentiaalisen fenomenologian mukaisesti ihmisen
kokemus ei voi olla pelkästään tieteellis-teoreettinen, vaan huomattavasti rikkaampi,
jossa tunteilla on sijansa (Lehtovaara 1994: 211).
Affektiivinen ulottuvuus on moniulotteinen asia, joka käsittää opiskelijan asennoituminen ja tätä ohjaavat itseluottamuksen tuntemukset. Opiskelijan asenne vaikuttaa siihen, missä määrin hän haluaa osallistua ja sitoutua vertaistilanteisiin ja
miten läheiseksi hän muodostaa suhteen opiskelijakollegaan. Vertaistilannekontekstissa vuorovaikutuksen affektiivisuus tarkoitti sitä, että opiskelijat halusivat heti
ensimmäisissä vertaistilanteissa edetä työnjaon, sopimusten ja tavoitteiden jälkeen
vuorovaikutukseen, jossa korostui vastuu, luottamus, vuorokuuntelu, henkinen tuki,
liittyneisyys ja tunneyhteys. Sosiaalisissa tilanteissa ihminen kokee aina erilaisia
tunteita. Vertaistilanne on myös tunteiden kohtaamisen ja niistä oppimisen tila. On
tärkeää tiedostaa, miten opinnäytetyöprosessin aikana kosketetaan opiskelijan tiedostamattomia pelkoja, riittämättömyyttä ja ahdistusta. Ojanen ja Lauriala (2005,
85) pohtivat, miten vaikeita asioita kohdatessaan opiskelija saattaa jäädä yksin.
Vaikeiden asioiden käsittelemättömyys voi haitata elämää koko ihmisen työuran.
Tunteilla on tärkeä merkitys vertaistilanteissa, jotka parhaimmillaan voivat olla
aitoja kohtaamisia. Tällöin korostuu opiskelijan yksilöllisten kehittymistarpeiden
huomioon ottaminen tunteita unohtamatta. (Väisänen 2005: 157.)
Vertaistilanteiden edetessä affektiivisuuden merkitys korostui entisestään. Opiskelija kuvasi yhteistyösuhteen varmentuneen, myönteisten asenteiden lujittuneen,
läsnäolon kiintyneen samoin kuin henkisen tukemisen ja voimaantumisen tunteen
vahvistuneen. Erityisesti henkisen tuen merkitys korostui kerta kerralta, minkä opiskelija koki vahvistuvana onnistumisen tunteena. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa
(Viechnick 1997, Fejes ym. 2005) vertaisen emotionaalisen tuen merkitys on tullut
esille. Symmetrinen ohjaussuhde vapauttaa opiskelijan avoimeen ja keskustelevaan
suhteeseen (Ronsten ym. 2005, Kukkonen 2007). Affektiivisuuden lähtökohtana on
vastavuoroinen oleminen ja molemminpuolisuus eksistentiaalisella tasolla (Peavy
2004: 23–34, Nummenmaa & Soini 2009: 434–435). Jotta voisi ymmärtää toisen
tunteita ja tunnetiloja, edellyttäisi se toisen osapuolen historian tuntemista. Opiskelijan kokemuksille ja niiden herättämille tunteille on annettava tilaa vertaistilanteissa,
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jotta ymmärretään myös mahdollisia tunneristiriitoja. (Ojanen & Lauriala 2005: 87,
Ojanen 2006: 130–132.)
Rouhiainen-Neunhäuserer (2009: 35) toteaa, että opiskelijan motivaatio osallistua vertaistilanteeseen on yhteydessä siihen, millaisia tavoitteita hän asettaa ja miten
hän luottaa osaamiseensa ja tavoitteiden saavuttamiseen. Korkeat tavoitteet ja luottamus osaamiseen motivoivat vertaistilanteisiin ja vuorovaikutukseen, ja vastaavasti
matalat tavoitteet sekä epäluottamus osaamista kohtaan vähentävät motivaatiota.
Myös tässä tutkimuksessa motivaatiolla oli tärkeä merkitys. Motivaatio ylläpiti
kiinnostusta aiheeseen ja vertaistilanteisiin, mikä lisäsi opiskelijan aktiivisuutta ja
myönteisiä tunteita onnistumista ja toista kohtaan. Affektiivinen vuorovaikutus,
jossa motivationaalisia prosesseja on mukana, liittyy opiskelijan kykyihin säädellä
oppimisen intentioitaan ja rakentaa vertaisoppimiselle suotuisaa tilaa (Korhonen
2003: 172, Kostiainen 2003: 33).
Vertaistilanteen myönteinen merkitys opiskelijan asiantuntijuuden kehittymiselle ilmeni vuorovaikutussuhteiden positioissa itseä ja opiskelijakollegaa kohtaan.
Kun opiskelijat olivat vertaistilanteissa asiantuntijuuden eksistentiaalisen ja epistemologian suhteen tasa-arvoisia, löytyi yhteisyys itse vertaistilanteissa. Kukkonen
(2007: 323–323) toteaa, että tällaisessa suhteissa kehittyy intuitiivista pedagogiikkaa, joka liittyy kuuntelemiseen, kunnioittamiseen, epätoivon ja tunteiden kohtaamiseen sekä ajattelun sallimiseen. Nämä vuorovaikutukseen liittyvät taidot eivät edellytä opiskelijalta käsiteltävän asian sisällöllistä osaamista. Tällaista vastavuoroisuuteen perustuvaa tunteiden ilmaisemisen sallimisen, ja käsittelyn virtaa pidetään
vertaissuhteita ylläpitävänä asiana.
Viimeisissä vertaistapaamisissa vuorovaikutusta kuvattiin myötätunnon, välittämisen ja samanarvoisuutta kokevien tunteiden kautta. Opiskelijakollegalle annettiin tunnustusta hänen vastuustaan ja sitoutumisestaan vertaisyhteistyöhön. Omien ja
toisten tunteiden havaitseminen sitoi vuorovaikutukseen. Ohjauksellisuutta korostavassa vuorovaikutuksessa ohjaajan tärkeimpiä ominaisuuksia on opiskelijan tunteisiin ja itsetiedostukseen vaikuttaminen. Tunne kumpuaa opiskelijan sisäisestä tajunnasta ja opiskelijoiden välisestä vuorovaikutuksesta. Tunne on opiskelijan intrapsyykkinen tila. (Isokorpi 2004, Pennington 2005, Repo-Kaarento 2007.) Tunteet
vaikuttavat usein yllättävästi ja tunkeutuvat opiskelijan kognitiiviseen toimintaan,
ottaen siitä jopa ylivallan. Tunteiden merkitys tulee esille vuorovaikutustilanteissa
empatian taidossa sekä kyvyssä tunnistaa toisen opiskelijan tunteita ja sijaistua niihin. (Väisänen 2005: 86, Ojanen 2006: 141.) Empatia tulee esille myös työelämässä
taitona tunnistaa työyhteisön jäsenten tunnesuhteita, avuntarvetta ja uupumusta.
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1.4.4 Luottamuksellinen vertaissuhde
Luottamus, luottamuksen vahvistuminen, taitamisen tasa-arvo, luottamuksen varmistuminen, vastavuoroisuus voimavarana, kunnioittaminen–epäkunnioitus, oikeudenmukaisuus, luotettavuus muodostivat merkityskokonaisuuden luottamuksellinen
vertaissuhde. Luottamus on kokemuksellinen asia, jonka olemassaoloa tai puuttumista on hankala perustella rationaalisesti (Parviainen 2006: 170).
Luottamus rakensi opiskelijan eheyttä itseen ja siltoja opiskelijakollegoiden välille. Luottamuksellisuus ja luottamuksellinen vuorovaikutus- ja ohjaussuhde muotoutuivat vertaispareilla merkityksellisiksi ja ainutlaatuisiksi. Sitä edisti toisen kunnioittaminen ja arvostaminen, jotka kuvaavat vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden toteutumista (Juujärvi ym. 2003: 111–112). Suhteen lujittumista vahvistivat
opiskelijan vastuu, tasa-arvon kokeminen, avoimuus ja sitoutuminen.
Parviainen (2006: 171) viittaa luottamuksellisen suhteen syntymiseen ja sanoo,
että se syvenee vasta kun ihminen lakkaa hakemasta suhteen tasapainoa. Vasta epäsymmetrinen vaihdanta sitoo ihmiset henkiseen ja materiaaliseen vastavuoroisuuteen. Luottamuksen lähtökohtana on, että toinen pyytää apua. Luottamuksen vahvistuminen ilmeni opiskelijoilla esimerkiksi vertaistilanteiden odottamisena. Opiskelija
tunsi kaipaavansa vertaistukea. Vuorovaikutuksessa ilmenevä epäkunnioitus loi
epäluottamusta. Esimerkiksi opiskelijan osaamisen tai toimeksiantajan käytännön
arvostelu, voi episodina olla lyhytkestoinen, mutta sen merkityssuhde opiskelijan
sisäisenä kokemuksena saattaa olla elinikäisesti traumaattinen (Kauppila 2006: 77).
Juujärvi ym. (2003: 112) toteavat, että ”oikeudenmukainen kohtelu vuorovaikutuksessa on opiskelijalle tärkeämpää kuin esimerkiksi resurssien jaossa osansa saaminen.” Epäluottamus saa aikaan huolta, pelkoa, vihaa ja tyytymättömyyttä. Luottamuksen syntyminen ja sen vahvistuminen edellyttivät, että opiskelija tunsi olevansa
itse luotettava ja luotti opiskelijakollegaan. Luottamuksellisuus opiskelijakollegaa
kohtaan ilmeni myönteisinä tuntemuksina, mikä toi innostavan ja helpottavan tunteen. Luottamuksellisuuden kehämäinen kehittyminen vaatii aikaa, mutta sen rikkominen on helppoa (Parviainen 2006: 171).
Luottamuksellista vuorovaikutusta kuvattiin viimeisissä vertaistilanteissa jo syvällisen asiantuntijuuden oivaltamisen kautta. Opiskelija koki, että vuorovaikutuksessa oli saavutettu jo niin syvällinen taso, että oman osaamisen lisäksi hän luotti
vertaisen osaamiseen. Tässä mielessä opiskelija tunsi, että vertainen on asiantuntija,
jonka mielipiteisiin voi luottaa. Luottamusta tuki opiskelijakollegan tunteminen.
Parviainen (2006: 172) käyttää termiä ansaittu luottamus, joka kuvaa tässä opiskelija-asiantuntijan keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Ansaittu luottamus kehittyy, kun
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opiskelija kääntyy vaikeidenkin asioiden kohdatessa vertaisen puoleen. Kun opiskelijat olivat oppineet tuntemaan toisensa, he olivat tietoisia toistensa osaamisesta.
Vaikka vertaispareista osa oli luonut tässä vaiheessa ystävyyssuhteita ja vertaisesta
puhuttiin yleisesti kumppanina, on asiantuntijuuden kehittymisen tiedonluomisen
sekä osallistumisen kannalta keskeistä opiskelijan kyvykkyys ja halu oppia ja kehittää osaamistaan. Kumppanuus merkitsi tässä yhteydessä opiskelijan taitoa kulkea
oppimisen ja opinnäytetyön polkuja yhdessä opiskelijakollegan kanssa ja muodostaa
ymmärrystä vertaistoiminnasta, -toiminnassa ja -toimintaa varten. Jyrhämä (2002:
212–213) mainitsee, että opiskelijat kaipaavat vertaisuudessa luottamusta ilmentävää kumppanuutta ja arvostusta tasa-arvoisina opiskelijakollegoina. Samanaikaisesti
he kuitenkin kaipaavat konkreettisia ohjeita ja neuvoja.
Pitkäkestoinen vertaisuus oli opiskelijalle ainutlaatuinen kokemus, jota hän ei
ollut aiemmin vielä kokenut. Luottamus syntyi alussa vertaistapaamisten aikana,
mutta rakentui vähitellen myös muissa tilanteissa. Luottamus on dialogiin perustuvan vertaistyöskentelyn ydin, koska se mahdollistaa asioiden esille ottamisen sellaisina kuin opiskelija ne haluaa (Sarja 2003b, Repo-Kaarento 2007: 97–99, Malinen &
Laine 2009: 92–93). Vertaispari muodosti eräänlaisen kotiryhmän, johon koettiin
kuuluvan (Pennington 2005). Luottamuksen vastavuoroisuus ilmeni viimeisissä
vertaistilanteissa taitona antaa ja vastaanottaa palautetta, joka auttoi arvioimaan
opiskelijan oman osaamisen kehittymistä. Palaute oli monipuolista, kriittistä ja rohkaisevaa, missä omilla viestintätaidoilla (Kostiainen 2003: 33, 150) oli tärkeä merkitys. Rauhala (1983: 28) muistuttaa, että ihmisen käsitys itsestään ja ympäröivästä
todellisuudesta on ihmisen merkityssuhteiden verkosto, jossa tapahtuu jatkuvaa
uudelleenjäsentymistä. Merkityssuhteet muuttuvat ymmärryksen kautta. Siksi palautteella ja sen luonteella on tärkeä merkitys ihmisen kehittymiselle. Jos opiskelijan
kehittymisen ohjaamisessa korostuu vain ulkopuolinen ja positiivinen palaute, se
paljastaa perustan, jossa opiskelijan kehittyminen on ympäristön manipulaation
tulosta. Tämä on piilobehaviorismia eikä kehitä opiskelijan sisäistä itsesäätelyä.
Palautteen sijasta tulisi korostaa sitä, mitä opiskelija itse voi tehdä omien uusien
merkityssuhteiden luomiseksi, ja vähentää ulkopuolisen henkilön antamaa mekanistista positiivista palautetta. (Lehtovaara 1994: 50, 57, 155.)
Palaute toimi viimeisissä vertaistilanteissa myös opiskelijan omana sisäisenä
reflektiona. Opiskelija sai mielikuvan, jonka avulla hän pystyi jäsentämään oman
oppimisensa kehittymistä nyt ja työelämässä. Palaute annettiin luottamuksellisessa
vuorovaikutussuhteessa, millä oli tärkeä merkitys asiantuntijuuden muotoutumiselle.
Mitä suljetumpi ja kaavamaisempi palautekeskustelu ja kohtaaminen ovat, sen kau448

empana ne ovat dialogista (Sarja 2003b, Soininen 2005). Vertaistilanteen vapaamuotoisuus ja avoimuus loivat luottamusta, ja nämä yhdessä mahdollistivat palautteen
dialogisessa suhteessa (Mönkkönen 2007: 123). Luottamuksellisuus oli vuorovaikuttavien opiskelijoiden kokemusten tulkintatilanne, jossa heidän keskinäistä sitoutumistaan ja ymmärtämistään tuettiin jaetun asiantuntijuustilan kautta. Näin avautui
yhteinen luottamuksen merkitysmaailma, jossa asiantuntijuuden kehittymisen ulottuvuudet saattoivat toteutua.
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2

Asiantuntijuutta kuvaavat kompetenssit ja
pedagogiikan kehittäminen
opinnäytetyöprosessissa

Tulosten merkityskokonaisuuksien tulkintaa seurasi niiden ymmärtäminen. Ymmärtämisprosessin tuloksena muotoutuivat merkitysverkostot (liite 13, taulukko 36).
Aluksi kuvaan merkitysverkostojen muotoutumisen, minkä jälkeen kuvaan jokaisen
merkitysverkoston erikseen. Merkitysverkoston synonyyminä käytän termiä kompetenssi. Kunkin merkitysverkoston avulla kuvaan, millaista asiantuntijuutta vertaistilanne kehitti opiskelijassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa opinnäytetyöprosessiin liittyvien vertaistilanteiden merkityksestä ammattikorkeakoulun terveysja liikunta-alan opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymiselle ja saatujen tulosten
avulla kehittää opinnäytetyöprosessia ammattikorkeakoulun pedagogiikan suuntaisesti. Tarkoitukseen vastaan Opinnäytetyönprosessin pedagoginen kehittäminen luvussa, jossa palaan takaisin didaktiseen kolmioon ja holistiseen ihmiskäsitykseen.
Niiden avulla kokoan tulosten kuvailun, tulkinnan ja ymmärtämisen perusteella
muotoutuneet käsitykseni pedagogiikan kehittämiseksi. Liitteeseen 14 olen kirjannut
esimerkkejä tähän tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden opinnäytetyön aiheista.
2.1

Merkitysten tulkinnasta ilmiön ymmärtämiseen –
merkitysverkostot

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville vertaistilanteiden merkitys opiskelijan
asiantuntijuuden kehittymiselle. Tarkoituksen saavuttamiseksi perehdyin merkityskokonaisuuksiin niiden tulkinnan ja raportoinnin jälkeen. Luin jokaista merkityskokonaisuutta useita kertoja peilaamalla niitä asiantuntijuuden kehittymistä koskeviin
tavoitteisiin ja kuvauksiin. Tarkastelin asiantuntijuutta esimerkiksi Hakkaraisen ym.
(2002), Arenen (2006) ja Isopahkala-Bouret’n (2005, 2008) käsitysten pohjalta,
luokittelemalla merkityskokonaisuudet heidän esittämiensä ulottuvuuksien mukaisesti. Huomasin, että merkityskokonaisuudet eivät ”sopineet” näihin asiantuntijuutta
kuvaaviin ulottuvuuksin. Tämän tutkimuksen asiantuntijuuden kehittymisen tarkastelussa asiantuntijuuden kuvaaminen kolmen eri ulottuvuuden avulla tiedonhankintana, osallistumisena ja tiedonluomisen prosessina ei riittänyt kuvaamaan kokonaisuutta. Perinteinen näkökulma auttaa ymmärtämään asiantuntijuuden kehittymistä
lähinnä kognitiivisesta näkökulmasta, jolloin erot asiantuntijuudessa ilmenevät toi450

mijan tietämyksessä ja suorituksissa. Mielestäni käsitykset asiantuntijuuden kehittymisestä korostavat sen yleisiä ominaisuuksia, joissa unohtuu olennaisin, ihminen.
Rauhalan (1993, 1998, 2009) holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen persoonallisuuden kehittyminen on ensisijaista ja vasta tämän jälkeen ihminen voi kehittyä
suhteissa muihin.
Tutkimusaineiston ymmärtäminen muotoutui kehämäisesti. Ymmärtäminen tarkoitti tutkimuskohteen tematisoivaa luomista uudeksi kokonaisuudeksi (Varto 1992:
64). Luin merkityskokonaisuuksia useita kertoja kurinalaisen tekstidialogin avulla.
Tekstidialogin avulla koettelin omien ennakkoluulojeni pitävyyttä yrittämällä pysyä
avoimena avautuville uusille merkityskokonaisuuksille (Tontti 2005: 65). Vähitellen
niistä hahmottui tulkintani ja ymmärrykseni avulla kaksi eritasoista merkitysverkostoa, jotka kuvasivat opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymistä: opiskelijan sisäisen
ymmärryksen ja tietoisuuden kehittymisenä sekä ulkoisesti havaittavien asiantuntijuutta kuvaavien osaamiskompetenssien kehittymisenä. Merkitysverkosto tarkoittaa
merkityskokonaisuuksista muodostunutta ryhmittymää (Varto 1992: 55–59, Piirainen 2006: 38) ja tässä yhteydessä merkitysverkosto kuvaa laajaa opiskelijan osaamisen kehittymisen kokonaisuutta. Tuomi (2008: 29) on määritellyt kompetenssin
koulutuksen tuottamana osaamisena ja opiskelijoiden osaamisen kehittymisenä.
Nimitän merkitysverkostokokonaisuuksia kompetensseiksi.
Nimitän ensimmäistä merkitysverkoston tasoa opiskelijan sisäisen ymmärryksen ja tietoisuuden kehittymisen tasoksi, kompetenssiksi. Tämä taso ei esiinny sellaisinaan merkityskokonaisuuksien nimissä, vaan se ilmenee kunkin merkityskokonaisuuden sisällä. Vertaisoppimisessa tuli esille opiskelijan oma sisäisen yksilöllisen
kehittymisen prosessi. Pintaoppimista tukevaa dokumenttiosaamista lukuun ottamatta opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen muotoutui vähitellen siten, että aluksi
opiskelija loi henkilökohtaisen merkityssuhteen vertaistilanteeseen ja itseensä, minkä jälkeen hän koki vertaistilanteeseen osallisuuden. Vertaistilanteiden edetessä
opiskelija ymmärsi niiden merkityksen asiantuntijuutensa kehittymisessä.
Toinen asiantuntijuuden kehittymistä kuvaava merkitysverkoston taso muodostui vähitellen tulkitsemalla merkityskokonaisuuksia asiantuntijuuden kehittymiselle
ja ammattikorkeakoulun opiskelijan oppimiselle kuvattujen tavoitteiden suuntaisesti
(Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 352/2003, Arene 2006, 2010). Taustalla oli
näkemys tutkintojen ja muun osaamisen kansallisesta viitekehyksestä, ammattikorkeakoulututkinto ja alempi korkeakoulututkinto NQF, taso 6. Näin muodostui kolme
opiskelijan asiantuntijuutta kuvaavaa osaamisverkostoa eli -kompetenssia: yhteisöl-
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linen dialogi- ja luottamusosaaminen, oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaaminen ja pintaoppimista tukeva dokumenttiosaaminen.
Asiantuntijuuden kehittymistä on kuvattu teoreettisen, käytännöllisen, metakognitiivisen tiedon, vuorovaikutuksen ja oppimisen kautta (Bereiter & Scardamalia
1993, Eteläpelto 1997, Parviainen 2006), yhdistelmäksi yhteisön hallitsemaa osaamista (Isopahkala-Bouret 2008) sekä opiskelijan kykynä suoriutua ammattiin niin
kuin opiskeluunkin liittyvistä työtehtävistä (Eraut 1994, Arene 2006, 2010). Kompetenssi kuvaa myös opiskelijan kykyä käyttää tietoa ja taitoa sekä persoonallista,
sosiaalista ja menetelmällistä osaamista työhön ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa
sekä ammatillisessa että henkilökohtaisessa kehityksessä (Korkeakoulututkintojen
viitekehys 2005). Tuloksina saadut kompetenssit osoittavat opiskelijan kykyä kontrolloida ajatteluaan, tahtoaan, aikomuksiaan ja tekojaan. Kompetenssit olen havainnollistettu didaktisen kolmion avulla kuviossa 35, josta ilmenee, mitkä merkityskokonaisuudet sulautuivat mihinkin merkitysverkostoon.
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OPINNÄYTETYÖ

Oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Vertaisoppimisen itsesäätely
Metakognitiivinen tietämys

Pintaoppimista tukeva
dokumenttiosaaminen

Henkilökohtaisen
merkityssuhteen
rakentuminen
vertaistilanteessa

Vertaistilanteen
merkityksenymmärt
äminen
asiantuntijuudenkehi
ttymiselle

Palaute dokumentin puutteista
ja virheistä
Keittokirjateksti
vertaistilanteen osapuolena
Yhteen kerääntyminen

Sisäinen
ymmärrys
ja tietoisuus

VERTAINEN

Osallisuus
vertaistilanteessa

OHJATTAVA OPISKELIJA
Yhteisöllinen dialogija luottamusosaaminen

Vuorokuuntelukohtaamisesta dialogiosaamiseen
Luottamus ja yhteenkuuluvuus
Viestintäosaaminen
Luottamussuhde
Kognitiivinen, affektiivinen ja luottamuksellinen
vertaissuhde

Kuvio 35. Asiantuntijuuden kehittymistä kuvaavat merkitysverkostot, kompetenssit (ks.
liite 13, taulukko 36 )
= merkityskokonaisuudet,
= merkitysverkosto/kompetenssi.

Opiskelijan osaamisvaatimusten saavuttaminen kussakin kompetenssissa ja niiden
kehittyminen vertaistilanteissa osoittaa mielestäni sen, että opiskelijalla on kyky
tutkinnon suoritettuaan edelleen kehittyä ja kehittää kompetenssin suuntaista osaamistaan työssään ja työyhteisössään. Seuraavissa luvuissa kuvaan jokaisen merkitysverkoston eli kompetenssin erikseen.
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2.2

Asiantuntijuutta kuvaavat kompetenssit – johtopäätökset

2.2.1 Sisäinen ymmärrys ja tietoisuus
Merkityskokemukset muodostivat opiskelijan vertaistilanteissa kokeman todellisuuden ja rakentuivat suhteessa hänen opiskelu- ja elämäntilanteeseensa. Merkityssuhteessa opiskelijan sisäinen ja ulkoinen maailma kohtasivat. Kokemuksilla oli vertaistilanteiden alussa enemmän emotionaalinen kuin kognitiivinen merkitys. Opiskelijan holistisuudessa yksittäiset kokemukset saivat merkityksensä tavastaan liittyä
koetun vertaistilanteen kokonaisuuteen. (Perttula 1995: 6–7, Rauhala 2009.) Ensimmäisissä vertaistilanteissa opiskelija toi esille epätietoisuutensa, pelkonsa ja osaamattomuuden tunteensa uutta tilannetta kohtaan. Vaikka kokemukset vertaistilanteiden jälkeen saattoivat olla sekavat, useimmat opiskelijat kokivat tilanteet myönteisinä ja oppimista mahdollistavina. Vertaistilanne haastoi opiskelijan usealla eritavalla
uusien asioiden reflektointiin, ja opiskelija halusi selvittää, mikä vertaistilanteissa
oli hänelle olennaista. Merkityssuhde rakentui opiskelijan mielen ja vertaistilanteen
välisessä suhteessa (Varto 1992: 56–57, Perttula 2005: 119, 138).
Henkilökohtaisen merkityssuhteen rakentumisessa oli tärkeää luottamuksen
tunne, oman vertaisposition löytäminen ja itsensä hallinnan tunne. Opiskelijan henkilökohtainen kehittyminen persoonana avautui. Aikuisopiskelijan kokemuksellista
oppimista käsittelevissä tutkimuksissa on saatu tuloksiksi persoonallinen kokemuksellinen tietäminen ja epäily (Piirainen 2006: 168). Yleensä oppimisena pidetään
vasta toisen tason epäilyn läpityöskentelyä, jolloin oppimistilanteessa on haasteita
särön ratkaisemiseksi (Laine 2009). Tässä tutkimuksessa opiskelijan sisäinen kehittyminen ja kokemuksellinen tietäminen näyttäytyivät ensisijaisena suhteessa kompetensseihin. Opiskelijan vertaistilanteissa kehittymiselle ei eksistentialismin mukaan
ole valmista piirrosta, vaan hän on vapaa luomaan itse itsensä (Skinnari 2007: 166).
Parhaimmillaan vertaistilanteissa esille tulleet tiedolliset, taiteelliset ja käytännölliset asiasisällöt auttoivat opiskelijaa tutustumaan omaan itseensä.
Osallisuus käsitteenä tarkoittaa opiskelijoiden yhdessä rakentamaa oman ja
opiskelijakollegan asiantuntijuuden kehittymistä. Osallisuus on läheisessä yhteydessä osallistavuuden ja sitoutumisen käsitteisiin (Niemi, Heikkinen & Kannas 2010:
53). Osallisuus kuvaa tässä opiskelijan orientoitumista vertaistilanteisiin, joissa hän
kokee olevansa vuorovaikutuksessa opiskelijakollegaan subjektina. Jos opiskelija ei
tunne olevansa vertaistilanteissa osallisena, hän kokee itsensä ulkopuoliseksi (Johnson & Johnson 2002, 2009). Osallisuus mahdollisti sen, että opiskelija itse vaikutti
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vertaistilanteen suunnitteluun, sisältöön, vuorovaikutukseen ja tapoihin käsitellä
tilanteessa asioita. Tehtävä oli auttaa opiskelijakollegaa olemaan aikaisempaa tietoisempi kokemustensa merkityksistä ja muutosmahdollisuuksista opinnäytetyöprosessinsa suhteen. Osallisuus tapahtui rakentavassa situaatiossa, jossa vastavuoroisuuden
avulla saavutettiin opiskelijoiden keskinäinen yhteys (Mönkkönen 2007).
Niemi, Heikkinen ja Kannas (2010: 54–55) kuvaavat, että sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys sisältää osallisuuden ominaisuuden. Nämä ominaisuudet ilmenivät myös vertaistilanteissa. Oppiminen käynnistyi opiskelijan kokemista, ennen
kaikkea epävarmoista asioista ja ongelmista. Vertaistilanteen ilmapiiri, tilanteeseen
valmistautuminen, opiskelijan aktiivisuus ja luottamus tukivat asioiden esille ottamista (Sarja 2003b). Luottamus liittyi tässä yhteydessä opiskelijoiden keskinäiseen
luottamukseen. Osallisuus mahdollisti eksplikaatioprosessin, jossa opiskelijan yksilöllisesti kokemia havaitsemis- ja tulkintatapoja otettiin tietoisesti keskustelussa
esille. Tämän avulla opiskelija ymmärsi käsitystensä ja toimintansa taustalla olevia
olettamuksia, uskomuksia ja lähtökohtia. (Atjonen 2005: 61.) Opiskelijan kohdalla
eksplikointi suuntasi häntä henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymisen ymmärtämiseen. Oppimiseen osallisuutta tuki dialogi, jolloin yhdessä konstruointi mahdollistui. Kun vertaistilanteessa vallitsi dialogia, opiskelija osallistui suhteeseen mielellään ohjattavana tai vertaisena. Dialogin moniäänisyys antoi opiskelijalle mahdollisuuden omien tunteiden, ajatusten ja tarpeiden sisäiseen reflektioon (Sarja 2003b,
2008). Myös vertaistilanteiden ongelmakeskeinen ja yhteistyöhön perustuva oppiminen tukivat osallisuutta. Osallisuus suuntasi oppimisen painopisteen tarkastelun
opiskelijan ”sisältä ulospäin”, mikä ilmeni myös vertaistilanteiden vuorovaikutusta
ja ohjaussuhteita kuvaavissa merkityskokonaisuuksissa.
Vertaistilanteiden toistuessa opiskelija ymmärsi niiden merkityksen asiantuntijuuden kehittymisessä. Tilanteiden reflektointi ja asioiden käsitteellistäminen auttoivat opiskelijaa muodostamaan merkityssuhteita. Dialogisuuteen perustuva keskustelu edisti vuorovaikutussuhteen ja kohtaamisen tasa-arvoa, kunnioittamista ja oikeudenmukaisuutta. Vertaistilanteisiin orientoituminen tapahtui useimmiten ilman tavoitteita. Vertaistilanteessa vallitseva avoin oppimisprosessi edellytti opiskelijalta
keskustelutaitoa ja kykyä mukautua. Kun annetaan itse kohtaamistilanteen ohjata
opiskelijoiden ajattelua valmiiden mallien sijaan, se johtaa asioiden tarkasteluun
subjektista käsin. Asiantuntijuuden ymmärryksen laajentuminen ilmeni asioiden
pohtimisena tulevan työelämän vuorovaikutus- ja asiakkuusosaamiskompetenssien
kannalta. Asiantuntijuustarkastelua ei enää sidottu pelkästään opinnäytetyöhön.
Opinnäytetyöhön liittynyt aikaisempi keskustelu on suunnannut siihen liittyviä mie455

likuvia opinnäytetyön tutkimuksellisuudesta ja siihen liittyvistä menetelmistä sekä
teoreettisuudesta. Tämänsuuntainen käsitys näyttäytyi myös vertaistilanteissa, kun
opiskelijan ymmärrys opinnäytetyöstä kulminoitui menetelmällisiin asioihin. Tällöin
opiskelijan osaaminen edusti ”ulkoa sisäänpäin” orientoituvaa vertaisuutta. Vertaisen mahdollisuus saada tietoa opinnäytetyötä tekevästä opiskelijasta ja tuntea hänet
sekä päinvastoin syntyi dialogisessa kohtaamisessa opiskelijan oman tulkinnan kautta. Skinnarin (2007: 183) mukaan toisen kuunteleminen ja ryhmässä toimiminen
vahvistavat opiskelijan empaattisuutta.
Opiskelijan omakohtaisen kehittymisen reflektointi johti syvempään ymmärtämiseen osaamisesta, mikä kuvasi osaltaan ontologista pohdintaa. Keskustelusta
siirryttiin dialogiin, jossa yhdessä etsittiin ratkaisuja asioihin. Ontologiseen syventämiseen pyrkivässä keskustelussa toinen on minulle Sinä (Buber 1993: 55, Levinas
1996: 113). Opiskelijan sisäisen minän rakentuminen tapahtui hänen suhteinaan
maailmaan. Asiantuntijuuteen kehittymisessä oli tärkeää opiskelijan ihmisyyden
kehittyminen, jossa vertaisvuorovaikutuksella oli merkittävä osuus. Kun opiskelija
kokee näin ja toimii käytännössä tämän mukaisesti, hän toimii myös eettisesti hyvän
käytännön mukaisesti. Todellinen kehittyminen ei tunnu tällöin taakalta, vaan kyseessä on ihmiseen itseensä tutustuminen. Kun opiskelija kokee oppimisen ilon, hän
voi havaita myös oman ja opiskelijakollegan kehittymisen ihmisyyteen. (Skinnari
2007: 186.) Näistä lähtökohdista oppiminen vertaistilanteessa oli opiskelijan yksilöllinen, vertaissuhteissa soveltamisen, sopeutumisen ja kehittymisen myötä muuttuva
prosessi. Sisäisen tietoisuuden kehittyminen tulee ymmärtää tässä kontekstisidonnaisena ja sosiaalisesti määräytyvänä (Niemi ym. 2010).
Vertaistilannetta voidaan nimittää tulosten perusteella pedagogiseksi tilanteeksi,
joka mahdollisti eri lähtökohdista rakentuvan vertaissuhteen syntymisen ja jossa
opiskelijat yhdessä suuntasivat päämäärään. Päämäärän, ihmisyyden yksilöllisen
kehittymisen, ei tarvinnut olla samanlainen, vaikka he kokivat vertaistilanteen yhteisenä. Keskeistä oli se, miten opiskelija oli läsnä vertaistilanteessa eli miten hän oli
ja toimi omassa situaatiossaan, jossa opiskelijakollega oli mukana. Oppimista edistävä vertaistilanne itsessään mahdollisti tilanteen säätelyä siten, että se johti opiskelijan tajunnan tasolla virikkeitä antaviin ja uusia näkökulmia motivoiviin tajunnantiloihin. (Rauhala 1993: 96–98, Kukkonen 2007: 296–297.) Vertaistilannetta voi tältä
osin nimittää kokemusten muuntamisen tilaksi.
Ojanen (2006: 160–165) kuvaa kahden opiskelijan suhteen rakentumista mielikuvien, merkitysten ja tulkinnan kautta kohti taideteosta. Opiskelijat pääsevät kokemustensa avulla kosketuksiin asioihin, joissa ilmenee samanlaisuuksia ja erilai456

suuksia. Opiskelija oppii näin tuntemaan itseään aikaisempaa syvällisemmin, kun
tietoisuus itsestä lisääntyy opiskelijan itsenäistyessä ja ohjautuessa sisältäpäin. Ongelma on siinä, että opiskelija ei aina tiedosta kaikkea, ja tiedostamaton on kuitenkin
koko ajan läsnä vaikuttamassa opiskelijan elämään samoin kuin vuorovaikutussuhteisiin. Yhteinen kollektiivinen tiedostamaton ilmenee myös tiedostamattomalla
tasolla mielekkäänä vuorovaikutuksena. Esimerkiksi vertaistilanteissa se syntyi
opiskelijoiden yhteisestä tavasta kokea ja suoda mahdollisuus ymmärtää toisten
kokemuksia.
Sisäinen ymmärrys ja tietoisuus -kompetenssi kuvasi pedagogisesti tärkeitä asioita: opiskelijan henkilökohtaisen merkityssuhteen rakentumisen, osallisuuden ja
vertaistilanteiden merkityksen asiantuntijuuden kehittymisessä.
2.2.2 Yhteisöllinen dialogi- ja luottamusosaaminen
Yhteisöllisen dialogi- ja luottamusosaamisen merkitysverkostossa on tulosten perusteella kyse terveysalan työntekijän ammatillisesta kompetenssista. Tähän kompetenssiin liittyvää osaamista on aikaisemmin kuvattu muun muassa termeillä sosiaaliset taidot (Ruohotie 2002), kommunikaatiotaidot, sosiaalinen älykkyys ja vuorovaikutus (Könnilä 1999), yhteistyö (Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon 2006),
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (Kostiainen 2003, Arene 2006) ja työyhteisöosaaminen (Arene 2010). Käytettiinpä kompetenssista mitä nimitystä tahansa, toisen
ihmisen kohtaaminen, huomioonottaminen ja tilanteessa vaadittava vuorovaikutus
ilmapiireineen ovat työntekijän perusosaamista nyt ja tulevaisuudessa.
Terveysalan ydinosaamiseen kuuluu tiedon hyödyntämisen taidon ohella taito
työskennellä moniammatillisissa tiimeissä (Callaghan 2006, Tilley 2008), sillä tulevaisuudessa tarvitaan moniammatillisen yhteistyön osaamista. Koulutuksen sisällön
ennustaminen on aina vaikeaa, sillä yhteiskunnallinen kehitys määrittää myös työn
luonnetta (Heinonen 2010: 78–79). Toisaalta tiedetään väestön ikääntymisen, monikulttuurisuuden ja hoito- ja auttamismenetelmien kehittymisen tuovan myös osaamiselle uusia vaatimuksia. Ihmisen kohtaaminen ja ihmisen kanssa olemisen perusluonne on aina muutoksista huolimatta oltava inhimillistä, tasa-arvoista, kunnioittavaa ja rehellistä eksistentiaalisella tasolla (Skinnari 2007, Rauhala 2009). Könnilä
(1999: 117–119) toteaa myös, että terveysalan työntekijän on aina ensin kyettävä
ymmärtämään asiakkaan avuntarpeet ja sen jälkeen on kyettävä yhteistoimintaan,
jonka on oltava tilannesidonnaista ja vuorovaikutteista yhteistyötä.
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Ontologinen lähtökohta oli perusta vertaisen ja opiskelijan tapaamiselle ja vuorovaikutussuhteen kehittymiselle vertaistilanteissa. Keskeistä ontologisessa mielessä
oli opiskelijakollegan hyväksyminen ja ymmärtäminen tasavertaisena, jolloin molemmat kokivat suhteen symmetrisenä ja suhteessa liikuttiin opiskelijan tunne-,
kokemus- ja merkitysmaailmassa. Yhteisöllinen dialogi- ja luottamusosaaminen
mahdollistui ja kehittyi juuri opiskelijoiden eksistentiaalisella tasolla. Vertaisen ja
ohjattavan opiskelijan pedagoginen suhde kehittyi asiantuntijuutta kehittäväksi suhteeksi. Vuorovaikutussuhteen laatuun liittyneet tekijät, kuten empaattisuus, luottamus, vastuu, sitoutuminen ja ymmärretyksi tulemisen tunne ovat yhteydessä hyviin
oppimistuloksiin (Juutilainen 2003: 29). Suhde merkitsi myös intuitiivisten vuorovaikutuselementtien tiedostamista.
Yhteisöllisen dialogi- ja luottamusosaamisen kehittymistä edisti se, että vertaistilanteissa toimimiseen ei liittynyt ennalta tiettyä kaavaa tai mielikuvaa. Opiskelijat
itse loivat vertaistilanteiden ”tilat”, jotka saattoivat olla ideaalisia tai realistisia.
Sekä vertaisen että ohjattavan opiskelijan tarpeet, odotukset ja kehittymisprosessit
olivat samanaikaisesti esillä vertaistilanteissa. Erilaisista positioistaan huolimatta
opiskelijat olivat molemmat itse myös tilanteessa oppimassa. Jaetun asiantuntijuuden toteutuminen ei ole mahdollista ilman dialogisuutta (Sarja 2003a, 2003b, 2011).
Pedagogisessa suhteessa opiskelija avautui toiselle siten, että syntyi yhteispuhetta
(kysymistä, kuuntelemista, kohtaamista, dialogia) ”minulta sinulle” sekä ”sinulta
minulle”. Asiantuntijan työ ei perustu enää paremmin tietämiseen ja taitamiseen
vaan työntekijän ja kollegan tai asiakkaan yhteistyösuhteeseen ja tilanteessa esiin
tulevien merkitysten uudelleentulkintaan yhdessä (Lave & Wenger 1993, Onnismaa
2003: 96, Latham ym. 2008). Useissa hoitoalan työntekijöille suunnatuissa tutkimuksissa työntekijät kokevat muutoksen hallinnan ja siihen liittyvän osaamisen
huonoksi (Kuokkanen 2005: 23).
Dialogisessa ja luottamusta herättävässä vertaistilanteessa kehkeytyi nousevaa
tietoa (knowing from) kuvaamaan asiantuntijuutta. Vertaistilanne ja vertaisuus sisälsivät alussa opiskelijan kokeman sisäisen turvallisuusriskin. Tässä vaiheessa opiskelija ei tiennyt, miten hän vertaisena toimii tai miten ja millaisen yhteyden ja luottamuksen hän opiskelijakollegaan saa muodostettua. Kehittymisen kannalta opiskelijan pitää saada koulutuksen aikana kokemusta muuttuvista positioista. Hänen pitää
saada kokea olla välillä vahva ja heikko sekä välillä yksin ja ryhmässä. Erilaiset
oppimisen tilat tukevat opiskelijan liikkuvuutta, sosiaalista kompetenssia ja uusia
merkityksenantoja. (Onnismaa 2003: 97.) Vertaistilanteet sitoivat opiskelijoita tiu-
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kemmin yhteen opinnäytetyön äärelle kuin yleensä opinnäytetyön opponoinnin positio (Allen & Eby 2004, Penttinen 2005: 129–131).
Vertaistilannetta voidaan kuvata dialogikeskusteluksi, jossa rakennettiin luottamusta ja joka perustui luottamukselle. Tärkeää tässä on luottamusprosessi, joka
liittyi asiantuntijaksi kehittymiseen. Tällöin yksilöllisen kehittymisen näkökulma
suuntautui yhä enemmän sosiaalisen oppimisen suuntaan. Merkityksellistä tässä
yhteisöllisyyden kehittymisessä oli se, että sosiaaliset prosessit kohtaamisineen
olivat keskeisiä. Tavoitteena oli opiskelijan sitoutuminen vertaistoimintaan, oman ja
opiskelijakollegan oppimisen edistäminen yhteisöllisen prosessin avulla. (Johnson &
Johnson 2009, Repo 2010: 47, 190, Sarja 2011: 96–97.) Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen on avaintaito myös muun työelämässä tarvittavan osaamisen mahdollistumiseksi (Pelttari 1997, Kostiainen 2003, Benkert ym. 2005, Raines 2008, Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, Sawatzky & Enss 2009). Vertaisvuorovaikutuksessa esiintyi
myös esteitä. Opiskelijat kokivat ajoittain luottamuksen ja sitoutumisen puutetta.
Usein näiden asioiden taustalla oli opiskelijoiden opiskelumotivaatioon ja tilanteeseen valmistautumiseen liittyvät puutteet. Jos opiskelijoilla on yhteinen tavoite ja
kiinnostuksen kohde, se motivoi heitä kehittämään vertaistyöskentelyä (Repo 2010:
185).
Savonmäki (2007: 36–37) puhuu osaamisyhteisöstä, jolla hän tarkoittaa tietyn
asiantuntijuuden omaksuneiden ihmisten verkostoitumisesta tiettyjen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Olennaista luovien ja uudistavien muutosten aikaan
saamiseksi on kehittäminen yhdessä osallistuen. Kehittyminen siirtyy yksittäisen
opiskelijan tiedon omaksumisesta yhteisöjen osallistumiseen (Rauste-von Wright
ym. 2003: 60–61). Asiantuntijuus kehittyy prosessissa, jossa opiskelija on osallisena
vertaisyhteisön toimintaa, käytänteitä. Kostiainen (2003: 213–216) analysoi aikaisempia tutkimuksia vuorovaikutuksen kehittymisen osalta. Hän havaitsi, että vuorovaikutusosaamisen siirtäminen koulutuksesta työelämään liitetään yleensä ihmisen
uusien tietojen siirtämiseen työpaikasta toiseen tai tilannesidonnaiseen toimintaan.
Vuorovaikutukseen liittyvän osaamisen siirtyminen työyhteisöön tulee ymmärtää
uuden toiminnan luomisena yhdessä muiden kanssa aikaisempaan osaamiseen perustuen. Yhteisöllisen dialogi- ja luottamusosaamiseen vertaistilanne loi asiantuntijuuden kehittämisen perustaa, jossa ilmeni tietämisen, ymmärtämisen, taitamisen ja
tilanteiden hallintakykyä (Raij 2003, Delamare-Le Deist ja Winterton 2005). Tämä
tuli esiin vertaistilanteiden kognitiivisessa, affektiivisessa ja luottamuksellisessa
vuorovaikutuksessa.
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Yhteisöllinen dialogi- ja luottamusosaaminen sai tukea ensimmäisestä, yhteistoiminnallisen opiskeluorientaation faktorista ja kolmannesta, itseluottamuksen,
optimismin opiskeluorientaation faktorista. Yhteistoiminnalliselle faktorille latautuneet muuttujat kuvasivat opiskelijan vahvaa luottamusta opiskelijakollegaan. Kirjoitelma-aineisto selkeytti luottamusta siten, että käytännössä se edellyttää avoimuutta,
suotuisia olosuhteita, aktiivisuutta, vapaaehtoisuutta, sitoutumista, vastavuoroisuutta, vuorokuuntelua ja kunnioittamista (Silkelä 2003: 83–84). Myös muut yhteistyötä
edellyttävät oppimismenetelmät ja asioiden ymmärtämisen tärkeys korostuivat tuloksissa. Itseluottamusta kuvaava faktori osoitti opiskelijan käsitystä selviytymisestä, itsevarmuudesta ja -luottamuksesta, jotka ovat edellytyksiä yhteisöllisen dialogija luottamusosaamisen kompetenssin kehittymiselle. Vuorovaikutuksen kehittyminen dialogiseksi osoittaa sen, että opiskelija oppi ottamaan vastuuta siitä, miten hän
toimi opiskelijakollegan kehittymisen edistämiseksi. Samalla reflektiivinen dialogi
mahdollisti asioiden moniäänisen tulkinnan. Reflektiivinen dialogi yhdistää opiskelijoiden erilaiset kokemukset ja tuottaa yhteistä näkemystä asiasta. Tässä korostuu
opiskelijoiden välisen yhteisyys, asiakaskeskisyys ja empaattisuus. (Sarja 2003b: 90,
97.) Asiantuntijuuden kehittymisen kannalta moniäänisyys mahdollistaa muutoksen
ja sen havaitsemisen (Kelchtermans & Vandenberghe 1994, Sarja 2011: 96).
Opiskelija oppi vertaistilanteissa, että hän ei voi muuttaa toista ihmistä omien
mielikuviensa mukaiseksi vaan toisen avulla hän voi tulla yhä tietoisemmaksi itsestään. Myös käytännön asiakastyössä tämänkaltainen dialoginen työskentely auttaa
sekä asiakasta että työntekijää kehittämään itsetiedostustaan. Vasta tämän kehittymisen kautta työntekijä ymmärtää asiakkaan yksilöllisyyttä ja odotuksia. Dialogisuuden kehittymisen kautta työntekijä pystyy tukemaan esimerkiksi asiakkaan itsehoitoisuutta, jossa asiakas on subjekti eikä hoito-ohjeiden vastaanottaja. Sarja (2003b:
97) kiteyttää asian toteamalla, että olennaista on vastavuoroisen suhteen luominen
asiakkaan kohtaamistilanteessa, jolloin työntekijän vastuu korostuu hänen toimiessaan vaikuttajana, kehittäjänä ja työnsä muuttajana. Asioiden ratkaiseminen tuo esiin
työntekijän erilaisia ja usein tiedostamattomia ajattelu- ja toimintamalleja, joilla
itsensä tietoinen kehittäminen ja hallinta myöhemminkin mahdollistuvat. Opiskelijan emotionaalinen herkkyys, intra- ja interpersoonallinen lahjakkuus, intuitio, innostuneisuus ja innostavuus kuvaavat osaamista, joka erottaa hyvän ammattilaisen
vieläkin paremmasta, toteaa Metsämuuronen (1999: 149). Nämä osaamista kuvaavat
piirteet ovat terveysalan työntekijän avainosaamista, jota työssä ja työyhteisöjen
kehittämisessä tarvitaan.
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2.2.3 Oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaaminen
Yhteisöllinen dialogi- ja luottamusosaaminen tuki oppimisen itsesäätelyprosessien
kehittymisosaamisen muotoutumista. Opiskelijan vertaistyöskentelyyn liittyvässä
oppimisessa oli keskeistä se, kuinka aktiivinen opiskelija oli ja miten hän oppi oppimaan vertaisryhmässä ja säätelemään oppimaansa. Oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaaminen muotoutui yksilöllisen oppimisen kautta oman oppimisen
säätelyksi ja metakognitiivisen tietämyksen ilmenemiseksi. Vertaisen henkinen tuki
ja keskinäinen luottamus samoin kuin opiskelijan sitoutuminen olivat tärkeitä asioita
itsesäätelyprosessien kehittymisessä. Kun vertaistoimintaan sitoutuminen puuttui, se
ilmeni oppimisen pinnallisuutena ja toisen kohtaamattomuudessa, ja mielekäs kehittymisen perusta asiantuntijuudelle jäi tältä osin hyödyntämättä. Korhonen (2003:
178) toteaa, että jos opiskelija ei sitoudu oppimiseen, hän ei myöskään pidä oppimansa merkityksen reflektointia tärkeänä. Oppimista kuvaavien merkityskokonaisuuksien tulkinnassa päädyin yhteen kompetenssiin. Tämä kompetenssi kuvaa oppimisen kokonaisuutta, joka on yhteistä kaikille ammateille ja johon kuuluivat seuraavat merkityskokonaisuudet: oppimaan oppiminen, vertaisoppimisen itsesäätely ja
oppimisen metakognitiivinen tietämys. Oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaaminen ilmentää kolmenlaista opiskelijan itsesäätelyyn liittyvää orientaatiota.
Tässä kompetenssissa korostuivat opiskelijan itsesäätelyprosessien osalta erilaiset orientaatiot kuten saavutusorientaatiot (oppimis- ja tehtäväorientaatio sekä merkitysorientaatio), oman toiminnan kontrolliin liittyvät orientaatiot eli orientaatiot
itseen (minäarvostus, tehokkuuskokemukset, minäkäsitys) sekä oman oppimistoiminnan orientaatiot (metakognitiiviset tiedot ja taidot sekä resurssien hallinta)
(Ruohotie 2002, 2005). Kompetenssissa korostui vertaistilanteiden episteeminen
ulottuvuus, joka perustui tietoon ja sen kautta muotoutuvaan oppimiseen. Episteemisyyden osalta sisällöllistä asiantuntijuuden epäsymmetrisyyttä ei tullut esille, vaan
tässä tutkimuksessa episteemisyys liittyi yleensä oppimiseen ja oppimisen hallinnan
tunteeseen. (Karjalainen ym. 2006: 100–101, Piirainen 2006, 2008, Kauppila 2007.)
Oppimaan oppimisen merkityskokonaisuudessa ilmeni opiskelijan kyky arvioida oppimistaan, ratkaista itseään koskevia asioida ja oppia säätelemään toimintaansa. Opiskelijalla oli halu rakentaa vahvaa perustaa oppimiselleen sekä osallistua
vertaistyöskentelyyn. Ruohotie (2005: 82–83) liittää saavutusorientaatioihin suoriutumisentarpeet, tehtävä- ja ego-orientaatiot sekä oppimis- ja suoritustavoitteet. Tässä
tutkimuksessa tehtävä-, oppimis- ja merkitysorientaatiot kuvasivat saavutusorientaatioita. Tehtäväorientaatio liittyi opiskelijan oppimis- ja vertaisaktiviteettiin, joka
itsessään motivoi opiskelijaa oppimaan. Korhonen (2003: 47–49) käyttää tässä yh461

teydessä termiä intentionaalisuus, joka viittaa muun muassa opiskelijan mahdollisuuksiin arvioida oppimistaan suunnitelmallisesti ja tietoisesti. Oppimisorientaatio
liittyi oppimisaktiviteetteihin, joita opiskelija pyrki saavuttamaan kehittääkseen
omaa asiantuntijuuttaan. Tällaisia aktiviteetteja olivat esimerkiksi valmistautuminen
vertaiskohtaamisiin, vertaisilmapiirin rakentaminen oppimista tukevaksi, vertaistilanteiden erilainen opiskeluluonne sekä opiskelijoiden keskinäinen palaute ja henkinen tuki. Martinezin (1998) mukaan tämä edellyttää opiskelijalta kykyä reflektoida
oppimaansa ja soveltaa oppimistilanteeseen sopivia oppimisstrategioita. Tämän
jälkeen opiskelija ottaa vastuun oppimisestaan ja kokee hallitsevansa sitä (Ruohotie
2005: 8).
Merkitysorientaatio ilmensi opiskelijan omaehtoista halua oppia syvällisesti,
ymmärtäen, perustellen ja yhdessä pohtien. Tämä oli vastakohta oppimiselle, jossa
päämääränä oli vertaistilanteista suoriutuminen. Wengerin (2003) mukaan merkitysorientaation mukaisesti suuntautuva opiskelija muodostaa oppimisestaan sellaista
prosessia, josta tuloksena voi olla merkittävä opiskelijan käsitysten muuttuminen.
Samalla kun opiskelijan kokemukset omasta oppimisesta jäsentyivät ja muuttuivat,
hän oppi arvioimaan osaamistaan ja oppimistapojaan ja ottaa vastuuta vähitellen
vertaisryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta (Arene 2010). Omaan oppimiseen
liittyvän itsearvioinnin vahvuus osoitti opiskelijan itseluottamuksen ja optimismin
opiskeluorientaation olemassaolon. Vermunt ja van Rijswijk (1988) toteavat, että
merkitysorientaation mukaisesti opiskeluun suuntautuneella opiskelijalla on syväsuuntautuvat oppimisstrategiat.
Opiskelijan oman toiminnan kontrolliin liittyvät orientaatiot eli orientaatiot itseen käsittävät Ruohotien (2005: 82–88) mukaan minäkäsityksen, minäarvostuksen
eli omanarvontunnon ja tehokkuuskokemukset. Tässä tutkimuksessa minäkäsitystä
kuvasi opiskelijan itseluottamus opiskelun hallintaan. Minäarvostus tuli esille opiskelijan kyvykkyytenä saavuttaa oppimisessa onnistuneita kokemuksia. Tehokkuususkomukset viittaavat opiskelijan odotuksiin kyvyistään suoriutua vertaisuudesta ja saavuttaa asettamansa päämäärät. Opiskelijan orientaatiot itseen ilmenivät
hyvin vertaisoppimisen itsesäätelyn merkityskokonaisuudessa, kun opiskelija saavutti tietoisuuden omasta oppimisestaan ja sen hallinnasta.
Orientaatioissa itseen tulivat esiin opiskelijoiden oppimisen hallitsemiseen liittyvät erot. Opiskelija, jolla oli merkityksiä muodostava syväkäytännön tai kriittiseen
oppimisen opiskeluorientaatio, pyrki hahmottamaan vertaistilanteen kokonaisuuden,
jäsensi asioita ja ymmärsi niiden välisiä yhteyksiä sekä kykeni hallitsemaan toimintaansa. Päinvastaisessa tilanteessa vertaistilanteet ja niihin liittyvä oppiminen johti462

vat pintasuuntautuvaan oppimiseen ja osoittivat itsesäätelytaitojen puuttumista.
Itsesäätelyn puuttumisen ja omistautumattomuuden opiskeluorientaation faktorit
kuvasivat opiskelijaan itseensä liittyviä orientaatioita, jotka ehkä estivät oppimisen
itsesäätelyprosessien kehittymisen. Tämä näkyi opiskelijan oppimisen hallinnan
vaikeutena ja johti suorituskeskeiseen vertaistilanteista selviytymiseen (Korhonen
2003: 105, Vermunt & Vermetten 2004: 364–369). Myös kiinnostuksen puute sai
opiskelijan tuntemaan opintonsa merkityksettömiksi. Kiinnostuksen puute saattoi
johtua mielihyvää tuottavien oppimiskokemusten puuttumisesta. (Lindblom-Ylänne
ym. 2001: 47–48, Käyhkö 2007: 127, 136–139.)
Oppimisen itsesäätelyprosessien kehittyminen ilmaisi opiskelijan oppimisen
hallintakeinoja ja ratkaisumalleja, joita opiskelija sovelsi vertaistilanteissa orientoituessaan oppimiseen. Opiskelija pyrki vertaistilanteiden aikana toimimaan niin, että
se tuki oppimista ja avasi vähitellen ymmärrystä vertaistilanteita laajempiin tulkintoihin. Vertaistilanteiden mahdollisuudet tukivat opiskelijan itsesäätelyprosessien
kehittymistä erilaisten tulkintojen avulla. (Entwistle 1988, Vermunt & van Rijswijk
1988, Burritt 2007.) Opiskelijan suuntautuminen oppimiseen alkaa siitä, kun hän
määrittää itse itselleen oppimisen. Kuitenkin oppimisessa on aina mukana emotionaalisia ja situationaalisuudesta kumpuavia tekijöitä, jotka suuntaavat oppimista
pois syväsuuntautuvasta oppimisesta (Kukkonen 2003: 236). Opiskelija pyrki saavuttamaan itselleen oppimiseen liittyvän varmuuden tunteen sitoutuen vastuullisesti
vertaistoimintaan. Oppimisen itsesäätelyn intentiona oli tämän tutkimuksen tulosten
perusteella tiedon ja sen kautta tapahtuvan oppimisen hallinta sekä ymmärtäminen.
Zimmermannin (2008) mukaan opiskelija itse on oppimisen ydin, joka vaikuttaa
erilaisissa konteksteissa omaa oppimista edistäviin ja estäviin seikkoihin. Myös
Käyhkön (2007: 109–111, 138–139) tulokset tukivat Zimmermannin (2008) näkemystä.
Ruohotie (2005: 82) kuvaa oppimisen toiminnan kontrollistrategioita, joihin
kuuluivat tarkkaavaisuus, motivaation ja tunteiden säätely, työskentelytavan valinta
ja ponnistelujen säätely. Tässä tutkimuksessa kontrollisstrategia liittyi opiskelijan
oman oppimistoiminnan orientaatioon, jossa korostui metakognitio. Oman oppimistoiminnan orientaatio viittaa tässä oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaamisessa opiskelijan tietoisuuteen ja kykyyn reflektoida kognitiivisia prosessejaan,
taitoa arvioida, hallita ja säädellä oppimistaan sekä ajatteluaan (Ruohotie 2005,
2006, Rauste-von Wright ym. 2003). Opiskelija pyrki analysoimaan ja vertailemaan
asioita ja niiden merkitystä asiantuntijuuden kannalta. Osaaminen haluttiin varmistaa etsimällä omaa oppimista tukevia perusteluja ja soveltamalla niitä myös asian463

tuntijan ammattiin. Merkityksellistä oli oppimisen pohdinta työelämän kautta. Oppimisen intentiona oli työelämään soveltaminen. Opiskelija arvioi, analysoi ja osoitti
oppimistaan suhteessa käytännön kontekstiin. Hän otti perustellusti esille esimerkkejä asioista, joita vertaistilanteiden avulla oli oppinut ja joilla oli merkitystä työelämän asiantuntijatehtävissä. Tätä kautta opiskelija kehitti ja syvensi omaa ammatti-identiteettiään. Tässä oli havaittavissa piirteitä oppimisen ammatillisesta orientaatiosta (Vanhanen 2000).
Oman oppimistoiminnan orientaatio suuntautui viimeisissä vertaistilanteissa
asiantuntijuuden kehittymiseen yhteisöllisenä tiedonluomisena. Tässä korostui opiskelijan ja vertaisparin kyky hakea uusia haastavia asioita ja ratkaista niitä luomalla
uudenlaisia toimintamalleja yhdessä. (Bereiter & Scardamalia 1993: 224–226.) Asiantuntijuuden kehittyminen rajoja ylittävän tiedon ja osaamisen avulla ei ole itsestäänselvyys, vaan se edellyttää opiskelijoilta vertaisparin oppimis- ja opiskeluprosessiin soveltuvien pedagogisten ja didaktisten käytänteiden kehittymistä. Tämä
ilmeni erityisesti vuorokuuntelukohtaamisessa sekä tasa-arvoisuutta ja toisen kunnioittamista osoittavasta ohjaussuhteesta, jota tuki myös yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio -faktorin esiintyminen. Myös Korhosen (2003) tutkimustulokset osoittivat, että yhteisöllisyys näkyi oppimisen merkityksellisyyden kuvaamisena ja pyrkimyksenä dialogista kohti trialogiaa. Vertaisparin yhteinen oppimisen organisointi
vaikutti siihen, millaiseksi toiminta vertaisympäristössä muotoutui. Oman oppimistoiminnan orientaatio osoitti, että opiskelijalla oli metakognitiivista osaamista, jonka
avulla hän pystyi säätelemään omia kognitioitaan (Ruohotie 2005: 97). Opiskelija
pyrki käyttämään joustavasti erilaisia orientaatioita hyväkseen ja haki tätä kautta
mielekkyyttä vertaistilanteissa mahdollistuvalle oppimiselle.
Oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaamisen kompetenssin sisältöä tuki erityisesti merkityksiä muodostava, syväkäytännön opiskeluorientaatio, joka korreloi voimakkaimmin juuri metakognitiiviseen tietoon, tiedon yhdessä rakentamiseen ja syväoppimiseen. (Ks. Lonka ym. 2007.) Sappisen (2006) tutkimuksessa
näiden lisäksi tiedonperustelu ja optimismi liittyivät merkitykselliseen opiskeluorientaatioon, ja ne korostuivat myös tämän tutkimuksen itsesäätelyprosessien
kehittymisessä. Opiskelijalla, jolla on oppimisen merkityksiä rakentava opiskeluorientaatio, on myös syväsuuntautuva lähestymistapa ja hän pystyy säätelemään
kriittisesti itse oppimistaan (Nieminen ym. 2004: 389). Myös kriittisen oppimisen
opiskeluorientaation osalta tässä merkitysverkostossa oli vähäisiä piirteitä tietokäsityksen relativistisuuden osalta.
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Samanaikaisesti kun opiskelijan metakognitiivinen oppiminen kehittyi, hän kehitti deklaratiivista ja proseduraalista tietämystään oppimaan oppimisessaan. Oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaamisen kompetenssista käy selville, että
opiskelija oppi ensin hallitsemaan saavutusorientaatiot, jotka liittyivät proseduraalisen tietämykseen. Tämän jälkeen opiskelijalla kehittyi käsitys itsestä oppijana, oppimisprosessista ja -strategioista (deklaratiivinen tietämys), mikä johti syvällisempien tiedonhallinta prosessien käyttöön. Kun opiskelija pystyi arvioimaan ja hallitsemaan käyttämäänsä itsesäätelystrategiaa ja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla,
hän pyrki ymmärtämään ja soveltamaan oppimaansa. Päinvastaisessa tilanteessa
tavoitteena oli tilanteesta suoriutuminen. Malmberg ym. (2009: 254–255) kuvaavat,
että itsesäätelyn käyttäminen ilmenee opiskelussa suunnitelmallisena työskentelynä,
jossa opiskelija osaa soveltaa esimerkiksi organisointi- ja arviointistrategioita samanaikaisesti. Vertaistilanteet mahdollistivat opiskelijalle itsesäätelyn kehittymistä
tukevien strategioiden oppimisen, kun hän sai kokeilla ja reflektoida niitä (Zimmerman 2008).
Opinnäytetyöprosessin kokonaisuuden hallinta edellyttää opiskelijalta erilaisten
kompetenssien kehittämistä ja kehittymistä, erilaisten toisiinsa integroituvien oppimisstrategioiden soveltamista sekä oman opiskeluorientaation tai -orientaatioiden
ymmärtämistä. Siksi jo ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelijan on hyvä harjoitella ja oppia soveltamaan eri oppimistilanteissa erilaisia oppimisstrategioita ja
opiskeluorientaatioita. Oppimisympäristöillä on merkitystä siihen, miten ne tukevat
ja kehittävät opiskelijan oppimista. Itsesäätelyprosesseissa oli havaittavissa, että
vertaistilanteilla ja vertaisparin oman toimintatavan pitkäaikaisuudella oli merkitystä siihen, millaiseksi opiskelijan oppimisen kognitiot muodostuivat. Tämä on arvokas tulos, koska se antaa kuvaa opinnäytetyöhön liittyvän oppimisen organisoinnin
perustaksi. On tärkeää havaita, että jokainen opiskelija on omanlaisensa oppimisensa säätelijä, mikä tuli esille tässä tutkimuksessa. Pintaoppimista tukeva dokumenttiosaaminen kuvasi itsesäätelyn osalta edellä kuvatusta oppimisesta poikkeavaa
oppimista.
2.2.4 Pintaoppimista tukeva dokumenttiosaaminen
Pintaoppimista tukeva dokumenttiosaamisen kompetenssi muotoutui keittokirjateksti vertaistilanteen osapuolena, palaute dokumentin puutteista ja virheistä sekä yhteen
kerääntyminen merkityskokonaisuuksista. Kompetenssi kuvasi opiskelijan suoriutumista vertaisuudesta ja vertaistilanteista. Vertaistoimintaa ohjasi opiskelijan suo465

riutumissuuntautuneisuus. Entwistle (1988) kuvasi suoriutumisorientaatiota, jota
leimasi tietynlainen systemaattisuus. Martinez (1998) nimesi sopeutuvan ja suoriutuvan opiskelijan. Käyhkö (2007: 136–138) kuvasi pintaoppimista edustavat opiskelijatyypit syrjäytyjäksi ja juhlijaksi. Opiskelijoiden kertomuksissa opinnäytetyön
haasteellisuus ei liittynyt asiantuntijuuden kehittymiseen. Korhosen (2003: 168–170)
tutkimuksessa suoriutuminen liittyi laajaan toimintaorientaatioon, jossa suoriutuminen kuvasi opiskelijan yhteistyötä, osallistumisen tapoja sekä tehtävä- ja tilannesuoriutumista. Tässä kompetenssikokonaisuudessa oli havaittavissa samoja piirteitä kuin Korhosen (2003) toimintaorientaatioon kuuluvassa suorittamisessa.
Kompetenssilla oli vahva samankaltaisuus tietoa toistavan, keittokirjamaisen ja
varman tiedon opiskeluorientaatioiden kanssa. Tietoa toistavan opiskeluorientaation
olemassaoloa kuvasi samankaltaisten tutkimuksellisten asioiden toistaminen kerta
toisensa jälkeen. Oppimiselle on leimallista asioiden käsittelyn yksityiskohtaisuus
(Entwistle & Ramsden 1983: 201). Keittokirjamaisuutta kuvasi esimerkiksi opinnäytetyöhön liittyvän dokumentin systemaattinen läpikäyminen tietyn rakenteen tai
listan mukaisesti. Varma tieto korostui asioiden käsittelyn yksipuolisuudessa ja odotuksina yksiselitteisestä ja oikeasta ratkaisusta kulloiseenkin virheeseen. Korhonen
totesi (2003), että sopeuttavassa oppimisessa opiskelija uskoo tiedon ja ymmärryksen olevan ihmisestä tai toisesta opiskelijasta riippumatonta tietoa, joka voidaan
jakaa osallistujien kesken. Tietokäsitys perustui dualistiseen näkemykseen (Perry
1970). Lonka ja Lindblom-Ylänne (1996) totesivat, että dualistisuuteen perustuva
tietokäsitys on tyypillistä korkeakoulujen alkuvaiheessa ja ammattisuuntautuneissa
koulutuksissa.
Kompetenssi ja tätä tukevat opiskeluorientaatiot kuvasivat opiskelijan oppimisen itsesäätelyn puuttumista ja vahvaa pintasuuntautuvaa oppimista, mitä tukivat
myös viimeisiin vertaistilanteisiin asetetut oppimistavoitteet. Opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen sitoutui tässä kompetenssissa opinnäytetyön ja vertaistilanteiden taholta annettuihin rakenteellisiin toimintaehtoihin ja niiden muodolliseen täyttämiseen. Kun opiskelijan oppiminen oli pintasuuntautuvaa, varmaa tietoa ja muistamisstrategiaa korostavaa, se ohjasi myös vertaistilanteissa käytävää keskustelua.
Tulosten perusteella keskustelusta puuttui reflektio ja opiskelija suoritti vertaistilanteen pohtimatta sen syvällisemmin oppimistaan. Vertaistilanteissa kuitenkin annettiin ja vastaanotettiin palautetta. Jos palautteen tarkoitus mielletään ongelmanratkaisuksi, jonka tavoitteena oli opinnäytetyön dokumentin tekstin parantaminen, voidaan
palautetta siltä osin pitää tarpeellisena ja oppimista kehittävänä (Svinhufvud 2008,
454). Vertaistilanteissa esiintynyt vuorovaikutuksettomuus ei johtanut syyttelevään
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keskusteluun. Todennäköisesti vertaistilanteilta odotettiin myönteistä ja oppimista
edistävää ilmapiiriä, joten kielteinen kokemus pyrittiin kääntämään oppimista edistäväksi. (Pakkanen 2008.)
Pintaoppimista tukeva dokumenttiosaaminen ilmensi opiskelijan subjektiivisen
minän antautumattomuutta yhteisen ja erilaisen oppimisen tuottamiseen. Opiskelijan
tietoisuus itsestä, suhteista vertaisympäristöön ja omien vaikutusmahdollisuuksien
vahvistumiseen ei tullut esille. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että opiskelija
ei kehittänyt itsesäätelyvalmiuksia eikä uusia vuorovaikutussuhteita edistäviä välineitä. Vuorovaikutusta kuvasi yhteen kerääntyminen. Jotta opinnäytetyö loisi perustaa terveysalan hyväksi asiantuntijaksi kehittymiselle, olisi myös vertaistilanteiden
konkretisoiduttava jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseksi kehittymisen tilaksi.
Pedagogisen vaatimuksen asialle luo se, miten opinnäytetyön prosessia ja rakenteita
sekä vertaistilanteita pitää muuttaa, jotta ne eivät tue opiskelijan suorituskeskeistä
oppimista. Kompetenssi tuki opinnäytetyön tavoitteita tutkimusosaamisen osalta.
Laine (2009: 40–42) toteaa, että aikuisopiskelijoiden pakonomaisuudesta luopuminen johtaa vapauteen, joka on myös autonomisuuden kehittymisen edellytys. Omakohtaisen oivaltamisen ja oppimisen kautta opiskelija vetäytyy suorittamisesta.
Erityisesti pintaoppimista tukevan dokumenttiosaamisen kompetenssin omaavien
opiskelijoiden (sopeutettavan oppijan ja osin tunnollisen pinkouupujan) näkökulmasta vertaistilanteita ja koko opinnäytetyön kokonaisuutta on uudistettava. Kompetenssi kuvannee jotain myös ammattikorkeakoulun opiskelun ja opettamisen luonteesta, kun opiskelija yrittää selviytyä tehtävistä annettujen ohjeiden mukaisesti.
2.3

Opinnäytetyöprosessin pedagoginen kehittäminen

Kuvasin ammattikorkeakoulupedagogiikkaa opiskelijoiden vuorovaikutus- ja ohjaussuhteiden kautta didaktisen kolmion avulla. Yleensä didaktista kolmiota on sovellettu kuvattaessa opettajan ja opiskelijan välistä ohjaus-opetus-kasvatussuhdetta
(Kansanen 2004, Jyrhämä & Syrjäläinen 2009). Didaktisen kolmion sivut kuvaavat
tässä tutkimuksessa vertaisen, opinnäytetyön ja ohjattavan opiskelijan välisiä suhteita vertaistilanteessa. Tutkimuksen ilmiön kannalta didaktinen kolmio antoi perusrakenteen lähestyä vertaistilanteissa mahdollistuvaa asiantuntijuuden kehittymistä.
Pedagogiselle vuorovaikutussuhteelle oli tunnusomaista symmetrisyys ja pitkäkestoisuus, jotka tekivät siitä erilaisen muihin pedagogisiin suhteisiin verrattuna. Ohjattavan opiskelijan suhde opinnäytetyöhön oli didaktisen suhteen perusta, koska opiskelijan suhde opinnäytetyöhön suuntasi hänen oppimistaan. Vertaisen orientaatiota
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tähän suhteeseen kutsutaan yhdessä ohjattavan opiskelijan kanssa didaktiseksi suhteeksi.
Opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen tarkastelussa holistisen ihmiskäsityksen pohjalta muodostetut pedagogisen vuorovaikutuksen kehät osoittautuivat hyödylliseksi tarkastelun välineeksi. Tämä auttoi jäsentämään asiantuntijuuden kehittymistä opiskelijalähtöisesti. Pedagogiikan kehittämisen ja tämän tutkimuksen tarkoituksen näkökulmasta pidin mielekkäänä yksittäisten erojen ja pedagogisten ratkaisujen sijasta kuvata asiantuntijuuden kehittämistä tukevaa pedagogiikkaa opinnäytetyön osalta kokonaisuutena. Yhdistin pedagogisen ja didaktisen suhteen sekä pedagogisen vuorovaikutuksen olemassaoloa kuvaavat kehät. Näiden perusteella muodostin pedagogiikan tarkastelulle kokonaisraamin. Asioiden yhdistämistä tuki se,
että tuloksissa tuli esille jaettu ymmärrys vertaistilanteiden merkityksestä, jolla oli
pedagogiseen toimintaan kiinnittyvä luonne. Subjektina kehittyminen näytti merkitsevän muutoksia opiskelijan sisäisissä kokemuksissa itsestä, tietoisuuden muuttumisessa, emootioissa ja suhteissa opiskelijakollegoihin ja vertaistoimintaan. Vuorovaikutuksen kehämallin avaaminen didaktisen kolmion avulla auttoi minua syventämään vertaistilanteisiin liittyvää asiantuntijuuden kehittymistä. Kun tähän malliin
liitetään opinnäytetyön näkökulma, se auttaa myös opinnäytetyötä tekeviä opiskelijoita ja ohjaajia ymmärtämään vertaistoimintaan liittyvät mahdollisuudet. (Jyrhämä
& Syrjäläinen 2009.)
Taulukkoon 37 olen kuvannut asioita, joilla tutkimustulosten ja johtopäätösten
(merkityskokonaisuudet ja -verkostot) perusteella ammattikorkeakoulupedagogiikan
näkökulmasta arvioituna on merkitystä opinnäytetyön vertaistoimintaan liittyvälle
asiantuntijuuden kehittymiselle. Taulukko 37 antaa vastauksen tämän tutkimuksen
tarkoitukseen. Vaikka asiat on sijoitettu tiettyyn kohtaan taulukon solua, ovat asioiden väliset raja-aidat liukuvat.
Taulukko 37. Opinnäytetyöprosessin kehittäminen ammattikorkeakoulun pedagogiikan
suuntaisesti pedagogisen ja didaktisen suhteen sekä vuorovaikutuskehätasojen avulla.
VUORO-

DIDAKTINEN KOLMIO

VAIKUTUS-

PEDAGOGINEN SUHDE

DIDAKTINEN SUHDE

KEHÄT
SITUA-

 tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä

TIO-

vertaistoiminnan eettisyys ja toteutumisen

NAALI-

arviointi, ilman dokumentteja

SUUS

 opiskelijan voimaantumista tukeva
kehittymisohjelma
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 käsitys omista ja ammattialalla toimivan työntekijän ammatillisista hyveistä
 opinnäytetyön merkitys työelämässä,
ammattikorkeakouluopinnoissa sekä
opiskelijan elämässä

 luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden

 kyky oman osaamisen ja oppimisen arviointiin

merki-tys: vertaisparin pysyvyys, vastuun,  tietoisuus etiikasta osana asiantuntijuutta ja
velvol-lisuuden ja sitoutumisen
selkiintyminen (aidon sosiaalisen
toiminnan merkitys)

tutkimusetiikkaa
 käsitys elinikäisen asiantuntijuuden
kehittämisen mielekkyydestä

 vertaisvuorovaikutuksesta kumpuavien
ristiriitojen tarkastelu
 vertaissuhteen perustana olevat arvot ja
ihanteet
 vuorovaikutus- ja ihmissuhdeosaamista
koskevien käsitysten ymmärtäminen ja
kriittinen arviointi
EPISTEMOLOGISUUS

 dialogiosaamisen ja -oppimisen perusteiden oppiminen ja syventäminen
 kasvatustieteellinen näkemys pedagogisista menetelmistä, joilla voi lähestyä erilaisia asiakkaita ja opiskelijakollegoita
kunnioittavasti
 ohjaus-opetustapahtuminen harjoittelemi-

 käsitys opinnäytetyöstä opetussuunnitelman
(ops) ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) tasoilla
 käsitys opinnäytetyön merkityksestä, kokonaisuudesta ja sen perusteista
 suunnitelma hops:ssa opinnäytetyön integroitumisesta ammattiopintoihin, ops:n tavoittei-

nen ja käsitteellistäminen ennen opinnäy-

den sisäistäminen osaksi omaa toimintaa,

tetyön aloittamista

opiskelun tavoitteisuus

 ensimmäiset opinnäytetyöhön liittyvät
vertaistilanteet ilman kirjoitettuja dokumentteja
 ensimmäisten vertaistilanteiden sisältönä
opiskeluvalmiudet, yhteisöllinen oppimi-

 vertaistilanteiden järjestäminen sisällöllisesti
oppimistavoitteita tukevaksi
 käsitys omista oppimisstrategioista ja opiskeluorientaatioista
 valmiudet aloittaa opinnäytetyö

nen ja vertaisyhteistyötä edistävät ja estä-  tavoitetietoisuus ja sen kehittäminen (kompevät attribuutiot
 viimeisen vertaistilanteen integroiminen

tenssi) opinnäytetyöprosessin ajan
 oppimisen omakohtaisuuden ja osaamisen

kehityskeskusteluksi esim. johtamisen

kehittymisen ymmärtäminen opinnäytetyön

opintoihin

suorittamisen sijasta

 ajattelu- ja toimintaprosesseja tukevien
palauterakenteiden kehittäminen lineaarisen työskentelymallin lisäksi
 myönteinen palaute vertaistilanteessa ja

 tavoitteiden päivittäminen yhdessä vertaisen
kanssa prosessin kuluessa
 aiheanalyysissä keskittyminen opinnäytetyön
aiheeseen: sen asiantuntijuutta ja työelämää

sen kehittäminen vertaisohjeistukseen

edellyttäviin kehittämisen haasteisiin (tutki-

(palaute sisältää kehumisen, kysymisen ja

mus- ja kehittämismenetelmät suunnitelma-

ongelmanratkaisun)

vaiheessa)
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 aiheanalyysin ja opinnäytetyösuunnitelman joustavuus, jatkuvuus ja niiden hyväksytty/hylätty arvioinnin -poistaminen;

 käsitys omasta luovuudesta ja rohkeudesta
kokeilla uusia työtapoja
 käsitys omasta oppimisen motivaatiosta ja

arvioinnin perusteeksi opiskelijan ja hänen

sitä edistävistä ja ehkäisevistä attribuutioista

asiantuntijuuteen kehittymisensä laadulli-

(oppimaan oppimisen valmiudet)

nen suunta
 etiikka ja eettinen toiminta terveysalalla
 vertaistilanteessa aikaa yhteisen kohteen
löytämiseksi, laatuaikaa
 yhteiseen kohteeseen liittyvien kielellisten
välineiden kehittäminen

 käsitys oppimisen omakohtaisuudesta (vastuu, merkityksellinen oppiminen ja kontrollin
merkityksettömyys)
 käsitys itsesäätelytaidoista, niiden oppimisesta ja hallinnasta
 opinnäytetyön oikeaoppisuuden ja sen tekemisen harhan poistaminen
 oppimisen muutoksen hitauden ymmärtäminen (käsitteellinen muutos vaatii aikaa hitaudessaan ja syklisyydessään)
 koulutusammattia tukevien pedagogisten
opintojen laatu

EKSISTENTIAALISUUS

 yhteisöllisyys: läsnäoleminen, kuuntelemi-  koulutusammatin eettiset periaatteet ja amsen, keskustelemisen, puhumisen, kyselemisen ja kohtaamisen taito
 vuorovaikutuksen kehittymisen perusteiden hallinta
 arvojen merkitys vertaistoiminnassa

mattikorkeakoulun arvot oppimisen perustana
 vuorovaikutus- ja ihmissuhdeosaamisen
kehittyminen (esim. affektiivisuus, kognitiivisuus) ansaitun luottamuksen saavuttamiseksi
 käsitys tunteiden merkityksestä ja niiden

 ihmisen ainutlaatuisuus ja arvokkuus

jakamisesta oppimisessa: vuorovaikutus- ja

 vertaisyhteistyöstä neuvotteleminen ja

empatiakyky

sopiminen
 vertaispari- ja vertaistoimintaan harjaantuminen opintojen alusta alkaen (vertai-

 yhdessä konstruoimisen ymmärtämisen
yhteyttä korostava vastavuoroisuus ja eettisesti hyvä toiminta

suus toimintamallina tuttu, kun opinnäyte-  dialogioppimisen merkitys käsiteltävän asian
työprosessi käynnistyy)
 sitoutuminen ja luottamus vertaistoiminnan/yhteistyön edellytyksenä
 oppiminen dialogisissa suhteissa jo ennen
opinnäytetyön vertaistilanteita, jolloin
opiskelijaa pääsee dialogiosaamisen syventämiseen (dialoginen ilmapiiri, yhdessä
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ja kontekstin kokonaisuudessa
 jokaisen dialogiin osallistuvan jaetun tietämyksen rakentaminen muutoksen ja uuden
ymmärryksen aikaansaamiseksi
 kasvatusfilosofian perusteet opinnot:
opiskelijan itseen tutustuminen ja ihmisenä
kehittyminen, eettisesti hyvä käytäntö

ajattelemisen, kysymisen ja kuuntelemisen taito)
 vertaistoiminnan alussa tutustumista ja
vertaissuhteen luomista ilman opinnäytetyön tematiikkaa (vuorovaikutus edellyttää
hidasta aikaa)
 käsitys vuorovaikutussuhteen tavoitteellisuudesta ja kehittymisestä käytännön tekoina ja eleinä
 itsensä tunteminen ihmisenä, opiskelijana
ja vertaisena
 vertaisuudella on aikaan ja tilaan
sidoksissa oleva vastuu ja jatkuvuus
Lähteet

(Allen & Eby 2004, Hänninen 2006, 2009,

(Bruffee 1999, Biggs 2003, Burritt 2007, Juujärvi

Jyrhämä 2002, Jyrhämä & Syrjäläinen 2009, ym. 2007, Jyrhämä 2002, Kostiainen 2003,
Nummenmaa & Lautamatti 2004, Puolimatka Laine 2009, Ojanen & Lauriala 2005,
2004, Sarja 2008, Svinhufvud 2008,

Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, Sarja 2003a,

Soininen 2005, Vehviläinen & Svinhufvud

Sarja 2003b, 2011, Sawatzky & Enss 2009,

2009, Johnson & Johnson 2009)

Skinnari 2007, Raines 2008, Johnson &
Johnson 2009)

Kun tarkastellaan vertaista ja ohjattavaa opiskelijaa yhdessä taulukossa 37 kuvatun
didaktisen kolmion kautta, siinä kuvatut asiat voidaan käsittää keskeisiksi sisällöiksi
vertaisen ja opiskelijakollegan vertaistilanteessa. On muistettava, että edellä kuvattu
kokonaisuus on minun tutkijana muodostamani käsitys opinnäytetyötä tukevan pedagogiikan kehittämisestä. Kuten Saari (2006: 279) toteaa, tulisi jokaisen itse ajatella ja perustella käyttämänsä didaktiset ratkaisut ja luopua uskomasta yhteen ja tiettyyn pedagogiseen vaihtoehtoon ja ratkaisuun. Didaktiset ratkaisut eivät saa kahlita
oppimista, ajattelua ja toimintaa. Taulukon 37 avulla pyrin osoittamaan sen, että
asiantuntijuuden kehittymisen oppiminen tulisi sitoa ensisijaisesti ihmisyyden, inhimillisyyden ja ihmisten välisten kohtaamiseen liittyvän vuorovaikutuksen kehittymiseen. Tätä tuki myös tuloksissa vertaistilanteiden intuitiivinen pedagogiikka,
jossa opiskelija kuvasi esimerkiksi vertaissuhteen päättymisen ahdistusta tai opiskelun aiheuttamaa väsymistä. Tällaisessa tilanteessa korostui opiskelijakollegan positiointi kuuntelijana ja toisen hyväksyjänä. Asiantuntijuutta kehittävät positioinnit
eivät edellytä vertaiselta substanssin tuntemusta vaan opiskelijakollegan kohtaamista ja arvostamista, joihin peruselementti voi löytyä itse vertaistilanteesta. (Kukkonen
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2007: 322–323). Vertaistilanteissa korostui erityisesti tiedollisen oppimisen ja tietämisen ohella toisen ymmärtäminen.
Pedagoginen kehittäminen edellyttää tulevaisuuteen suuntautuvia ennakointeja,
mutta Kallioniemi-Chambersin (2010: 152–154) mukaan toimintaa ohjaa kuitenkin
kiire, joka sitoo kehittämisen nykyhetkeen. Tällöin keskeistä on tehokkuus ja hyöty,
jotka muokkaavat pedagogista toimintaa suuntaan, jossa kysymykset toiminnan
taustoista ja kauaskantoisesta merkityksestä eivät saa tukea. Ulkoapäin tuleva paine
toimia nopeasti ja tehokkaasti vie tilaa kehitykseltä, johon sisältyy syvälle luotaavaa
asioiden tarkastelua. Tehokkuusajattelu ja aikaresurssien säästäminen korostavat
toimintojen yhteismitallista kehittämistä. Yleiset mittarit ovat tehokkaita kuvaamaan
ammattikorkeakoulun yleistä pedagogiikkaa, mutta ne eivät ota huomioon opiskelijan yksilöllisiä piirteitä. Ne eivät tue läpinäkyvästi pedagogiikan kehittämistä ja
vahvistamista, jossa opiskelijan kehittymisprosessit voivat olla erilaisia ja erirytmisiä koulutusohjelmittain. Tutkimuksessa kiinnitin huomion opinnäytetyön vertaistilanteissa niihin pedagogisiin piirteisiin, joiden avulla terveysalan opiskelijan kehittymistä alansa asiantuntijoiksi voidaan edistää ja laadullisesti kehittää.
Annala (2007: 160–164) ja Kallioniemi-Chambers (2010: 145) toteavat johtopäätöksissään, että uudet pedagogiset linjaukset ja niiden käyttöön saattaminen vievät aikaa. Yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä korostavien ryhmäoppimismenetelmien
kehittäminen edellyttää pitkäaikaisia prosesseja, koska vasta silloin on mahdollista
kohdata erilaisuutta ja ristiriitoja ja oppia niiden ratkaisutapoja. Esimerkiksi luova
yhteisöllisyys tieteessä liittyy pitkäaikaiseen ja tiiviiseen opiskelijoiden ja opettajien
yhteistyöhön (Häkämies 2007: 157–158). Vertaisparien pitkäaikainen työskentely loi
jatkuvuutta, jossa opiskelijat oppivat tuntemaan toistensa osaamista. Se toi työskentelyyn turvallisuuden ja selkeyden tunteen. Onnistunut vertaistyöskentely mahdollisti pitkäaikaisen yhteistyön avulla opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Yhteisöllisyys tuki opiskelijan kehittymistä ja oppimisen pohdintoja laajemmin kuin vain
rajatussa vertaistilannekehyksessä (Sarja 2011: 96).
Ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämisessä on havaittavissa opiskelijan
inhimilliselle kehittymiselle ominaista muutosta, joka on myös laadullisen ammattikorkeakoulupedagogiikan päämäärä (ks. Suortti 1980: 47). Opiskelijan yksilölliset
oppimistarpeet otetaan yhä paremmin huomioon pedagogiikan kehittämisessä. Opetuksen laadun kehittäminen liittyy Kallioniemi-Chambersin (2010: 145) mukaan
pedagogiikan kehittämisen yhteisölliseen levollisuuteen, jossa ilman aikaa ja kiirettä
opitaan asioita ja toimitaan. Korkeakouluopiskelijoiden heterogeenisuus esimerkiksi
opiskeluorientaatioiden suhteen samankin koulutusohjelman sisällä (Rautopuro &
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Väisänen 2002, Mäkinen & Olkinuora 2002, Mäkinen & Nurmi 2003) luo paineita
myös yksilöllisen pedagogiikan kehittämiselle yhteisöllisen pedagogiikan lisäksi.
Esimerkiksi toimimattoman, stressaantuneen, itsesäätelyn puuttumisen ja omistautumattoman opiskeluorientaatioiden esiintyminen tuloksissa viittaavat siihen, että
yksilökeskeisen pedagogiikan kehittämiselle on tarvetta. Ammattikorkeakoulun
pedagogisessa arjessa on ominaista hektinen muutos ja jatkuva kehittäminen. Opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymisen tukeminen yksilöllisyyden kehittämisen näkökulmasta on sitä kaivattua sosiaalista aikaa.
Olennaista vertaistilanteissa oppimisen kannalta oli se, mihin opiskelija itse
suuntasi tavoitteensa, intentionsa ja mielenkiintonsa. Kun opiskelija tiedosti oman
toimintansa ja tunsi oppivansa vertaisena olemisen, hänen ajattelutapansa ja toimintansa muuttui sekä suuntautui yhä tietoisemmin opiskelijakollegaan ja yhdessä oppimiseen. Opiskelija suuntasi itse oppimistaan asiantuntijuutta kohti tai sitten ei.
Opiskelija työsti opinnäytetyötään pedagogisessa suhteessa, ja kun vertainen tuki
oppimista, syntyi uusi didaktinen suhde, joka oli osin vertaisen osaamisen tuottama
näkökulma pedagogiseen suhteeseen. Didaktinen suhde mahdollisti vertaisen kontaktin sekä opiskelijan opiskeluun että hänen oppimiseensa. Tulokset osoittivat, että
vuorovaikutukseen perustuvalla sosiaalisella toiminnalla oli vertaistilanteissa keskeinen tehtävä. Kehittyäkseen asiantuntijana opiskelija tarvitsi toista opiskelijaa.
Opinnäytetyöhön liittyvä vertaistilanne oppimisympäristönä loi tilanteen, jossa he
tunsivat tarvitsevansa toista. Yhteisöllisyyden tunne loi tilanteesta dialektisen,
muuntuvan ja intersubjektiivisen. Saari (2006: 283) sanoo, että innostuakseen ihmisen on saatava kokea onnistumisen tunteita, ponnistella ja vaikuttaa asioihin sekä
tapahtumien kulkuun. Ihmiseen sisältyy luontaisesti halu olla merkittävä itselle ja
muille sekä halu vaikuttaa asioihin ja niiden kehittämiseen. Pedagogisesta näkökulmasta oppimisen laatu näyttäytyy ensisijaisesti ihmisen sisäisen kehittymisen, opiskelijan subjektiivisen maailman kautta enemmän kuin konkreettisina pedagogisina
toimenpiteinä (Lehtovaara 1994, Rauhala 2009).
Pedagogisen pohdinnan jälkeen kiteytin pedagogiset asiat viiteen ydinkohtaan.
1. Opiskelijan sisäinen ymmärrys ja tietoisuus reflektoivana toimintana
Oppiminen ei ala tyhjästä eikä se perustu vain tietoon. Oppimisen käynnistää vertaistilanne, jossa mahdollistuu merkityssuhteen rakentaminen itsensä ja asian välille.
Opiskelijan käsitys itsestään oppijana ja oppimisestaan rakentuu hermeneuttisen
idean mukaisesti. Opiskelijan esiymmärrys itsestä syventyy osallisuuden kautta
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oman asiantuntijuuden kehittymisen arvioimiseen. Tulkinnat muuntuvat opiskelijan
tietoisuuden lisääntyessä. Opiskelijan oman eksistentiaalisuuden selkiytyminen
suhteessa opiskelijakollegaan edellyttää oman minän kehittymistä. Pedagogisesta
näkökulmasta on tärkeää, että opiskelijan ymmärrys kietoutuu ja kehittyy dialogiin
ja sitä tukevien käsitteiden ymmärtämiseen. Sisäisen ymmärryksen ja merkityksien
tuottaminen on produktiivista. Vertaistilanteessa ei pyritä tietyn tai valmiin mallin
jäljittelyyn esimerkiksi hyvästä opinnäytetyöstä, vaan keskiössä ovat opiskelija ja
hänen käsityksensä itsestä, oppimisesta ja asiantuntijuuteen kehittymisestä. Pedagogisesta näkökulmasta vertaistilannekeskustelujen tulee vähitellen siirtyä opinnäytetyöstä ammatillisena ihmisenä työskentelyn suuntaan. Vuorokuuntelukohtaamisessa
mahdollistuu kehitellä vaihtoehtoisia näkökulmia asioiden liittämisessä tulevaan
ammattiin. Opiskelijan käsitys asiantuntijuudesta monipuolistuu ja laajenee, kun
siitä tehdään tulkintoja erilaisista näkökulmista.
2. Tavoitteiden, oppimisen ja vertaistilanteen kokonaisuuden tiedostaminen
Opiskelijalla on opinnäytetyötä aloittaessaan omat henkilökohtaiset opiskelutavoitteet, yksilölliset voimavarat (itsesäätelytaidot) sekä opiskeluorientaatiot, jotka ohjaavat opiskeluun suuntautumista, ajattelua ja asennoitumista. Jokaisen opiskelijan
oppimista tukee hänen henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa. Henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman taustalla ovat oman koulutusohjelman opetussuunnitelman
tavoitteet ja koulutusammatin asiantuntijuuden kehittymistä kuvaavat kompetenssit
osaamiskuvauksineen. Opinnäytetyön alussa opiskelija tarkentaa ja arvioi opiskelusuunnitelmaansa, koska opinnäytetyö tulisi suunnata tukemaan opiskelijan asiantuntijuuden syventymistä, jolloin opinnäytetyö ja syventävät ammattiopinnot integroituvat toisiaan tukeviksi.
Opiskelijan työskentelytapa ja oppimiskokemukset synnyttävät uusia tavoitteita
ja muuttavat opiskelutavoitteiden sisältöä. (Tässä tutkimuksessa tavoitteilla ei ollut
vertaistyöskentelyä ja siihen liittyvää oppimista suuntaavaa merkitystä.) Oppimiseen
ja tavoitteiden asettamiseen vaikuttavat opiskelijan opiskeluorientaatiot ja vertaistilanne oppimiskontekstina. Vertaistilanne oppimisen yhteisenä tilana on rakennettava
aina uudestaan: uusista tavoitteista, kohtaamista, sisällöistä, palautteesta ja ilmapiiristä. Siksi jokainen vertaistilanne opiskelijoineen on situationaalisuudessaan ainutkertainen, mikä suo luovat mahdollisuudet oppimiselle. Ammattikorkeakoulun koulutuksen ja opiskelijan opiskelun keskeinen tavoite on ihmisenä ja työelämän asiantuntijuuteen kehittyminen. Oppiminen on puolestaan inhimillisen kehityksen ydin474

prosessi. Pedagogisilla ratkaisuilla tulee tietoisesti tukea opiskelijan yksilöllisiä ja
yhteisöllisiä tavoitteita ja opiskeluolosuhteiltaan erilaisia oppimispolkuja. Vertaistilanne antaa tietynlaisen mahdollisuuksien oppimiskentän, mutta millaiseksi toiminta
siinä muotoutuu, riippuu siitä, millaisia positioita (esimerkiksi reflektiivinen ja interaktiivinen) opiskelijat itselleen tilanteessa ottavat.
3. Yhteisöllisyyden ja dialogisuuden merkitys asiantuntijuudelle
Toimivan vertaissuhteen perusta on, että opiskelijakollegan inhimillinen arvokkuus
ja ainutlaatuisuus tunnistetaan ja tunnustetaan. Tällöin eksistentiaalinen vertaisuus ja
vertaistoiminta ilmenevät oppimisen mahdollisuuksien molemminpuolisuuden korostamisena. Vertaistoiminta kuvaa yhteisöllisyyttä kehittävää oppimista. Opiskelija
on halukas jakamaan tietämystään samalla, kun itse oppii ja tiedostaa uusia asioita.
Opiskelijoiden heterogeenisuus, erilaiset elämäntilanteet, opiskeluorientaatiot ja
yksilölliset tarpeet haastavat ammattikorkeakoulua kehittämään sellaisia opintoja
(opintokokonaisuuksia ja oppimismenetelmiä), joissa yhdessä oppiminen opiskelijakollegoiden kanssa mahdollistuu lyhyt- ja pitkäkestoisissa oppimisprosesseissa jo
koulutuksen alusta alkaen vertaistoiminnan periaatteita soveltaen. Yhteisöllisen
oppimisen pedagogiikalle rakennetuissa oppimis- ja arviointimenetelmissä tulee
sosiaalisen, emotionaalisen ja motivationaalisen vuorovaikutuksen ilmetä systemaattisena. Vertaisoppiminen luo opiskelijoille fyysisen ja henkisen tilan, jossa on mahdollisuus keskustella mielipiteistä ja käsityksistä tasavertaisena. Vähitellen opitaan
luottamaan toiseen, samalla kun opitaan keskustelemaan luottamuksellisistakin
asioista.
Vertaisuuden merkitys vastavuoroisen palautteen ja tunnustuksen antamisen ja
saamisen kautta on eksistentiaalisesti arvokasta. Palaute on tärkeä mistä tahansa
oppimiseen liittyvästä pedagogisesta tilanteesta, ja siksi sen antamisen ja saamisen
oppimiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys eivät
ole tae oppimisesta, vaan ne tukevat dialogin kehittymistä, joka luo edellytykset
reflektiolle ja erilaisten näkökulmien kehittymiselle. Vertaistoiminnassa oppiminen
on sekä yksilöllinen että yhteisöllisesti jaettu prosessi, joka on vertaistilannekontekstiin sidottu ja jota sosiaalinen vuorovaikutus olennaisesti säätelee.
Vertaistilanteissa avautuu uudenlainen intersubjektiivinen tila, jos vertainen
pystyy avaamaan ohjattavan opiskelijan todellisuutta perehtymällä hänen tapaansa
jäsentää ja ymmärtää opiskelijana olemista ja käsitystä tulevasta koulutusammatista.
Näin voidaan saada esille ohjattavan opiskelijan käsitys omasta oppimisesta ja ta475

voiteltavasta asiantuntijuudesta vertaisen esittämästä näkökulmasta. Pedagogisesta
näkökulmasta arvioituna tämänkaltainen keskustelu sopii ensimmäisiin opinnäytetyön vertaistilanteisiin suuntamaan oppimista asiantuntijuuteen. Samanaikaisesti
kyselemisen, kuuntelemisen ja kohtaamisen taidot kehittyvät. Jaetun tietämyksen
kehittyminen kytkeytyy vertaisryhmää ympäröivään opinnäytetyökontekstiin. Opiskelijat oppivat hyödyntämään jaettua tietämystään oppimisen kohteena olevan asian
kokonaisuuden hahmottamisessa, jäsentelyssä ja reflektoinnissa.
4. Opiskelijan oppimisen syväsuuntaaminen
Opiskelijan kyky suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimistaan on metakognitiivinen
taito. Metakognitiot liittyvät opiskelijan oppimisen itsesäätelyyn ja -arviointiin.
Metakognitiivisen tietoisuuden kehittäminen ammattikorkeakouluopinnoissa tulee
olla tärkeä kasvatuksellinen ja ohjauksellinen päämäärä koulutusammatin sisällöllisten tavoitteiden ohella. Opiskelijan oppimisen valmiudet ja omat tavoitteet opinnäytetyölle ovat yksilöllisiä. Keskeistä ammattikorkeakouluopiskelussa on teoreettisen
ja kokemuksellisen tiedon integroimisen oppiminen, mikä korostuu myös opinnäytetyössä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy ymmärtämään, soveltamaan ja tuottamaan uutta tietoa yhdessä opiskelijakollegan kanssa. Oppimista koskevat tulokset
osoittavat, että opiskelijoiden orientaatiot opiskeluun, oppimiseen ja vertaistyöskentelyyn vaihtelevat. Pedagogisissa ratkaisuissa tulee pyrkiä siihen, että vertaistilanteet
eivät tue opiskelijaa tietoa toistavaan ja dualistiseen tietokäsitykseen perustutuvaa
oppimista. Myös opinnäytetyön muodollisten ja tutkimuksellisten rakenteiden kautta
tehtävän ”oikean” opinnäytetyön harhaan tulee puuttua.
Vertaistilanteisiin tulee sisällyttää elementtejä, jotka tukevat opiskelijan erilaisten oppimisstrategioiden (muistaminen, soveltaminen ja arviointi) harjoittelua.
Olennaista on tiedostaa myös opiskelijan yksilölliset opiskeluorientaatiot ja pyrkiä
suuntaamaan oppimista syväsuuntautuvaan oppimiseen. Oman ympäristön aktiivinen ja tietoinen muuttaminen on ihmisen yksi erikoispiirre, joka on myös yksi opiskelijan oppimisen ja tiedon muodostuksen ulottuvuus. Yksilön oman ajattelun kehittäminen on tavoite sinänsä. Pedagogisesta näkökulmasta opiskelijan ajattelun tukeminen on tärkeää, jos halutaan, että opiskelijan tutkiva ja kriittinen ajattelu kehittyy.
Tämä on edellytys taas sille, että opiskelija pystyy muodostamaan omia käsityksiään
asioista sekä pystyy uudistamaan ja kehittämään itseään ja työtään.
Myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman keskiöön ottaminen opinnäytetyöprosessissa voisi muuntua, tarkentua ja tukea opiskelijan asiantuntijuuteen kehit476

tymistä työelämään siirtymisen kynnyksellä. Pysähtyminen pohtimaan ja ihmettelemään omaa oppimistaan aika ajoin myös yhdessä vertaisen kanssa voisi avata uudenlaisia ikkunoita omaan oppimiseen sitoutumisessa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja opinnäytetyön samanaikainen keskustelu voisi toimia uudenlaisena
sosiaalistajana työelämään. Kun opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden rakennettavaksi eikä siirrettäväksi, vertaistilanteet laajentavat uusia asiantuntijuutta tukevia
horisontteja. Ammattikorkeakoulupedagogisen opetuksen pitää olla riittävän teoreettista, mutta siinä pitää olla mukana työelämälähtöisyyden ja -läheisyyden vahva
integrointi.
5. Opiskelijan optimismin kehittymisen tukeminen
Oppimiseen sisältyy aina epävarmuutta uuden edessä. Erityisesti ne tilanteet, joissa
opiskelija opettelee asiantuntijana keskustelemista, kritiikin vastaanottamista sekä
oman oppimisen ja ajattelun esittämistä, aiheuttavat pelkoa, jännitystä, ahdistusta ja
epävarmuutta. Oman opinnäytetyön seminaaritilaisuudet ovat suurimmalle osalle
opiskelijoista eniten jännitystä aiheuttavia tilanteita opintojen aikana. Kun jännitys
ja ahdistus ovat normaaleja tunteita, toimivat vertaistilanteet hyvänä valmennuksena
seminaariesityksiin ja kehittävät itseluottamusta. Tällöin opiskelija pystyy vapautuneesti keskittymään seminaareissa opinnäytetyön esittämiseen, dialogiin ja reflektointiin. Näin seminaarit opiskelutilanteina muuttavat luonnettaan, jolloin voidaan
aidosti oppia ajatusten jakamista, kehittää vuorovaikutustaitoja ja keskittyä aiheen
substanssiin. Tärkeää on oppiminen ja vuorovaikutus, ei suoriutuminen. Positioiden
tietoisella vaihtelulla voidaan suunnata vertaistilanteissa huomiota tarvittaessa pois
esimerkiksi opiskelijaan liittyvistä vaikeuksista tai ongelmista. Positio tulisi siirtää
vaikkapa siihen sosiaaliseen ympäristöön, jossa opiskelija tulee toimimaan tai johon
opinnäytetyö tehdään.
Vertaistoiminnalla on tärkeä merkitys harjoiteltaessa työelämän verkostoitumista ja verkostoissa toimimista sekä asiakkaan ohjausta. Kun opiskelija saa vertaistilanteissa esimerkiksi kokemusta keskustelun lisäksi visualisoinnista, peilaamisesta,
kirjoittamisesta tai ideakarttojen laatimisesta, hän havaitsee, miten näiden avulla
voidaan tukea asioiden jäsentelyä, konstruointia ja ymmärtämistä. Vertaistilanteiden
ja -suhteiden merkitys myös opiskelijan sosiaalisen hyvinvoinnin, ammattikorkeakouluyhteisössä pysymisen ja opinnoista selviytymisen kannalta on tärkeää. Opiskelijan itsetuntemusta ja pedagogista osaamista kehittävät opinnot tulee suunnata opiskelijan itsesäätöisen oppimisen ja optimismin kehittymistä tukeviksi.
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1

Tutkimuksen arviointia

Olen edellä kuvannut uudenlaisen näkökulman opinnäytetyön vertaistilanteiden
jäsennykseksi. Toimintani tutkijana oli kokeilevaa ja uutta etsivää. Tässä kokonaisuudessa palaan ensin tutkimukseni teoreettisen lukemisen ja pohdinnan sekä empiiristen tulosten aikana muodostuneiden ajatusten kokoamiseen luvussa Tutkimustulosten arviointia. Sen jälkeen arvioin monimetodologisen tutkimuksen luotettavuutta
ja eettisiä kysymyksiä. Luotettavuutta olen kuvannut tarkasti, koska tutkimukseni
monimetodologisuus toi haasteen löytää ne käsitteet, joiden avulla luotettavuutta
tulisi kuvata. Käytän kuvauksessa Dellingerin ja Leechin (2007) jaottelua. Tutkimusprosessiin liittyvän eettisen arvioinnin olen kirjoittanut liitteeseen 15 (taulukko
38), ja eettisessä arviointiluvussa pohdin asiaa aiheen sisällön kannalta.
1.1

Tutkimustulosten arviointia

Tämä tutkimus osoittaa konkreettisesti, että opiskelijat olivat vertaistilanteissa
enemmän kuin vain tiettyjen mallien tai rutiinien mukaan toimivia. He toimivat
tilanteissa ajankohtaisten ongelmiensa, mielialansa, motivaationsa tai osaamisensa
mukaisesti. Vertaistilanteiden tarkastelu opiskelijoiden asiantuntijuuteen oppimisen
näkökulmasta auttoi ymmärtämään opiskelijoiden käytäntöjä sekä niihin kietoutunutta vuorovaikutuksen dynamiikkaa. Yksittäinenkin vertaiskirjoitelmakuvaus auttoi
monivivahteisesti ymmärtämään asioita. Kun lisään opettajana ja ohjaajana ymmärtämystäni vertaistilanteiden ja vertaisuuden prosessien spiraaleista, opiskelijasta ja
opinnäytetyöstä kokonaisuutena, laajennan käsitystäni siitä, mitä näiden käytäntöjen
kehittäminen pedagogisesti edellyttää. Tutkimukseni etenemistä voi kutsua vaellukseksi erämaasta toiseen, jossa erilaiset vihjeet auttoivat arvoitusten ratkaisemisessa.
Tämä vaeltaminen mahdollistui tapaustutkimuksena, johon kietoutuneita valintoja
olen perustellut ja kuvannut eri yhteyksissä. Tapaustutkimus ei ole tietynlaisten
konventionaalisten tutkimuksen muotojen toteuttamista, vaan jatkuvaa vuoropuhelua
kohteen kanssa (Peltola 2008).
Tutkimus oli osa omaa elämääni työni kautta, ja siten tutkimuksen aihe sekä
tutkimuksessa mukana olevat opiskelijat olivat minulle tuttuja muutoinkin kuin vain
tutkimuksen kautta. Tuttuuden vuoksi saatoin tutkijana tunnistaa tutkimuksellisesti
mielenkiintoisia poikkeuksia ja erilaisuutta, samalla kun osallisuus tutkimuskohteeseen vähensi pirstovaa kohteen tarkastelua, joka olisi etäännyttänyt minut tästä kokonaisuudesta. Erityisesti opiskelijan vuorovaikutuksettomuus ja kyvyttömyys keskittyä syvälliseen oppimiseen tuntuivat aluksi vaikealta ajatellen opetuksen ja opin481

näytetyön edellyttämiä tavoitteita. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin henkilökohtainen oppimisen vastuu. Tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluu, että tutkimuksen
käynnistämät oppimisprosessit kiinnittyvät tutkimuksen kohteen ja tutkijan suhteeseen, jolloin tutkijan etäisyys tutkimuskohteeseen voi murtua (Peltola 2008).
Kokemukseni osoitti, että kohteiden (opiskeluorientaatio/asiantuntijuuden kehittyminen) ymmärtäminen tapausten (opiskelija/vertaistilanne) empiirisissä konteksteissa kertoi, mistä kohteissa oli kyse tai mitä ominaisuuksia niihin liittyi. Monimetodologisuuden avulla ymmärsin tutkimuksen yhtenä kokonaisuutena. Kohteen moninaisuus johti etsimään ilmiötä kuvaavia termejä. Näin tutkimuksessani sain tai
jouduin tuottamaan uudenlaista sanastoa aineiston pohjalta kohteen kuvaamiseksi
sekä pedagogisen toiminnan ymmärtämiseksi ja sen kehittämiseksi. Uudet termit
vuorokuuntelukohtaaminen, dialogiosaaminen, vertaiskompetenssi, yhteisöllinen
dialogi- ja luottamusosaaminen, pintaoppimista tukeva dokumenttiosaaminen ja
oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaaminen auttoivat vertaistoimintaan
liittyvän asiantuntijuuden kehittymisen ymmärtämistä samalla kun termit toivat
minulle uutta ymmärtämisen sanastoa ja näkökulmaa. Peltola (2008) sanoo, että
tutkijalla on mahdollisuus kommunikoida käsitteellisellä tasolla, samalla kun tapaustutkimus edistää teoreettista kehitystä. Tapaustutkimukseen empiirisen ja teoreettisen kehikon suhde voi vaihdella tutkimusprosessin elinkaaren aikana. Kuitenkin uusien termien käyttöön ottaminen edellyttää niiden sisällöllistä jatkotutkimista.
Tutkimus on yksi tapa hankkia ja tuottaa käsitteistä uutta tietoa.
Tutkimukseni ei ratkaise opinnäytetyön vertaistilanteisiin liittyviä asioita ja anna kattavia vastauksia ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämiseksi, mutta tulokset tuovat näihin molempiin lisävalaistusta. Tutkimus ei tuota asiantuntijuuden
kehittymisen kannalta ”runsaita tuloksia” (Kallioniemi-Chambers 2010: 165), mutta
holistisen ihmiskäsityksen yhdistäminen pedagogisen toiminnan tutkimukseen avaa
ammattikorkeakoulupedagogiikkaan tutkimattoman näkökulman. Didaktisen kolmion ja holistisen ihmiskäsityksen jäsentämisen tuoman merkityksen voi arvioida
myöhemmin jatkotutkimuksen avulla. Kohdentamalla kasvatustieteellistä tutkimusta
ammattikorkeakoulun käytännön pedagogiikkaan ja tuottamalla opetuskäyttöön
soveltuvia laadukkaita oppimisprosesseja ylläpitäviä pedagogisia menetelmiä voidaan vastata sekä opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin että hyödyntää opiskelijayhteisöä yhteisöllisenä kontekstina. Vertaistilanteiden pedagoginen kehittämistyö voi
alkaa taulukossa 37 kuvattujen asioiden pohjalta, mutta Nevgin ja LindblomYlänteen (2004) mukaan yleistä korkeakouluopetuksen didaktista mallia ei voida
kehittää opetusmenetelmällisten ja käytäntöjen moninaisuuden vuoksi.
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Itsensä kehittäminen on keskeisin tehtävä niin opettajille kuin opiskelijoille
pohdittaessa terveysalan työn vaatimuksiin vastaamista ja asiantuntijuuden kehittymistä. Jotta opetus ja ohjaus parantaisivat opiskelijan oppimisen laatua, molempien
oppimisstrategian tulisi olla samansuuntainen. Hyvä opetus kannustaa ja motivoi
opiskelijaa syväsuuntautuneeseen opiskeluun ja auttaa välttämään pintasuuntautunutta opiskelutapaa (Entwistle 1988). Erilaisten oppimiseen suuntautumisen tapojen
ymmärtäminen ja huomioonottaminen sekä vertaistilanteiden kehittäminen havaittuja opiskeluorientaatioita hyväksikäyttäen on tärkeä pedagoginen kehittämisen kohde
(Korhonen 2003). Tältä osin avainkysymys on pintasuuntautuvaa oppimista kuvaaviin opiskeluorientaatioihin suuntautuvien opiskelijoiden oppimisen tukeminen
syväsuuntautuvaan oppimisen. Opiskelijoita voidaan opetuksellisin menetelmin
ohjata syväsuuntautuneiden opiskelutapojen käyttöön, toteaa Entwistle (1988). Opetuksen, ohjauksen ja oppimisprosessien laadun kehittäminen on opiskelijan korkeatasoisen osaamisen tuottamisessa ja arvioinnissa lähivuosien tavoite (Pyykkö 2009,
Rauhala P 2009), mikä tuo paineita pedagogiikan kehittämiseksi.
Tutkimuksen perustuminen monimetodologisiin lähtökohtiin mahdollisti monipuolisen ja laaja-alaisen vuoropuhelun asioiden välillä. Se edellytti syvenevää ja
jatkuvaa ilmiön ymmärtämistä niin teorian kuin empirian kesken. Oli vaikea sulauttaa oppimista kuvaava määrällinen aineisto ja sen teoreettinen kehys vertaistilanteita
kuvaavan oppimisen yhteyteen. Oppimista kuvaava tausta muotoutui kyselylomakkeella hankitun aineiston taustakehykseksi. Opiskelijoiden kokemukset vertaistilanteissa oppimisesta olivat eri positioista kuvattuja ja sisällöllisesti monivaihteisia.
Mixed methods mahdollisti aineistojen yhdistämisen, ymmärtämisen ja niiden työstämisen synergisesti. Opiskelijan kokonaisuuden ymmärtämiseksi eri näkökulmat
olivat toisiaan tukevia (Lehtovaara 1994, Rauhala 2009). On totta, että täydellistä
aineistojen yhdistämistä on käytännössä mahdoton toteuttaa aineistojen merkitysten
edellyttämässä mielessä (Pitkäniemi 2009). Asiantuntijuuden, opinnäytetyön ja
vertaistilanteiden perustaa kuvaavan esiymmärryksen laaja-alaisuus auttoi ymmärtämään pedagogista toimintaa tutkimuksen ilmiön kannalta. Koko tutkimusprosessin
kannalta Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen pohdinta auttoi ymmärtämään opiskelijan asiantuntijuutta ja sen kehittymisen yksilöllisyyttä ihmisenä.
Monimetodologisuus lisäsi tutkimukseni työläyttä, mutta sillä oli merkittävä yhteys autenttisten ilmiöiden teoreettisiin ja käytännöllisiin käsittelyihin ja ymmärtämiseen. Jos olisin irrottanut opiskelijan oppimisesta vain yhden ulottuvuuden (esimerkiksi motivaation tai jaksamisen), tämän yksittäisen asian ymmärtäminen suhteessa vertaistilanteisiin olisi todennäköisesti jäänyt pinnalliseksi. Opiskeluorientaa483

tioiden selvittäminen ja vertaistilanteiden laaja-alainen kokonaisuus mahdollistivat
asiantuntijuuden kehittymisen aikaisempaa syvällisemmän ymmärtämisen. Eri aineistojen pohjalta pyrin hahmottamaan kokonaisanalyysiä, jossa rakensin tutkimustani samanaikaisesti kahden eri paradigman mukaisesti pyrkien yhdistämään niitä.
Tilastollinen aineisto antoi vastauksia yleensä opiskelijoiden opiskeluorientaatioista
ja opiskeluun suuntautumisesta, laadullinen aineisto taas opiskelijan henkilökohtaisista kokemuksista vertaistilanteissa oppimisesta ja siinä toimimisesta. Käytännössä
opiskelijan henkilökohtaisella tasolla nämä eri aineistojen tuottamat tulokset yhdistyivät vertaistilanteissa. Opiskelija suuntautui vertaistilanteisiin ja opinnäytetyötä
koskeviin asioihin opiskeluorientaatioidensa mukaisesti. Monimetodologisuus tuki
ymmärtämystäni erilaisten aineistojen ja menetelmien yhdistämisestä sekä siitä, että
opiskelija on kokonaisuus, josta yhden ulottuvuuden esille nostaminen tai eioppimista tukevan syyn etsiminen olisi tuntunut epätarkoituksenmukaiselta.
Vertaistilanteen pedagogisen toiminnan muoto on vertaisen ja ohjattavan opiskelijan välistä omaehtoista opiskelua ja oppimista. Opiskelu edellyttää jaettua yhteisen ymmärryksen tilaa. Aiemmin teoriaperustassa esittelemäni asiantuntijuuden
oppimisen tiedollinen jäsennys kolmen vertauskuvan, tiedonhankinnan, osallistumisen ja tiedonluomisen vertauskuvina ei riittänyt kuvamaan tässä tutkimuksessa muodostuneita tuloksia. Tiedonhankinnan vertauskuvan mukaisessa tarkastelussa korostuvat asiantuntijuuden kognitiivinen, yksilöllinen prosessi ja tietorakenteiden kehittyminen. Selkeimmin tässä tutkimuksessa asiantuntijuuden kehittyminen tiedonhankintana korostui merkitysverkostossa pintaoppimista tukevana dokumenttiosaamisena. Tämän merkitysverkoston tiedonhankinnan tasolla ilmennyt asiantuntijuus ei
esiintynyt opiskelijan omakohtaisena reflektiona ja kehittymisenä. Kognitiivinen
näkökulma auttaa ymmärtämään asiantuntijuuden tiedollisia rakenteita, ja erot asiantuntijuudessa ilmenevätkin opiskelijan tietämyksessä ja suorituksissa (Hakkarainen ym. 2002: 452–454, Tynjälä 2004: 179–179.)
Asiantuntijuuden kehittymisen kannalta ratkaisevaa on, miten opiskelija muokkaa teoreettisen tiedon itselleen ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Opiskelijan
sisäinen ymmärrys ja tietoisuus merkitysverkostossa tulivat esille opiskelijan yksilöllisen tiedonhankinnan kautta tapahtuvana kehittymisenä, mutta olennaista kehittymisen edetessä oli osallisuus, yhteisöllisyys ja vertaistoiminnan kautta kehittynyt
ymmärrys oppimisen sosiaalisesta luonteesta. Opiskelija pystyi vertaisvuorovaikutuksessa vaihtamaan mielipiteitään asioista sillä tavalla, joka vastasi opiskelijan
oman sen hetkisen perehtyneisyyden ja esiymmärryksen tasoa. Opiskelijan sisäisessä oppimisessa motivationaalis-emotionaalinen ja omakohtainen oppimisen hallin484

nan tunne oli merkityksellinen (Vermunt & van Rijswijk 1988, Vermunt 1998). Tällöin vertaistilanne opiskelijan tiedonhankintaa tukevana toimintana perustui jo alussa jaetun asiantuntijuuden ideaan.
Opiskelijoiden toiminta viimeisissä vertaistilanteissa muistutti jo aitoa ammattikäytäntöä kuvaavaa vuorovaikutustilannetta. Tässä korostui tilanteeseen sidottu
oppiminen ja yksilöllisen kehittymisen näkökulma suuntautui aikaisempaa selvemmin sosiaalisen oppimisen suuntaan (Hakkarainen ym. 2002: 454–457, Tynjälä
2004: 180–181). Tämä tuli esille oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaamisen ja yhteisöllinen dialogi- ja luottamusosaamisen merkitysverkostoissa. Olennaista
osallistumisen näkökulman kehittymisen kannalta oli se, että opiskelija oppi toimimaan vertaisena ja kuinka hän voi hyödyntää kehittymisessään vertaistilanteita.
Vertaistilanteissa oli pedagogisen vaikuttamisen piirteitä, kun vertainen pyrki rakentamaan keskustelunsa tulkinnoille ohjattavan opiskelijan osaamisesta tähdäten kohti
yhteisesti sovittuja päämääriä. Vertaistilanteissa ilmeni pyrkimys intentionaalisuuteen, kun opiskelija toimi niin, että opiskelija itse ja opiskelijakollega tilanteen jälkeen kokivat oppineensa jotain (Koskela 2009: 58–59). Kognitioiden rakentumisessa
tärkeää oli opiskelijakollegalta saatu palaute. Vertaistilanteiden yhteisöllinen dialogi- ja luottamusosaamisen merkitysverkosto kuvasi sitä, että opiskelijoissa tapahtui
tähän tematiikkaan liittyen kompetenssin kehittymistä.
Kun pyritään ymmärtämään yksilön asiantuntijuuden kehittymistä muuttuvan
työelämän kautta, pitäytyminen kulttuurisen osallistumisen näkökulmaan ei riitä.
Tiedon luominen ja käytäntöjen kehittäminen ovat asiantuntijuuden keskeisenä tehtävänä. Oppimista voidaan verrata innovatiivisiin tutkimusprosesseihin, joiden avulla kehitetään uusia ideoita ja toimintaa sekä oppimista tukevia välineitä ja käytäntöjä. (Hakkarainen ym. 2002, Tynjälä 2004, Suhonen 2008, Sarja 2011.) Tällaista asiantuntijuuden kehittymistä tiedonluomisena oli havaittavissa erityisesti yhteisöllisen
dialogi- ja luottamusosaamisen merkitysverkoston kohdalla. Opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen ilmeni siinä, että hän ymmärsi vertaistilanteiden vaatimukset
sekä pystyi sitoutuneesti toimimaan osaamisensa ja vuorovaikutuksensa tasolla.
Opiskelija tiesi itse, miten tuli toimia, ja hänellä oli eräänlaista oivalluskykyä ja
vertaistilanteen lukemisen taitoa. Edellytyksenä yhdessä tiedon luomiselle oli se,
että opiskelijoille oli muodostunut yhteinen kieli, yhteisyyttä tukeva luottamus ja
samankaltaiset tulkinnat asioista yhdessä (Pulkkinen, Marttunen & Laurinen 2008).
Monet opiskelijat saavuttaisivat parempia oppimistuloksia, mikäli heitä kannustettaisiin toimimaan aktiivisesti oman osaamisensa kehittämiseksi ja näkyväksi tekemiseksi. Osallisuus uuden luomiseen ja itsensä ylittämiseen oppimisyhteisön tuella
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saa aikaan oivalluksia yhteisöllisyyden tuottamasta innosta ja voimasta, mistä itse
asiassa on kyse, kun puhutaan kehittymisestä kohti ihmisyyttä ja asiantuntijuutta.
(Martikainen 2005: 260, Niemi ym. 2010, Sarja 2011.)
Opinnäytetyö poikkeaa ammattikorkeakouluopiskelijan muista oppimistehtävistä sen pitkäkestoisuuden, suunnitelmallisuuden ja työelämäläheisyyden edellyttävien
piirteiden vuoksi. Ajoittain opiskelijaan kohdistuva itsetietämisen ja -osaamisen
paine saattoi kehittyä taakaksi. Uuden perustan luominen omalle oppimiselle ja
toiminnalle oli vaativaa. Osa opiskelijoista toimi aikaisempien oppimiskäsitystensä
ja -strategioidensa varassa, mikä saattoi tehdä opinnäytetyöstä vertaistilanteineen
merkityksettömän tuntuista. Totutuista oppimisstrategioista ja käytänteistä irrottautuminen ja uusien omaksuminen ei tapahdu hetkessä ja saattaa olla jopa ylivoimaista. Osa opiskelijoista teki keskinäistä yhteistyötä muulloinkin kuin vain tutkimuksessa kuvatuissa vertaistilanteissa. Yhteistyö lisäsi keskustelua, mikä todettiin hyödylliseksi itsereflektion tukena. Yhteisöllisyys toimi myös opiskelijoiden tukena
uusia käytänteitä ja oppimisen syväsuuntautuvia malleja omaksuttaessa. Osalle
opiskelijoista työskentely vertaistilanteissa oli enemmän yksinopiskelua opinnäytetyön rakenteellisten asioiden parissa kuin yhteisöllistä tai dialogista työskentelyä.
Eri teoriakehyksiin ja niiden sisältöihin perehtyminen antoi näkemystä moninaisista mahdollisuuksista kehittää opinnäytetyön vertaistilanteiden didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja asiantuntijuuden kehittymistä tukevaksi (taulukko 37). Pedagogiikan kehittämiseen liittyy yhteisöllinen näkökulma. Aktiivisuutta edistävä yhteisö
rohkaisee opiskelijaa osallistumaan keskusteluun, kuuntelemiseen, reflektointiin ja
toimintaan. Opiskelijalle on tärkeää, että hän kokee situaatiossaan jonkun välittävän
oppimisestaan. (Sarja 2003b, Silkelä 2003, Martikainen 2005: 260–261.) Omista
kokemuksista, havainnoista ja ongelmista puhuminen ja yhdessä jakaminen kehittävät oppimisen laatua. Aktiivinen ja oppimisen omakohtaistuminen palvelevat myös
itsetuntemusta ja oman oppimisen itsesäätelyn kehittymistä (Silkelä & Väisänen
2005, Laine 2009).
Suhonen (2008) selvitti tutkimuksessaan, millaisia käsityksiä ammattikorkeakoulun opettajilla on tutkivasta ja kehittävästä työotteesta opettajan työssään ja siinä
työssä, johon he opiskelijoitaan kouluttavat. Tutkivan ja kehittävän työotteen tematiikkaan liittyen sivutaan tutkimuksessa myös opinnäytetyöhön liittyviä asioita.
Tutkija hämmästelee tuloksissaan sitä, että opettajat eivät tuoneet lainkaan esille
sosiaali- ja terveysalan ydinkysymyksiä, joiksi hän mainitsee esimerkiksi talouden
tiukkenemisen, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen karsimisen, väestön ikääntymisen, uhkaavaan työvoimapulaan valmistautumisen, teknologian kehi486

tyksen ja sen hyödyntämisen. Tutkivaa ja kehittävää työotetta luulisi tarvittavan
juuri keskeisimpien työelämän ongelmien ja kysymysten ratkaisemisessa, mutta
näihin liittyviä osaamistarpeita opettajat eivät tuoneet tutkimuksessa esille. Mihin
opettaja oikeasti suuntaa opiskelijan oppimista ja opetusta ammattikorkeakoulussa,
kun sitä suunnataan kohti työelämän asiantuntijuutta? Tulokset osoittivat, että se
josta puhutaan julkisuudessa tulevaisuuden osaamisen vaatimuksina, ei kohtaa aina
opettajien ajattelua. Tässä tutkimuksessani mukana olleista opiskelijoista suurin osa
on työelämässä vielä 40 vuoden kuluttua. Tulevaisuuteen suuntautuvan ja tulevaisuuden työkäytänteiden ennakoinnin pitää olla ammattikorkeakoulutuksessa ja asiantuntijuuden sisältöä määrittämässä koko ajan läsnä. Asiantuntijuutta kuvaavat
näkökulmat ovat muuttuneet kompetensseineen jo tämänkin tutkimuksen aikana
(Isopahkala-Bouret 2005, 2008, Arene 2006, 2010).
Tutkimuksessa korostui opiskelijan sisäinen ymmärryksen ja tietoisuuden kehittyminen. Asetus ammattikorkeakouluista (352/2003) ei sisällä opinnäytetyön tavoitetta opiskelijan omakohtaisesta, ihmisenä ja ihmisyyteen, kehittymisestä (Siljander
2002). Myös kansallisesta tutkintojen viitekehyksestä tasolta 6 ja valtakunnallisista
yhteisistä kompetensseista puuttuu ihmisenä itsessään kehittymisen tavoite (Arene
2010). Kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä tasolla 6 todetaan yhdessä tavoitteessa, että opiskelija ”kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnista ja kehittämisestä” ja valtakunnallisissa yhteisissä kompetensseissa eettisen osaamisen tavoitteissa todetaan, että opiskelija ”kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan
ja sen seurauksista sekä osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti” (Arene 2010). On tietysti vaikeaa tietää, millaiseksi opiskelijan tulisi kehittyä,
jotta hän pystyisi vastaamaan tulevaisuudessa eteen tuleviin asioihin. Koulutuksessa
tulee kehittää opiskelijoiden kykyä reflektoida omaa kehittymistään ihmisenä samoin kuin eettistä ajatteluaan ja toimintaansa. Vertaistilanteissa korostuneita tukevia, kehittäviä ja emotionaalisia ominaisuuksia ei kannata unohtaa ja uhrata kognitiivisen kehittymisen alle, vaan ne tulee ymmärtää ihmisenä olemisen ontologisena
ja sosiaalisuuden perustana (Koskela 2009: 62).
Tarvitaan koulutuksen ja koko pedagogisen toiminnan laadullista muutosta, jotta
pystytään vastaamaan ajan ja tulevaisuuden vaatimuksiin. Ei riitä se, että koulutuksessa tavoitellaan tiettyjä kompetensseja, vaan on kehitettävä ennen kaikkea toimintamalleja ja -tapoja, joilla niin opettajat, muu henkilöstö kuin opiskelijatkin ajattelevat ja käsitteellistävät omaa työtään. Opetuksen ja oppimisen laatua on arvioitu
useimmin prosessien kuin didaktisten ratkaisujen tuottaman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta (Toikka ym. 2007: 28–32). Tämä epistemologinen muutos on
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saatava mahdolliseksi ammattikorkeakoulukontekstissa opiskeleville ja työskenteleville (Suhonen 2008: 47, 52, 129, 185), mutta tämä ei riitä. Yhteisöllisyyttä tukeva
vuorovaikutus, asian hallinta ja ennen kaikkea opiskelijan kyky oppia hyödyntämään
ja soveltamaan oppimaansa tulee olla myös laadukkaan opetuksen ja opetusmenetelmien keskiössä. Vertaistilannetta voidaan pitää yhtenä tulevaisuuden toimintamallina, jossa todellistuvat opiskelijan aktiivinen positio, metakognitiivisen tietämyksen
kehittyminen, itseluottamus ja sosiaaliset prosessit. Tutkimukseni opiskelijat toivat
esiin myös piirteitä, joiden on katsottu kuuluvan työelämän peruselementteihin,
kuten asioiden kyseenalaistamisen ja vuorokuuntelukohtaamisen tärkeyden. Pedagogisen kehittymisen olennaisin muutos tulisi tapahtua tavassa ymmärtää opiskelija
holistisena ihmisenä ja hyväksyä, että kokemuksia ja oppimista tapahtuu myös oppilaitoksen ja työpaikan ulkopuolella. Kun opiskelija työstää opinnäytetyötään, hän on
oppimassa, ei näyttämässä osaamistaan.
Ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittäminen edistää ja edellyttää myös
opettajan ammatillista kehittymistä. Opettajan pitäisi pyrkiä kokeilemaan uutta, ja
suhde kollegoihin olisi aloitettava sitoutumisesta yhteistyöhön. Opettajien yhteistyö
on lisääntynyt, mutta yhteisöllisyys vähentynyt. Työssä suositellaan etsimään uutta
ja laajentamaan osaamista yhteisille kehittämisen rajapinnoille. Yhteisöllisyys on
opettajan voimavara pedagogisessa osaamisessa. Yhteisöllisyyden kehittäminen on
helpointa aloittaa hankkeissa, koska hankkeissa opettajien asiantuntijuus joutuu eri
tavalla koetukselle kuin opetuksessa ja kollegojen tuki koetaan välttämättömäksi.
(Vesterinen 2001, Savonmäki 2007.) Kouvo ym. (2011: 78) ovat todenneet opintojen
venymisen ja keskeytymisen syitä tutkiessaan, että opetuksen ja ohjauksen laatu,
oppilaitoksen pedagoginen johtajuus, opiskelijan vuorovaikutus opettajien ja opiskelutovereiden kanssa sekä koulutuksen työelämäyhteydet, ovat keskeisimpiä opiskelijan opintoja kannattelevia tekijöitä.
Uuden omaksuminen on ehto pedagogiikan kehittämisessä. Uuden kehittäminen, kokeileminen ja omaksuminen auttavat löytämään merkitystä omalle opetus- ja
ohjaustyölle. Tuloksia voi hyödyntää ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuksessa. Vertaistoiminta osoitti, että se luo perustaa opiskelijan oppimiselle ja muutokselle. Erilaisilla lyhyilläkin oppimistilanteilla on merkitystä opiskelijan kehittymiselle (Piirainen 2006), kun näkökulma on suuntautunut asiantuntijuuden muuttumiseen sen säilyttämisen sijaan. Tuntiessaan kehittyvänsä ja pysyvänsä mukana kehityksessä sekä opiskelija että opettaja arvostavat työtään.
Tutkimukseni pitkäkestoisuus kertoo, että ammattikorkeakouluissa on pedagogiseen kehittämiseen kiinnittyvää kontekstia. Omaa levollisuutta, pohdintaa, ihmet488

telyä ja pysähtymistä sisältäneet taukopaikkani siivittivät minut tähän pisteeseen.
Nyt kun julkaisen oppimisestani väitöskirjan, tarjoan myös muille asiasta kiinnostuneille lukijoille, kehittäjille ja tutkijoille mahdollisuuden päästä mukaan vertaistilannemaailmaan. Tätä kautta Kajaanin ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden opiskeluorientaatiot ja opinnäytetyön vertaistilanteissa asiantuntijuuden kehittymisen kuvaus ja tarkastelu voivat jatkaa matkaansa mitä odottamattomimpiin
suuntiin.
1.2

Tutkimuksen luotettavuus

1.2.1 Mixed methodsin luotettavuuden perusteet ja lähtökohdat
Kirjallisuudessa luotettavuuden arviointi vaikuttaa tarkoittavan selkeitä ”kertoimia”,
eikä niissä juurikaan pohdita ilmiön olemusta ja sen tulkinnan vaikeutta esitettyjen
luotettavuuskäsitteiden avulla. (Heikkilä 1998: 175–179, Nummenmaa ym. 1997:
203.) Myös Dellinger ja Leech (2007) viittaavat luotettavuutta kuvaaviin listoihin,
joiden soveltaminen tutkimuksen tekijälle on hämmentävää. Kun tutkija yrittää
soveltaa noita listoja mixed methodsin avulla tehtyyn tutkimukseen, hän on suorastaan mahdottoman tehtävän edessä (liite 16, kuvio 36 ). Luotettavuuden lähtökohtana Varto (1992: 63, 65) pitää tutkittavan ilmiön tematisointia, joka ilmenee tutkimuksessa ontologisten ja epistemologisten valintojen kohdentumisena ja tutkijan
omassa merkitysmaailmassa. Olennaisinta ei ole se, kuinka oikeaoppisesti tutkimus
teknisesti ja metodien osalta toteutetaan, vaan tärkeää on myös se, millaisessa suhteessa tutkimus on tutkimusongelmiin, tieteenfilosofiaan ja muihin tutkimuksiin
(Pitkäniemi 2009: 336).
Muun muassa Teddlie ja Tashakkori (2003) sekä Onwuegbuzie ja Johnson
(2006) ovat aloittaneet keskustelua mixed methodsin kriteerien kehittämisestä. Mixed methodsin ydin on siinä, kuinka hyvin tutkija integroi ja ”sulauttaa” erilaisia
suunnitelmia ja eri aineistoista tehtyjä päätelmiä tutkimuksessaan. Mixed methodsin
käyttäminen tuo tutkimukseen luotettavuuden moninkertaisen oikeutuksen. (Dellinger & Leech 2007.) Pohdin luotettavuutta soveltaen karkeasti Dellingerin ja Leechin
(2007) esittämää jaottelua mixed methodsin luotettavuuden arvioinnista. Heidän
kuvauksensa tutkimuksen luotettavuudesta perustuvat osin Teddlien ja Tashakkorin
(2003) sekä Onwuegbuzien ja Johnsonin (2006) näkemyksiin. Pitkäniemi (2009:
333) kannustaa tutkimuksen tekijää kokeilemaan irtiottoa rutiininomaisesta tavasta
hahmottaa tutkimus ja sen proseduuri.
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Dellinger ja Leech (2007) korostavat tutkimuksen kokonaissuunnitelman laatua.
Päämääränä tässä tutkimuksessa oli, että suunnitelma antaa parhaimman vastauksen
tutkimistani ilmiöistä. Lähtökohtana oli se, että eri metodeilla hankitut aineistot
yhdessä parantavat tutkimuksen kokonaisluotettavuutta asian ymmärtämisen osalta.
Tutkimuksen kokonaisuutta olen hahmottanut kuvioissa 1 ja 24, joista voi arvioida
myös mixed methodsin tarkoituksenmukaisuutta ja sopivuutta tutkimuksen tarkoitukseen nähden.
Paradigmojen yhdistäminen liittyi tutkimuksessani kuvattuun monimetodologisuuteen ja paradigmojen yhdistäminen loi tutkimukseen jännitteen. Yhdessä ne
mahdollistivat sekä opiskelijan henkilökohtaisen että vertaisryhmätason kehittymisen tarkastelun, samoin kuin ne loivat perustaa tutkimusprosessin etenemiselle.
Paradigmat suuntasivat näkökulman valintaa siihen, millaiseksi lopulta käsitin tutkimuskohteen ja -ilmiön. Ne ohjasivat myös tutkimuksessa käytettävien metodien
valintaa ja tulosten tulkintaa. Paradigmat muodostivat filosofisesti tutkimukseni
perusteltavissa olevan tutkimusorientaation. Tutkimukseni ikään kuin täyttyi pluralistisesti asioiden täydentäessä toisiaan. Rakensin tämän tutkimuksen eräänlaiseksi
paradigmojen dialogiksi, joka ilmentyy tutkimusprosessin valinnoissa, perusteluissa
ja raportoinnissa. Omat merkitysyhteyteni määrittivät sitä, miten muokkasin ja tulkitsin asioita tutkimuksen edetessä. Rauhalan (2009: 226) mukaan positivismin
ihanteista ei saa tulla pakkomielle, jota yritetään väkisin soveltaa ihmistutkimuksessa. Tällöin ihanteista tulee esteitä. Ihmistutkimuksessa tulee tavoitella ilmiöiden
ennustamisen sijaan ilmiön ymmärtämistä ihmisen yksilöllisten ja ainutkertaisten
piirteiden pohjalta (Lehtovaara 1994: 141), kuten tässä tutkimuksessa pyrinkin tekemään.
Tutkimuksessa käytettävä tietoperusta ja kirjallisuus korostuvat luotettavuuden
arvioinnin kokonaisuudessa (Dellinger & Leech 2007). Positivistiseen tutkimusparadigmaan liittyy käsitteiden tarkka määrittely ja operationaalistaminen luotettavan
tiedon saamiseksi. Hermeneuttisessa paradigmassa tutkija voi käyttää kirjallisuutta
tukena, mutta olennaista on, että ilmiön teoreettinen perusta kehittyy tutkimusprosessin aikana. Monimetodologisessa tutkimuksessa tämän lähtökohdan yhdistäminen
oli vaativaa. Siksi päädyin tutkimuksessa siihen, että opiskeluorientaatioiden osalta
noudatin positivistisen paradigman perinnettä ja vertaistilanteisiin liittyvän asiantuntijuuden kehittämisen osalta kuvasin esiymmärryksen jättäen sen ilmiön rajaamisen
osalta avoimeksi. Tutkimuksen alussa kuvaamani ja kirjallisuuteen perustuva esiymmärrys muodosti asioiden tarkastelun juonteen tutkimusilmiölle ja sitä kuvaaville
käsitteille. Opiskeluorientaatioiden osalta tietoperusta ei enää syventynyt vaan opis490

keluorientaatiot saivat kukin oman sisältönsä. Sovelluskelpoisten näkökulmien seulominen ammattikorkeakoulun opiskeluorientaation ja vertaistilanteiden kehittymistä tukevaa tarkastelua varten oli työlästä. Käyttämäni lähteet olivat siinä mielessä
luotettavia, että niiden käsittelemä tieto on sitoutunut johonkin kontekstiin, kuten
Longan ym. (2007) opiskeluorientaatioita koskeva tutkimus. Vertaistilanteiden osalta tietoperusta syventyi ilmiön tulkinnan kautta. (Ercika & Roth 2006, Dellinger &
Leech 2007.)
Käytetty kirjallisuus on tärkeä arvioitaessa tutkimuksen uskottavuutta. Dellinger
ja Leech (2007) toteavat, että tutkimustulosten vertaamisen ja vastaavien tulosten
etsimisen sijaan tulee pyrkiä kirjallisuuden kriittiseen, määrätietoiseen ja merkitykselliseen käyttämiseen tutkimusilmiön suunnassa. Tulosten ja käytetyn kirjallisuuden tulee olla pätevää esimerkiksi suhteessa osallistujien ja tutkimuksen kontekstiin.
Kuten tutkimusraportista käy ilmi, pyrin käyttämään asiantuntijuuden kehittymisen
ja ammattikorkeakoulukontekstin osalta mahdollisimman uutta kirjallisuutta. Jätin
tietoisesti hyödyntämättä niitä tutkimuksia, joissa keskityttiin pelkästään hoitotyön
opiskelijoihin, koska tutkimuksessani olivat osan aikaa mukana myös liikunta-alan
opiskelijat. Liikunta-alan opiskelijoihin liittyvän kirjallisuuden puute on tämän tutkimuksen luotettavuutta heikentävä asia. Toisaalta tutkimuksen kohteena olevat
ilmiöt ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille koulutusammatista riippumatta. Opinnäytetyöhön liittyvät aikaisemmat tutkimukset eivät sinällään olleet hyödynnettävissä
niiden erilaisten tutkimusintressien vuoksi. Opinnäytetyötä ja siihen liittyvää oppimista käsittelevään kirjallisuuteen perehtyessä törmäsin erilaisiin ongelmiin: lähteet
olivat joko yleisiä tai tiedekorkeakouluun liittyviä. Yleisyydellä tarkoitan, että käsikirjatyyppiset oppaat ja suppeat opinnäytetyötä koskevat selvitykset toistavat samankaltaisia perusteita lähinnä siitä, että opinnäytetyö on työelämäläheinen ja pro
gradu -tutkielmasta poikkeava. Viranomaislähteitä käyttäessä pyrin ottamaan huomioon niiden taustalla olevat intressit.
Vertaistilanteisiin liittyvä tietoperusta oli esiymmärrykseni mukaisesti avoin, ja
sen tietoperusta lähti holistisen ihmiskäsityksen sekä pedagogisen ja didaktisen
suhteen perusteista. Vertaistilanteisiin liittyvän asiantuntijuuden kehittymiseen liittyvä tietoperusta tarkentui kirjoitelmien ja kirjallisuuden kautta. Esiymmärrykseni
lähtökohdissa esitin lähdeviitteitä silloin, kun katsoin sen käsiteltävän asian ymmärtämisen kannalta tarpeelliseksi. Aukotonta asian inhimillinen tulkinta ei kuitenkaan
ole. Vertaistilanteisiin perustuvan asiantuntijuutta kuvaavan sovelluskelpoisen tietoperustan löytäminen ammattikorkeakoulukontekstiin tuntui alussa jopa mahdottomalta. Tutkimuksen luonteen vuoksi rakensin kirjoitelmalomakkeen väljäksi. Toi491

saalta kirjoitelman kysymykset suuntasivat opiskelijan huomion oppimista sekä
vuorovaikutus- ja ohjaussuhdetta koskeviin asioihin. Olennaista ei ollut vertaistilanteisiin liittyvän asiantuntijuuden kehittymisen käsitteen alan ennakolta rajaaminen.
Olen työskennellyt opinnäytetyötä koskevan opetuksen ja ohjauksen parissa
vuosikymmeniä, ja olen voinut perehtyä laajasti alan lähdeaineistoon. Olen tietoinen
siitä, mitä teoreettisia näkökulmia tutkimukseeni valitsin, mutta silti teoreettisen
kehyksen validiuden tarkastelu erityisesti tapaustutkimuksessa oli vaikeaa (Peuhkuri
2007). Se, miten onnistuin kirjallisuuden avulla kuvaamaan opinnäytetyön vertaistilanteisiin liittyvää asiantuntijuuden kehittymistä, jää myös lukijan arvioitavaksi.
Luotettavuutta voi pohtia myös lähdeaineistosta ja tietoperustasta mahdollisesti
puuttuvien tärkeiden asioiden kannalta.
Tutkimusongelmat ja niiden moninaisuus määrittelivät viime kädessä sen, millainen tutkimusasetelmasta muodostui. Samastakin tutkimusasetelmasta voidaan
johtaa erilaisia aineistonkeruumenetelmiä ja aineistoja (Pitkäniemi 2009: 332). Kyselylomakkeen ja sillä hankitun aineiston hankkimisen suunnittelin opinnäytetyöprosessiin alkuun sijoittuvaksi. Näin kvantitatiivinen aineisto tarjosi tukea kvalitatiivisen aineiston ymmärtämisessä ja syventämisessä. Käytin tutkimuksessa jaksottaista, osittaista ja eriaikaisesti kerättävien aineistojen mixed methods -menetelmää
(kuvio 2), jonka tavoitteena oli opiskeluorientaatioiden ja vertaistilanteisiin liittyvän
ilmiön kokonaisuuden hahmottaminen ja vahvistaminen. (Patton 2002, Creswell
2003, Johnson & Onwuegbuzie 2004, Leech & Onwuegbuzie 2009.) Tältä osin päämääräni oli saada erilaisia aineistoja ja tuloksia siten, että kyselyaineisto tuottaisi
yleisiä opiskeluorientaatioita kuvaavia piirteitä, mutta kirjoitelmat tuottivat aineistoa
yksittäisen opiskelijan henkilökohtaista kokemuksista vertaistilanteessa oppimisesta.
Opiskelijan kirjoitelmien avulla hankitut aineistot muodostivat tutkimuksen pääaineiston lähestyä opiskelijan asiantuntijuuden yksilöllistä kehittymistä.
Dellingerin ja Leechin (2007) mukaan suunnitelman laatuun sisältyvät myös
kvantitatiivisen tutkimusotteen ulkoista validiteettia koskevat asiat: henkilö- ja osiootos sekä ekologisuus. Nämä tukevat tutkimuksen lähtökohtien huolellista suunnittelua ja pyrkivät varmistamaan myös kohdejoukon ja kontekstin tarkoituksenmukaisuuden. Ulkoinen validiteetti koskee tulosten yleistettävyyttä (Nummenmaa ym.
1997, Alkula ym. 1999), ja se edellyttää osio- ja henkilöotoksen edustavuuden arviointia. Tutkimukseni on tapaus- ja kokonaistutkimus, eikä tavoitteena ollut tutkimustulosten yleistäminen. Tapauksen muodostavat Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikki terveys- ja liikunta-alan opiskelijat, jotka aloittivat opinnäytetyön lukuvuonna
2007–2008 (N=116), ja näin kohdejoukon valinta oli harkinnanvarainen sekä tarkoi492

tuksenmukainen. Yleistäminen tarkoittaa lähinnä horisontaalista asian tarkastelua
ammattikorkeakoulussa. Kirjoitelmien osalta tutkimuksen tapauksen muodostavat
vertaistilanteet.
Peuhkurin (2007: 130–148) mukaan yleistettävyyteen liittyy kaksi jännitettä:
jännite yksittäisen ja yleisen tapauksen välillä sekä jännite empiirisen ja teoreettisen
orientaation välillä. Taustalla on kysymys tiedonintressin erilaisesta tulkinnasta, ja
se ilmenee tutkimusongelmien ja tavoitteiden asettelussa. Tavoitteet ohjasivat tapaustutkimuksen suuntaisesti minua lähestymään ilmiötä mixed methods -näkökulman mukaisesti. Tapaustutkimusta voidaan harvoin tehdä selkeästi hypoteettisdeduktiivisen tutkimusmallin mukaisesti. Tapauksen valinta perustuu empirian ja
teorian väliseen vuoropuheluun, jossa vähitellen tarkennetaan, mistä ilmiössä on
teoreettisesti kysymys. Kukkonen (2007: 152) kuittaa asian sanomalla, ”että yleistys, joka voidaan fenomenologis-hermeuttisessa tutkimuksessa tehdä, on että ei
tehdä yleistyksiä”.
Osio-otos kuvaa tässä tutkimuksessa sitä, miten kattava poiminta kaikista opiskeluorientaatioita koskevista ulottuvuuksista on onnistuttu tekemään. Tutkimukseen
valitut osiot edustavat opiskeluorientaatioiden niitä ulottuvuuksia, joita erityisesti
Lonka ym. (2007) ovat korostaneet opiskeluorientaatiota mittaavan mittarin kehittämisen yhteydessä. Kuten tuloksissa toin esille, tämän tutkimuksen sekä Longan
ym. (2007) että Sappisen (2006) ja Korhosen (2003) tutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia. Liikunta-alan opiskelijoista ei ollut käytettävissä aikaisempia opiskeluorientaatioita koskevia tutkimuksia (Mäkinen & Olkinuora 2002, Mäkinen &
Nurmi 2003), joten tältä osin tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset ovat ainutlaatuisia. Ekologisella luotettavuudella ymmärrän tässä yhteydessä sitä, miten tietoperusta liittyy siihen kontekstiin, jossa sitä tutkitaan ja sovelletaan (Korhonen 2003:
255). Tämän tutkimuksen osalta ekologista luotettavuutta on vaikea arvioida, koska
vastaavankaltaisia tutkimuksia ei ollut vertaisten ja vertaistilanteiden osalta käytettävissä. Toisaalta opiskeluorientaatioita kuvaava tietoperusta soveltuu kaikille korkeakouluopiskelijoille ja kyselylomakkeeseen tietoperustaa sovellettiin ammattikorkeakoulukontekstiin sopivaksi.
1.2.2 Aineistojen hankintaan liittyvät luotettavuustekijät
Aineistojen hankintaan liittyvää luotettavuutta on kuvattu perinteisesti mittarin ja
mittaustilanteen validiteettina ja kvalitatiivisen tutkimusprosessin kriteereillä, esimerkiksi kyllästeisyydellä tai merkityksellisyydellä. Onwuegbuzie ja Johnson
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(2006) korostavat sitä, mitä tutkija teki tai miten toimi turvatakseen hyvät aineistot,
miten tutkija yhdisti aineistot ja mikä oli kunkin aineiston merkitys. Luotettavuuden
arviointi on suhteutettava tutkittavaan ilmiöön eli tässä tapauksessa opiskeluorientaatioiden selville saamiseen ja vertaistilanteiden merkitykseen opiskelijan asiantuntijuuden kehittymiselle.
Hyvien aineistojen saamisen edellytyksiä kuvaan molempien tiedonkeruumenetelmien osalta. Mittarin validiteetin avulla arvioidaan mittarin kykyä mitata sitä,
mitä on tarkoitus mitata. Dellingerin ja Leechin (2007) mukaan tämän määritelmän
on maininnut Garrett jo vuonna 1937, ja se ei vastaa enää riittävästi nykyisiin erilaisiin tutkimusasetelmien vaatimuksiin. Yleisimmin arvioitavina ovat mittarin käsite-,
sisältö- ja kriteerivaliditeetti. Käsitevaliditeetti ilmaisee, miten kattavasti mittari
peittää tutkittavan ilmiön ja miten onnistunut teoreettinen lähestymistapa on. Käsitevaliditeetti koskee teoreettisen ja empiirisen käsitteistön vastaavuutta: miten mittari kykenee tavoittamaan opiskeluorientaation käsitteen laajuuden. Tietoperustassa
tarkastelin opiskeluorientaation käsitettä ja sen sisältöä laajasti ja kuvasin operationaalistamisen kautta myös opiskeluorientaatioita mittaavan MED NORD -kyselymittarin (osa II, luku 2). Olen kuvannut kysymyksen pääsisällön, opiskeluorientaatioulottuvuuden, kysymyksen operationaalisen sisällön ja kysymyksen alkuperäisen
mittarin (taulukko 7). Käsitevaliditeetin yhteydessä on tärkeää pohtia myös käytettyä kirjallisuutta, jota pohdin jo aikaisemmin.
Käsitevaliditeetin arvioinnissa käytetään käsiteanalyysiä, faktorianalyysiä ja
rinnakkaismittausta (Nummenmaa ym. 1997, Yli-Luoma 2000). Opiskeluorientaatioiden sisällöllisen rakenteen kuvaamisessa suhteessa tietoperustaan käytin faktorianalyysiä, jota pidetään luotettavimpana käsitteen validiteetin testauksen muotona.
Aineiston analyysi eteni tunnuslukujen tarkastelun jälkeen siten, että suoritin
osiomuuttujilla eksploratiivisen faktorianalyysin. Kun faktorianalyysillä saadaan
faktorit, jotka sopivat tietoperustaan, käsitevaliditeetti on hyvä. Faktoriratkaisut
kuvaavat aikaisemmin laadittua MED NORD -kyselymittarin tietoperustan samansuuntaisuutta. Käsitevaliditeetti suhteessa tietoperustaan on kattava, koska faktorianalyysianalyysi tuotti kymmenen toisistaan poikkeavaa faktoria ja tältä osin niitä
voi pitää reliaabeleina ja yleistettävinä. Faktorit antavat laajan käsityksen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opiskeluorientaatioista. Kvantitatiivisen aineiston käsittelyn ja analysoinnin perusteissa kuvasin faktoriratkaisun valintaa käyttäen perusteluissa Cattellin scree-testiä, Kaiser-Meyer-Olkinin (KMO) mittaa, muuttujien poisjättämistä heikkojen kommunaliteettien vuoksi sekä faktoreiden perustella muodos-
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tettujen summamuuttujien Cronbachin alfaa, joka vaihteli välillä .884–.657. (Erätuuli ym. 1994, Yli-Luoma 2000.)
Saadut faktorit kuvaavat hyvin opiskeluorientaatioita, mutta tulosten kokonaistulkinnan kannalta on huomattava, että faktoreiden selitysosuudet olivat 49,6 prosenttia (F1–F7) ja 58,7 prosenttia (F8–F10). Näin faktorit jättävät yhdessä selittämättä muuttujien varianssista noin puolet. Siksi olin varovainen tulosten tulkinnassa,
johtopäätöksissä ja aineistojen sulauttamisessa. Se, että eri aineistot tukivat ja täydensivät toisiaan, lisää tutkimukseni luotettavuutta. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio -faktori kuvasi toisen opiskelijan tärkeyttä ongelmatilanteissa. Yhteistoiminnallisen, itseluottamuksen ja optimismin opiskeluorientaatiot kuvasivat opiskelijan ”itsekästä” itsearviointia selvitä hankilastakin tilanteista. Tätä tuki
myös itseensä luottavan menestyjän klusteri. Kuitenkin laadullinen aineisto osoitti
alussa, että opiskelijalta puuttui itseluottamus. Vertaisuus toi uuden ja erilaisen position, joka oli opiskelijalle tuntematon ja aiheutti epävarmuutta. Tämä ilmeni myös
vuorovaikutuksettomuutena, luottamuksen puutteena ja jopa vertaistoiminnan mitätöimisenä. Opinnäytetyöprosessin edetessä itseluottamukseen liittyvät maininnat
lisääntyivät. Vaikka faktorit selittivät vain osan muuttujien vaihtelusta, ne auttoivat
varsinkin ensimmäisen vertaistilanteiden aineiston tulkinnan osalta tarkastelemaan
asioita kriittisesti. Tulokset olivat osin erilaisia samansuuntaisuudessaan, ja näin
kaikki aineistot yhdessä paransivat tutkimuksen kokonaisluotettavuutta.
Kyllästeisyys tarkoittaa sitä, että tutkija on saanut ilmiöstä kaiken olennaisen
tiedon (Nikkonen 1997: 147). Kyllästeisyydellä tarkoitan tässä tutkimuksessa lähinnä sitä, että pyrin hankkimaan aineiston jokaiselta Kajaanin ammattikorkeakoulussa
opinnäytetyön vuosina 2007–2008 aloittaneelta terveys- ja liikunta-alan opiskelijalta
opinnäytetyöprosessin ajalta ja analysoimaan kirjoitelmat perusteellisesti uuden
tiedon esille saamiseksi. Kirjoitelmien tuottama aineisto oli monipuolinen, mistä
kertoivat saadut teemat, merkityskokonaisuudet ja -verkostot. Aineiston kriteerinä
tulisikin olla sen tarkoituksenmukaisuus ja mahdollisuus ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen, ei aineiston laajuus tai tiedonantajien määrä (Patton 2002: 242–245). Sekä
kysely että kirjoitelmat tuottivat yhdessä kokonaisaineiston, joiden perusteella sain
käsityksen opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymisestä ja siihen suuntautuvasta
tematiikasta. Olivathan vastaajina kaikissa tilanteissa samat opiskelijat.
Sisältövaliditeetti kuvastaa sitä, kuinka tutkimuksessa käytetty käsite on pystytty operationalisoimaan mitattavaan muotoon (Alkula ym. 1999, Nummenmaa ym.
1997). Opiskeluorientaatioita mittaavat yksityiskohtaiset kysymyssarjat jaoin viiteen
eri osioon. Kuhunkin osioon sisältyivät kysymykset, jotka olivat aikaisemmissa
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tutkimuksissa saaneet faktorille latautuessaan korkeita latausarvoja ja osoittautuneet
hyviksi summamuuttujien muodostamisessa. MED NORD -mittarissa olevia väittämiä on kehitetty ja esitestattu aikaisemmin jo useissa kansallisissa (mm. Mäkinen &
Olkinuora 2002, Mäkinen & Nurmi 2003) ja kansainvälisissä (Entwistle & Ramsden
1983, Vermunt & van Rijswijk 1998, Lonka ym. 2007) tutkimuksissa. Longan ym.
(2007) ja Sappisen (2006) tutkimuksissa on käytetty muodoltaan ja rakenteeltaan
samoja väittämiä ja osioita kuin tässä tutkimuksessa. Myös Mäkisen ja Olkinuoran
(2002) kehittämässä IGSO-mittarissa on testattu samoja väittämiä ja todettu ne hyvin mittaaviksi. Tutkimuksessa tulisi aina ottaa huomioon myös kansallisessa tutkimuksessa ilmenevät kulttuuriset tekijät, jotka aiheuttavat vinoumaa (Lehtinen 2004).
Myös Lonka ym. (2007) toteavat, että kyselylomakkeet ja niiden väittämät ovat
herkkiä yksityiskohdille ja yksilöllisille tulkinnoille ja MED NORD -mittarin kääntäminen ruotsalaiseen kulttuuriin kestikin useita vuosia. Sisältövaliditeettia saattoi
heikentää kysymysten muotoileminen tiedekorkeakoulukontekstista ammattikorkeakoulukontekstiin.
Esitestauksella on tärkeä merkitys sisältövaliditeetin arvioinnissa. Kyselylomakkeen esitestausta olen kuvannut aikaisemmin osan II luvussa 2. Kirjoitelmalomakkeen osalta en tehnyt esitestausta. Lähdin käsityksestä, että jokainen opiskelija
tulkitsee kysymykset omalla tavallaan. Aineiston analyysi osoitti, että opiskelijan
kokemukset muuttuivat opinnäytetyöprosessin aikana. Kirjoitelmalomakkeen kysymysten arvioinnista, määrästä ja laadusta kävin toki keskusteluja asiantuntijoiden
kanssa. Nummenmaan ym. (1997) mukaan kriteerivaliditeetin näytön hankkiminen
on lähinnä vaihtoehtoisten tulkintojen etsimistä. Kriteerivaliditeetin oikeutusta en
pohtinut, koska käsitän opiskeluorientaatiot ja vertaistilanteissa oppimisen dynaamiseksi ja laadullisiksi ilmiöiksi.
Mixed methodsissa käytetyt aineistonkeruumenetelmät täydensivät aineistojen
tuottamisen osalta toisiaan, ja ne tuottivat erilaista aineistoa erilaista konteksteista,
mikä oli otettava huomioon aineistojen yhdistävässä tarkastelussa. Kyseessä oli
osittainen aineistojen yhdistäminen, jota käytetyt menetelmät myös oppimisen osalta
tukivat. On syytä todeta, että vertaisen ja ohjattavan opiskelijan keskustelujen nauhoittaminen tai videoiminen olisi rikastuttanut aineistoa. Tutkimukseni monimetodologisten sitoumusten mukaisesti ymmärrän opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymisen oppimisen kannalta yksilöllisesti konstruoiduksi ja koko ajan konstruoituvaksi
ilmiöksi. Siksi opiskeluorientaatioille ja vertaistilanteissa oppimiselle ei ole vakioitua olemusta, joka voidaan saada selville mitä erilaisimmilla aineistonkeruumenetelmillä tai vielä suuremmalla vastaajien määrällä.
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Ercika ja Roth (2006: 20–23) esittävät, että tutkimuksen ilmiö on aina samanaikaisesti sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen. Olennaista on, että mixed methodsiin liittyen tehdään eri tason päätelmiä eri ulottuvuuksissa. Matalan tason päätelmiksi he mainitsevat kontekstin, erityisen yksityiskohdan tai tärkeän yksittäisen
asian. Korkea tason päätelmiä ovat puolestaan universaalisuus, yleisyys ja abstraktio. Tutkimuksessa tulee sallia sekä matalan että korkean tason päätelmiä samanaikaisesti. Tutkimuksessani olin samanaikaisesti kiinnostunut opiskelijasta yksilönä ja
vertaistilanteen jäsenenä. Opiskelijan ymmärtäminen eri tasoilla mahdollistui eri
aineistojen avulla samoin kuin opiskelijan oppimisen arviointi eräänlaisena jatkumona, jonka puitteissa pystyin tekemään eriasteisia päätelmiä matalasta (esimerkiksi
teemat) korkean tason (merkityskokonaisuudet ja opiskeluorientaatiot yhdessä) tulkintaan.
Tiedonkeruutilanteisiin liittyvät luotettavuutta lisäävät tai heikentävät tekijät
ovat monentasoisia. Kyselyaineiston tiedonkeruutilanteissa olin itse paikalla. Vastaamistilanteiden ilmapiiri ja intensiteetti oli korkea. Kyselylomakkeiden tarkastelu
osoitti, että opiskelijat olivat vastanneet kysymyksiin huolellisesti ja kysymyskohtaista vastaamattomuutta ei juuri esiintynyt. Vastaajilla oli tehtäväorientaatio, jota
voisi nimittää myös sitoutuneeksi orientaatioksi. Kyselyn vastausprosentti oli 81.
Oppimiseen liittyvien asioiden kyselemistä ei pidetä sensitiivisenä eikä ongelmallisena asiana. Opiskelijoiden halu antaa todellisuutta kauniimpi kuva itsestään saatiin
minimoitua, kun kyselylomakkeessa käytettiin kysymyksiä, jotka mittasivat sekä
opiskelijoiden ideaaleja että käytännössä toteuttamia opiskelunäkemyksiä. Onwuegbuzie ja Johnson (2006) korostavat luotettavuuden pohdinnassa tärkeänä myös sitä,
miten tutkija oli itse aineiston keruutilanteissa ja tutkimuksessa läsnä ja miten hän
salli suunnitelman ja asioiden muuttumisen.
Todellisuuden ja aineiston keruun välistä luotettavuustarkastelua ei voida sivuuttaa kokonaan. Vastaamisorientaation lisäksi tuloksiin vaikuttavat vastaustilanne,
ajankohta ja vastaamispaikka. Opiskelijat vastasivat kyselyyn lähituntien aikana ja
aikaa varattiin niin, että kaikki ehtivät vastata. Luotettavuutta lisäävänä tekijänä
pidän sitä, että opiskelijat vastasivat kyselyyn juuri ennen opinnäytetyön aloittamista. Tutkimuksen kohteena olevat ilmiöt liittyivät juuri niihin asioihin, jotka opiskelijoille itselleen olivat tiedonkeruun hetkellä ajankohtaista, mikä lisäsi aineiston aitoutta. Ajoitin aineistonkeruumenetelmien integroinnin opiskelijoiden opinnäytetyöprosessin pitkäkestoisuuteen tasaisesti, ja siltä osin se vastaa myös tutkimuksen
tarkoituksenmukaisuutta. Vertaistilanteiden osalta opiskelijat raportoivat kokemuksensa omalla ajallaan ja valitsemassaan paikassa. Olennaista on pohtia sitä, kirjoitti497

vatko opiskelijat totuudenmukaisesti omasta kokemuksestaan vertaistilanteessa
(Alasuutari 2007).
Opiskelija kirjoitti kokemuksestaan niin sanotussa kokemuksen toisessa vaiheessa, jossa hän irrottautuu vertaistilanteesta ottamalla siihen etäisyyttä. Opiskelija
ikään kuin katselee vertaistilannetta uudelleen, tulkitsee, jäsentää ja selventää kokemuksiaan kauempaa. Kirjoittaessaan hän suuntasi ajatuksensa siihen, mitä vertaistilanteessa tapahtui ja miten hän sen koki. Kirjoitelmien sisällöt ja laajuudet osoittivat, että opiskelijat kuvasivat kokemuksiaan vertaistilannetta samanaikaisesti reflektoiden ja siksi sain myös vastaukset tutkimusongelmiin. Kirjoitelmien yksilöllinen
vaihtelu oli kuitenkin huomattavaa. Nikkosen (1997: 217) mukaan aineiston uskottavuuden arvioinnissa täytyy kiinnittää huomiota siihen, että tutkittava asia on todella tapahtunut vastaajan elämässä. Osa opiskelijoista palautti kirjoitelman viikkojen
kuluttua vertaistilanteesta, ja näissä kirjoitelmissa sisällöt olivat poikkeuksetta suppeita ja toteavia. Rauhala (2009: 209) toteaa, että ihmisen on lähes aina vastattava
kuitenkin itse tekemisistään tai tekemättä jättämistään.
Uskottavuus viittaa siihen, miten ”totuus” on rakentunut tutkijan ja tiedonantajien kesken (Nikkonen 1997, Eskola & Suoranta 1998: 212) eli miten tutkijana olen
saavuttanut tutkittavien luottamuksen sekä tutkittavan todellisuuden ja miten olen
saavuttanut tulosten totuudenmukaisuuden. Pidin läheistä suhdetta opiskelijoihin
voimavarana. Tunsin opiskelijat kohtalaisen hyvin, ja se helpotti minua pitämään
heihin tiivistä yhteyttä. Luottamus ilmeni siinä, että tiedonantajat palauttivat kirjoitelmat minulle omalla nimellään sähköpostitse. He kuvasivat asioita ja tuntojaan
värikkäästi ja käyttivät jopa henkilöiden nimiä kuvauksissaan. Kirjoitelmien toistaminen kolme kertaa (yhteensä kuusi kirjoitelmaa) prosessin aikana lisäsi vastaajien
luottamuksen syntymistä, sillä liikunta-alan opiskelijoita lukuun ottamatta 80–90
prosenttia opiskelijoista kirjoitti kaikki kuusi kirjoitelmaa. Kirjoitelmien osalta vastausprosentit olivat 69, 85 ja 94, vaikka palautusprosenteilla ei tässä ole vastaavaa
merkitystä kuin kvantitatiivisessa tutkimusotteessa.
Ontologisen ihmiskäsitykseni mukaan pidin jokaista palautettua kirjoitelmaa
tutkimukseni kannalta yhtä arvokkaana. Kirjoitelmien palauttaminen toi varmuuden
tunteen siitä, että opiskelijat tapasivat toisiaan vertaistilanteissa ja sitoutuivat tutkimukseeni. Muutamat opiskelijat kirjoittivat ylimääräisiä vertaistilannekuvauksia.
Liikunta-alan opiskelijoiden pysyminen mukana tutkimuksen loppuun saakka olisi
rikastuttanut tuloksia. Mielenkiintoista olisi ollut havaita, miten liikunta-alan substanssi olisi aineistossa näyttäytynyt. Aiheanalyysin ja opinnäytetyösuunnitelman
vertaistilanteiden osalta käsittelin liikunta-alan opiskelijoiden aineistot tasapuolises498

ti samoin kuin toin tuloksissa esille heidän autenttisia ilmauksiaan. Autenttisista
ilmauksista ei voi päätellä, minkä koulutusalan opiskelijan kuvauksesta on milloinkin kyse.
Osasin varautua myös prosessin aikaisiin ongelmiin kuten siihen, että opinnäytetyöprosessi ei kaikilla etene suunnitellusti, kaikki vertaiset eivät sitoudu ja kirjoitelmia ei palauteta. Oma sisäinen hallinnan tunne opinnäytetyöprosessien kokonaisuudesta antoi minulle mahdollisuudet ymmärtää opiskelijoiden yksilöllisiä kokemuksia vertaistilanteista. Vertaistilanteista myös keskusteltiin lähitunneilla. Vastaajilla oli tiedossa tutkimuksen tavoite ja tarkoitus ja se, että he pystyvät omalla osallistumisellaan kehittämään opinnäytetyöprosessia samalla, kun vertaistilanteet tukevat heidän asiantuntijuutensa edistymistä. Tutkimus täyttää aitouden kriteerin, kun
aineiston hankinnassa vallitsi keskinäinen luottamus sekä yhteisymmärrys minun ja
opiskelijoiden kesken.
1.2.3 Tulkintojen pysyvyys
Teddlie ja Tashakkori (2003) korostavat tulkintojen pysyvyyden arviointia. Tämä
käsittää tulkintojen johdonmukaisuuden, yksimielisyyden ja selvyyden sekä teoreettisen johdonmukaisuuden ja mixed methodsin merkityksen arvioinnin. Kvantitatiivisen aineiston osalta tulkinnan pysyvyydessä korostuu mittarin reliabiliteetti (Alkula
ym. 1999). Nummenmaa ym. (1997: 203) toteavat, että virhelähteitä pidetään saatujen tulosten vaihtoehtoisina tulkintoina, ei heikkouksina. Mittarin ja mittauksen
reliabiliteettia voidaan arvioida eri näkökulmista, joita ovat mittarin mittausten pysyvyys, mittarin osioiden sisäinen johdonmukaisuus ja mittaustulosten vastaavuus.
Tässä tutkimuksessa tällaista luotettavuutta voidaan arvioida kyselymittarin osalta.
Mittarin pysyvyyttä arvioidaan mittaamalla ilmiötä samalla mittarilla samantyyppisessä tai samassa kohdejoukossa useita kertoja ja arvioimalla, kuinka pysyvä
tulos eri mittauskerroilla saadaan. Tutkimuksessa käytetty kyselymittari on kehitetty
aiemmissa tutkimuksissa toimiviksi todetuista mittareista ja niiden väittämistä
(Lonka ym. 2007). Kyselymittarin historiallisen kehityksen olen kuvannut aiemmin
tässä tutkimuksessa. MED NORD -mittarin reliabiliteettia on testattu viimeksi Sappisen (2006) ja Longan ym. (2007) tutkimuksissa. Aikaisempien tutkimustulosten ja
tutkimukseni kyselytulosten perusteella mittaria voidaan pitää reliaabelina opiskeluorientaatioita mittaavana mittarina. Ilmiön oletetaan olevan jatkuva, jos se on
todettu samankaltaisena eri aikoina (Alkula ym. 1999, Anttila 2006).
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Mittarin sisäinen johdonmukaisuus tarkoittaa sitä, miten mittarin eri osiot mittaavat samaa asiaa. Mitä useampia osioita voidaan käyttää, sitä vakuuttavampaa
saatu tieto on. (Anttila 2006.) Tähän johdonmukaisuusreliabiliteetin arvioimiseen
käytetään puolitusmenetelmää (split-half) ja osioanalyysejä. Usein käytetty arviointimenetelmä on Cronbachin alfa-kerroin, jossa arvot 0,70–0,80 ovat tasoltaan hyviä.
Sappisen (2006) tutkimuksessa mittari jaettiin keinotekoisesti kahteen osaan ja saadut Cronbachin alfa-kertoimet osoittivat, että mittarin reliaabelius oli yli .60, lukuun
ottamatta pintasuuntautuvaa oppimista, jonka kerroin oli .58. Longan ym. (2007)
tutkimuksessa sama osio sai eri mittauskerroilla alfakertoimet .60 ja .70. Myös Korhonen (2003) käytti väitöskirjassaan ASI- ja ILS-mittareista jo useaan kertaan testattuja väittämiä, jotka liittyivät oppimisen suuntautumiseen ja säätelystrategioihin.
ASI-mittarin osalta muun muassa Entwistle (1988) on tutkimuksessaan osoittanut
mittarin reliabiliteetin hyväksi. Tulkinnallisesti tämän tutkimuksen faktorit olivat
selkeitä ja niitä voidaan pitää reliaabeleina Cronbachin alfa-kertoimien ollessa .65–
.88. On muistettava myös, että faktorit selittivät opiskeluorientaatioihin liittyvistä
muuttujista noin 50 prosenttia ja siten puolet muuttujien vaihtelusta jäi selittämättä.
Myös tämän vuoksi opiskeluorientaatioiden sulauttamisen laadullisen aineiston
tuloksiin tein varovaisen harkiten.
Opiskeluorientaatioita koskevat tulokset raportoin loogisesti siten, että myös
tutkimuksen lukija ymmärtää tekemäni ratkaisut ja voi seurata tulosten muotoutumista. Kirjoitelma-aineiston uskottavuutta lisää se, että sain lähes kaikki kirjoitelmat
sähköpostitse ja saatoin siirtää ne sellaisenaan yhteiseen tiedostoon. Näin vältin
litteroinnissa tapahtuvat tulkinta- ja käsittelyvirheet. Vaikka opiskelijoiden kirjoitelmat muuttuivat ja abstrahoituivat oman tulkintani kautta, pyrin lisäämään tulosten
ja tulkintojen aitoutta antamalla opiskelijoiden äänen kuulua niissä mahdollisimman
paljon. Patton (2002: 495) mainitsee, että vastaajan äänen käsite on tärkeä. Opiskelijan kokemaa vertaistilannetta ei voinut kuvata ja tulkita yhdellä tavalla, koska kuvaukset muodostuivat erilaisista kokemuksista. Opiskelijoiden erilaisten äänten kuunteleminen auttoi tuomaan esille yksilöllisiä näkökulmia asiantuntijuuden kehittymisestä. On vaikea erottaa analyysin tekeminen ja luotettavuuden arviointi, koska tutkijana jouduin koko ajan perustelemaan tekemiäni ratkaisuja ja ottamaan kantaa
analyysin uskottavuuteen (Eskola & Suoranta 1998: 212).
Aineistojen luokittelu, teemoittelu ja tyypittely ovat olleet avainasemassa kaikissa aineistoissa. Aloitin laadullisen aineiston analyysin induktiivisesti, mutta tulkintaprosessini syventyessä opiskeluorientaatiota kuvaavat tulokset alkoivat väistämättä ohjata osin analyysiä. Tässä vaiheessa tietty esiymmärrykselleni oli jo vahvis500

tunut, koska olin raportoinut ja tulkinnut kyselyaineiston. Kirjoitelmien vuorottelevassa induktiivisessa ja deduktiivisessa aineiston koodauksessa ja luokittelussa tekemieni ratkaisujen perusteiden kuvaaminen ja ymmärtäminen oli tärkeää. Jokainen
aineisto oli aina uusi tutkimuksen aloitus, koska opiskelijoiden asiantuntijuus kehittyi ja kokemukset muuntuivat. Siten jokainen aineisto edellytti uuden analyysimenetelmän kehittämistä. Aineiston analyysin ja tulkinnan dynaaminen luonne johti siihen, että kukin aineisto sai lopullisen muotonsa aineiston tematisoivasta luonteesta.
(Varto 1992: 99, Eskola & Suoranta 1998: 220–223.) Yritin aineistoja lukiessani
muistaa sen, että tutkimuskohde on aina toinen kuin minä, joten hermeneuttiseen
lukutapaan liittyen tärkeää oli omista asenteista irtaantuminen. ”Tutkija on lukemassa ilmiötä ja hänen on pyrittävä lukutapaan, jossa hän tunnistaa erillään luettavansa
ja oman tapansa lukea” (Kukkonen 2007: 159). Siksi olen raportissa pyrkinyt tuomaan esille oman teoreettisen herkkyyteeni aiheeseen, aineistoon ja tulkintoihini.
Ensimmäisen kirjoitelma-aineiston tuloksena saadut teemat muuttuivat vähitellen sisällöllisesti, osa jäi pois ja osa pysyi sisällöllisesti samansuuntaisena viimeiseen kirjoitelmaan saakka. Teemojen kuvailussa olivat sisältöjen kuvausten osalta
kyseessä matalan tason tulkinnat, jolloin esitin tietoisesti konkreettisia esimerkkejä
ja opiskelijoiden tärkeinä pitämiä yksittäisiä asioita (Ercika & Roth 2006). Vähitellen teemojen sisällöt jäsentyivät ja täyttyivät sisällöllisesti omiksi kokonaisuuksiksi.
Hermeneuttisen prosessin avulla oma merkitysperspektiivini avartui ja syveni, jolloin tapahtui ymmärtämistä toisin sanoen tutkimuskohteen muotoutuminen uudeksi
kokonaisuudeksi (Varto 1992: 64, Lehtovaara 1994: 19–23, Eskola & Suoranta 1998:
221).
Olen kuvannut kunkin kirjoitelma-aineiston analyysissa ja tulkinnassa, miten
jatkuvan vertailun ja päättelyn avulla palasin alkuperäisiin aineistoihin ja varmistin
tekemäni tulkinnan pysyvyyden. Tulosten merkityksellisyyden löytyminen tutkittavan ilmiön yhteydessä vaati kuvattujen vertaistilanteiden ja opiskeluorientaatioiden
yhteyden ymmärtämistä. Olen kuvannut tutkimuksessa omaa esiymmärrystäni ja sen
muotoutumista tarkkaan, mistä lukija voi päätellä ennakkokäsitysten merkitystä
tekemiini tulkintoihin. Kuten Heidegger (2000: 197) sanoo, ymmärryksen kehä ei
ole ongelma vaan mahdollisuus ymmärtää ihmisen olemista. Varton (1992: 59) mukaan tutkijan on löydettävä mieli tulkinnan kohteesta eikä sitä saa sinne kuljettaa.
Mieli viittaa tutkittavan elämismaailman kokonaisuuteen, jossa merkitykset ovat
suhteessa toisiinsa. Tutkimustulosten tulee perustua aineistoon eikä tutkijan omiin
käsityksiin (Lincoln & Cuba 1985: 300, Nikkonen 1997: 146, Eskola & Suoranta
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1998: 146–147). Näin lukijat pystyvät arvioimaan tulosten vahvistettavuutta seuraamalla tehtyjä tulkintoja ja arvioimaan niiden pitävyyttä.
Tutkimukseni metodologiset lähtökohdat olisivat edellyttäneet ”puhdasta” eksistentiaalisen fenomenologian suuntaista analyysiä (Crotty 1996), mutta täysin sen
mukaisesti aineisto ja oma ymmärrys eivät antaneet mahdollisuutta edetä. Kuitenkin
pyrin seuraamaan metodologisia lähtökohtia. Aineiston analyysi, kuvailu ja tulkinta
etenivät jokaisessa kirjoitelma-aineistossa systemaattisesti ja samansuuntaisesti.
Tämän jälkeen tulkitsin teemojen kuvausten merkitykset merkityskokonaisuuksina
eli -tihentyminä. Kun muodostin teemojen avulla merkityskokonaisuuksia, sulautin
samalla teemoihin aikaisemmista tuloksista opiskeluorientaatiot ja pohdin myös
opiskelijaklustereiden sisältöjä. Näin varmistin oppimista koskevien tulkintojen
johdonmukaisuuden ja selkeyden. Aineistot on tuotettu eri tulkintakehyksissä, ja
siksi olin myös kriittisen varovainen tulkintojen yhdistämisessä. Kuitenkin aineistojen systemaattinen yhteistarkastelu antoi tulkinnoille varmuutta ja ymmärtämystä
opiskelijan yksilö- ja vertaisryhmätason oppimista ajatellen. Erityisesti yhteistoiminnalliseen ja pintaoppimiseen liittyvät asiat perusteluineen tulivat selvimmin
esille kaikissa aineistoissa. Luottamuksen kehittyminen toiseen opiskelijaan tai
luottamuksen puuttuminen korostui laadullisessa aineistossa. Usein sanominen ja
tekeminen poikkesivat toisistaan luottamukseen liittyvissä kirjoitelmissa.
Tulosten korkeamman tason päätelmät kulminoituivat merkitysverkostoiksi,
joissa sekä kysely- että kirjoitelma-aineistojen perusteella tehdyt päätelmät auttoivat
rakentamaan ymmärtämystä lopullisesti asiantuntijuuden kehittymisessä. Näin muodostuivat asiantuntijuuden kehittymistä tukevat kompetenssit (liite 13), joita voi
nimetä korkeamman tason päätelmiksi (Ercika & Roth 2006). Näin tulkintojen johdonmukaisuus eteni aiheittain kohti asiantuntijuuden kehittymistä kuvaavia kompetensseja. Tutkimuksessa aineiston analyysin ja käsittelyn merkitys näkyy vasta jälkikäteen tapahtuvassa jäsennyksessä ja rationalisoinnissa. Tulkinta ei voi perustua
vain tietyn metodin tai tulkintasäännön tarkkaan seuraamiseen.
Tulosten tarkalla kuvauksella pyrin tuomaan esille tulkintojen syvenemisen
mutta myös tutkimuksen toistettavuuden. Toistettavuus tarkoittaa, että toinen tutkija
pääsee samoihin tuloksiin seuraamalla tutkijan päättelyketjua (Eskola & Suoranta
1998: 217). Kokemuksellisuuteen liittyvät elämän inhimillisyys ja ilmiön muuntuvuus, joten tutkimustilanteet eivät ole toteutettavissa samanlaisina. Tällöin korostuu
tutkimuksen tulosten uskottavuus (Lincoln & Cuba 1985: 317, Perttula 1995: 102).
Tutkijan on osoitettava looginen yhteys tutkittavan ilmiön, aineiston hankintatavan,
tietoperustan, analyysimenetelmän ja raportoinnin välillä. Kirjoitelmilla tuotettu
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aineisto on ainutkertainen, joten kirjoitelma aineistonkeruumenetelmänä on toistettavissa mutta aineisto sisällöllisesti ei ole sellaisenaan toistettavissa. Ihmisten subjektiiviset kokemukset ovat ainutkertaisia.
Teddlie ja Tashakkori (2003) korostavat tulkintojen pätevyyteen liittyvässä arvioinnissa myös teoreettista johdonmukaisuutta ja mixed methodsin merkityksen arviointia. Teoria ja sen johdonmukaisuus on kestävä, kun se kuvaa ja selittää ilmiön
vaihtelua ja on joustava. Käsitteiden käyttö on aina tulkinnanvaraista ja lopulta tutkijan itsensä määriteltävissä. Käsitteiden opiskeluorientaatio, asiantuntijuus, oppiminen ja vertaistilanne käyttö ohjasi deduktiivis-induktiivista tutkimusprosessiani.
Varsinkin vertaistilanne-käsitteelle ei ole vakiintunutta käyttöä. Kuvasin käsitteitä
tutkimuksen taustassa kunkin asian yhteydessä siinä laajuudessa, kuin se ilmiön
tutkimisen kannalta oli tarpeellista. Lopullisesti käsitteet saivat merkityksen tutkimusprosessin kuluessa. Muodostetut merkityskokonaisuudet ja -verkostot ovat abstraktioita, konstruktion tuloksia. Ne auttoivat ymmärtämään opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä ja antoivat näkökulmia opinnäytetyöprosessin kehittämiseksi.
Tutkijan on kuitenkin aina kysyttävä, missä määrin ilmiön tieteellinen selitys vastaa
empiiristä todellisuutta (Perttula 1995: 102–106). Tutkimuksen tuloksena syntyneiden asiantuntijuuden kehittymistä kuvaavien käsitteiden ja niiden välisten suhteiden
kriittinen tarkastelu on jatkossakin tärkeää.
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta keskeistä on se, että lukija vakuuttaa ja
oivaltaa saman asian kuin tutkija. Jokainen lukija on omalla tavallaan asiantuntija ja
pystyy ymmärtämään toisten näkökulman. Tämä tuo mukanaan yhden vastavuoroisuuden tason: tutkijan ja lukijan välisen jaetun ymmärryksen tai sen puutteen. Tutkimuksen tekijänä on pakko hyväksyä, että voin vain vajavaisesti pyrkiä kohti niitä
pohdintoja, jotka voivat avata joitakin näkökulmia luotettavuudeksi nimettyyn tutkimuksen ominaisuuteen.
1.2.4 Tulosten hyöty ja seuraamukset
Dellinger ja Leech (2007) suosittelevat mixed methodsiin liittyen pohtimaan luotettavuudessa myös tutkimustulosten hyötyä. Heidän mielestään tutkijan tulee etsiä
vastauksia seuraaviin kysymyksiin: miten tulokset ovat hyödynnettävissä, miten
sopivia tulokset ovat käyttöönoton kannalta ja onko tulosten perusteella odotettavissa muutosta. Tulosten hyödynnettävyys liittyy läheisesti termiin siirrettävyys, jolla
tarkoitetaan sitä, missä määrin tutkimustulokset ovat sovellettavissa muualle ja
missä määrin tuloksia voidaan hyödyntää (Lincoln & Cuba 1985: 298, Eskola &
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Suoranta 1998: 212–213, Peuhkuri 2007: 133–146). Nikkonen (1997: 147) määrittelee siirrettävyyden myös sanomalla, että se tarkoittaa tuotetun teorian abstraktia
tasoa ja teorian yleistettävyyttä tutkittavan joukon ulkopuolelle. Alasuutari (2007:
248–251) käyttää siirrettävyydestä termiä suhteuttaminen, jolla tutkija osoittaa analyysinsä kertovan muusta kuin vain omasta aineistostaan.
Siirrettävyys liittyy tässä tutkimuksessa ilmiön olemukselliseen yleistettävyyteen, jolloin keskeistä ovat ne tulkinnat, jotka tein aineistosta (Eskola & Suoranta
1998: 65–68). Tulosten hyödynnettävyyttä ja siirrettävyyttä tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti kuvasin taulukossa 37. Tutkimustulosten perusteella ammattikorkeakoulupedagogiikan näkökulmasta arvioituna vertaistoiminnalla on merkitystä asiantuntijuuden kehittymiselle ja siksi tulosten käytäntöön vieminen on tärkeää. Pedagogiikan kehittämisen kannalta tulosten vieminen opetuksen, ohjauksen ja oppimisen
prosesseihin yleisesti mutta myös opinnäytetyöprosessiin on koko ammattikorkeakoulun henkilöstön tehtävä. Erityisesti ne opettajat, jotka opettavat ja ohjaavat opinnäytetöihin liittyviä asioita, voisivat olla kehittämisen etulinjassa. Tulokset auttavat
edelleen kehittämään opinnäytetyöprosessia laatujärjestelmän mukaisesti, mutta
ennen kaikkea ne antavat uudenlaista suuntaa opiskelijan holistisen ihmiskäsityksen
huomioon ottamiseksi pedagogisissa prosesseissa. Tältä osin voidaan vastata korkeakoulujen asettamaan tehtävään opetuksen, ohjauksen ja oppimisen laadun kehittämiseksi (esim. Pyykkö 2009, Rauhala P 2009, Arene 2010). Kajaanin ammattikorkeakoulun terveys- ja liikunta-alalla käytössä olevaa vertaistoimintamallia voidaan
kehittää tulosten perusteella nykyistä holistisempaan suuntaan.
Tuloksina saadut neljä kompetenssia kuvaavat osin terveysalan opiskelijan virallisia kompetensseja (Arene 2006, 2010). Mielestäni ensimmäiset kolme kompetenssia tulisi soveltaa opinnäytetyöprosessin arvioinnin osaamiskuvauksiin, koska
tutkimuksen tulokset antavat syvällistä tietoa näiden kompetenssien perusteista ja
niihin liittyvistä osaamisen ulottuvuuksista. Esimerkiksi Kostiaisen (2003: 247) ja
Rouhiainen-Neunhäusererin (2009: 12, 175) tutkimustulokset osoittivat vuorovaikutusosaamisen merkityksen eri ammateissa yhä tärkeämmäksi tulevaisuuden asiantuntijuutta kuvaavaksi kompetenssiksi. Pintaoppimista tukeva dokumenttiosaamisen
kompetenssi heijastaa opiskelijan oppimista, joka tuo erilaisia paineita opinnäytetyöprosessin kehittämiseksi. On totta, että opinnäytetyötyöprosessiin tulee saattaa
sen lineaarisen etenemisen kuvauksen lisäksi opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymisen polku siten, että se ei tue pintaoppimista.
Dellinger ja Leech (2007) korostavat, että tutkijan on hyvä ottaa kantaa myös
tutkimustulosten seurauksiin. Tutkija voi pohtia, mitä tuloksista käytännössä seuraa.
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Käytännössä tulosten käyttöön ottamisesta seuraa opinnäytetyöprosessin päivittäminen ja kehittäminen kokonaisuudessaan, muutoinkin kuin vertaistilanteiden osalta,
sekä opetussuunnitelman kehittäminen. Tulokset pyrkivät osaltaan tukemaan opiskelijan oppimista ja oppimisen laadun kehittämistä, ja ovat siten hyväksyttäviä.
Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan ulottaa koskemaan vertaisuutta
myös opinnäytetyön seminaareissa. Opiskelijat toimivat ja puhuvat seminaareissa
vertaisena ja ohjattavana ollessaan samalla tavalla kuin tutkimuksen vertaistilanteissakin. Tähän tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden opinnäytetöiden seminaarien jälkeen opettajat toivat esille sen, että opiskelijat olivat olleet nyt vertaisina
aikaisempaa kriittisempiä, kannanotoissaan monipuolisempia ja keskustelevampia.
Penttinen (2005: 136–139) käyttää tällaisesta seminaarikeskustelusta nimitystä näkemys-, kokemus- ja vertaispuhe. Opiskelijan kollegiaalisuus ja asiantuntijuus tulevat esille keskusteluissa, kun opiskelijat pohdiskelevat toistensa opinnäytetöiden
ongelmatilanteita, sisältöjä ja jakavat kokemuksiaan. Peuhkuri (2007) mainitsee
tulosten siirrettävyyttä pohtiessaan, että vähän tutkittuun ja uuteen ilmiöön kohdistuva tapaustutkimus voi kehittää uusia teoreettisia näkökulmia. Tässä tutkimuksessa
kirjoitelma-aineistot ja opiskeluorientaatiot toivat uusia sävyjä, jolloin yksittäisen
opiskelijan ja yleisen teoreettisen näkökulman tulkinnat olivat toisiaan täydentäviä.
Tutkimukseni kohdistui aiheeseen, ilmiöön ja kontekstiin, jossa olen ollut myös
itse läsnä koko ajan. Siksi on tärkeää pohtia omaa positiota tutkimuksessa. Työskentelyni samanaikaisesti opettajana antoi minulle tutkijana näköalapaikan ymmärtää ja
havainnoida opiskelijan oppimista opinnäytetyöprosessissa. Opettajan positiossa
toimin samojen periaatteiden mukaisesti kuten aikaisemminkin, korostamatta liikaa
tutkimuksen kohteina olevia asioita. Työskentelyni opettajana auttoi myös aineiston
ymmärtämisessä ja tulkinnassa, kun olin läsnä opiskelijoiden opetusprosesseissa.
Kuitenkin omien ennakko-oletusten ja esiymmärryksen hallinta edellytti minulta
jatkuvaa itsereflektiota, jotta kykenin tunnistamaan niitä asioita, jotka kiteytyivät
aineistoista. Työkokemukseni kautta tunsin jo opiskelijoiden kirjoitelmissa käyttämän kielen ja sanonnat. Toteutunut tutkimusprosessi tuotti runsaasti sisäistä, hiljaista tutkijan tietoa, jota ei voi täysin kuvata. Ihmisellä on kokemuksia, joita voi tavoittaa vain herkistymällä toisen ihmisen elämäntilanteeseen. Tulemalla osaksi tutkittavaa tutkija jakaa välittömästi myös tämän kokemuksen. (Bertaux 1981, Perttula
1995, Rauhala 1998.)
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1.3

Tutkimuseettiset sitoumukset

Tietoisuus eettisistä kysymyksistä ja niiden pohdinnoista on tärkeä tutkimuksessa
niin kuin ihmistyössä yleensä. Tutkimuseettisiä kysymyksiä voisi pohtia myös jatkoopiskelijan ja jatko-opiskelijana oppimisen näkökulmasta (Clarkeburn & Mustajoki
2007: 141–167), mutta rajaan kysymysten tarkastelun tämän väitöskirjan tutkimusetiikkaan liittyviin sekä väitöskirjan sisällöllisiin kysymyksiin. Tutkija on osa sitä
tutkimusta, jota hän tutkii. Tutkimus muovautuu aina tutkijan subjektiivisten valintojen kautta, ja siten tutkijan jokainen ratkaisu johtaa erilaiseen näkymään kuin jokin
toinen ratkaisu. (Pohjola 2003: 54.)
Tieteellisen tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden, luotettavuuden ja tulosten
uskottavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön
edellyttämällä tavalla. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että pyrin tutkijana
noudattamaan rehellisyyttä ja yleistä huolellisuutta koko tutkimusprosessin ajan.
Lisäksi pyrin soveltamaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia eettisesti
kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Avoimuuden periaatetta
on tärkeä noudattaa tutkimustuloksia julkaistaessa. Tutkijan tulee ottaa huomioon
muiden tutkijoiden työ ja saavutukset asianmukaisesti sekä kunnioittaa heidän työtään antamalla heidän saavutuksilleen niille kuuluva arvo ja merkitys omassa tutkimuksessaan. Tutkimus tulee myös suunnitella, toteuttaa ja raportoida yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle annettujen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi tutkimuksen
tekemiseen liittyvät rahoituslähteet ja sidonnaisuudet on julkistettava. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002: 3, Clarkeburn & Mustajoki 2007: 404–407.)
Kvalen (1996: 109–123) mukaan eettisyys on olennainen asia koko tutkimusprosessia: aiheen valinnasta tutkimuksen suunnitteluun, aineistonkeruumenetelmien
valintaan, aineistonkeruutilanteeseen, aineiston analysointiin, tulosten tulkintaan ja
raportointiin saakka. Tutkimusetiikka on erottamaton osa koko tutkimusta, ja se on
paljon enemmän kuin väärin tai oikein tekemisen variointia (Pohjola 2003). Tutkimuseettisten asioiden tarkastelu voidaan jäsentää kolmeen eri tasoon. Se kohdistuu
tutkittaviin eli siihen, miten aineisto hankintaan ja tutkittavien suojaan liittyviin
kysymyksiin. Lisäksi etiikka kohdistuu yhteiskuntaan eli siihen, miten tieteellistä
tietoa sovelletaan, käytetään ja millaisia vaikutuksia tutkimuksella on. (Kuula 2006:
21, 25.)
Pohjola (2003) korostaa tutkimuksen etiikkaa monikollisessa muodossa etiikat,
jolloin se sisältää etiikan tiedon intressistä tutkimuksen vastuuseen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2002) ja edellä mainittujen asiantuntijoiden (Kuula 2006,
Pohjola 2003) esittämiä tutkimuseettisiä pääkohtia olen pyrkinyt noudattamaan
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väitöskirjani tekemisen prosessissa noudattamalla samalla korkeatasoista ammattietiikkaa. Yksityiskohtaista arviointia ja tutkimusprosessissa huomioon otettujen
tutkimuseettisten asioiden ratkaisuja pohdin jo ennen tutkimuksen aloittamista, ja
arvioin näitä myös tutkimuksen edessä ja päättyessä. Tutkimuksen tekemiseen liittyvät eettiset asiat olen koonnut taulukkoon 38 (liite 15). Tässä yhteydessä en enää
tarkemmin kuvaa taulukossa 38 todettuja asioita vaan nostan esiin eettisten sitoumusten laaja-alaisesta näkökulmasta vertaistilannemaailman. Pitäydyn siis tarkastelemaan etiikkaa opinnäytetyön vertaistilanteiden asettamien asioiden kautta.
Opinnäytetyöhön liittyvät aina ihmisten väliset suhteet ja yhteiskunnan sekä koulutuksen asettamat reunaehdot.
Tutkijan valinnat ratkaisevat eettisiä pulmia, mutta vastaavasti myös tuottavat
uusia eettisiä kysymyksiä pohdittavaksi. Tutkimus ei saa unohtaa sitä, minkä kanssa
on tekemisissä, koska se on tekemisissä ihmisen maailman merkitysten, niiden luomisen ja uudelleentulkintojen kanssa. Kun tutkija pohtii eettisiä kysymyksiä, hän
saattaa saman tien unohtaa ihmisen maailman ja huolehtii pääasiassa tutkimuksen
teknis-eettisistä kysymyksistä. (Pohjola 2003: 6.)
Tutkijana jouduin pohtimaan rooliani myös opettajan tehtävän kautta, koska
samanaikaisesti olin vastuussa opiskelijoiden oppimisen edistämisestä, mikä myös
määrittää opettajan työn eettistä perusluonnetta. Opettajana oman väitöskirjatutkimuksen ja opetuksen samanaikainen ”hallinnointi” edellytti kykyä yhdistää arvot,
osaaminen, tavoitteiden asettaminen ja menettelytavoista sopiminen sekä opiskelijoiden että kollegoiden kanssa. Opettajan ammatillisen roolin ja tutkijan roolin pitäminen tasapainossa vaati tietoista ponnistelua. Ihmissuhdeammatin keskiössä
tarvitaan ennen kaikkea vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja tarkkaavaisuutta sekä
herkkyyttä ja kykyä keskustella. Tarvitaan eettistä valmiutta opetustyön kehityksen
pysähtyneisyyden torjumiseksi mutta tarvitaan myös kriittistä suhtautumista opetuskäytäntöihin ja niiden muuttamiseksi. (Martikainen 2005: 34–36.) Opettajana minulla on pitkä perehtyneisyys ammattikorkeakoulun opinnäytetyöskentelyyn sekä opponointikäytänteisiin, ja siten aiheen tuntemus auttoi ymmärtämään opiskelijoiden
näkökulmaa tässä kehittämistutkimuksessa (Mason 1996, Heikkilä ym. 2008). Toisaalta näin systemaattisen vertaistyöskentelyn kehittäminen oli osin uutta minullekin. Kukkoseen (2007: 148) viitaten tällainen muodostaa yhteisyyden kentän, jossa
opiskelijoiden kuvaukset omine merkityksenantoineen liittyvät yhteisesti jaettuun
kontekstiin tutkijan kanssa. Toisaalta yhteisyyteen liittyvät omat riskinsä, jotka on
otettava huomioon tutkimuksen aikana. Lähtökohtana on se tosiasia, että opettajan ja
opiskelijan toiminta koulussa on ihmisten elämää.
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Samoin kuin tässä väitöskirjatyössä olen saanut pohtia prosessin aikana tekemiäni ratkaisuja ja niiden eettisyyden perustaa, samalla tavalla ammattikorkeakouluopiskelija saa opinnäytetyöprosessissaan mahdollisuuden oppia ammattialansa
etiikkaa ja tutkimusetiikkaa. Tutkimustyöni aiheen rajaaminen opinnäytetyöhön on
merkityksellinen opiskelijan eettisyyteen liittyvien työelämän käytännön kysymysten oppimisen kannalta samanaikaisesti kun vertaistyöskentely asettaa eettisiä kysymyksiä. Vertaistilanteissa opiskelija kohtaa ja ratkaisee opinnäytetyön aiheen ja
työelämän mukanaan tuomat eettiset kysymykset (Friman 2004). Samanaikaisesti
opiskelija on suhteessa opiskelijakollegaan ja oman ammattikuntansa tulevaan edustajaan. Opiskelun aikana opiskelijan keskeisenä tavoitteena on oppia eettinen päätöksenteko, eettisten ongelmien käsittely ja osallistuminen eettiseen keskusteluun.
Hoitotyön opiskelijoiden eettinen ajattelu muuttuu koulutuksen aikana itsekeskeisyydestä ammattialan velvollisuuksia korostavaan näkökulmaan. Opiskelijat pitävät
tärkeänä myös etiikan opettamista ja soveltamista niin, että oppiminen oli yhdistetty
muuhun opetukseen ja oppimiseen. Eettiset kysymykset vaativat kypsymistä ja aikaa
reflektoida. (Leino-Kilpi 2009a: 345–356.) Opinnäytetyöprosessi tukee opiskelijaa
eettisyyteen liittyvien asioiden oppimisessa.
Tutkimuksen kohdistuessa vertaistilanteisiin liittyy opiskelijan ja vertaisen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen monia eettisiä kysymyksiä, joita pohdin koko prosessin ajan. Vertaisuus liittyy opiskelijan vastuuseen opiskelijakollegan opinnäytetyön etenemisestä ja oppimisen tukemisesta. Vertaistilanteissa opiskelija ja vertainen
toimivat vertaisparina tai -ryhmänä, jolloin kohtaamiset edellyttävät tasapuolista ja
oikeudenmukaista suhtautumista. Vertaisen ja opiskelijan yhteistyöhön tuo monikerroksellisuutta se, että samanaikaisesti opinnäytetyötä tekevä opiskelija rakentaa
uusia yhteistyösuhteita myös opettajaan, työelämään ja mahdollisesti toiseen opiskelijaan, jonka kanssa suunnittelee opinnäytetyötä tekevänsä. Sekä vertainen että opiskelija ovat molemmat opiskelemassa myös itse niitä asioita, jotka ovat merkityksellisiä vertaistilanteissa. Osa vertaistilanteiden eettisistä kysymyksistä johtuu siitä,
että joudutaan valitsemaan kenen tavoilla, arvoilla ja tavoitteilla tilanteissa edetään.
(Clarkeburn & Mustajoki 2007: 141–142.)
Useille terveydenhuollon ammattiryhmille on laadittu omat eettiset ohjeet, joihin on kirjattu ammattietiikkaa kuvaavat periaatteet ja suositukset. Sairaanhoitajan
eettiset ohjeet ovat vuodelta 1996. Ohjeissa kuvataan tarkasti sairaanhoitajan toimintaa suhteessa potilaaseen, ja niissä korostuu potilaan itsemääräämisoikeuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteuttaminen. Eettisissä ohjeissa henkilökunnan
suhdetta omaan ammattikuntaan on käsitelty niukasti. Sairaanhoitajien suhteesta
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omaan ammattikuntaan todetaan, että he vastaavat yhdessä hoitotyön laadusta ja sen
jatkuvasta parantamisesta, tukevat toinen toistaan hoitotyön päätöstenteossa, jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä sekä kunnioittavat eri ammattiryhmien
asiantuntemusta. (Suomen sairaanhoitajaliitto 1996, Välimäki 2009.) Etiikan oppimisen ja opetuksen tavoitteet ovat normatiivisia, jos pitäydytään vain laadituissa
ohjeissa. Tärkeää on, että opiskelija kohtaa tilanteita, joissa hän joutuu pohtimaan,
perustelemaan ja harkitsemaan ratkaisuja tilannekohtaisesti. Erityisesti huolenpidon
etiikan kannattajat korostavat sitä, että opiskelijan tulisi oppia tunnistamaan yksilöllisiä eettisiä tilanteita ja niissä vaikuttavia tekijöitä. (Leino-Kilpi 2009a: 347–348.)
Vertaistilanteet luovat erinomaisen mahdollisuuden harjoitella eettisyyttä ja
pyrkiä toimimaan sen mukaisesti jo opiskeluaikana. Eettiset säännöt on tarkoitettu
tukemaan opiskelijan omaa eettistä harkintaa tarjoamalla tietoa ammattiryhmän
sisällä laajemmin hyväksi todetuista arvoista, periaatteista ja käytännöistä (Martikainen 2005: 78). Vertaistilanteet mahdollistavat ammattieettisestä näkökulmasta
arvioituna sekä yksilöllisen että yhteisöllisen kehittymisen. Yksilölle se on sitoutumista omiin tavoitteisiin, toimintatapoihin ja periaatteisiin, missä hioutuu perusta
omalle ammattikäytännölle. Vertaistyöskentelyn johtotähtiä ovat toisesta välittäminen, rinnalla kulkeminen, opiskelijakollegan ajatteluun ja itsenäisten valintojen sekä
vastuullisen toimijuuden tukeminen. Lisäksi toisen aito kohtaaminen, kuunteleminen
ja läsnäolo korostuvat ihmisyyttä arvostavissa tilanteissa. Vertaisparille ammattietiikka on vertaisen ja ohjattavan opiskelijan yhteiseen sopimukseen perustuva
arvojen, periaatteiden ja käytäntöjen kokonaisuus. (Lindqvist 1998: 15–16.) Käytetyimmät oppimis- ja opetusmenetelmät etiikkaan liittyvissä kysymyksissä ovat vuorovaikutukseen perustuvat keskustelutilanteet ja seminaarit, jotka perustuvat opiskelijoiden aitoihin kokemuksiin. (Leino-Kilpi 2009b: 354.) Vertaistilanteet tarjoavat
hyvän keskustelufoorumin myös eettisille kysymyksille.
Vertaistilanteissa opiskelija joutuu keskustelemaan asioista, jotka vaikuttavat
opiskelijakollegan valintoihin ja opiskeluun. Toisen elämään puuttuminen ja hyvien
ohjeiden esittäminen edellyttävät aina tasapainon herkkyyttä. Siksi dialogisessa
keskustelussa kehkeytyvä asiantuntemus korostuu. (Onnismaa 2003: 82.) Olennaista
on havaita, että ammattieettiset koodit toimivat luonnollisesti ammatillisen työn
viitoittajina. Ammatteihin, joissa ihmisen kohtaaminen on avainasia, sisältyy eettinen näkökohta itsestäänselvyytenä. Eettisyys ei ole opiskelijasta irrallinen asia, vaan
se on aina samanaikaisesti yhteydessä tunteisiin, toimintaan ja ajatteluun, joten se
tarjoaa hyvän kehittymisperustan kriittiselle pohdinnalle. (Friman 2004, Ojanen &
Lauriala 2005.)
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Tutkimusaiheen rajaamista opinnäytetyöhön tukevat myös vaatimukset hallita ja
osata tutkimusetiikan perusteet. Erityisesti hoitoalan koulutuksessa alettiin korostaa
1990-luvulla näyttöön perustuvan hoitotyön tärkeyttä, mikä edellyttää ammattilaiselta tutkimustiedon käyttöä päätösten perustana. Lisäksi valmistuttuaan opiskelija
osallistuu työelämässä tutkimus- ja kehittämistyöhön ja voi olla tutkimuksen tiedonantajana. Opiskelija joutuu perehtymään itsensä ja vertaisensa opinnäytetyössä,
miten tehdään eettisesti hyvää ja luotettavaa tutkimus- ja kehittämistyötä. Opinnäytetyön aiheesta ja sen toteuttamistavoista riippuen opiskelijan tulee perehtyä kattavasti tutkimusetiikkaan. Hänen tulee selvittää muun muassa aiheen eettiset perusteet, ammattialansa tutkimusta säätelevät lait ja normit sekä aineiston hankintaan,
kohdejoukon valintaan, tulosten julkaisemiseen ja raportointiin liittyvät eettiset
kysymykset. Opiskelijan tulee noudattaa opinnäytetyössään hyvän tieteellisen käytännön ohjeita. (Kuula 2006, Leino-Kilpi 2009b.) Vertaistilanteissa on mahdollista
keskustella myös opinnäytetyön mukanaan tuomista eettisistä kysymyksistä.
Opiskelijan kannalta vertaistilanteen eettistä haurautta lisää se, että tilanteissa
korostuvat palaute ja arviointi. Lindqvist (1998) asettaa eettisiä kriteerejä arvioinnille. Arvioinnin pitää olla asiaperustaista, realistista, suhteellisuudentajuista ja selvästi
rajattua. Arvioinnin tavoitteena on opiskelijan tukeminen ja se on ymmärrettävä
vuorovaikutus- ja kehittämisprosessissa. Arviointi itsessään sisältää eettisiä ulottuvuuksia, koska se edellyttää kriteereiden asettamista ja hyvän määrittelyä. Arvioinnin ja palautteen avulla saatua tietoa tulee käyttää hyväksi opinnäytetyön kehittämisessä ja opiskelijan kehittymisessä. (Martiskainen 2005: 64.)
Kehittämis- ja uudistamistyön on oltava tavoitteellista toimintaa, mikä edellyttää aina asian eettistä, mutta myös sisällöllistä pohdintaa. Uudet toimintatavat ja
menetelmät johtavat aina uudenlaisiin käytännön muutoksiin, joita on arvioitava
sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Tutkimustyön tavoitteiden asettamisessa
on jo pohdittava sitä, miten ammattikorkeakoulun oppimisympäristöt mahdollistavat
kehittämistyön, jota pedagogisesti opinnäytetyön kehittäminen edellyttää. Millaisia
vaatimuksia opinnäytetyön kehittäminen asettaa esimerkiksi opiskelijoiden oppimiselle, jaksamiselle ja ohjaajien resursseille? Tutkimuseettisten asioiden pohtimisen
tärkeyden opinnäytetyöprosessin kehittämisessä olin havainnut jo aikaisemmin
(Leinonen 2005). Tällaisten asioiden huomioon ottaminen liittyy Kansasen (1992:
73–75) mukaan pedagogiseen etiikkaan, jota tarvitaan oppimis- ja opetusprosessin
kehittämisessä ja kriittisessä tarkastelussa. Opetuksen ja oppimisen sisällöt, vuorovaikutus ja toimijoiden positioiden yhteys oppimistilanteisiin ovat myös pedagogisen etiikan tarkastelun kohteita (Martiskainen 2005: 60). Koulumaailma on täynnä
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niitä tilanteita, joissa opettajat ja opiskelijat joutuvat työskentelemään eettisten periaatteiden ja sääntöjen kanssa ja joissa tapahtuu eettistä kehitystä.

511

2

Kehittämisen ja kehittymisen perspektiivejä

Olen tutkimuksessani etsinyt ja perustellut uudenlaista tapaa kuvata vertaistilanteisiin liittyvää asiantuntijuuden kehittymistä. Tässä viimeisessä luvussa otan esille
lukuisia jatkotutkimusaiheita, joita voi toteuttaa osin myös kehittämishankkeiden
avulla. Toivon, että joku opinnäytetyöstä kiinnostunut opiskelija löytää esitetyistä
aiheista itselleen sopivan. Esitettyjen jatkotutkimusaiheiden perusteella on mahdollista laatia tulevaisuudessa myös aiheita integroiva laaja-alainen jatkotutkimussuunnitelma. Lopussa teen vielä autobiograafiseen ajatteluun nojautuen ajallisen paluun
kuvaamalla oman ymmärrykseni kehittymistä tutkimusprosessini aikana. Epilogi
luku ei sinänsä tuo enää uutta, mutta Rauhalan (1993) mukaan tutkimuksessa pohditaan liian harvoin tutkijan omaa situationaalista säätöpiiriä. Tutkimus on tutkijan
dialogia koko prosessin ajan, jolloin kehittyvä ymmärrys avaa aina uuden dialogin
myös tutkijan ja tutkittavan ilmiön välille.
2.1

Jatkotutkimushaasteita

Olen työstänyt tätä tutkimusta vuosia, jona aikana useat ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön liittyvät asiat ja käytänteet ovat muuttuneet. Myönteisimpinä kokemani
asiat liittyvät opinnäytetöiden monimuotoistumiseen akateemisista opinnäytetöistä
ammatillisiin työelämää palveleviin opinnäytetöihin. Lisäksi opinnäytetyön merkityksen ymmärtäminen opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisessä on jo todellinen
vaatimus. Sivuuttaa ei voi myöskään sitä, että opinnäytetyöt ovat yhä tärkeämpi osa
ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (Hyrkkänen
2007, Salminen & Ylä-Anttila 2010).
Vertaistilanteita voisi luonnehtia linssiksi, joka mahdollistaa opiskelijalle asiantuntijuuteen kehittymisen. Asiantuntijuuden muutos ilmeni opiskelijan kokemuksissa itsestään vertaisena ja oppijana sekä vertaisuuden merkityksestä työelämän asiantuntijuudelle ja luottamussuhteen kehittymisestä opiskelijakollegaan. Vertaistilanteissa mahdollistui oppiminen yleensä muuhun kuin suoraan opinnäytetyön aiheeseen. Jokainen tilanne ja kohtaaminen olivat yksilöllisiä, eikä yhtä asiantuntijuuden
kehittymisen prosessia voida määrittää. Holistiseen ihmiskäsitykseen liittyy käsitys
ihmisen ykseydestä, jonka mukaan ihminen on aina myös situationaalisuudessaan
sitä, mihin hän on suhteessa (Rauhala 2009: 156). Näin myös vertaistilanteissa opiskelija on osa opiskelijakollegan situaatiota. Tämä situationaalisuuden tarjoama
mahdollisuus loi kohtaamisentilan, jossa mahdollistui oppiminen inhimillisen ”hyvän läsnä ollessa”. Kohtaamisessa ei korostunut tietäminen vaan opiskelijan kokema
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tunne, emotionaalisuus, ja tietoisuus siitä, että opiskelijakollega on opinnäytetyöhön
liittyvä luotettava kumppani. Emotionaalisuus tarkoitti tunnetta olla hyväksytty ja
arvostettu (Pulkkinen ym. 2008: 493). Aina vertaisen ja opiskelijakollegan välille ei
muodostunut yhteistyösuhdetta, mikä ilmeni lähinnä muodollisena yhteen kokoontumisena opinnäytetyödokumentin äärellä. Seuraava jatkotutkimusaihe voisi olla
kohtaamistilanteen sisällön, keskustelujen ja ilmapiirin yhteyden tarkastelu juuri
vuorovaikutuksettomien vertaistilanteiden osalta esimerkiksi videoimalla vertaistilanteita ja lähestymällä asiaa keskusteluanalyysin avulla.
Vertaistoimintaan liittyvä aikaisempi tutkimus kohdistuu lähinnä seminaaritilanteisiin. Tämä tutkimus rajautui opinnäytetyön vertaistilanteisiin, mutta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin opetuksen kehittämisessä ja suunnittelussa.
Opiskelijat, jotta ymmärsivät vertaisuuden ja vertaistoiminnan tärkeyden ja sitoutuivat, saivat tilanteista eniten hyötyä. Opiskelijat kokivat mielekkäänä sen, että he
saivat pohtia asioita yhdessä, mutta kuitenkin tehdä ratkaisunsa itse. Terveysalan
asiantuntijaksi kehittyminen on päättymätön prosessi, ja opintojen aikana opiskelijan tulisi saada valmiudet kehittyä työelämän asiantuntijuudessaan. Opiskelijat kuvasivat oppineensa vertaistilanteissa erityisesti vuorovaikutukseen liittyvää osaamista, jossa korostui luottamus, kohtaaminen, kunnioittaminen ja eettinen toiminta.
Vertaistilanne auttoi tunnistamaan omia ja toisten toimintatapoja ja siten tarvittaessa
muutamaan niitä. Myös yhteistoiminnallisuutta kuvaava faktori ilmensi opiskelijan
tarvetta luottaa ja tehdä yhteistyötä opiskelijakollegan kanssa. Jatkotutkimuksena
voisi selvittää, miten opinnäytetyöprosessiin voidaan yhä suunnitellummin liittää
etiikan oppiminen ja ohjaaminen. Yleensä opinnäytetyöhön kytketään tutkimustyön
etiikka, mutta tutkimustulokset osoittivat, että myös terveysalan etiikan ymmärtäminen ja soveltaminen on läsnä koko opinnäytetyöprosessissa. Olisi arvioitava nykymuotoisen koulutuksen sisältöjen riittävyyttä suhteessa terveysalan työntekijän ammattieettisiin valmiuksiin. Vertaistilanne oli vuorovaikuttavien opiskelijoiden tulkintatilanne, jossa he kehittivät keskinäistä ymmärtämistään. Näin mahdollistui yhteinen merkitysmaailma, jossa pedagogisen toiminnan ulottuvuudet saattoivat toteutua.
Vertaisen merkitystä on selvitetty seminaaritilanteissa opponentin roolin kautta
(Penttinen 2005, Svinhufvud 2008). Palautteesta puhutaan usein yleisesti, pohtimatta
tarkemmin sen merkitystä eritilanteissa tai sitä, mistä palautetta annetaan. Palautekäsitteellä on normatiivinen kaiku. Tässä tutkimuksessa korostui opiskelijan kokeman palautteen saamisen tärkeys mutta myös sen kertomisen vaikeus. Tilanteet,
joissa opiskelija tunsi, ettei saanut palautetta tai että se oli merkityksetöntä, liittyvät
opiskelijan valmistautumattomuuteen. Palaute kuvasi näissä yhteydessä yksisuun513

taista virhe-puute-oikein-väärin -kommenttien saamista. Mielestäni keskeinen tutkimisen ja kehittämisen kysymys on, miten vuorokuuntelukohtaamisen ja dialogiosaamisen näkökulman mukaista asiantuntijuuden kehittymistä tukevaa palautetta
(palautedialogia) voidaan oppia ja opettaa. Vertaisen palaute ei voi olla vain ongelmien esille nostamista tai toteamusta mahdollisten uusien ratkaisujen tarpeellisuudesta. Miten yleensä palaute-termi sopii yhteisöllisyyttä kuvaavaan vertaistilanteeseen? Mielenkiintoinen ja tarpeellinen jatkoaihe on palautteen kokonaisuuden hahmottaminen: mistä palautetta annetaan, miten tavoitteet ohjaavat palautetta, miten
vertaistilanteissa kehitytään palautteen antajana ja vastaanottajana, millainen positio
opiskelijalla on palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa sekä mikä käsite kuvaa
vertaistilanteisiin liittyvää vastavuoroisuutta paremmin kuin termi palaute.
Työelämästä tutut muutos, kiire ja tehokkuus ilmenevät myös ammattikorkeakoulun arjessa ja hanketoiminnassa (Kallioniemi-Chambers 2010: 109). Tämä asettaa vakavan kysymyksen siitä, miten tukea opiskelijan jaksamista ja miten tukea
häntä opinnäytetyöprosessin aikana, joka koetaan jopa ahdistavana. Opiskeluun
liittyvä uupumus on tosiasia, mikä tulee esille myös opiskelijoille suunnatuissa hyvinvointitutkimuksissa. Opinnäytetyöprosessissa tulee luoda tilaa reflektiolle, yhteisöllisyyden edelleen vahvistamiselle, voimaannuttavalle vertais- ja ohjauskulttuurille sekä joustaville oppimisprosesseille. Hännisen (2009) mukaan tukiprosessien ja
uupumusta estävien toimintojen pitää olla pitkäkestoisia, jotta ne voivat tukea yksilön kehitystä. Vertaistilanteet ja vertaistoiminta osoittautuivat osalle opiskelijoita
voimaannuttavaksi ja toivon tunnetta vahvistavaksi. Jokainen koulutusorganisaatio
toivoo opiskelijan olevan uudistuva, elinvoimainen ja hyvinvoiva. Opinnäytetyöhön
liittyvien stressi-, uupumus- ja ahdistuskokemusten tutkiminen toisi tarkempaa tietoa psykososiaalisten tekijöiden merkityksestä ja niiden ehkäisemisestä. Tutkimus
voisi kohdentua erityisesti niihin opiskelijoihin, joilla on toimimaton, stressaantunut,
itsesäätelyn puuttumisen tai omistautumattomuuden opiskeluorientaatio.
Kukkonen (2007: 380) toteaa, että kouluyhteisöissä ei ole tilaa suunnittelemattomalle ja yllätykselliselle oppimiselle, kun suoriutumista korostava oppimiskulttuuri rajaa sekä opiskelijan että opettajan toiminnan ennalta resursoitujen tehtävien
suorittamiseksi. Opetussuunnitelman ratkaisuja ovat hallinneet tehokkuusvaatimukset ammatillisten vaatimusten sijaan. Pedagogiset prosessit saavat aikaan muutoksia
hitaasti, ja laadullisen luonteensa vuoksi niitä on vaikea osoittaa tarpeellisiksi. Toistaiseksi on oltu kiinnostuneita hankkeistetuista opinnäytetöistä ja prosessien toimivuudesta (auditoinnit). Opinnäytetyöprosessin tuottama asiantuntijuus, ei ole ollut
kiinnostuksen kohde, mutta korkeakoulupedagogisessa ajattelussa on nähtävissä jo
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selvä muutos osaamislähtöisen ajattelun ja kehittymisen arvioinnin suuntaan (Rauhala P 2009, Pyykkö 2009: 31). Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen on välttämätön edellytys myös kansallisen tutkintojen viitekehyksen vaatimusten täyttymiseksi. Opetusmaailman iskostunut tulosvastuu, jossa tehokkuus, tuloksellisuus ja
taloudelliset arvot korostuvat, ei tee oikeutta pedagogisten prosessien laadulliselle
kehittämiselle. Arvioinnin sijasta pitäisi tällöin puhua mittaamisesta. Miten ja milloin inhimillisen oppimisen ja ajattelun kehittymiselle annetaan sijansa koulutuksen
tulosvastuullisessa kilpajuoksussa?
Rajasin työelämän näkökulman tutkimukseni ulkopuolelle ja tarkastelin opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä opiskelijoiden keskinäisessä vertaistyöskentelyssä. Tuloksissa oli havaittavissa piirteitä yhteisöllisen trialogioppimisen prosessista ja
uuden tiedon luomisesta, mikä ilmeni viimeisissä vertaistilanteissa siirtymisenä
vuorovaikutuksen yleiseltä tasolta käsitteellistämisen tasolle. Kuten Sarja (2011: 96)
toteaa, juuri keskinäisen käsitteellistämisen kautta edistetään ammatillisen kehittymisen ja jaetun asiantuntijuuden syntymistä. Jatkotutkimuksena tulisi selvittää, millaisia ilmenemismuotoja trialogi saa, kun opinnäytetyöprosessin osapuolina ovat eri
toimijat yhdessä: työelämän ohjaaja, ammattikorkeakoulun opettaja, opiskelija ja
vertainen. Eri toimijoiden merkitys pedagogiseen toimintaan ja sen rakentamiseen
on tärkeää myös siksi, koska pedagogisten kysymysten ratkaiseminen edellyttää
kaikkien prosessissa mukana olevien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.
Pedagogisen toiminnan näkökulmasta usein näyttäytyvä tehokkuuden korostuminen voisi ”trialogiaan” suuntautuvassa jatkotutkimuksessa saada uusia merkityksiä. Trialogian mukaan ottaminen avaisi uusia tarkastelupintoja opinnäytetyön sisällölliseen jäsentämiseen. Diskurssiivinen ohjaustilanne ja -suhde tukevat toimijoiden
aloitteellisuutta, reflektiivisyyttä ja auttavat tulkitsemaan kohteena olevaa asiaa
aikaisempaa laajemmissa yhteyksissä. Jatkotutkimuksena voisi olla, millaisia käsitteellisiä välineitä, ajattelu- ja toimintamalleja sekä moniäänistä osaamista trialogian
avulla opinnäytetyöprosessissa kehittyy eri toimijoille (Miettinen 2000). Trialogi
mahdollistaa erilaiseen suhteeseen sitoutumisen ja suhteessa ihmettelyn, jotka ovat
hyviä työvälineitä uuden tiedon luomiselle (Sarja 2011).
Vertaistilanteet ja niiden toteuttaminen nosti esille kysymyksiä opetuksen samoin kuin opiskelijan oppimaan oppimisen kehittämisestä. Jatkotutkimuksena voisi
selvittää pintasuuntautuvaan oppimisstrategiaan suuntautuvan opiskelijan oppimista
terveysalan koulutuksessa. Mitkä olisivat ne interventiot, joilla voisi aiheuttaa opiskelijan oppimisessa särön? Selvittämisen aihetta olisi myös ammattikorkeakouluopetuksen sisältöjen laadussa; tukeeko se opetusmenetelmien, ohjeistusten ja arvi515

ointikäytäntöjen osalta pintaoppimista. Hämmentävää oli juuri se, että osalla opiskelijoista pintaoppiminen oli tulosten perusteella hallitsevaa opintojen päättyessäkin.
Pintaoppimista kuvaavissa tuloksissa ei tapahtunut sisällöllisesti laadullisia muutoksia, vaan keskusteltavat ja opittavat asiat pysyivät edelleen muistamista ja varmaa
tietoa edellyttävinä asioina. Opetuksen kehittämisessä on oleellista tuoda esille muutosten taustalla olevat perusteet. Siten opetuksen pedagogisten lähtökohtien tunnistaminen on perusta, jonka varaan opetus voidaan tietoisesti rakentaa. Tässä tutkimuksessa pedagogiseksi teoreettiseksi kehykseksi muotoutui didaktinen kolmio
(Kansanen 2004) ja sen syventäminen holistisen ihmiskäsityksen avulla. Myöhemmin olisi aiheellista selvittää didaktisen kolmion merkitystä ja teoreettisia taustoja
sekä opiskelijoille että opinnäytetyötä ohjaaville toimijoille.
Tarvittaisiin koko ammattikorkeakoulua koskeva tutkimus, jossa selvitetään
opiskelijoiden oppimiskäsityksiä sekä ohjaukseen hakeutumisen motiiveja heidän
itsensä kokemina. Tuloksissa tuli usein esille opiskelijan käsitys vertaistilanteesta
hyödyttömänä, jos opinnäytetyötä käsiteltiin keskeneräisenä. Opiskelijan ei ollut
varsinkaan vertaistilanteiden alkuvaiheessa helppo lähettää keskeneräisiä dokumentteja vertaiselle. Mistä opinnäytetyödokumentit kertovat, jos ne keskeneräisinäkään
eivät kerro opiskelijan omasta ajattelusta ja osaamisesta? Mistä opiskelijalle muotoutuu käsitys, että ohjauksen tarvetta ei ole, jos dokumentti on keskeneräinen?
Mistä opiskelijalle tulee valmiuden vaatimus ja kriteerit valmiille dokumentille?
Näissä vertaistilanteissa korostui opinnäytetyön tutkimuksellisten ja rakenteellisten
asioiden käsittely. Tilaa avoimelle ja spontaanille keskustelulle ei ollut tai sitä ei
oivallettu. Eräs tähän tutkimukseen osallistunut opiskelija totesi valmistujaisjuhlassaan, että hän teki ammattikorkeakouluopintojensa aikana tenttien lisäksi 70 kirjallista tehtävää ja niiden lisäksi vielä opinnäytetyöhön liittyvät kirjalliset dokumentit.
Oletan, että opiskelijan vertaistilanteissa kokema ”valmiuden harha” johtuu ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta. Opiskelija palauttaa kirjallisen tehtävän opettajalle, kun se on niin sanotusti valmis. Ammattikorkeakouluissa tulee pohtia kirjallisten tehtävien määrään lisäksi niiden ohjauksellisuutta ja käsiteltävyyttä. Didaktiselta
kannalta tulee miettiä juuri sitä, millainen ja missä muodossa kerrottu ja kuvattu
oppiminen tukevat opiskelijan oppimista parhaiten.
Tämä tutkimus tuotti tietoa siitä, millaista oppimista vertaistilanteet opiskelijoiden kuvaamana tuottavat itsesäätelytaitojen ja metakognition osalta. Vuorovaikutuksen ja oppimisen välistä suhdetta on tutkittu paljon ja viime vuosina erityisesti tietokoneavusteisesti (esim. Korhonen 2003, Pulkkinen ym. 2008, Malmberg ym. 2009).
Opiskelijan metakognitiivinen keskustelu, joka suuntautuu oppimisstrategian hallit516

tuun käyttöön, tukee myös oppimisen laatua. Yhteissuunnittelu keskusteluineen
pyrkii rakentamaan asioista laaja-alaista kokonaisuutta. Kuten aikaisemmin asiantuntijuutta kuvaavissa luvuissa kerroin, terveysalan asiantuntijalta edellytetään muutoksissa mukana pysymistä ja ennen kaikkea ymmärtämistä niiden merkityksestä
itselle ihmisenä ja työntekijänä. Käytäntöjen kyseenalaistaminen ja niiden kehittäminen edellyttävät jatkuvaa oman ajattelun ja toiminnan perusteiden uudelleenarviointia. Jotta opiskelijan metakognitiivista ja sitä tukevaa itsesäätelyä voidaan tutkia,
on sitä tutkittava jatkuvana ja tilannesidonnaisena prosessina ottaen huomioon, että
kognitioon vaikuttavat aina myös oppimisympäristö, motivaatio ja muut situaatiossa
olevat asiat. Tulosten osalta on huomattava myös se, että opiskelijalla oli opinnäytetyöhön liittyviä ohjaussuhteita myös työelämään ja opettajaan, samoin kuin se, että
opiskelijalla oli meneillään syventävät opinnot, jotka myös edistivät opiskelijan
oppimista. Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista selvittää, miten opiskelijan oppimisstrategiat ja itsesäätelytaidot konkreettisesti ilmenevät vaikeusasteeltaan
erilaisissa oppimistehtävissä. Myös opiskelijan oppimista tulisi tarkastella kokonaisuutena, jonka muodostavat vertaistyöskentely, seminaarit, työelämän ja opettajan
ohjaus yhdessä ja erikseen, dokumentit ja keskustelut.
Opinnäytetyöhön liittyvää yhteiskirjoittamista ja tiedonhankintaan liittyvää oppimista on kehitetty wiki-verkko-oppimisympäristössä. Wiki-tilassa opinnäytetyön
kirjoittaminen on yhteistä työskentelyä tiettyjen teknologioiden ja rakenteiden avulla. Kuitenkaan Wiki ei ole julkaisujärjestelmä, joka lineaarisesti vie opinnäytetyön
kirjoittamista eteenpäin vaan se on yhteiskirjoittamisen ja tiedonhankintaprosessin
kehittelyn apuväline. Uuden välineen käyttöön ottaminen aiheuttaa usein muutosvastarintaa mutta myös harkitsematonta välineen käyttöä. Jos esimerkiksi Wiki on
opinnäytetyössä vain viestintäkanava, sen pedagogiset mahdollisuudet jäävät opinnäytetyön ulkoasun vaatimusten ja hallinnollisesti ylisäännösteltyjen prosessien
taakse. Opinnäytetyön kehittäminen kohti hankekirjoittamisen näkökulmaa on lupaava kehitysaskel kohti uusia opinnäytetyön muotoja. (Kämäräinen & Lepistö
2010.) Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ei ollut dokumenttien tuottaminen, vaikka niiden merkitys korostui vertaistilanteissa tärkeänä keskustelun osapuolena. Kirjoittamisen kognitiiviset prosessit ja käytännön vuorovaikutus ovat dynaamisessa suhteessa keskenään, minkä tulisi ilmetä myös kirjoittamisen monimuotoisuutena. Seuraava jatkotutkimus voisi liittyä opiskelijan vertaisoppimiseen opinnäytetyön kirjoittamisprosesseissa. Miten opiskelijat rakentavat yhdessä tekstejä verkossa tai ilman verkkoa, ja millaista kognitiivista ja sosiaalista asiantuntijuutta se
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kehittää? Vuorovaikutteinen verkkoympäristö ammattikorkeakoulun pedagogisena
välineenä opinnäytetyössä on vasta kehitteillä.
Opinnäytetyön hankekirjoittaminen korostaa moniäänisyyttä (Lambert & Vanhanen-Nuutinen 2005, Lambert 2010), joka mahdollistaa opiskelijalle yhteisten
tekstien tuottamisen yhdessä työelämän ohjaajan, opettajan tai vertaisen kanssa.
Tällainen moniäänisyys antaa useita mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita opiskelijan oppimisen tutkimiseen sekä uusien opinnäytetyömallien kehittämiseen. Yhteiset
tekstit ja eri dokumenttilajit suuntaavat keskustelun pois tutkimuksessa korostuneesta keittokirjamaisesta lineaarisuudesta ja varman tiedon perusteista. Miten verkkoympäristön kautta voidaan tukea ja ohjata opinnäytetyön rajaylityksiä tiedontuotannon ja osaamisen kehittymisen suhteen? Miten opinnäytetyöprosessin avoimuus ja
reaaliaikaisuus motivoivat opinnäytetyöntekijää, vertaista ja ohjaajaa? On muistettava, että tietoverkkojen käyttö opinnäytetyössä on vain väline opiskelijan kehittymisessä. Rauhala (2009: 153–156) muistuttaa ihmisen ensisijaisuudesta. Ihminen
ajattelee ensin ja kiinnittää vasta sitten ajatuksensa sähköiseen järjestelmään. Ihminen on tietoverkon olemassaolon välttämätön ehto.
Koskela (2009) pohtii artikkelissaan opintokerho-termin tematiikkaa, joka on
lähellä tutkimaani vertaistoimintaan liittyvää oppimista. Hän kuvaa opintokerhoa
jaetun subjektiivisen asiantuntijuuden vertaisryhmänä. Tämänhetkinen käsitys termistä on oppiva vertaisryhmä, mutta hänen mielestään käsite on väärä, koska termi
antaa pedagogisesta suhteesta väärän tulkinnan. Hänen mielestään pedagoginen
suhde on ohjaajan ja opiskelijan välinen suhde, joka ei ole tasa-arvoinen. Hän kysyykin, mitä vertaisryhmäohjaus tai vertaisohjaus on. Toisaalta opintokerhoon kuuluvien pedagoginen suhde voi olla symmetrinen, mutta toiminnan onnistumisen
edellytyksenä täytyy olla hetkellinen asiantuntijuus, pysymätön pedagoginen auktoriteetti suhteessa keskusteltavaan asiaan. Jokainen opiskelija on vuorollaan jonkin
asian suhteen hetkellisesti asiantuntija ja toimii toisen ohjaajana. Siksi vertaisryhmässä ohjaaminen on hetkellisten pedagogisten valta-asetelmien vaihtelua ja positioiden vaihtumista.
Kausaliteettiongelman kiertämiseksi Koskela (2009: 59–61) ehdottaa ilmauksia
opiskeleva vertaisryhmä tai vertaisopiskeluryhmä. Koskelan ajatukset ovat ristiriidassa sen kanssa, miten olen tutkimuksessani vertaistoiminnan ymmärtänyt ja kuvannut. Hänen näkemyksessä korostuu asiantuntijuuden hetkellisyys, kun itse olen
korostanut asiantuntijuuden kehittymisen pitkäaikaisuutta. Korostuuko Koskelan
ajatuksissa asiantuntijuus tiedon määränä vai tietämyksenä eri asioista ja positioista?
Se, että toinen tietää asiasta erilaisia seikkoja erilaisista näkökulmista tai on opiskel518

lut asiaa pidemmälle, ei vielä tarkoita asiantuntijuuden epäsymmetrisyyttä. Tietoon
perustuvaa asiantuntijuutta samoista asioista kiinnostuneilla opiskelijoilla on mahdotonta ja tarpeetonta yhteismitallistaa. Ammattikorkeakoulussa ei ole täysin vakiintunutta termistöä siitä, mitä esimerkiksi ohjauksella, tuutoroinnilla, mentoroinnilla ja
vertaisuudella tarkoitetaan, vaan termejä käytetään laajoina yleiskäsitteinä. Tutkimuksen aikana olen huomannut useissa dokumenteissa myös vertaisuus-termin sekavaa käyttöä: vertaistutorointi, -mentorointi ja -ohjaus. Tutkimuksen avulla tulisi
selkeyttää vertaisuuteen liittyvän termistön käyttö ja sisältö, mikä auttaisi tarkastelemaan vertaisuutta myös pedagogisten perusteiden näkökulmasta eri konteksteissa.
Vertaistilanteita on lähestytty tässä tutkimuksessa asiantuntijuuteen oppimisen
näkökulmasta. Vertaistilanteita voi lähestyä myös muista didaktisen prosessin ulottuvuuksista, esimerkiksi vertaistilanne oppimisympäristönä tai vertaisohjaaminen.
Myös muita situationaalisia ja pragmatistisia näkökulmia on oppimisessa tarkasteltava. Tärkeää on laajentaa keskustelua ja tutkimusta opiskelijan oppimisen taustalla
vaikuttavien työelämäorganisaatioiden oppimiseen. (Kotila 2003.) Vaikka tässä
tutkimuksessa painotin opinnäytetyön vertaistilanteissa oppimista, on muistettava,
että se on vain yksi ulottuvuus opiskelijan situaatiossa. Tutkimuksen mixed methods
mahdollisti opiskelijaryhmäkohtaisen oppimisen lisäksi opiskelijan yksilöllisen
oppimisen keskittymisen tarkastelun. Yksilölliset kuvaukset antoivat sisällöllisen
ymmärryksen oppimisen ja opiskeluorientaatioiden yleisyydelle. Opiskelijan yksilöllisen ymmärryksen kehittymisen analyysi on didaktiikan keskeisin kysymys (Saari 2006, 288). Tavoitteena ei ollut vertailla tai selittää oppimisen kehittymiseen liittyviä eroja tai samankaltaisuuksia, vaan kuvata ja ymmärtää asiantuntijuuteen liittyvän oppimisen moninaisuutta. Mixed methods ja koko tutkimuksen monimetodologisuus mahdollistivat asioiden tarkastelun ja ymmärtämisen sekä yksilötasolla että
yleisellä ryhmätasolla. Ammattikorkeakouluun kohdistuvassa tutkimuksessa mixed
methodsin käyttäminen on suositeltavaa, joskus jopa välttämätöntä, ilmiön laajaalaisen ymmärtämisen esille saamiseksi.
Tutkimuksessa sovelsin Longan ym. (2007) kehittämää opiskeluorientaatioita
mittaavaa kyselylomaketta. Tämä toimi hyvin ja sen avulla saadut tulokset olivat
samansuuntaiset kuin Longan ym. (2007) ja Sappisen (2006) tutkimustulokset. Käyttämällä mittaria opintojen alku- ja loppupuolella saadaan kokonaiskäsitys opiskelijoiden opiskeluorientaatioiden kehittymisestä. Tulosten avulla voitaisiin systemaattisesti kehittää oppimista tukevia pedagogisia ratkaisuja. Kyselylomaketta tulee edelleen kehittää ammattikorkeakoulukontekstiin sopivaksi, jolloin se olisi hyödyllinen
mittaväline opiskelijan oppimisen tutkimiseen. Eräs jatkotutkimusmahdollisuus olisi
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kehittää kyselylomakkeesta ammattikorkeakouluun sopiva, kehittää ja kokeilla mittaustulosten perusteella erilaisia opetusinterventioita sekä seurata ryhmäkohtaisesti
opiskelijoiden kehittymistä asiantuntijuudessaan.
Opetussuunnitelma ilmentää käytännössä pedagogisen kokonaisuuden, ja se on
opetuksen kehittämisen keskeinen kohde. Opiskelijasta ei kehity asiantuntijaa perinteisellä opetuksella, jossa opiskelijat pumpataan täyteen tietoa. Sen sijaan pitää
rakentaa pedagogisia polkuja, joissa opiskelijat oppivat oppimaan, säätelemään
oppimisen taitojaan, ajattelemaan ja olemaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten
kanssa. Perinteisessä opetussuunnitelmassa on lueteltu kunkin opetettavan aineen
sisällöt, tavoitteet, arviointimenetelmät ja kirjallisuus. Sisältöjen lisäksi opiskelijan
tulee oppia toimintaprosesseja, jotka ovat tarpeen työelämässä. Kyky ratkaista ongelmia ja luoda uutta tietoa yhdessä osallistuen on elinikäiselle opiskelijalle tärkeämpää kuin valtaosa opetettavasta faktatiedosta. Opinnäytetyön avulla palvellaan
työelämää, mikä on arvo jo sinänsä. On selvää, että tulevaisuudessa opinnäytetyöhön liittyvän oppimista tukevan pedagogiikan merkitys vain lisääntyy, samalla kun
opinnäytetyön innovatiiviset ratkaisut sallitaan nykyistä joustavammin. Ei riitä, että
opinnäytetyö jää opintojen loppuvaiheeseen, kun se on tärkeä opiskelijan oppimista
kumuloiva ja integroiva kokonaisuus. Opinnäytetyöprosessien kehittyessä työelämäläheisessä yhteistyössä tulisi suunnata tutkimusta myös opinnäytetyön sisältöihin,
jotta saadaan selville, mitä ne kertovat asiantuntijuuden kehittymisestä ja prosessin
hyödynnettävyydestä.
Opetussuunnitelman kehittämisessä tulisi ottaa huomioon se, että opiskelija saa
oppimiskokemuksia erilaisten asioiden, hankkeiden ja toimintojen hallinnasta erilaisissa verkostoissa muulloinkin kuin vain opinnäytetyöprosessin aikana. Toisaalta
opinnäytetyön korostuvaan asemaan perustuen voisi tutkia, millaiseksi opinnäytetyöprosessi muotoutuu, jos lähtökohtana ovat osaamista kuvaavat kompetenssit,
jotka korostuivat tutkimustulosten perusteella: oppimaan oppiminen, vuorovaikutusja viestintäosaaminen (dialogiosaaminen), työyhteisöosaaminen ja eettinen osaaminen (Arene 2010). Tulevaisuusorientoitumisen vahvistamista tarvitaan, jotta ammattikorkeakoulusta valmistuvilla olisi resursseja jatkaa asiantuntijuutensa kehittämistä
työelämässä. Tutkimusta tarvitaan sekä pedagogiikan että substanssin kehittämiseen,
ja juuri substanssin osalta lähestymistapa tulisi olla tulevaisuusorientoituneessa
tutkimuksessa. Myös valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusraportissa todetaan
koulutuksen osalta, että ”ammattikorkeakoulut eivät voi reaktiivisesti kouluttaa
menneisiin tai nykyisiin työelämän tarpeisiin, vaan koulutus kohdistuu aina tulevai-
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suuteen” (Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämisen 2009: 51).
Ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyötä tulee edelleen kehittää.
Pedagogiikan kehittämisen lähtökohtia on sekä tutkimuksessa että käytännössä
arvioitava kahdesta näkökulmasta. Missä suhteessa ammattikorkeakouluopetusta
ohjaa käsitys opiskelijasta yhteiskunnan tarpeita tyydyttävänä, tehokkuutta edistävänä välineenä? Missä suhteessa opetusta ohjaa käsitys, jonka päämääränä on käsitys
opiskelijasta itsestään, jolloin häntä tuetaan kehittymään yksilöllisyyttä ja inhimillistä osaamista arvostaen? Opetuksen arvopohdinta ja käytäntöjen kehittäminen on
aina ajankohtaista. Jokaisena arkipäivänä opettaja ja opiskelija sekä opiskelijat keskenään kohtaavat inhimilliselle kehitykselle tärkeissä pienissä hetkissä, jotka olisi
pystyttävä muuttamaan inhimillisen vuorovaikutuksen kautta inhimilliseksi kehittymiseksi. (Martikainen 2005: 268.) Opiskelijan inhimilliselle kehittymiselle on ominaista laadullinen muutos, joka on myös laadullisen korkeakoulupedagogiikan päämäärä (Suortti 1980: 47). Opetuksen tavoitteena tulee olla ihmisen henkinen kasvu
(Skinnari 2007: 29). Jatkotutkimusta tulisi suunnata erityisesti ammattikorkeakoulun
opetuksen pedagogiseen kehittämiseen niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla näyttää
koulutuksen aikana säilyvän ja vahvistuvan pintasuuntautunut oppiminen. Millaiset
oppimisen teot saisivat muutoksen aikaan näissä opiskelijoissa?
Olen seurannut opinnäytetyöstä käytyä keskustelua näköalapaikalta koulutustilaisuuksissa, projekteissa ja opinnäytetöiden ohjauksessa koko suomalaisen ammattikorkeakoulun olemassaoloajan. Erityisesti tämän tutkimuksen aikana olen oppinut
kysymään itseltäni asioita, joilla on merkitystä ihmisenä olemisen kannalta. Asioiden tunnistaminen vaatii opettajalta kokemusta ja teoreettista tietoa mutta myös
tiettyä herkkyyttä. Opettajan pitää olla tilanteissa läsnä, ei vain kysymällä vaan
myös tuntemalla, ei vain tietämällä vaan myös tahtomalla (Siljander 2002, Rauhala
2009). Kaikesta huolimatta tutkimustulokset jättävät enemmän kysymyksiä kuin
antavat vastauksia.
2.2

Epilogi

Olen aikaisemmin tutkimusraportissani kuvannut lähtökohtia opinnäytetyön tutkimiseen johtaneista taustoistani ja kiinnostuksestani. Tästä alkoi tutkimus- ja kehittymismatka, jota ei voi kuvata helpoksi. Mieluummin kuvaan prosessia Karjalaisen
(2006) käsitteellä kompleksinen. Tämä matka on ollut prosessi, joka on sisältänyt
lukuisia pieniä ja suuria sekä useimmiten piileviä alaprosesseja. Tutkimustyön opettajan position ohjatessa vahvasti tutkimukseni alkua pidin tutkimuksen aiheen ja
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prosessin monikerroksellisuutta selkeänä. Tutkimusprosessin edetessä käsitykseni
tutkimuksen tekemisen helppoudesta ja selkeydestä murtui ja mureni. Tilalle tuli
epätoivoa, ahdistusta mutta myös oivalluksen hetkiä, kun ajattelun spiraalisuus välillä selkeni. Sitä mukaa kun ymmärrys ilmiöstä syveni, sitä useammin edessäni oli
konkreettinen kysymyslista asioista, jotka vaativat syventymistä ja selvittämistä.
Toisaalta se tosiasia, että prosessin osana on itsetietoinen ja itsenäisesti ajatteleva
olento, riittää kompleksisuuden synnyttämiseen. Ihminen tuottaa aina ennakoimatonta harkintaa ja uuden yllättävää ilmaantumista – emergenssiä – tapahtumien kulkuun.
Kun tutkimuksen tekijää neuvotaan aikatauluttamaan ja suunnittelemaan prosessinsa ennakkoon, niin kuitenkin tutkimuksen tekemiseen liittyy asioita, joita ei
voi ennakoida. Kukkonen (2007: 328–329) toteaa, että tutkimuksen ymmärtämiseen
sisältyy asioiden mielessä muhimista, niiden kyseenalaistamista, ihmettelemistä,
mutta myös tutkijan eksymistä ja sattumaa. Tutkimusmatkani on ollut juuri edellä
kuvatun kaltaista. Kallioniemi-Chambers (2010) mainitsee, että asioiden kehittymisen ja muuntumisen kannalta levollisuuden kulttuuri, aika ilman kiirettä vie asioita
eteenpäin. Tunne ajattelun jumiutumisesta tuntui aluksi sisäiseltä kaaokselta, mutta
juuri silloin piti pysähtyä, miettiä ja palata asioihin aina uudelleen, mikä kuitenkin
lopulta auttoi ymmärtämään vertaistilanteeksi kutsutun asian äärellä viipyilemistä.
Tutkimuksen tässä vaiheessa on mahdollista koota yhteen prosessin aikana kertyneitä kokemuksia ja kuvata oman ymmärryksen muuttumista. Tutkimusprosessin
aikainen lukeminen, kirjoittaminen ja dialogi itsensä ja asiasta kiinnostuneiden
kanssa oli tapa käsitellä kohteena olevaa ilmiökenttää ja pysähtyä sen äärelle siitä
kysymyksiä esiin nostaen ja ratkoen. Tutkija kehittyvänä instrumenttina muuttuu
myös itse prosessin aikana. Tutkija kehkeytyy maailmaan dialektisesti, ja hänen
kokemustensa ja merkitystensä kautta avautuvalle ymmärtämiselle ei voi nimetä
pistemäistä alkua. Eksistentiaalis-ontologisessa mielessä tutkittavan ilmiön osien ja
kokonaisuuden ymmärtämisen suhde oli kehämäinen. Kokonaisuus muotoutui vähitellen osien tulkitsemisen myötä. (Lehtovaara 1994: 231, Tontti 2005: 60.)
Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijan opinnäytetyöprosesseja ja niihin
liittyvää tematiikkaa olen seurannut ja kehittänyt kauan. Oma tukkiutumiseni (Rauhala 2009: 216) sysäsi liikkeelle mielenkiinnon lähteä tutkimaan opinnäytetyöprosessia ja opiskelijan omaa vastuuta oppimisensa kehittämisessä. Opinnäytetyöprosessin kaavamaisuus, tutkimuksellisuus, irrallisuus asiantuntijuuden holistisesta
kehittymisestä ja joidenkin opiskelijoiden ilmaisema tympääntyneisyys ja toivottomuus lisäsivät ihmettelyäni siitä, miksi opiskelijaa ei kiinnosta oma oppiminen ja
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miksi opinnäytetyö vaikuttaa tekniseltä sekä ulkokohtaiselta tekemiseltä. Perehtyessäni kyselyllä hankkimaani aineistoon ja saatuihin tutkimustuloksiin ymmärrykseni
asiasta hieman selveni. Opiskelijoiden yksilöllinen suuntautuminen opiskeluun ja
oppimiseen ilmeni opiskeluorientaatioita kuvaavina faktoreina samoin kuin klustereiden avulla saatuina opiskelijatyyppeinä. Ymmärsin yksinkertaisen asian, ettei ole
homogeenista opiskelijatyyppiä tai -ryhmää, jota opinnäytetyötä aloittava opiskelija
oppimisensa suhteen edustaisi. Oppimisen lähtökohtien erilaisuus luo jokaisen opiskelijan opinnäytetyöprosessiin omanlaisensa oppimispolun. Tässä vaiheessa pysähdyin pohtimaan opinnäytetyön todellista merkitystä opiskelijan kannalta. Kävi selväksi, että opinnäytetyölle asetettu asiantuntijuutta kehittävä tavoite saattaa osalle
opiskelijoista olla liian vaativa.
Huomasin kaipaavani syvällisempää käsitystä opiskelijan tavasta ymmärtää
opinnäytetyötä ja sen merkitystä. Lehtovaaran (1994) väitöskirjaan perehtyminen
siivitti ajatuksiani Rauhalan (mm. 1983, 1993, 2009) ajatuksiin. Perehdyin tämän
jälkeen Rauhalan tekstien kautta holistiseen ihmiskäsitykseen, joka antoi näkökulman ymmärtää vertaistilannetta ja opiskelijan toimintaa siinä. Ymmärrystäni olivat
tähän asti ohjanneet vertaistilanteen sosiokonstruktivistinen oppimisnäkökulma ja
oppimista käsittelevä kirjallisuus. Rauhalan tekstit jumittivat ajatteluni, sillä viivyin
tovin jos toisenkin vertaistilanteessa ja siinä tilassa olevassa opiskelijassa. Viipyminen selvensi kaksi asiaa. Ensinnäkin ymmärsin sen, että oppimisen muutos on ensisijaisesti opiskelijan tajunnallinen muutos ja kehittyminen alkaa hänessä. Tämän
jälkeen oppiminen mahdollistuu vertaistilanteessa yhdessä jakaen. Vertaistilanne on
siis tila, jossa mahdollistuu opiskelijan ajattelun ”ulostulo”. Toiseksi ymmärsin tässä
vaiheessa myös sen, että opiskelijan käsittäminen persoonana ei edellytä minulta
alistumista luonnontieteiden eksaktiudelle. Lisäksi minun itseni on tiedostettava
opiskelijan ainutkertaisuus, jota ei voida yleistysten kautta ymmärtää eikä hallita.
Pelkästään tilastot olisivat upottaneet opiskelijan suureen tuntemattomuuteen, josta
ei olisi ollut paluuta yksilöllisyyteen. (Rauhala 2009: 212–221.)
Opiskelijan yksilöllisiin kokemuksiin pääsin kiinni kirjoitelmien avulla. Vertaistilanteista kuvattujen kirjoitelmien lukemisen ja analysoinnin olen pyrkinyt kuvaamaan tarkasti. Kirjoitelmien lukeminen vaati levollista aikaa. On selvää, että oma
ymmärrykseni kirjoitelmista muuttui ja syveni. Pyrin tulosten kuvaamisessa mahdollisimman aidosti tuomaan esille opiskelijan äänen, sotkematta siihen omaa ääntäni.
Pyrin olemaan silti realisti ja totean, että käytännössä oma ääni sekoittuu opiskelijan
ääneen vääjäämättä, kun aineisto ja sen tulkinnat kulkevat tutkijan ymmärryksen
lävitse. Opiskelijan kuvauksista tuli osa omaa situationaalista säätöpiiriäni.
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Muun muassa Rauhalan (1983, 1993, 2009), Ronkaisen (2004) ja Cresswellin
(2003, 2009) tekstien kautta sain rohkeutta lähestyä asioita mixed methodsin avulla,
joka auttoi itseäni ymmärtämään vertaistilanteita yksittäisen opiskelijan kannalta.
Vaikka tutkimukseni johtopäätökset eivät sellaisenaan ole ”puhtaan fenomenologisesti” kuvattu, olen pyrkinyt kunnioittamaan niissä opiskelijan ainutkertaisuutta.
Tuloksissa ja johtopäätöksissä en etsi syitä esimerkiksi siihen, miksi opiskelijalla oli
pintasuuntautuva lähestymistapa tai miksi opiskelija ei kohdannut toista opiskelijaa
vuorovaikutuksessa. Liikunnanohjaajaopiskelijoiden pois jääminen kesken tutkimusprosessin harmitti aluksi, mutta Rauhalan ihmiskäsitys avasi minulle portin
opiskelijan erilaisuuden kunnioittamiseen myös asiantuntijuuden kehittymisessä.
Opettajana ja ohjaajana minun on annettava tilaa opiskelijan omalle äänelle ja vetäydyttävä positiostani, jossa voisin sanoa onko asia hyvin vai ei tai onko asia niin
tai näin. Kukkosen (2007: 332) tekstiin soveltaen voin todeta, että opettajana ja
opinnäytetyön ohjaajana ei voi antaa opiskelijalle valmista mallia opinnäytetyöstä
eikä oppimisen prosessista eikä voi tietää lopputulosta tai edes aina ymmärtää opiskelijan valintoja ja tulkintoja. Juuri tämä tekee opettajana ja ohjaajana olemisesta
vastuullisen.
Vertaistilanteisiin liittyvä opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen ymmärtäminen holistisen ihmiskäsityksen näkökulmasta tuo siihen uudenlaisia ulottuvuuksia. Kuten tulokset osoittivat, opiskelijoiden oppiminen mahdollistui ilman vertaisen
substanssialan tietämystä, kun kohtaaminen ja oppiminen ymmärrettiin yhdessä
osallistuen. Tämä velvoittaa minut opettajana ja ohjaajana miettimään uudenlaisia
ratkaisuja opinnäytetyöprosessin kehittämiseen. Vertaistilanteen situationaalisuus
antaa mahdollisuuden oppimisen rakentamiseen yhteisöllisyyttä ja luovuutta tukevaksi. Kun opettajalla on tahtoa, osaamista ja päämäärä, vertaistilanne ei edellytä
tiukkoja kehyksiä, vaan vuorovaikutus ja tilanne itsessään johtavat uudenlaiseen
oppimiseen. Ihmisten välinen yhteys ei ole vain tiedon yhteyttä vaan myös sosiaalisuutta, kirjoittaa Levinas (1996). Hän jatkaa, että kaipaaminen ja haluaminen kuvaa
minän suuntautumista kohti Toista ihmistä haluamatta ottaa häntä haltuun. Tärkeintä
on oleminen minä-sinäsuhteessa. Tällöin ei voida asettaa kriteereitä vertaistilanteissa toimimiseen oikein tai väärin.
Lähtökohtana tutkimusprosessini alussa oli vahva ammattikorkeakoulussa toimivan opettajan positio, mutta ymmärrykseni muuttumiseen ovat prosessin aikana
vaikuttaneet sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan taustani sekä oma opiskelijan positioni jatko-opiskelijana. Olen oppinut arvostamaan erityisesti niitä oppimisen situaatioita, joissa muutos mahdollistuu dialogin ja trialogin avulla. Näihin sisältyy aina
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kehittymisen mahdollisuus, jos rohkenee ottaa asiat käsittelyyn ja ymmärtää jatkuvan etsimisen merkityksen.
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Luettelo tutkimuksen kuvioista, taulukoista ja
liitteistä
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tutkimusasetelma, s. 29.
Tutkimuksen mixed methods -asetelma ja sen jaksottaisuus, s. 56.
Liikunta-alan asiantuntijuuteen kehittyminen liikunta-alan koulutusohjelmassa
(Opinto-opas 2009–2010 2009), s. 68.
Pedagoginen ja didaktinen suhde didaktisessa kolmiossa (Kansanen 2004, Jyrhämä & Syrjäläinen 2009: 424), s. 70.
Pedagogisen vuorovaikutusprosessin kehät opinnäytetyön ohjaustilanteessa
(Kansanen 2004, Piirainen 2008, Rauhala 2009), s. 75.
Oppimisprosessiin liittyviä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita (mukaellen Tynjälä 1999: 120), s. 84.
Kajaanin ammattikorkeakoulun suomalaisten opiskelijoiden kokemia tuntemuksia viimeisen kuukauden ajalta vuonna 2007 ja 2009 (Opiskelijoiden hyvinvointikysely 2009), s. 107.
Faktorilukumäärän selvittäminen muuttujilla 1–58 Cattell Scree -testin avulla
(liite 5)
Faktorilukumäärän selvittäminen muuttujilla 59–73 Cattell Scree -testin avulla
(liite 5)
Opiskeluorientaatiofaktoreiden (F1–F4) z-pisteet eri koulutusohjelmissa, s. 161.
Itseluottamuksen, optimismin opiskeluorientaation (F3) ilmeneminen
koulutusammatin eri luokissa, s. 162.
Opiskeluorientaatiofaktoreiden (F5–F7) z-pisteet eri koulutusohjelmissa, s. 163.
Varman tiedon opiskeluorientaation (F7) ilmeneminen koulutusammatin eri
luokissa, s. 164.
Opiskeluorientaatiofaktoreiden (F8–F10) z-pisteet eri koulutusohjelmissa, s.
165.
Opiskeluorientaatioita kuvaavien faktorien painottuminen ryhmittelyanalyysissä, s. 166.
Koulutusammattien ja klustereiden välinen yhteys, s. 169.
Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneet tekijät eri klusteriryhmissä, s. 170.
Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneet tekijät eri klusteriryhmissä, s. 171.
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19. Ammattikorkeakoulun kolmen perustehtävän ja opinnäytetyön integraatio, s.
194.
20. Ammattikorkeakouluosaamisen ulottuvuudet ja tiedonlajit (Raij 2003, 45), s.
207.
21. Asiantuntijuuden tutkimuksen ja kehittymisen kolme näkökulmaa (Hakkarainen
ym. 2002: 451, Frilander-Paavilainen 2005: 5, Pedagoginen strategia 2008), s.
213.
22. Vertaistilanteet opinnäytetyöprosessissa (Ketola 2007), s. 233.
23. Vertaistilanteen suhteet, s. 237.
24. Vertaistilanteet opinnäytetyöprosessissa ja vertaistilanneasetelma tutkimuksen
esiymmärryksen lähtökohtana (ks. kuviot 22 ja 23), s. 241.
25. Aiheanalyysin vertaistilanteiden tavoitteet, s. 268.
26. Aiheanalyysin vertaistilanteissa oppiminen, s. 275.
27. Aiheanalyysin vertaistilanteiden vuorovaikutus ja ohjaussuhde, s. 299.
28. Opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanteiden tavoitteet, s. 321.
29. Opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanteissa oppiminen, s. 327.
30. Opinnäytetyösuunnitelman vertaistilanteiden vuorovaikutus ja ohjaussuhde, s.
347.
31. Valmistuvan opinnäytetyön vertaistilanteiden tavoitteet, s. 361.
32. Valmistuvan opinnäytetyön vertaistilanteissa oppiminen, s. 366.
33. Valmistuvan opinnäytetyön vertaistilanteiden vuorovaikutus ja ohjaussuhde, s.
384.
34. Opiskelijan vertaistilanteille asettamat tavoitteet sijoitettuna didaktiseen kolmioon, s. 401.
35. Asiantuntijuuden kehittymistä kuvaavat merkitysverkostot, kompetenssit, s.
453.
36. Kvantitatiivisen tutkimusotteen luotettavuutta kuvaava käsitekokonaisuus (Leinonen 2001) (liite 16).
TAULUKOT
1.
2.
3.
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Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä käsitteleviä aikaisempia tutkimuksia
(liite 1).
Tutkimuksen tieteenfilosofiset peruslähtökohdat (vrt. Crotty 1998), s. 40.
Opiskelijoiden opiskeluorientaatiot (Entwistle & Ramsden 1983: 200–201;
Sappinen 2006: 27) (Liite 2).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Opiskeluorientaation ulottuvuudet (Nieminen ym. 2004: 390), s. 98.
Korkeakouluopiskelijoiden koulutusorientaatiot (Entwistle 1988, Beaty ym.
1997: 77, ks. Tynjälä 1999: 117), s. 102.
Kajaanin ammattikorkeakoulussa opintonsa keskeyttäneet opiskelijat (prosenttia
aloittaneista) vuosina 2005–2009 (AMKOTA), s. 111.
Tutkimuksessa käytetty kysymyssarja MED NORD -kyselymittarista ja kysymyssarjan alkuperäiset kyselymittarit, s. 119.
Kyselyyn vastanneiden demografisia ominaisuuksia, s. 135.
Tutkimusaineiston tilastolliseen käsittelyyn käytetyt analyysimenetelmät, s.
138.
Muuttujien 1–58 faktorianalyysin ominaisarvot 7 faktorirajauksella (liite 6).
Muuttujien 59–73 faktorianalyysin ominaisarvot 3 faktorirajauksella (liite 6).
Faktorit nimetty kärkilatausmuuttujien mukaisesti, s. 144.
Klustereiden nimeäminen faktoripistemäärien mukaan (liite 8).
Eksploratiivisesti muodostettujen faktoreiden korrelaatiot kysymyssarjan alkuperäisiin summamuuttujiin (ks. myös taulukko 7) (liite 9).
Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio -faktori, s. 149.
Merkityksiä muodostava, syväkäytäntö opiskeluorientaatio -faktori, s. 151.
Itseluottamuksen, optimismin opiskeluorientaatiofaktori, s. 152.
Kriittisen oppimisen opiskeluorientaatio -faktori, s. 153.
Tietoa toistava opiskeluorientaatio -faktori, s. 154.
Keittokirjaopiskeluorientaatio -faktori, s. 155.
Varman tiedon opiskeluorientaatio -faktori, s. 156.
Toimimaton, stressaantunut opiskeluorientaatio -faktori, s. 157.
Itsesäätelyn puuttuminen opiskeluorientaatio -faktori, s. 158.
Omistautumattomuus opiskeluorientaatio -faktori, s. 159.
Opiskeluorientaatioiden summamuuttujien keskiarvot eri koulutusammateissa,
s. 160.
Ryhmittelyanalyysin perusteella nimetyt opiskelijaklusterit, s. 167.
Osaamisen ulottuvuudet (mukaellen Delamare - le Deist ja Winterton 2005, Raij
& Rantanen 2010: 14–19, Isopahkala-Bouret 2010), s. 209.
NQF:n kuvaileman tason 6 oppimistulokset (OPM 2009: 85–86, Arene 2010), s.
210.
Esimerkki terveysalan koulutusohjelmakohtaisista kompetensseista (Opintoopas 2009–2010 2009, Arene 2010), s. 211.
Asiantuntijuuden tieto (Tynjälä 2004: 176), s. 214.
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31. Suosituksia vertaistilanteeseen valmistautumiseksi (Opinnäytetyöpakki 2007), s.
238.
32. Dialogin peruselementit (mukaellen Malinen 2003: 72), s. 248.
33. Opiskelijoiden palauttamat kirjoitelmat opinnäytetyöprosessin aikana (liite 11).
34. Opinnäytetyön aiheanalyysin vertaistilanne, pääteema pintaoppiminen (liite 12).
35. Kysely- ja kirjoitelma-aineistojen tulosten yhdistäminen, s. 400.
36. Alateemoista (ja pääteemoista) merkityskokonaisuuksien avulla merkitysverkostoihin (liite 13).
37. Opinnäytetyöprosessin kehittäminen ammattikorkeakoulun pedagogiikan suuntaisesti pedagogisen ja didaktisen suhteen sekä vuorovaikutuskehätasojen avulla, s. 468.
38. Eettiset kysymykset tutkimusprosessissa (liite 15).
LIITTEET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Yhteenveto opinnäytetyötä koskevista aikaisemmista tutkimuksista (taulukko
1).
Opiskelijoiden opiskeluorientaatiot (Entwistle & Ramsden 1983: 200–201,
Sappinen 2006: 27) (taulukko 3).
Kyselylomake.
Keski- ja hajontalukuja sisältävä kyselymittari.
Faktorilukumäärän selvittäminen muuttujilla 1–58 ja 59–73 Cattell Scree -testin
avulla (kuviot 8 ja 9).
Faktorianalyysin ominaisarvot muuttujilla 1–58 ja 59–73 (taulukot 10 ja 11).
Faktoriratkaisu muuttujilla 1–58 ja 59–73.
Klusterianalyysin ratkaisujen perusteet (taulukko 13).
Teorian ja eksploratiivisen faktorianalyysin perusteella muodostettujen summamuuttujien korrelaatiot (taulukko 14).
Kirjoitelmalomake.
Vertaistilanteiden kirjoitelma-aineistot (taulukko 33).
Esimerkki aineiston sisällönanalyysistä (taulukko 34).
Tutkimustulosten kokonaisuus (taulukko 36).
Esimerkkejä tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheista.
Tutkimuksessa huomioon otetut tutkimuseettiset asiat (taulukko 38).
Kvantitatiivisen tutkimusotteen luotettavuuskäsitteet (kuvio 36).

Tarkoitus/Tavoite

Selvittää seurantatutkimuksena opiskelijoiden
kriittisen ja tieteellisen
ajattelun kehitystä opiskelun alkuvaiheesta koulutuksen loppuun saakka
Kuvata fenomenografisen
tutkimusotteen avulla ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ja opinnäytetyöprosessin työelämälähtöisyyttä

Selvittää, mitä ja millaisia
kokemuksia ja käsityksiä
opiskelijoille on muodostunut tutkimuksellisen ja
ammatillisen toiminnan
opetuksen ja ohjauksen
luonteesta. Selvittää tutkimuksellisen ja ammatillisen toiminnan luonteeseen
ja opetukseen yhteydessä
olevien osatekijöiden rakenne

Tekijä, vuosi ja tutkimuksen nimi

Stenfors P (1999) Tieteellisen ja
kriittisen ajattelun kehitys hoitotyön
koulutuksessa. Seurantatutkimus
sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja
kätilökoulutuksessa

Rissanen R (2003) Työelämälähtöinen opinnäytetyö oppimisen kontekstina. Fenomenografisia näkökulmia tradenomin opinnäytetyöhön

Kilpiäinen S (2003) Odotetaan käytäntöä ja saadaan teoriaa. Tutkimus
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun
terveysalan opiskelijoiden käsityksistä ja kokemuksista opetuksesta ja
ohjauksesta vuosina 1995–1997 ja
2000–2001

Teemahaastattelut
Opinnäytetyöt (sisällön
analyysi)

Kysely
Watsonin ja Glaserin
kriittisen ajattelun testi
Opinnäytetyöt (sisällön
analyysi)

Tiedonkeruumenetelmät

Terveysalan opiskelijat: alus- Essee
sa N=142 (vastasi 98)
Ryhmähaastattelut
lopullinen aineisto n=71,
Avoin kysely
aineisto kerättiin kolmessa
vaiheessa vuosina 1994–95,
1996–97 ja 2000–01

Opiskelijat ja työelämän
edustajat n=19
Opinnäytetyöt n=10

Kohderyhmä ja havaintoyksiköiden määrä
Väitöskirjat
Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelijat:
alussa n=192
lopussa n=105
Opinnäytetyöt n=36

TAULUKKO 1. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä käsitteleviä aikaisempia tutkimuksia.

YHTEENVETO OPINNÄYTETYÖTÄ KOSKEVISTA AIKAISEMMISTA TUTKIMUKSISTA

Kriittinen ajattelukyky kehittyi samoin kuin käsitys tiedosta avartui ja
monipuolistui. Yleisesti syvällinen ja
pohtiva ote puuttui. Opetus ei syventänyt hoitotieteellistä ajattelua vaan
orientaationa esiintyi vahva toiminnallisuus.
Opinnäytetyö kehitti laaja-alaista
ammattitaitoa, jossa ratkaisevia olivat opinnäytetyön lähtökohdat (työelämän odotukset ja opiskelijan tavoitteet). Työelämäläheisyys oli
monimenetelmällisyyttä ja
tuotettavan tiedon asiantuntijaosaamisen jakamista.
Tieteellinen toiminta näyttäytyi terveysalan koulutuksessa epämääräisenä, abstraktina ja osin tarpeettomana. Perusteluina mainittiin tieteellisen toiminnan opetuksen ja opinnäytetöiden ohjauksen puutteet. Ammatillisen toiminnan opiskelijat kokivat
tärkeäksi, mutta sitä ei riittävästi
opetuksessa korostettu. Historiallinen
ja koulutuksellinen tausta on etäännyttänyt osan hoitoalan opettajista
käytännöstä.

Keskeisimmät tulokset
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Kuvata asiantuntijuutta,
jota tavoitellaan ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä, sekä asiantuntijuuden ohjaamista opinnäytetyössä

Tarkastella opinnäytetöiden ohjaajien käsityksiä
ammattikorkeakoulujen ja
yliopistojen opinnäytetöistä

Kehittää ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman opinnäytetyötä työelämän tarpeita vastaavaksi. Kehittää oppilaitoksen ja työelämän välistä
dialogia. Kehittää opinnäytetyötä välineeksi opiskelijoiden työelämään siirtymisessä

Frilander-Paavilainen E-L (2005)
Opinnäytetyö asiantuntijuuden kehittäjänä ammattikorkeakoulussa

Heinonen JEA (2006)
Suomalaisten tiede- ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ohjaajien
silmin

Varjonen B (1998) Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman opinnäytetyö ja sen työelämävastaavuus

Lisensiaattitutkimukset
Toimintatutkimuksen kehitystyöryhmä:
Tutkija n=1
Opiskelijat n=9
Opinnäytetöiden ohjaajat
n=7
Työelämän edustajat n=9
Lisäksi
Opiskelijat vuosina 1995–96
97 n=48
Valmistuneet opinnäytetyöt
1996–97, n=39

1. vaihe ohjaajat N= 128 (87
palautti)
2. vaihe ohjaajat N=100 (84
palautti)

Insinööriopiskelijat n=92
Opettajat n=23
Työelämän edustajat
n= 31

Kysely (opiskelija)
Havainnointi (tutkija)
KJ-menetelmä (opiskelija) (ryhmätyöskentelyyn perustuva ongelmien analysointimenetelmä, kartta)
Haastattelu (työelämän
ohjaajat)
Arviointi (opinnäytetöistä ohjaajat, työelämä, tutkija, 1–5)

Kysely
Conjoit-korttinippu

Kysely
Teemahaastattelu

Opinnäytetyö toimii tärkeänä
välineenä opiskelijan, opettajan ja
työelämän vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisessä. Kehitettiin
muotoilun koulutusohjelman profiili,
ohjaus- ja seminaarikäytäntöjä, ja
avattiin dialogi työelämän ja koulutusohjelman välille.
Opinnäytetyöt vastasivat työelämän
tarpeita ja tukivat opiskelijan siirtymistä työelämään.

Opinnäytetyö kehitti yksilöllistä
asiantuntijuutta (itseohjautuvuus,
ongelman-ratkaisukyky, metataidot
ja itseilmaisu) ja yhteisöllistä asiantuntijuutta (työelämää uudistava,
yleiset työelämä- ja yhteistyötaidot).
Ohjauksellista jaettua asiantuntijuutta oli vähän, ja opiskelijan mielestä
opettajan ohjaus liittyi ensisijaisesti
opinnäytetyön arviointiin. Tavoitteena tulisi olla yhteisohjaus.
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opinnäytetöissä on selviä eroja
mutta myös yhteneväisyyksiä. Yhteisiä ominaisuuksia olivat monialaisuus, uutta tuottavuus, soveltavuus,
ajankohtaisuus ja hyödynnettävyys.
Sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut ottavat opinnäytetöiden osalta
mallia toisistaan.
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Talouden ja hallinnon opiskelijat Mercuria Business
School N=112 (66 palautti)
Opettajat n=9
Valmistuneet opinnäytetyöt
1997, n=101
Opinnäytetyötä koskevia
dokumentteja, ohjeita ja julkilausumia

Opettajat n=23
Yrityselämän ohjaajat n=31
Insinööri- ja merikapteeniopiskelijat n=92

Kuvata ja analysoida, millainen asiantuntijuutta kehittävä opinnäytetyökulttuuri on kehittynyt ammattikorkeakouluun

Frilander, E-L (2000) Ammattikor- Kuvata toimijoiden käsikeakoulun opinnäytetyö oppimisen, tyksiä ammattikorkeakouyhteistyön ja kehittämisen välineenä lun opinnäytetyön tavoitteista, opinnäytetyön aikana tapahtuvasta oppimisesta, ohjauksesta, yhteistyöstä, opinnäytetyön hyödystä
sekä toiminnan kehittämisestä. Tuottaa tietoa ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminnan kehittämiseksi kaikilla koulutusaloilla

Alanko-Turunen M (1999) Ammattikorkeakoulun opinnäytetyökulttuuri asiantuntijuuden kehittämisen
välineenä

Asiantuntijuus koettiin henkilökohtaisena kiinnittymisenä. Opinnäytetyöhön liittyvät erilaiset prosessit
etenivät toisistaan irrallisina. Opinnäytetyöt olivat perinteisiä tutkimustyyppisiä töitä, joissa arviointi kohdistui produktiin. Töistä puuttui reflektiivisyys asiantuntijuudesta, ja omia
oppimisen tavoitteita ei asetettu.
Opiskelijat kokivat oppineensa ajattelu- ja toimintastrategioita sekä käytännön taitoja, mutta näitä he eivät
kuvanneet opinnäytetyöraporteissaan.
Kysely (opiskelijat)
Tavoitteissa korostuivat opiskelijan
Teemahaastattelu (opet- itsenäisyys ja kypsyys selvitä opintajat ja työelämän ohnäytetyöprosessista lähes omin avuin.
jaajat)
Oppiminen kuvasi staattista ja uusiutumatonta tiedon etsimistä ja kasaamista. Opiskelijat itse pitivät opinnäytetyötä konstruoivana oppimisprosessina. Ohjaussuhde opettajiin oli löyhä,
ja opiskelijat kaipasivat erityisesti
prosessin alkuvaiheen ohjausta. Kaikki korostivat opinnäytetyön prosessimaisuutta ja sen luomia mahdollisuuksia. Käsitykset yhteistyöstä ja sen
merkityksestä olivat prosessiin osallistuvilla erilaiset. Työelämä korosti
opinnäytetyön uudistavaa merkitystä,
kun opettajien käsitykset liittyivät
opiskelijan oppimiseen ja työpaikan
saantiin. Erityisesti kaivattiin opinnäytetyön arviointikriteerien kehittämistä ja yhteisohjaamista

Kysely
Haastattelu
Opinnäytetyöt (julkaisuanalyysilomake)
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Selvittää opiskelijan mieli- Terveysalan opiskelijat
N=234 (159 vastasi)
piteitä opinnäytetyöstä ja
sen ohjauksesta. Kehittää
opinnäytetyön ohjauskäytäntöjä ja terveysalan opetussuunnitelmaa

Opiskelijat ja työelämän
Määritellä sekä teoriassa
että käytännössä ammatti- edustajat n=19
Opinnäytetyöt n=10
korkeakoulun opinnäytetyötä työelämän näkökulmasta erityisesti liiketalouden alalla

Terveysalan opinnäytetyöt
Kuvata ja selvittää opin2002, n=40
näytetyötekstin tehtävä
Opettajat N= 60 (53 vastasi)
diskurssiyhteisössä: mitä
tekstillä tehdään ja miten,
millä kielellisillä keinoilla
se palvelee tarkoitustaan.
Kehittää ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekstinohjausta

Leinonen R (2001) Opiskelijoiden
mielipiteitä ammattikorkeakoulun
terveysalan opinnäytetyöstä ja sen
ohjauksesta

Rissanen R (2001) Tradenomin
opinnäytetyö työelämäkontekstissa.
Empirian avulla tarkennettu malli
työelämän odotuksista

Vuorijärvi A (2006) Tekstiä työelämälle. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön jäsennys ja tehtävät

Opinnäytetyö oli lähinnä kaavamaista
työskentelyä edellyttävä strukturoitu
tehtävä, jossa opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen ei syventynyt.
Ohjausta ei suunniteltu opiskelijan
oppimisprosessin kehittymisen mukaisesti. Ohjauksen lähtökohtana tulisi
olla opiskelijan asiantuntijuutta kehittävät tavoitteet, jolloin opiskelijan
sisäinen kehittyminen tutkimuksellisten tavoitteiden lisäksi tulisi
huomioon otetuksi.
Opinnäytetyöt (sisällön Malli (oppiminen, asiantuntijuus ja
työelämä) perustuu ammattikorkeaanalyysi)
koulun, opiskelijan ja työelämän verTeemahaastattelu
kostoitumiseen, tiedonjakamiseen ja
siirtoon. Opinnäytetyön kontribuutio
ei ole tiedeyhteisö vaan työelämä.
Tiedon tuottamisen lähtökohtana tieteellisyyden sijaan on asiantuntijuus.
Opinnäytetyöt (Swale- Opinnäytetyön tekstinjäsennys ja
sin ja Dudley-Evansin osien tehtävät vaihtelevat opinnäytekehittämä siirtoraken- työn toteuttamistavan mukaan. Tutkimustyyppisissä opinnäytetöissä
neanalyysi)
esiintyy perinteinen tutkielmamalli ja
Kysely
tuotetyyppisissä topiikkipohjainen
rakenne. Myös siirtojaksot painottivat
opinnäytetyötyypeissä eri tavoin.
Kysely

Yleistää asioita yli-innokkaasti
Käsittelee asioita pinnallisesti ja
tulkitsee niitä käytännön tasolla ja
arkitasolla
Epäjärjestys

Pintasuuntautunut Sosiaalinen ekstrovertti,
ja passiivinen
jolta puuttuvat akateemiset
intressit ja ammatilliset
päämäärät

Ei-akateeminen
orientaatio

Vakaa ja itseensä luottava
kilpailija

Pinta- tai
syväsuuntautunut

Strateginen
orientaatio

Persoonalliset tulkinnat
Integroi asioita
Välttää todisteiden esittämistä
Keskittyy yksityiskohtiin ja
tarkkoihin tehtävänantoihin sekä
kapea-alaisiin tulkintoihin
Pidättäytyy opinto-ohjelmaan ja
ahdistuu opintojen vaatimuksista
Vahva ulkoinen motivaatio
Keskittyy yleensä sen mukaan,
mitä opettaja vaatii
Ulkoinen motivaatio (pätevyyden
hankkiminen) ja menestyminen
muita opiskelijoita paremmin

Teoreettisesti suuntautunut
ja impulsiivinen introvertti

Käyttää todisteita kriittisesti
Perustelee loogisesti ja selittää
mielikuvituksellisesti
Vahva sisäinen motivaatio

Prosessit

Pintasuuntautunut Taloudellisia ja
ja aktiivinen
ammatillisia intressejä
korostava
”Neuroottinen introvertti,
jolla pakonomaisia piirteitä”

Syväsuuntautunut
ja passiivinen

Syväsuuntautunut
ja aktiivinen

Persoonallisuuden
stereotypia
Tasapainoinen

Tietoa toistava
orientaatio

Merkityksiä
rakentava
orientaatio

Opiskeluorientaatio Lähestymistapa

Epäolennaisten tosiasioiden
satunnaista luettelemista asian
kuvaamiseksi
Menestyy heikosti

Päämääränä hyvät arvosanat,
välittämättä ymmärtääkö asiaa
vai ei

Tarkka tosiasioihin pitäytyvä,
jolta puuttuu asian
kokonaiskäsitys
Menestyy parhaiten
luonnontieteissä

Kuvaileva, todisteleva ja
kriittinen oppimaansa kohtaan
Vahvuutena asioiden ja niiden
välisten yhteyksien
ymmärtäminen
Kokonaisnäkemys, jossa vahva
persoonallinen näkökulma
Taiteellinen

Oppimistulos

TAULUKKO 3. Opiskelijoiden opiskeluorientaatiot (Entwistle & Ramsden 1983: 200–201, Sappinen 2006: 27).
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LIITE 3
KYSELYLOMAKE

Kajaani 15.5.2007
HYVÄ TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN OPISKELIJA!
TUTKIMUKSEN NIMI: Vertaistyöskentely ammattikorkeakoulun opiskelijan asiantuntijuutta
kehittävässä opinnäytetyöprosessissa
TUTKIMUKSEN TARKOITUS, SISÄLTÖ JA HYÖTY
Ammattikorkeakouluissa on sen olemassaoloajan eletty jatkuvien muutosten aikaa, joka ilmenee
erityisesti opetuksen ja oppimisen kehittämisenä siksi, että se luo valmiuksia selvitä tulevaisuudessa
koulutusammattia vastaavassa työssä. Muutos ilmenee mm. siinä, että perinteisen opetuksen sijaan
korostetaan yhä enemmän yhteisöllistä oppimista. Tällä kyselylomakkeella selvitän opiskelijoiden
mielipiteitä oppimisesta,
opiskelusta ja kuormittavuudesta ennen opinnäytetyöprosessin
aloittamista. Haen vastausta kysymykseen, mitä opiskeluorientaatioita esiintyy terveys- ja liikuntaalan ammattikorkeakoulun opiskelijoilla ennen opinnäytetyöprosessin aloittamista. Tulosten avulla
pyrin ymmärtämään opiskelijoiden vertaistilanteissa koettua oppimista.
Olen tähän kyselytutkimukseen valinnut Sinut Kajaanin ammattikorkeakoulun terveys- ja liikuntaalan opiskelija, joka aloitit opinnot lukuvuonna 2005-2006 ja aloitat opinnäytetyön syksyllä 2007
tai keväällä 2008 (n=100 opiskelijaa). Kysely on osa väitöskirjatutkimustani, jossa tarkastelen
opinnäytetyöprosessin vertaistoiminnan merkitystä asiantuntijuuteen kehittymisessä. Väitöskirjan
tarkoituksena on saada tietoa opinnäytetyöprosessin vertaistoiminnan merkityksestä
asiantuntijuuteen kehittymiselle (oppimiselle) ja sitä kautta kehittää opinnäytetyöprosesseja.
Tulosten avulla toivon saavani vastauksia vertaistoiminnan kehittämiseksi laajemminkin
ammattikorkeakouluissa. Tätä kyselyä seuraavista muista aineistonkeruista (syksyn 2007 ja kevään
2009 aikana), jotka ovat osa normaalia opinnäytetyöhön liittyvää oppimisen arviointia, kerron
myöhemmin ensi lukukauden alussa. Myö sinun osallistuminen tutkimukseeni on vapaaehtoista
mutta tärkeää, jotta tavoitteet ja tarkoitus saavutetaan. Tulokset ovat kokonaisuudessaan
käytettävissä ja kerrottavissa väitöskirjan valmistuttua 2009-2010.
LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN JA TIETOJEN KÄSITTELY
Lomakkeen täyttäminen tapahtuu ympyröimällä jokaisen väittämän/kysymyksen kohdalla omaa
mielipidettäsi parhaiten vastaavan vaihtoehdon numero. (Valitse monivalintatehtävissä vain yksi
annetuista vaihtoehdoista. Älä ympyröi vastausvaihtoehtojen väliin). Lomakkeen loppupuolella on
myös kysymyksiä, joihin vastaus tulee kirjoittaa. Korostan sitä, että tässä tutkimuksessa ei ole hyviä
tai huonoja vastauksia. Tärkeintä on saada juuri sinun mielipide, miten väittämän sisältämä asia
toteutuu tai ilmenee juuri nyt kohdallasi. Tämän vuoksi jokainen rehellinen vastaus on hyvä
vastaus. Käsittelen vastaukset nimettöminä ja kenenkään yksittäinen vastaus ei tule näkyviin, sillä
käsittelen aineiston tilastollisesti. Aineiston käyttämisestä muuhun kuin edm. tarkoitukseen pyydän
vielä erillisen luvan tämän lomakkeen lopussa olevalla kirjallisella suostumuksella. Lue
kyselylomekkeen jäljessä oleva suostumus ennen tämän kyselyn täyttämistä.
YHTEYSTIEDOT
Rauni Leinonen (puh.08-61899228, etunimi.sukunimi@kajak.fi)
KL, Oulun yliopiston kasvatustieteen jatko-opiskelija
Tämän kyselylomakkeen ovat koostaneet Karolinska Institutet Medical Education Research Group
(Josephson, Karlgren, Lonka, Masiello, Scheja and Harafi) sekä Hakkaraisen ja Longan
tutkimusryhmät Helsingin yliopistosta. Lupa lomakkeen käyttöön ja muokkaamiseen tässä
tutkimuksessa on saatu professori Kirsti Longalta (2007) Helsingin yliopistosta.
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Arvioi opiskeluusi liittyviä väittämiä omasta näkökulmastasi, miten asia toteutuu/ilmenee kohdallasi.
Jonkin
Jonkin
Täysin
Lähes
Lähes
Täysin
verran
verran
eri
eri
samaa
samaa
eri
samaa
mieltä
mieltä
mieltä
mieltä
mieltä
mieltä

Ympyröi jokaiselta asteikkoriviltä vain yksi vaihtoehto.
n=96 (vastausvaihtoehtojen kohdalle on merkitty
frekvenssit)

1. Asetan itselleni säännöllisesti
opiskelutavoitteita
2. Kun ryhdyn johonkin tehtävään, olen yleensä
varma, että onnistun siinä
3. Kun minulla on vaikea tehtävä ratkaistavana,
keksin usein jotain muuta tekemistä sen tilalle
4. Mielestäni on tärkeää käsitellä opetuksessa
myös opiskelijoiden tuottamaa tietoa
5. Kun joudun uusiin tilanteisiin, odotan usein
selviytyväni niistä
6. Matematiikan oppimisessa tarvitaan
synnynnäistä lahjakkuutta
7. Jos jokin asia alkaa opiskelussa mennä
pieleen, häivyn nopeasti kahville tai teen
jotain muuta
8. Yritän arvioida, voiko erilaiseen väitteeseen
luottaa vertailemalla sen tueksi esitettyjä
perusteluja
*1
9. Jos on jotain hankalaa tiedossa, keksin
mielelläni muuta tekemistä
*1
10. Jos minulla on edessäni vaikea tehtävä,
huomaan usein etten yritä tosissani ratkaista
sitä
11. Vieraiden kielten oppimiseen vaaditaan
synnynnäistä lahjakkuutta
12. Olen pärjännyt erilaisissa oppimistehtävissä
hyvin
13. Pärjään yleensä hankalissakin tehtävissä
14. Jos aikoo oppia, tärkeintä on tietää, kuinka
itse ajattelee
15. Tulen usein sairaaksi, jos tiedän seuraavana
päivänä olevan jotain hankalaa tiedossa.
16. Kun opinnoissa käsitellään minulle uutta
asiaa, pohdin usein aiheeseen liittyviä
aikaisempia tietojani
17. Yritän usein erilaisia käsityksiä vertailemalla
löytää parhaan selityksen tarkasteltavalle
asialle
18. On tärkeää, että oikea vastaus käsiteltäviin
tehtäviin voidaan varmistaa opettajalta
19. Mielestäni on tärkeää, että opiskelijat
kehittävät yhdessä uusia ajatuksia tai
ratkaisuja asioille
20. Kun oppii tuntemaan omia ajattelutapojaan,
voi saavuttaa parempia oppimistuloksia
21. Kun asiat eivät suju, on paras jutella
kavereiden kanssa
22. Yritän suunnitella, kuinka paljon aikaa
käytän eri asioiden opiskeluun
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Täysin
eri
mieltä

23. Oppiakseen jotain uutta on tärkeää tehdä
yhteistyötä muiden kanssa.
24. Opettajalta tai opiskelumateriaalista täytyy
saada käsiteltäviin tehtäviin yksiselitteinen
vastaus.
*1
25. Toisten ihmisten tuesta on harvoin hyötyä
omissa ongelmissa.(käänteinen)
26. Minusta tulee hyvä hoitotyön
työntekijä/liikunnanohjaaja
27. Mielestäni on tärkeää, että opiskelijat saavat
opetustilanteissa ilmaista mielipiteitään ja
käsityksiään.
*1
28. Mielestäni on tärkeää, että opiskeltavia
asioita pohditaan yhdessä opettajan ja
opiskelijoiden kanssa.
29. Hyväksi sairaanhoitajaksi,
terveydenhoitajaksi tai liikuntaohjaajaksi
kehittyminen vaatii synnynnäistä
lahjakkuutta
30. Jos on vaikeuksia, on hyvä jutella niistä
muiden kanssa
31. On tärkeää, että opiskeltavilla asioilla on
käytännön merkitystä ja hyötyä
32. Tulen pärjäämään opinnoissani hyvin
33. Oppiakseen jotain uutta on työskenneltävä
intensiivisesti yksin
34. Opetuksen tehtävänä on antaa yksiselitteistä
ja varmaa tietoa opiskeltavasta asiasta
35. Luulen, että minusta tulisi hyvä hoitotyön
liikunta-alan esimies
36. Teoria on hyödyllistä vain jos sitä voi
soveltaa käytäntöön eli todelliseen elämään
37. Opettajien pitäisi olla keskenään samaa
mieltä opiskelijan opittavista asioista
38. Opettelen tenttiin tulevia asioita ulkoa, jotta
pääsisin tentistä varmasti läpi
*1
39. Opintojen aikana tapahtuva opiskelu yhdessä
muiden opiskelijoiden kanssa voisi edistää
työelämäsuhteitani/-taitojani
40. Tiimityön oppiminen on terveys- ja liikuntaalan opiskelijoiden opinnoissa perusedellytys
41.a. On tärkeää opetella uudet määritelmät tai
tieteenalan käsitteet ulkoa niin
sanatarkasti kuin mahdollista.
41.b. Lukiessani tenttiin teen näin.
*1
42.a. On tärkeää tietoisesti ponnistella
yhdistääkseen uutta tietoa aikaisempaan
tietoon.
42.b. Lukiessani tenttiin teen näin. *1
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Lähes
eri
mieltä

Jonkin
verran
eri
mieltä

Jonkin
verran
samaa
mieltä

Lähes
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

1

2

8

24

42

19

2

5

14

33

23

18

44

39

9

2

1

1

0

0

2

7

46

41

0

0

1

3

23

68

0

0

1

7

29

59

8

16

22

38

9

3

0

0

2

9

31

54

0

0

0

6

25

65

0

0

6

18

56

16

16

27

23

23

5

2

2

10

15

38

17

14

3

7

25

32

18

11

3

8

5

32

32

16

2

8

10

26

29

21

12

24

22

29

7

1

1

2

1

33

36

23

0

2

1

15

42

36

18

36

26

11

5

0

19

26

25

23

2

0

0

0

11

34

35

16

2

0

16

32

38

7

Täysin
eri
mieltä

Lähes
eri
mieltä

Jonkin
verran
eri
mieltä

Jonkin
verran
samaa
mieltä

Lähes
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

43.a. On tärkeää toistaa keskeisiä asioita kunnes
osaa ne ulkoa.
43.b. Lukiessani tenttiin teen näin. *1

4

21

20

35

14

2

6

15

22

33

17

2

44.a. Opiskeltaessa on tärkeää pyrkiä
ymmärtämään tekstin merkitys.
44.b. Lukiessani tenttiin teen näin. *1

0

0

0

10

32

54

0

0

3

13

47

32

45.a. On tärkeää opiskella yksityiskohdat
tarkasti
45.b. Lukiessani tenttiin teen näin *2

5

17

26

33

14

1

5

22

23

33

11

2

46.a. Ei riitä, että ymmärtää tekstin. Täytyy myös
ymmärtää se asia/ilmiö, jota teksti koskee
46.b. Lukiessani tenttiin teen näin.
*2

0

0

0

11

31

54

1

0

5

22

42

24

47.a. On tärkeää käydä opiskelumateriaali
systemaattisesti läpi kohta kohdalta
47.b. Lukiessani tenttiin teen näin
*1

2

12

22

32

21

7

3

17

25

25

20

5

0

0

4

22

36

34

0

1

13

26

41

14

49.a. On tärkeää yrittää kriittisesti arvioida
opiskelumateriaaleissa esitettyjä väitteitä
49.b. Lukiessani tenttiin teen näin *1

0

1

13

30

31

21

1

10

20

34

21

9

50.a. On tärkeää yrittää liittää yksityiskohdat
laajempaan asiakokonaisuuteen
50.b. Lukiessani tenttiin teen näin
*1

0

0

1

14

40

41

1

0

5

20

49

20

1

4

9

31

35

16

2

5

9

30

35

14

0

5

10

32

37

11

0

11

25

31

24

4

0

4

7

22

39

24

3

3

18

27

29

14

0

1

1

17

40

37

0

4

6

22

41

22

48.a. On tärkeää yrittää tehdä omia päätelmiä ja
johtopäätöksiä opintojen aikana
käsitellystä tiedosta
48.b. Lukiessani tenttiin teen näin *1

51.a. On tärkeää pyrkiä erityisesti painamaan
mieleen tiedot, joiden muistamisesta
ajattelee olevan hyötyä tentissä
51.b. Lukiessani tenttiin teen näin *1
52.a. On tärkeää arvioida, ovatko
oppimateriaalissa esitetyt johtopäätökset
perusteltuja
*1
52.b. Lukiessani tenttiin teen näin *1
53.a. On tärkeää tietää tarkasti, mitä ohjeita ja
tavoitteita opettaja on antanut
opintojaksolla, jotta osaa toimia oikein
53.b. Lukiessani tenttiin teen näin. *2
54.a. On tärkeää suhteuttaa oppimateriaalin
sisältöjä käytäntöön
54.b. Lukiessani tenttiin teen näin.
*1
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Täysin
eri
mieltä

55.a. On tärkeää käyttää opintojaksossa (ops:ssa)
mainitun kirjallisuuden ja materiaalin lisäksi
myös muuta opintojakson sisältöön liittyvää
materiaalia
55.b. Lukiessani tenttiin teen näin. *1
56.a. On tärkeää tehdä lista keskeisimmistä asioista
ja opetella ne ulkoa.
56.b. Lukiessani tenttiin teen näin. *1
57. Yhteiset opinnot (esim. ryhmätehtävät) ennen
valmistumista auttavat siinä, että osaa
työskennellä paremmin työryhmissä/ tiimeissä
58. Yhteiset opinnot muiden koulutusalojen
opiskelijaryhmien kanssa lisäävät kykyäni
ymmärtää käytännön työelämän ongelmia *1
Seuraava osio sisältää väittämiä stressistä,
uupumuksesta ja mielenkiinnosta
59. Joudun työskentelemään liikaa opinnoissani
60. Tuntuu, että olen aivan lopussa *1
61. Olen aivan stressaantunut opinnoistani.
62. Olen huolissani opinnoistani vapaaaikanakin
63. Olen huomannut, että minulla on ongelmia
käsitellä kerralla suurta määrää tekstiä/
opiskelumateriaalia
64. Opintojakson tavoitteet asetetaan minulle
liian vaativiksi, jotta voisin saavuttaa ne
hyvin
65. Minun on vaikea arvioida, hallitsenko
opiskelumateriaalin riittävän hyvin.
66. Minulle on usein epäselvää, mitä asioita
minun on muistettava ja mitä ei. (käänt) *1
67. Minun on vaikea löytää opiskelulleni selvää
merkitystä.
68. Opintojeni sisällöt eivät motivoi minua(kään)
69. Pelkään usein epäonnistuvani opinnoissani.
70. Opiskelutehtävien, määräaikojen ja
kilpailun aiheuttama paine saa minut
stressaantumaan
71. Minun täytyy usein pakottaa itseni
opiskelemaan.
72. Tämä koulutusohjelma on juuri oikea
minulle

Täysin
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mieltä

Jonkin
verran
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Jonkin
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samaa
mieltä

Lähes
samaa
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Täysin
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mieltä

0

1

9

29
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3

15

26

24

17

10

3

19

21

40

11

2

8

24
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29

6

3

1

2

3

16

42

32

2

4

17

35

25

12
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Jonkin
verran
samaa
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29

Lähes
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

1

18

34

9

5

28

22

15

17

9

4

21

23

16

23

9

4

24

19

16

26

5

6

14

21

18

22

11

10

26

36

25

3

6

0

19

25

23

20

8

1

20

29

24

15

6

1

40

30

14

8

3

1

30

31

14

17

2

2

29

39

11

8

3

6

19

26

15

22

10

4

10

25

17

25

12

7

2

0

8

10

33

43

Hyvin
paljon

Erittäin
paljon

73. Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä
jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi tai
hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä.
Missä määrin tunnet nykyisin tällaista stressiä? *2
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Lähes
eri
mieltä

En
lainkaan
16

Jonkin
verran

Melko
paljon

55

14

6

3

Taustatietoja
74. Ikäsi..................vuotta (n=95; 20-53 VUOTTA) *1
75. Sukupuolesi: nainen 82 mies 14
76. Koulutusohjelma, jossa nyt opiskelet: 1. Hoitotyön ko., nuorten koulutus/sairaanhoitaja 27
2. Hoitotyön ko., nuorten koulutus/terveydenhoitaja 18
3. Liikunta- ja vapaa-ajan ko./liikunnanohjaaja 15
4. Hoitotyön ko. aikuiskoulutus/sairaanhoitaja 27
5. Hoitotyön ko. aikuiskoulutus/terveydenhoitaja 9
77. Aikaisempi ammatillinen koulutuksesi:
1. Ei ole aikaisempaa ammatillista koulutusta, jatkoin lukion jälkeen
ammattikorkeakouluun 46
2. On aikaisempi sosiaali- terveys- ja liikunta-alan tutkinto 41
3. On aikaisempi muu kuin sosiaali- terveys- ja liikunta-alan tutkinto, 8
mikä____________
*1
78. Käytkö tällä hetkellä opintojesi ohella palkkatyössä?
1. En käy töissä lainkaan 31
2. Kyllä, epäsäännöllisesti yhdessä tai useammassa työpaikassa 28
3. Kyllä, säännöllisesti yhdessä työpaikassa 32
4. Kyllä, säännöllisesti useassa eri työpaikassa 5
79. Oletko toiminut ammattikorkeakoulussa opiskelusi aikana tutorina?
1. En 87
2. Kyllä 9
80. Mikä on pääasiallisin tavoitteesi opintojaksolla?
1. Opintojakson läpipääseminen 16
2. Opiskeltavien asioiden ymmärtäminen ja soveltaminen 77
3. Hyvä arvosana 3
81. Kuinka usein joudut keskimäärin uusimaan tenttejä ja oppimistehtäviä
1. joka kerta 0
2. usein 3
3. silloin tällöin 13
4. hyvin harvoin 58
5. en koskaan 22
82. Mikä on tyypillisin arvosana (Hylätty / 1-5), minkä olet yleensä saanut opintosuorituksistasi
ammattikorkeakouluopinnoissa? arvosana 2-3; arvosana 3-71; arvosana 4-22 (*1)
83. Onko jokin asia estänyt sinua opiskelemasta?
1. Ei ole 76
2. Kyllä on 20, mikä? ________________________________________
84. Etsitkö itsellesi uusia haasteita oppimisessasi?
1. En etsi 47
2. Kyllä etsin 48, millaisia? ___________________________________
*1
85. Arvioi arviointiasteikolla 1-5, miten kiinnostunut olet ammattialastasi ja sen kehittämisestä ___________
(1= en lainkaan kiinnostunut; 0, 2= jonkin verran kiinnostunut; 7, 3= melko paljon kiinnostunut; 24 , 4= hyvin paljon kiinnostunut ;
41, 5= erittäin paljon kiinnostunut; 19)
(*5)

86. Kerro pääsiallisin syy, miksi opiskelet
ei vastannut 4, vastannut 92
____________________________________________________________________________________!
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87. Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttivat siihen, että
hakeuduit nykyiseen koulutusohjelmaan Kajaanin
ammattikorkeakouluun ja otit opiskelupaikan syksyllä
2005
87a. Olen kiinnostunut alasta
*3
87b. Koulutusohjelma antaa valmiudet ammattiin, johon
haluan
*2
87c. Sukulainen, ystävä tai tuttava toimii alalla *3
87d. Koulutusohjelmalla on hyvä maine
*4
87e. Ammattiala on arvostettu
*3
87f. Ammattialalla on hyvä työllisyystilanne
*3
87g. Ammattialalla on hyvä palkkataso
*3
87h. Hyvät etenemismahdollisuudet työelämässä *4
87i. Mielikuva, että koulutusohjelmaan on helppo päästä
*4
87j. Pohdin hakeutumista ja koulutuspaikan valintaa
tarkkaan ja pohdinnan tulos vaikutti päätöksiini*3
87k. Mielikuva, että koulutusohjelmaan on vaikea päästä
*3
87l. Halusin varmistaa opiskelupaikan jostain, jos en
pääsisi ensisijaisesti haluamaani opiskelupaikkaan
*6
87m. Muu syy, mikä_____

*71

Ei
vaikuttanut
lainkaan

Vaikutti
jonkin
verran

Vaikutti
melko
paljon

Vaikutti
hyvin
paljon

Vaikutti
erittäin
paljon

1

4

9

27

52

1

6

14

25

48

62

21

4

4

2

45

27

12

7

1

32

35

17

7

2

12

19

23

28

11

71

19

3

0

0

25

32

16

15

4

66

9

10

6

1

30

20

18

13

12

67

17

6

1

2

66

13

5

3

3

4

4

1

3

13

88. Kuinka monta vuotta olet ollut työelämässä ennen nykyisiä amk opintojesi aloittamista
1. En ollut lainkaan työelämässä * 63
2. On työkokemusta 3-25 vuotta (33 työkokemusta)
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SUOSTUMUS
Suostumus
”Vertaistyöskentely
ammattikorkeakoulun
opiskelijan
asiantuntijuutta
kehittävässä
opinnäytetyöprosessissa” tutkimukseen osallistumisesta ja siinä kerättävien tietojen käyttöön seuraavissa
tapauksissa.
Tutkimuksen toteuttaja: Rauni Leinonen
Kajaanin amk/sosiaali- terveys- ja liikuntalan yliopettaja
Oulun yliopisto, kasvatustieteiden jatko-opiskelija
Suostun osallistumaan yllä mainittuun tutkimukseen ja siinä tarvittavien taustatietojen ja oppimista
koskevien mielipiteiteni aineiston keräämiseen ja saatujen tutkimustulosten käyttämiseen opinnäytetyön ja
siihen liittyvän vertaistoiminnan kehittämiseksi väitöskirjatyössä. Suostumukseni on annettu
vapaaehtoisesti. Minulle on ennen suostumustani annettu tutkimuksesta tietoa lomakkeen alussa olevalla
saatekirjeellä, johon olen tutustunut ja suullisesti ennen tutkimukseen osallistumista. Saamani tieto sisältää
selvityksen tutkimuksen tarkoituksesta, hyödyistä sekä kerättävien tietojen käsittelystä. Ymmärrän myös,
että tietojani käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Vastaaminen tähän
kyselyyn tulkitaan suostumukseksi tutkimukseen osallistumisesta.
Lisäksi annan suostumukseni tämän tutkimuksen tekijälle käyttää aineistoa tarvittaessa tilastotieteen
perusteiden (SPSS:n) opettamisessa ammattikorkeakoulussa. Tällöinkään henkilökohtaiset tietoni eivät tule
ilmi.

 Kyllä

 En

Lisäksi annan suostumukseni lähettää vastaukseni tarvittaessa (yhtenä SPSS tiedostona, joka sisältää
kaikkien tutkimukseen osallistuneiden vastaajien tiedot) tämän kyselylomakkeen kehittelijöille (Josephson,
Karlgren, Lonka, Masiello, Scheja and Sharafi) sekä Hakkaraisen ja Longan tutkimusryhmille, heidän
kehittäessään korkeakouluopiskelijoiden opiskeluorientaatioihin liittyvää metatasonteoriaa. Tidosto lähetään
tarvittaessa professori Kirsti Longalle Helsingin yliopistoon.
 Kyllä

 En

Suostumuksen antaja
Tutkimukseen osallistuvan opiskelijan nimi:

Suostumuksen vastaanottaja
Tutkimuksen tekijän nimi:

_________________________________

________________________________

Paikka ja aika:
Kajaanissa ___. ___. ____
Tämän tutkimuksen tekijänä ja suostumuksen vastaanottajana edellytän myös, että Josephson ym. ei ole
oikeutta julkaista heille lähetetystä aineistosta (tiedostosta) itsenäistä, omaa julkaisua. Aineistoa saa
käyttää osana laajempaa teorian kehittelyä.
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LIITE 4
KESKI- JA HAJONTALUKUJA SISÄLTÄVÄ KYSELYMITTARI
Väittämä/Kysymys

1. Asetan itselleni säännöllisesti
opiskelutavoitteita
2. Kun ryhdyn johonkin tehtävään, olen yleensä
varma, että onnistun siinä
3. Kun minulla on vaikea tehtävä ratkaistavana,
keksin usein jotain muuta tekemistä sen tilalle
4. Mielestäni on tärkeää käsitellä opetuksessa
myös opiskelijoiden tuottamaa tietoa
5. Kun joudun uusiin tilanteisiin, odotan usein
selviytyväni niistä
6. Matematiikan oppimisessa tarvitaan
synnynnäistä lahjakkuutta
7. Jos jokin asia alkaa opiskelussa mennä
pieleen, häivyn nopeasti kahville tai teen
jotain muuta
8. Yritän arvioida, voiko erilaiseen väitteeseen
luottaa vertailemalla sen tueksi esitettyjä
perusteluja
9. Jos on jotain hankalaa tiedossa, keksin
mielelläni muuta tekemistä
10. Jos minulla on edessäni vaikea tehtävä,
huomaan usein etten yritä tosissani ratkaista
sitä
11. Vieraiden kielten oppimiseen vaaditaan
synnynnäistä lahjakkuutta
12. Olen pärjännyt erilaisissa oppimistehtävissä
hyvin
13. Pärjään yleensä hankalissakin tehtävissä
14. Jos aikoo oppia, tärkeintä on tietää, kuinka
itse ajattelee
15. Tulen usein sairaaksi, jos tiedän seuraavana
päivänä olevan jotain hankalaa tiedossa.
16. Kun opinnoissa käsitellään minulle uutta
asiaa, pohdin usein aiheeseen liittyviä
aikaisempia tietojani
17. Yritän usein erilaisia käsityksiä vertailemalla
löytää parhaan selityksen tarkasteltavalle
asialle
18. On tärkeää, että oikea vastaus käsiteltäviin
tehtäviin voidaan varmistaa opettajalta
19. Mielestäni on tärkeää, että opiskelijat
kehittävät yhdessä uusia ajatuksia tai
ratkaisuja asioille
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N

Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Min

Max

96

4,56

5

1,10

1

6

96

4,48

5

1,00

1
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2

6
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1

6

96

2,63

4

1,11

1

6

95

4,28

4

1,13

2

6
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1,23

1

6

96
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1,13

1

6

96

3,72
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1

6

96
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5

0,81

2

6

96

4,59

5

0,88

1

6

96

4,67

5

1,06

2

6

96

1,44

1

0,76

1

5

96

4,59

5

1,03

1

6

96

4,15

4

0,99

2

6

96

4,95

6

1,10

2

6

96

4,86

5

0,81

3

6

20. Kun oppii tuntemaan omia ajattelutapojaan,
voi saavuttaa parempia oppimistuloksia
21. Kun asiat eivät suju, on paras jutella
kavereiden kanssa
22. Yritän suunnitella, kuinka paljon aikaa
käytän eri asioiden opiskeluun
23. Oppiakseen jotain uutta on tärkeää tehdä
yhteistyötä muiden kanssa.
24. Opettajalta tai opiskelumateriaalista täytyy
saada käsiteltäviin tehtäviin yksiselitteinen
vastaus.
25. Toisten ihmisten tuesta on harvoin hyötyä
omissa ongelmissa.
26. Minusta tulee hyvä hoitotyön
työntekijä/liikunnanohjaaja
27. Mielestäni on tärkeää, että opiskelijat saavat
opetustilanteissa ilmaista mielipiteitään ja
käsityksiään.
28. Mielestäni on tärkeää, että opiskeltavia
asioita pohditaan yhdessä opettajan ja
opiskelijoiden kanssa.
29. Hyväksi sairaanhoitajaksi,
terveydenhoitajaksi tai liikuntaohjaajaksi
kehittyminen vaatii synnynnäistä
lahjakkuutta
30. Jos on vaikeuksia, on hyvä jutella niistä
muiden kanssa
31. On tärkeää, että opiskeltavilla asioilla on
käytännön merkitystä ja hyötyä
32. Tulen pärjäämään opinnoissani hyvin
33. Oppiakseen jotain uutta on työskenneltävä
intensiivisesti yksin
34. Opetuksen tehtävänä on antaa yksiselitteistä
ja varmaa tietoa opiskeltavasta asiasta
35. Luulen, että minusta tulisi hyvä hoitotyön
liikunta-alan esimies
36. Teoria on hyödyllistä vain jos sitä voi
soveltaa käytäntöön eli todelliseen elämään
37. Opettajien pitäisi olla keskenään samaa
mieltä opiskelijan opittavista asioista
38. Opettelen tenttiin tulevia asioita ulkoa, jotta
pääsisin tentistä varmasti läpi
39. Opintojen aikana tapahtuva opiskelu yhdessä
muiden opiskelijoiden kanssa voisi edistää
työelämäsuhteitani/-taitojani
40. Tiimityön oppiminen on terveys- ja liikuntaalan opiskelijoiden opinnoissa perusedellytys
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41.a. On tärkeää opetella uudet määritelmät tai
tieteenalan käsitteet ulkoa niin
sanatarkasti kuin mahdollista.
41.b. Lukiessani tenttiin teen näin
42.a. On tärkeää tietoisesti ponnistella
yhdistääkseen uutta tietoa aikaisempaan
tietoon.
42.b. Lukiessani tenttiin teen näin.
43.a. On tärkeää toistaa keskeisiä asioita kunnes
osaa ne ulkoa.
43.b. Lukiessani tenttiin teen näin.
44.a. Opiskeltaessa on tärkeää pyrkiä
ymmärtämään tekstin merkitys.
44.b. Lukiessani tenttiin teen näin.
45.a. On tärkeää opiskella yksityiskohdat tarkasti
45.b. Lukiessani tenttiin teen näin
46.a. Ei riitä, että ymmärtää tekstin. Täytyy myös
ymmärtää se asia/ilmiö, jota teksti koskee
46.b. Lukiessani tenttiin teen näin.
47.a. On tärkeää käydä opiskelumateriaali
systemaattisesti läpi kohta kohdalta
47.b. Lukiessani tenttiin teen näin
48.a. On tärkeää yrittää tehdä omia päätelmiä ja
johtopäätöksiä opintojen aikana
käsitellystä tiedosta
48.b. Lukiessani tenttiin teen näin
49.a. On tärkeää yrittää kriittisesti arvioida
opiskelumateriaaleissa esitettyjä väitteitä
49.b. Lukiessani tenttiin teen näin
50.a. On tärkeää yrittää liittää yksityiskohdat
laajempaan asiakokonaisuuteen
50.b. Lukiessani tenttiin teen näin
51.a. On tärkeää pyrkiä erityisesti painamaan
mieleen tiedot, joiden muistamisesta
ajattelee olevan hyötyä tentissä
51.b. Lukiessani tenttiin teen näin
52.a. On tärkeää arvioida, ovatko
oppimateriaalissa esitetyt johtopäätökset
perusteltuja
52.b. Lukiessani tenttiin teen näin
53.a. On tärkeää tietää tarkasti, mitä ohjeita ja
tavoitteita opettaja on antanut
opintojaksolla, jotta osaa toimia oikein
53.b. Lukiessani tenttiin teen näin.
54.a. On tärkeää suhteuttaa oppimateriaalin
sisältöjä käytäntöön
54.b. Lukiessani tenttiin teen näin.
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55.a. On tärkeää käyttää opintojaksossa (ops:ssa) 96 4,74
mainitun kirjallisuuden ja materiaalin lisäksi
myös muuta opintojakson sisältöön liittyvää
materiaalia
55.b. Lukiessani tenttiin teen näin.
95 3,71
56.a. On tärkeää tehdä lista keskeisimmistä
96 3,45
asioista ja opetella ne ulkoa.
56.b. Lukiessani tenttiin teen näin.
95 3,11
57. Yhteiset opinnot (esim. ryhmätehtävät) ennen
valmistumista auttavat siinä, että osaa
96 5,00
työskennellä paremmin työryhmissä/ tiimeissä
58. Yhteiset opinnot muiden koulutusalojen
opiskelijaryhmien kanssa lisäävät kykyäni
95 4,19
ymmärtää käytännön työelämän ongelmia
59. Joudun työskentelemään liikaa opinnoissani
96 3,44
60. Tuntuu, että olen aivan lopussa
95 2,67
61. Olen aivan stressaantunut opinnoistani
96 2,88
62. Olen huolissani opinnoistani vapaaaikanakin
96 2,86
63. Olen huomannut, että minulla on ongelmia
käsitellä kerralla suurta määrää tekstiä/
96 3,26
opiskelumateriaalia
64. Opintojakson tavoitteet asetetaan minulle
96 2,24
liian vaativiksi, jotta voisin saavuttaa ne
hyvin
65. Minun on vaikea arvioida, hallitsenko
96 2,75
opiskelumateriaalin riittävän hyvin.
66. Minulle on usein epäselvää, mitä asioita
95 2,59
minun on muistettava ja mitä ei.
67. Minun on vaikea löytää opiskelulleni selvää
96 2,03
merkitystä.
68. Opintojeni sisällöt eivät motivoi minua
96 2,33
69. Pelkään usein epäonnistuvani opinnoissani.
96 2,32
70. Opiskelutehtävien, määräaikojen ja
kilpailun aiheuttama paine saa minut
96 2,90
stressaantumaan
71. Minun täytyy usein pakottaa itseni
96 3,26
opiskelemaan.
72. Tämä koulutusohjelma on juuri oikea
96 5,09
minulle
73. Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa
ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi,
94 2,20
levottomaksi, hermostuneeksi tai
ahdistuneeksi tai hänen on vaikea
nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti
mieltä. Missä määrin tunnet nykyisin tällaista stressiä?
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87. Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttivat siihen,
että hakeuduit nykyiseen koulutusohjelmaan
Kajaanin ammattikorkeakouluun ja
otit opiskelupaikan syksyllä 2005
N Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

87a. Olen kiinnostunut alasta
87b. Koulutusohjelma antaa valmiudet ammattiin,
johon haluan
87c. Sukulainen, ystävä tai tuttava toimii alalla
87d. Koulutusohjelmalla on hyvä maine
87e. Ammattiala on arvostettu
87f. Ammattialalla on hyvä työllisyystilanne
87g. Ammattialalla on hyvä palkkataso
87h. Hyvät etenemismahdollisuudet työelämässä
87i. Mielikuva, että koulutusohjelmaan
on helppo päästä
87j. Pohdin hakeutumista ja koulutuspaikan
valintaa tarkkaan ja pohdinnan tulos
vaikutti päätöksiini
87k. Mielikuva, että koulutusohjelmaan
on vaikea päästä
87l. Halusin varmistaa opiskelupaikan jostain,
jos en pääsisi ensisijaisesti haluamaani
opiskelupaikkaan
87m. Muu syy, mikä?
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LIITE 5
FAKTORILUKUMÄÄRÄN SELVITTÄMINEN MUUTTUJILLA 1–58 JA 59–73 CATTELL
SCREE -TESTIN AVULLA

Muuttujat 1–58
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Faktoreiden lukumäärä

Kuvio 8. Faktorilukumäärän selvittäminen muuttujilla 1–58 Cattell Scree -testin avulla.
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Muuttujat 59-73
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Faktoreiden lukumäärä

Kuvio 9. Faktorilukumäärän selvittäminen muuttujilla 59–73 Cattell Scree -testin avulla.
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LIITE 6

FAKTORIANALYYSIN OMINAISARVOT MUUTTUJILLA 1–58 JA 59–7
TAULUKKO 10. Muuttujien 1–58 faktorianalyysin ominaisarvot 7 faktorirajauksella (poistettu muuttujat 6, 10,
11, 15, 22, 23, 25, 29, 37 ja 58).
Faktorit

Faktoreiden ominaisarvot

Ekstraktoidut faktorit

Ominaisarvo

Selitysaste
%

Kumulatiiviset
selitysasteet %

Rotatoidut faktorit
Kumula-tiiviset
OminaisSelitysselitysasteet
arvo
aste %
%

Ominaisarvo

Selitysaste %

Kumulatiiviset
selitysasteet
%

1

13,753

21,489

21,489

13,215

20,648

20,648

6,085

9,508

9,508

2

6,550

10,234

31,723

6,008

9,387

30,035

5,430

8,485

17,993

3

3,973

6,208

37,931

3,118

4,871

34,907

5,156

8,056

26,049

4

3,613

5,645

43,576

3,398

5,310

40,217

4,502

7,034

33,083

5

2,678

4,185

47,762

1,981

3,095

43,311

4,458

6,966

40,049

6

2,379

3,717

51,479

2,153

3,365

46,676

3,274

5,116

45,164

7

2,308

3,607

55,086

1,883

2,942

49,618

2,850

4,453

49,618

8

1,805

2,820

57,906

9

1,697

2,651

60,557

10

1,558

2,434

62,991

11

1,512

2,362

65,352

20

,844

1,318

81,082

30

,510

,797

91,104

40

,244

,382

96,539

50

,102

,160

99,020

60

,025

,039

99,920

64

,009

,014
100,000
Extraction Method: Maximum Likelihood.

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square

,557
4364,494

df

2016

Sig.

,000

ChiSquare
2236,813

df
1589

Sig.
,000
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TAULUKKO 11. Muuttujien 59–73 faktorianalyysin ominaisarvot 3 faktorirajauksella.

Faktorit

Faktoreiden ominaisarvot
OminaisSelitys-as- Kumultiiviset
arvo
te %
selitysasteet %

Ominaisarvo

Ekstraktoidut faktorit
Selitys-as- Kumulatiiviset
te %
selitysasteet %

1

6,286

41,910

41,910

5,870

39,134

39,134

3,824

25,491

25,491

2

2,085

13,901

55,811

1,708

11,389

50,522

2,814

18,760

44,250

3
4

1,581
,933

10,543
6,217

66,354
72,571

1,241

8,272

58,794

2,182

14,544

58,794

5

,785

5,230

77,802

6

,558

3,721

81,523

7

,514

3,429

84,952

8

,495

3,300

88,252

9

,364

2,427

90,679

10

,294

1,957

92,636

15

,158

1,053

100,000

Ominaisarvo

Rotatoidut faktorit
SelitysKumulatiiviset
aste %
selitysasteet %

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity
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Approx. Chi-Square
df
Sig.

,864
774,312
105
,000

Chi-Square
96,040

df
63

Sig.
,005

LIITE 7

FAKTORIRATKAISU MUUTTUJILLA 1–58 JA 59–73
Kysymys numero Väittämä/Faktori
(F)
Cronbachin alfa
kys 30 Jos on vaikeuksia, on hyvä
jutella niistä muiden kanssa
kys21 Kun asiat eivät suju, on paras
jutella kavereiden kanssa
kys44a Opiskeltaessa on tärkeää
pyrkiä ymmärtämään tekstin merkitys
kys40 Tiimityön oppiminen on
terveys- ja liikunta-alan opiskelijoiden opinnoissa perusedellytys
kys57 Yhteiset opinnot (esim. ryhmätehtävät) ennen valmistumista
auttavat siinä, että osaa työskennellä paremmin työryhmissä/ tiimeissä
kys48a On tärkeää yrittää tehdä
omia päätelmiä ja johtopäätöksiä
opintojen aikana käsitellystä
tiedosta
kys4 Mielestäni on tärkeää käsitellä
opetuksessa myös opiskelijoiden
tuottamaa tietoa
kys19 Mielestäni on tärkeää, että
opiskelijat kehittävät yhdessä uusia
ajatuksia tai ratkaisuja asioille
kys33 Oppiakseen jotain uutta on
työskenneltävä intensiivisesti yksin
kys46a Ei riitä, että ymmärtää tekstin. Täytyy myös ymmärtää se
asia/ilmiö, jota teksti koskee
kys27 Mielestäni on tärkeää, että
opiskelijat saavat opetustilanteissa
ilmaista mielipiteitään ja käsityksiään
kys28 Mielestäni on tärkeää, että
opiskeltavia asioita pohditaan yhdessä opettajan ja opiskelijoiden
kanssa
kys39 Opintojen aikana tapahtuva
opiskelu yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa voisi edistää työelämäsuhteitani/-taitojani

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

.860
,668

.862

.877

.837

.849

.846

.657

Kommunaliteetti
,614

,664

,481

,572

,488

,565

,379

,565

,637

,558

,562

,535

,406

,515

,485

-,499

,389

,494

,406

,433

,488

,505

,476

,427

,411

,346
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kys50b Lukiessani tenttiin teen näin
kys42b Lukiessani tenttiin teen näin
kys50a On tärkeää liittää yksityiskohdat laajempaan asiakokonaisuuteen
kys44b Lukiessani tenttiin teen näin
kys42a On tärkeää tietoisesti ponnistella yhdistääkseen uutta tietoa
aikaisempaan tietoon
kys48b Lukiessani tenttiin teen näin
kys46b Lukiessani tenttiin teen näin
kys16 Kun opinnoissa käsitellään
minulle uutta asiaa, pohdin usein
aiheeseen liittyviä aikaisempia
tietojani
kys54b Lukiessani tenttiin teen näin
kys7 Kun jokin menee pieleen,
häivyn muualle
kys12 Olen pärjännyt erilaisissa
oppimistehtävissä hyvin
kys13 Pärjään yleensä hankalissakin tehtävissä
kys32 Tulen pärjäämään opinnoissani hyvin
kys2 Kun ryhdyn johonkin tehtävään, olen yleensä varma, että onnistun siinä
kys20 Kun oppii tuntemaan omia
ajattelutapojaan, voi saavuttaa parempia oppimistuloksia
kys5 Kun joudun uusiin tilanteisiin,
odotan usein selviytyväni niistä
kys26 Minusta tulee hyvä hoitotyöntekijä/ liikunnanohjaaja
kys52b Lukiessani tenttiin teen näin
kys49b Lukiessani tenttiin teen näin
kys49a On tärkeää yrittää kriittisesti arvioida opiskelumateriaaleissa
esitettyjä väitteitä
kys8 Yritän arvioida, voiko erilaiseen väitteeseen luottaa
vertailemalla sen tueksi esitettyjä
perusteluja
kys52a On tärkeää arvioida, ovatko
oppimateriaalissa esitetyt johtopäätökset perusteltuja
kys35 Luulen, että minusta tulisi
hyvä hoitotyön liikunta-alan
esimies
kys17 Yritän usein erilaisia käsityksiä vertailemalla löytää parhaan
selityksen tarkasteltavalle asialle
kys53b Lukiessani tenttiin teen näin
kys55b Lukiessani tenttiin teen näin
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,430

,746
,637

,665
,549

,619

,577

,612

,612

,536

,483

,525
,507

,689
,384

,502

,525

,482
-,436

,424
,359
,833

,767

,829

,754

,692

,529

,684

,509

,576

,663

,544

,480

,450
,779

,483
,705

,705

,631

,597

,414

,576

,522

,564

,449

,464

,424

,461

,530

,426
,409

,526
,313

kys43b Lukiessani tenttiin teen näin
kys43a On tärkeää toistaa keskeisiä
asioita kunnes osaa ne ulkoa
kys56a On tärkeää tehdä lista keskeisimmistä asioista ja opetella ne
ulkoa
kys56b Lukiessani tenttiin teen näin
kys41b Lukiessani tenttiin teen näin
kys51b Lukiessani tenttiin teen näin
kys41a On tärkeää opetella uudet
määritelmät tai tieteenalan käsitteet
ulkoa niin sanatarkasti kuin mahdollista
kys38 Opettelen tenttiin tulevia
asioita ulkoa, jotta pääsisin tentistä
varmasti läpi
kys47a On tärkeää käydä opiskelumateriaali systemaattisesti kohta
kohdalta
kys47b Lukiessani tenttiin teen näin
kys45a On tärkeää opiskella yksityiskohdat tarkasti
kys45b Lukiessani tenttiin teen näin
kys34 Opetuksen tehtävänä on
antaa yksiselitteistä ja varmaa tietoa
opiskeltavasta asiasta
kys24 Opettajalta tai opiskelumateriaalista täytyy saada käsiteltäviin tehtäviin yksiselitteinen
vastaus
kys36 Teoria on hyödyllistä vain,
jos sitä voi soveltaa käytäntöön eli
todelliseen elämään
kys9 Jos jotain hankalaa tiedossa,
keksin muuta tekemistä
kys18 On tärkeää, että oikea
vastaus käsiteltäviin tehtäviin voidaan varmistaa opettajalta
Ominaisarvo

,790

,699

,781

,672

6,085

5,430

5,156

4,502

4,458

3,274

2,850

Selitysaste
Kumulatiivinen selitysaste

9,508
9,508

8,485
17,993

8,056
26,049

7,034
33,083

6,966
40,049

5,116
45,164

4,453
49,618

,720
,583
,713
,501
,437

,637
,424
,471

,431

,360

,421

,288
,850

,755

,743
,569

,705
,469

,560
,611

,535
,589

,540

,362

,460

,335

,458

,447

,446

,322

49,618
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F8

F9

F10

.884
,886
,758
,744
,671

.857

.787

,669
,646

,449

Kysymys numero ja Väittämä/Faktori (F)
Cronbachin alfa
kys61 Olen aivan stressaantunut opinnoistani
kys73 Missä määrin tunnet nykyisin tällaista stressiä
kys60 Tuntuu, että olen aivan lopussa
kys70 Opiskelutehtävien, määräaikojen ja kilpailun
aiheuttama paine saa minut stressaantumaan
kys62 Olen huolissani opinnoistani vapaa-aikanakin
kys59 Joudun työskentelemään liikaa opinnoissani
kys66 Minulle on usein epäselvää, mitä asioita on
muistettava ja mitä ei
kys65 Minun on vaikea arvioida, hallitsenko
opiskelumateriaalin riittävän hyvin
kys64 Opintojakson tavoitteet asetetaan minulle liian
vaativiksi, jotta voisin saavuttaa ne hyvin
kys63 Olen huomannut, että minulla on ongelmia käsitellä
kerralla suurta määrää tekstiä/opiskelumateriaalia
kys69 Pelkään usein epäonnistuvani opinnoissani

,832

,844
,617
,622
,529
,597
,649
,452
,760

,760

,638

,672

,565

,423

,636

,440

,470

,597
,456
,456

kys68 Opintojeni sisällöt eivät motivoi minua
kys67 Minun on vaikea löytää opiskelulleni selvää merkitystä
kys71 Minun täytyy usein pakottaa itseni opiskelemaan
kys72 Tämä koulutusohjelma on juuri oikea minulle
Ominaisarvo

3,824

2,814

,888
,708
,518
-,504
2,182

Selitysaste
Kumulatiivinen selitysaste

25,491
25,491

18,760
44,250

14,544
58,794
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Kommunaliteetti

,854
,553
,407
,274

58,794

LIITE 8
KLUSTERIANALYYSIN RATKAISUJEN PERUSTEET
TAULUKKO 13. Klustereiden nimeäminen faktoripistemäärien mukaan.
Klusterit
Sopeutet-tava
Yhteistoiminnallinen
opiskeluorientaatio(kys40
+kys57+kys44a+kys19+ky
s21+kys48a+kys4 +
kys46a +
kys28+kys30+kys27+kys3
3+kys39)/13

Itseensä
luottava
menestyjä

Sosiaalinen
syväoppija

Omistautumaton pänttääjä

Tunnollinen
pinkouupuja
"

-,48402

,67250

,18597

-1,41721

,73776

-,99660

,50101

,45499

-1,31524

,72696

Itseluottamuksen,
otimismin,
opiskeluorientaatio(kys12
+kys13+kys2 + kys20 +
kys26 + kys32 + kys5 +
kys16)/8

-,70743

,52241

,41358

-1,81756

,28198

Kriittisen oppimisen
opiskeluorientaatio(kys52
b + kys49b + kys49a +
kys8 + kys52a + kys35 +
kys53b + kys55b +
kys17)/9

-,38586

,44465

,09748

-1,38616

,75964

Merkityksiä muodostava,
syväkäytäntö,
opiskeluorientaatio(kys42
b + kys44b + kys50b +
kys50a + kys48b + kys46b
+ kys54b + kys42a +
kys16 + kys7)/10

Tietoa toistava
opiskeluorientaatio(kys43
b + kys43a + kys56a +
kys56b + kys41b + kys41a
+ kys38 + kys51b)/8

-,22878

-1,52295

,15085

-,02171

,97598

keittokirja
opiskeluorientaatio(kys47
a + kys47b + kys45b +
kys45a)/4

-,13362

-,86896

,21687

-,16224

,26174

Varman tiedon
opiskeluorientaatio(kys34
+ kys24 + kys36 + kys9 +
kys18)/5

,51036

-1,79068

,01505

-,49440

,90017

Toimimaton,
stressaantunut,
opiskeluoreintaatio
kys59+kys60
+kys61+kys62+
kys70+kys73)/6

,51302

-,54317

-,51215

-,32330

1,32972

Itsesäätelyn puuttuminen
opiskeluorientaatio(kys66
+ kys65 + kys64 + kys63 +
kys69 )/5

,59498

-,69397

-,45061

-,13877

1,35319

Omistautumaton
opiskeluorientaatio(kys68
+ kys67 + kys71 +
kys72)/4

,06160

-,24303

,01680

-,26692

,60731

Klusteriin kuuluvien
opiskelijoiden määrä
(Yhteensä 84 vastausta,
tieto 12:lta puuttui)

18

10

36

9

11
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LIITE 9

TAULUKKO 14. Eksploratiivisesti muodostettujen faktoreiden korrelaatiot kysymyssarjan
alkuperäisiin summamuuttujiin (ks. myös taulukko 7).
Teorian perusteella
muodostetut summamuuttujat

Suhtautuminen metakognitiiviseen tietoon
(kys14 + kys20 ) /2
Tiedon yhdessä rakentaminen (kys4 + kys19
+ kys23 + kys27 +
kys28 + kys33) /6
Synnynnäinen kyvykkyys (kys6 + kys11 +
kys29) / 3
Optimismi (kys2 + kys5
+ kys12 + kys13 +
kys26 + kys32 + kys35)
/7
Hankalissa tilanteissa
toimiminen (kys3 +
kys7 + kys9 + kys10 +
kys15) / 5
Sosiaalinen optimismi
(kys21 + kys25 +
kys30) / 3
Syväsuuntautunut oppiminen, ideaali
(kys42a + kys44a +
kys46a + kys48a +
kys49a + kys50a +
kys52a + kys54a +
kys55a) / 9
Syväsuuntautunut oppiminen, käytäntö
(kys42b + kys44b +
kys46b + kys48b +
kys49b + kys50b +
kys52b + kys54b +
kys55b) / 9
Pintasuuntautunut oppiminen, ideaali (kys38
+ kys41a + kys43a +
kys45a + kys47a +
kys51a + kus53a +
kys56a) / 8
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Eksploratiivisen faktorianalyysin tuloksena saatujen faktoreiden perusteella muodostetut summamuuttujat
Opiskeluorientaatiot
F1 Yhteistoiminnallinen

F2 Merkityksiä
muodostava
syväkäytäntö,

F3
Itseluottamus
optimismi

F4
Kriittinen
oppiminen

F5
Tietoa
toistava

F6
Keittokirja

F7
Varma
tieto

F8
Toimimaton,
stressaantunut

F9
Itsesäätelyn
puuttuminen

F10
Omistautumattomuus

,488**

,565**

,560**

,362**

,001

-,099

-,043

,003

-,072

,061

,567**

,461**

,390**

,460**

,230*

,175

,125

-,015

-,019

,069

,099

,092

,166

,223

,079

,099

,220*

,104

,072

,114

,404**

,423**

,904**

,550**

,000

-,075

-,096

-,224*

-,397**

-,058

-,206*

-,406**

-,301**

-324**

,039

-,172

,510**

,171

,175

,301**

,215*

,261

,159

,103

-,055

-,030

,000

,010

-,059

,014

,768**

, 773**

,559**

,675**

,106

,283**

,061

,058

-,018

,011

,627**

,876**,

,581**

,840**

,137

,296**

-,046

-,015

-,058

-,101

,220*

,177

,102

,245**

,859**

,739**

,227*

,317**

,244*

,121

Pintasuuntautunut oppiminen, käytäntö
(kys41b + kys43b +
kys45b + kys47b +
kys51b + kys53b +
kys56b) / 7
Oppimisen itsesäätelyn
puuttuminen (kys63 +
kys64 + kys65 + kys66)
/4
Uupumus (kys59 +
kys60 + kys61 + kys62)
/4
Ahdistuneisuus (kys69
+ kys70 + kys71) / 3
Opintojen merkitys
yhteistyön ja työelämän
kehittymisessä (kys39 +
kys40 + kys57 + kys58)
/4
Mielenkiinnottomuus
(kys67 + kys68 +
kys72) / 3
Tiedon soveltamisen
arvo (kys31 + kys36) / 2
Luottamus varmaan tietoon (kys18 + kys24 +
kys34 + kys37) / 4
Reflektoiva oppiminen
(kys8 + kys16 + kys17
+ kys28 ) /4
Oppimisen suunnittelu
(kys1 + kys22 ) /2

,265*

,333**

,165

,342**

,854**

,720**

,236*

,263*

,229*

,091

-,053

-,095

-,348**

-,095

,162

,106

,261*

,659**

,908**

,168

,084

-,016

-,143

,116

,139

,223*

,264*

,926**

,681**

,144

,010

-,054

-,229*

-,117

,266**

,148

,348**

,796**

,746**

,402**

,706**

,429**

,353**

,375**

,152

,270**

,179

,144

,073

,005

,159

, 067

,185

,134

,128

,038

-,194

-,296**

-,191

,577**

,126

,294**

,192

,156

,207*

-,055

,568**

-,033

,019

,072

,011

,014

-,006

,004

,326**

,136

,806**

,357**

,266**

-,011

,498**

,748**

,673**

,767**

,046

,243*

-,028

-,006

-,127

-,107

,186

,434**

,330**

,342**

,221*

,184*

-,162

-,054

-,057

-,032

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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LIITE 10
KIRJOITELMALOMAKE

VERTAISTILANNE
Olin vertainen
Käsiteltiin minun opinnäytetyöprosessiani

1. Vertaistilanne on
opinnäytetyön aiheanalyysiin liittyvä
opinnäytetyönsuunnitelmaan liittyvä
lähes valmiiseen opinnäytetyön liittyvä
2. Arvioi valmiutesi toimia vertaistilanteissa asteikolla 0 - 5:
3. Arvioi oppimisvalmiutesi tehdä opinnäytetyö asteikolla 0 - 5

(0 = heikko, 5 = kiitettävä)
(0 = heikko, 5 = kiitettävä)

4. Missä paikassa/tilassa vertaistilanne järjestettiin?
5. Kirjoita kuhunkin kohtaan monipuolinen ja perusteltu kuvaus kokemuksistasi vertaistilanteesta.

a. Kuvaa, mitä opinnäytetyöhön liittyvässä vertaistilanteessa opit.

588

b.
Kuvaa vertaistilanteen lähtökohtia ja tavoitteita (esim. mitä tavoitteita asetit, mitkä seikat
edistivät/estivät tavoitteiden saavuttamista, valmistautuminen vertaistilanteeseen jne.)

c. Kuvaa vertaistilanteen vuorovaikutusta. (esim. viestintää, ohjauskeskustelun sisältöjä jne.)

589

d Kuvaile vertaisen ja opinnäytetyöntekijän ohjaussuhdetta vertaistilanteessa.

e. Arvioi ja kuvaa, mitä muutoksia aiot tehdä omassa opiskelussasi ja opinnäytetyössäsi
vertaistilanteessa saamasi palautteen ja kokemuksesi perusteella.

590

6. Arvioi vertaistilanteen onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

7. ja kuvaavielä, miten vertaistilanteita tulisi sinun osaltasi kehittää seuraavia ohjaustilanteita varten.

Vertaisena tässä tilanteessa toiminut palauttaa samalla myös vertaistilanteeseen tehdyt kriteerit ja tilanteesta tehdyn muistion
Tallenna tämä kirjoitelma ensin opinnäytetyötä koskevaan oppimispäiväkirjaasi ja palauta sen jälkeen sähköpostitse
rauni.leinonen@kajak.fi
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LIITE 11

VERTAISTILANTEIDEN KIRJOITELMA-AINEISTOT
TAULUKKO 33. Opiskelijoiden palauttamat kirjoitelmat opinnäytetyöprosessin aikana.
Opiskelijoiden palauttamat vertaistilanteiden kirjoitelmat opinnäytetyöprosessin aikana
Koulutusammatti
(amk)
Aikuiskoulutus
(terveydenhoitaja)
Aikuiskoulutus
(sairaanhoitaja)
Nuorten koulutus
(sairaanhoitaja)
Nuorten koulutus
(terveydenhoitaja)
Nuorten koulutus
(liikunnanohjaaja)
Yhteensä n (N)
Yhteensä %
Litteroidun tekstin
sivumäärä
(1,5-riviväli)
Aineistosta
muodostetut
koodit (kpl)
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Aiheanalyysi

Valmistuva
opinnäytetyö
n(N)
16 (16)

Yhteensä

n(N)
9 (18)

Opinnäytetyösuunnitelma
n(N)
16 (16)

56 (60)

54 (54)

50 (54)

160 (168)

52 (66)

70 (72)

65 (72)

187 (210)

22 (32)

36 (36)

36 (36)

94 (104)

9 (40)

5 (36)

0 (0)

14 (76)

148 (216)

181 (214)

167 (178)

496 (608)

69 %
227

85 %
225

94 %
230

82 %
682

1520

1509

1054

4083

41 (50)

LIITE 12
ESIMERKKI AINEISTON SISÄLLÖNANALYYSISTÄ
TAULUKKO 34. Opinnäytetyön aiheanalyysin vertaistilanne, pääteema pintaoppiminen.
Pääteema
P
I
N
T
A
O
P
P
I
M
I
N
E
N

Alkuperäiset tärkeät ilmaukset

Pelkistetyt ilmaukset

Merkitykset

45.
Aiheanalyysi oli nopeasti
laadittu ja sieltä löytyi muutamia
lapsuksia
60. Opimme kommentoimaan
aiheanalyysissä ilmenneitä puutteita ja virheitä rakentavasti keskustellen
72. Huomaa toisen työssä jonkin
epäkohdan tai puutteen, auttaa
myös niiden näkemistä omasta
opinnäytetyöstä.
78. Vertaisohjaus oli meille
ensimmäinen, keskittyi ohjaus aika
pinnallisesti
opinnäytetyöhön,
kuitenkin varmasti joitain uusia
näkökulmia varmasti saimme
kaikki.
331. Opin ennen kaikkea sen, että
toinen lukiessaan löytää minun
työstä sellaisia "virheitä" tai
"puutteita", joita itse sokeutuu
näkemään
441. Valmistautuminen itsellä
huono, pintakatsaus toisten työstä
oli selvillä
481. Valmistauduin vertaisohjaustilanteeseen lukemalla vertaistemme työn ja kirjoittamalla
tekstiin omia kommentteja, joista
sitten mainitsimme vertaistilanteessa.
486. Pientä korjausta tarvitsee,
esim. toinen tutkimusongelma ei
ole hyvä.
538. He hoksasivat analyysistä
puutteita, joita itse emme olleet
huomanneet ja miettineet korjausehdotuksia
696. Ohjauskeskustelun sisältö oli
näin ensimmäisellä ohjauskerralla
ehkä hivenen pintapuolinen, mutta
ensi kerralla osaan varmasti jo
kiinnittää huomiota syvällisempiin
asioihin.
531. Saada vertaisilta kommentteja aiheanalyysiin liittyen. Mitä
hyvää, mitä parannettavaa aiheanalyysissämme oli.
997. Päätimme, että prosessin
aikana kannattaa jokainen lausekin
tehdä huolella, ettei tarvitse jälki
käteen korjailla. Hyviä lauseita/kappaleita voi myöhemmin

45.
Aiheanalyysistä
löytyi lapsuksia
60. Opimme kommentoimaan puutteita ja
virheitä
rakentavasti
keskustellen
72. huomaa toisen työssä
epäkohdan tai puutteen,
auttaa niiden näkemistä
omasta opinnäytetyöstä.
78. keskittyi ohjaus aika
pinnallisesti opinnäytetyöhön
331. opin sen, että toinen
lukiessaan löytää työstä
sellaisia "virheitä" tai
"puutteita", joille itse
sokeutuu
441. Valmistautuminen
huonoa,
pintakatsaus
toisten työstä selvillä
481.
Valmistauduin
lukemalla vertaistemme
työn ja kirjoittamalla
tekstiin omia kommentteja
486. Pientä korjausta
tarvitsee, esim. toinen
tutkimusongelma
538.
He
hoksasivat
analyysistä
puutteita,
joita emme olleet huomanneet ja miettineet
korjausehdotuksia
696. Sisältö oli hivenen
pintapuolinen mutta ensi
kerralla kiinnitän huomiota
syvällisempiin
asioihin.
531. Saada kommentteja
Mitä hyvää, mitä parannettavaa aiheanalyysissämme oli
997. Prosessin aikana
kannattaa
jokainen
lausekin tehdä huolella,
ettei tarvitse jälki käteen
korjailla
999a.
Aiheanalyysin
ensimmäinen versio on
tehty ja alan tekemään
uutta
versiota,
otan
huomioon
vertaisen

45. Löytyi lapsuksia
60. Puutteiden ja virheiden
kommentointi rakentavasti
keskustellen
72. Huomaa puutteen toisen
työstä, auttaa niiden näkemistä omasta opinnäytetyöstä
78. Ohjausajan pinnallinen
käyttö
331. Toisen työstä löytää
"virheitä" tai "puutteita",
joita itse sokeutuu näkemään omassaan
441. Pintakatsaus toisten
työstä oli selvillä
481. Valmistauduin lukemalla työn ja kirjoittamalla
tekstiin kommentteja
486.
Pientä
korjausta
tarvitsee tutkimusongelma
538. He hoksasivat analyysistä puutteita
696. Sisältö oli hivenen
pintapuolinen
531. Saada kommentteja
siihen, mitä hyvää ja
parannettavaa on
997. Jokainen lausekin
tehdä huolella, ettei tarvitse
jälki käteen korjailla.
999a. Kun jatkan uutta
versiota, otan huomioon
vertaisen ohjeet.
999b.
Opettajalta
sain
aiheanalyysin
takaisin,
johon oli tehnyt merkintöjä
999c. Näiden avulla helppo
ja nopea tehdä muutokset
aiheanalyysiin.
1286. Aiheanalyysin tekijät
huomaavat
puutteelliset
kohdat
1288. Kävivät aiheanalyysia läpi sivu sivulta ja
esittivät huomioitaan (kieliasusta, lähteistä..) yksityiskohdista
1045. Asioita ei kannata
miettiä syvällisemmin ja
monimutkaisemmin, koska
alkuperäinen ajattelu on
oikein.

Alateema
Virheet
ja puutteet paperista
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hyödyntää sellaisenaan.
999. Nyt kun aiheanalyysin
ensimmäinen versio on tehty ja
alan tekemään uutta versiota, niin
otan huomioon vertaisen ohjeet ja
neuvot. Toisaalta sain myös
koordinoivalta opettajalta oman
aiheanalyysin takaisin, johon hän
oli tehnyt merkintöjä. Näiden
kahden avulla minun on paljon
helpompi ja nopeampi tehdä
tarvittavat muutokset aiheanalyysiini.
1286....saada aiheanalyysin tekijät
huomaamaan
korjattavat
ja
puutteelliset kohdat.
1288. He kävivät aiheanalyysia
läpi sivu sivulta ja esittivät huomioitaan muun muassa seuraavista
seikoista: kieliasu, lähteet, aiheen
rajaus ja teoreettisten lähtökohtien
sisältö.
1045. Asioita ei kannata miettiä
syvällisemmin ja monimutkaisemmin, koska alkuperäisesti ajatellut asiat ovat oikein. Ei kannata
liian herkästi niitä muutella.
86. Vertaisryhmän täytyy kyetä
näkemään tehtävässä esiin tulevat
virheelliset tai puutteelliset tiedot.
225… ehdimme käydä aiheanalyysin virheet ja heikkoudet läpi.
234. Vertaisemme oli käynyt läpi
jo ennen tapaamistamme analyysiamme ja tämän vuoksi hänen oli
helppoa antaa kehitysehdotuksia.
Vertaisemme toi esiin sen, että
lähteiden kanssa tulee olla tarkkana
489. Itse ei huomaa työssä olevia
virheitä, koska työlle tavallaan
"sokeutuu".
602 Vertaisemme olivat tutustuneet hyvin työhömme ja osasivat
kertoa puutteet.
233. Oman työn sisältöön perehtyminen oli tärkeää, jotta osasi
vastata esitettyihin kysymyksiin.
Piti oppia myös hyväksymään se,
ettei välttämättä joka kysymykseen osaa vastata.
535. Valmistauduimme vertaisohjaustilanteeseen käymällä läpi
aiheanalyysiämme kohta kohdalta.
Näin ollen osaisimme vastata
vertaisen kysymyksiin.
251. Emme kokeneet vertaistilanteen auttavan, koska se oli esityksen jälkeen.
961. Omassa opiskelussa aioin
yrittää ottaa oppia huomioimistani
toisten tekemistä virheistä tai
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ohjeet.
999b. Opettajalta sain
aiheanalyysin
takaisin,
johon hän oli tehnyt merkintöjä
999c. Näiden avulla
minun on helpompi ja
nopeampi tehdä tarvittavat muutokset.
1286.
Saada
aiheanalyysin
tekijät
huomaamaan korjattavat
kohdat
1288. Kävivät aiheanalyysia läpi sivu sivulta ja
esittivät
huomioitaan
muun muassa kieliasu,
lähteet, aiheen rajaus ja..
1045. Asioita ei kannata
miettiä syvällisemmin ja
monimutkaisemmin,
koska
alkuperäinen
ajattelu on oikein. Ei
kannata liian herkästi
muutella.
86. Vertaisryhmän täytyy
nähdä virheelliset tai
puutteelliset tiedot
225. Kävimme virheet ja
heikkoudet läpi.
234. Vertaisemme oli
käynyt analyysiamme ja
hänen oli helppoa antaa
kehitysehdotuksia,
lähteiden kanssa tulee
olla tarkkana
489. Itse ei huomaa
virheitä, koska työlle
"sokeutuu".
602 Vertaisemme osasivat kertoa puutteet.

86. Nähdä virheelliset tai
puutteelliset tiedot
225. Virheet ja heikkoudet
läpi
234. Läpi analyysiamme
antoi
kehitysehdotuksia,
lähteiden kanssa tulee olla
tarkkana
489. Omille
virheille
sokeutuu
602 Vertaisemme kertoivat
puutteet.

233. Perehtyminen oli
tärkeää,
jotta
osasi
vastasi kysymyksiin. Piti
hyväksyä
ettei
joka
kysymykseen
osaa
vastata.
535. Valmistauduimme
käymällä läpi aiheanalyysiämme kohta kohdalta,
jotta
osaisimme
vastata vertaisen kysymyksiin.
251. Vertaistilanne ei
auttanut, koska se oli
esityksen jälkeen
961. Omassa opiskelussa
aioin yrittää ottaa oppia

233. Perehtymisen tärkeys,
mutta piti hyväksyä, ettei
joka kysymykseen osaa
vastata.
535 Osaisimme vastata
vertaisen kysymyksiin
251. Ei tukenut, koska
tilanne esityksen jälkeen
961. Yritän oppia toisten
tekemistä virheistä
1019. Luen ja kertaan
kielioppisääntöjä ja muotoseikkoja
1146. Ei ollut merkitystä
koska analyysi palautettu
opettajalle
1296. Keskusteltiin val-

Tenttisuoritus

kömmähdyksistä.
1019. Opinnäytetyö prosessin
aikana pyrin jatkossa lukemaan ja
kertaamaan
esimerkiksi
kielioppisääntöjä ja tekstin sisältöön
liittyviä muotoseikkoja.
1146. Tilanne antoi kuitenkin apua
aiheanalyysin korjaamiseen, mutta
sillä ei ollut juurikaan merkitystä
siinä vaiheessa aiheanalyysiä,
koska olin palauttanut aiheanalyysin jo opettajalle.
1296. Herätti keskustelua valmiiksi hyväksytyn työn vertaiskeskustelu, ja miten se enää voi vaikuttaa
tähän vaiheeseen työhön. Oli puhe,
että seuraavassa vaiheessa keskustelut tehtäisiin aikaisemmin ja ei
hyväksyttyä työtä
360. Kävimme läpi mitä aiheanalyysi tulee sisältää ja sain vinkkejä
aikaisimmista tutkimuksista ja
niiden hyödystä omaan työhöni
171. Onko tässä työssä samoja
kohtia, joihin voi puuttua vaiko
jokin eri kohta ja miten siihen antaa sitten kommenttia.
416. Täytyi hakea ne tietyt jutut,
mitkä pitää aiheanalyysistä näkyä.
1032a. Olimme rajanneet palautteen juuri aiheanalyysissa tarvittaviin seikkoihin.
552…kerroin vertaiselleni, mitkä
asiat minulla olisi kysyttävänä
733. Kattavia keskusteluja ei,
lähinnä vain palautteen antoa ja
kummankin
osapuolen
kysymyksiin vastaamista.
1156. En usko, että kukaan sai
tilanteesta kovin paljoa irti.
Toisaalta aiheanalyysiä tehtäessä
ollut informaatio oli kovin alhainen, joten kovin mullistavia
tuotoksia ei ollut järkevää odottaakaan.
1251. Pidimme vertaistilanteen
hieman myöhässä, koska ei ollut
enää
ongelmia
aiheanalyysin
kanssa, eikä siis mitään kysyttävää. Tämän vuoksi, emme saaneet
vertaisohjauksesta
oikeanlaista
hyötyä irti.
362. Tapaaminen oli seminaariesityksen jälkeen, ei vertaisillamme
ollut sanottavaa kuin mitä olisi
voinut olla
1282. Aiheanalyysi tässä vaiheessa
mielestäni siinä vaiheessa mitä
vaaditaankin
113. Keskustelumme käsitteli
myös paljon tekotapaa ja yleisiä
asioita. Esillä nousi kysymyksiä

toisten tekemistä virheistä
1019. Pyrin lukemaan ja
kertaamaan
kielioppisääntöjä
ja
tekstin
sisältöön liittyviä muotoseikkoja.
1146. Antoi apua aiheanalyysin korjaamiseen,
sillä ei ollut merkitystä
koska aiheanalyysi oli
palautettu opettajalle
1296. Herätti keskustelua
valmiiksi
hyväksytyn
työn vertaiskeskustelu,
miten se voi vaikuttaa
tähän vaiheeseen
360. Kävimme läpi mitä
aiheanalyysi sisältää ja
sain vinkkejä aikaisimmista tutkimuksista
171. Onko samoja kohtia
joihin voi puuttua vaiko
eri kohta ja miten siihen
antaa kommenttia
416. Täytyi hakea tietyt
jutut, mitkä pitää aiheanalyysistä näkyä.
1032a. Palaute rajattiin
aiheanalyysissa tarvittaviin seikkoihin
552. Kerroin mitkä asiat
kysyttävä
733. Lähinnä palautteen
antoa ja kummankin
osapuolen kysymyksiin
vastaamista
1156.
Tilanteesta
ei
paljoa irti, informaatio
alhaista ja siten ei
odotuksia
tulosten
suhteen
1251.
Vertaistilanne
myöhässä ja ei enää
ongelmia aiheanalyysin
kanssa, eikä kysyttävää.
Hyöty olematon
362. Tapaaminen oli
seminaariesityksen
jälkeen, ei vertaisillamme ollut sanottavaa
1282. Aiheanalyysi siinä
vaiheessa mitä vaaditaankin

miiksi hyväksytyn työn
vertaiskeskustelu, miten se
voi enää hyödyntää
360. Aiheanalyysin läpikäynti ja vinkkejä tutkimuksista
171. Samojen ja eri kohtien
etsiminen ja niihin kommentoiminen
416. Aiheanalyysiin liittyvien
tiettyjen asioiden
löytäminen
1032a
Aiheanalyysissa
vaadittavat asiat
552 Tiettyjen asioiden
varmistaminen
733. Ei keskustelua, kysymyksiä ja palautetta
1156. Informaation puute ja
alhaiset odotukset
1251. Valmis analyysi ja
tilanne myöhässä, ei apua
tilanteesta
362.
Seminaariesityksen
jälkeen olevassa tapaamisessa vertaisella ei asiaa
1282. Aiheanalyysi oikeassa vaiheessa oikeaan aikaan

113.
Keskustelimme
tekotapaa
ja
yleisiä
asioita.
Esillä
nousi

113. Keskustelu tekotavasta
ja lähteistä
328.
Toimeksiantajan

Muotoseikat
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lähteiden
merkkaamisesta
ja
liitteiden laittamisesta
328. Toimeksiantajan tarkempi
kuvaus
olisi
myöhemmässä
vaiheessa aiheellista. Synapsin
työstäminen pitäisi tehdä tulevaan
suunnitelmaan….
942. Saimme vinkkejä hyvistä
lähteistä. Lisäksi kiinnitämme
huomiota oikeinkirjoitukseen ja
asialliseen kieleen.
1000. Nyt myös tiedän, että voin
kysyä helposti apua vertaiselta, jos
jokin kohta tuntuu minusta omituiselta, sillä tiedän, että hän on aivan
varmasti sitoutunut toimintaan
1018. Erityisesti aion jatkossa
kiinnittää huomiota lähdemerkintöihin; niiden unohtuminen tekstin
perästä on usein unohtunut ja tämä
onkin iso virhe opinnäytetyössä ja
lisää myös turhan työn määrää
itselle, kun puuttuvia lähteitä
joutuu myöhemmin etsimään
1242. Etsimme kohti, joita emme
ymmärtäneet, joihin halusimme
tarkennusta tai joista halusimme
kysyä jotain.
1035. Koin saavani enemmän
palautetta
opinnäytetyöstäni
kirjalliseen ulkoasuun kuin itse
sisältöön.
1037. Lähdemerkinnät korjaan
asiallisiksi heti ensin. Katsomme
tarkoituksen ja tavoitteet työllemme vielä kerran… Sisällysluettelon muotoseikat on uusittava
asiallisiksi, tiiviiksi paketiksi.
1049. Ihan konkreettisesti joitain
pieniä asioita muutan. Tuli joitain
hyviä ideoita johdanto-kohtaan
1378. Kiinnitin huomion myös
analyysissä esiintyvään aikataulutuksen virheellisyyteen ainakin
minua koskevassa tapaamisessa.
Pyysin siihen korjausta. He
aikoivat päivittää aikataulun ajan
tasalle.
223. Kävimme M:n kanssa läpi
aiheanalyysiäni. Hän oli lukenut
aiheanalyysini, ja kertoi sen olevan oikein hyvä. Joissakin kohti
käsittelimme otsikoiden paikkoja
ja kuinka ne tulisi sijoittaa.
224. Kävimme läpi myös kirjoitusvirheitäni ja niihin liittyviä
korjauksia. Sain myös hyvää tietoa
siitä miten otsikot tuli sijoittaa ja
kirjata ylös.
131b Pohdimme mm. riviväliä,
joka näytti kummankin mielestä
tosi isolta
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kysymyksiä lähteistä
328.
Toimeksiantajan
tarkempi kuvaus olisi
myöhemmässä vaiheessa
aiheellista
942. Saimme vinkkejä
lähteistä,
oikeinkirjoitukseen
ja
asialliseen kieleen.
1000. Nyt myös tiedän,
että voin kysyä helposti
apua vertaiselta, jos jokin
kohta tuntuu minusta
omituiselta
1018.aion
kiinnittää
huomiota
lähdemerkintöihin; tämä on
iso virhe opinnäytetyössä
1242. Etsimme kohti,
joita emme ymmärtäneet
tai joista halusimme
kysyä jotain
1035. Sain palautetta
kirjalliseen ulkoasuun en
itse sisältöön.
1037.
Lähdemerkinnät
korjaan
asiallisiksi,
Sisällysluettelon
muotoseikat uusin myös
1049a. Ihan konkreettisesti
joitain
pieniä
muutan
1049b. Hyviä ideoita
johdanto kohtaan
1378.
Aikataulutuksen
virheellisyys
minua
koskevassa tapaamisessa
Pyysin korjausta. He
aikoivat päivittää aikataulun.
223.
Kävimme
läpi
aiheanalyysiäni ja kertoi
sen olevan hyvä. Joissakin kohti otsikoiden
paikkoja tulisi sijoittaa
uudelleen.
224a. Kävimme läpi
kirjoitusvirheitäni
ja
niihin liittyviä korjauksia.
224b. Sain hyvää tietoa
otsikoiden sijoittelusta ja
kirjaamisesta.
131b. Rivinvälin suuruus
250. Saimme lisää tietoa
esim.
tutkimusongelmasta
452. Kriittinen ajattelu ei
tullut
esille,
koska
tietämys ei ole vankka
932. Odotamme, että
ohjattavamme
pitää

tarkempi kuvaus myöhemmässä vaiheessa
942. Vinkkejä lähteistä
oikeinkirjoitukseen
1000. Voin kysyä apua
vertaiselta
vaikeisiin
kohtiin
1018.
Lähdemerkintöjen
puuttuminen on iso virhe
1242. Etsimme kohti, joka
vaikea ymmärtää tai vaatii
selvitystä
1035. Palautetta kirjallisen
ulkoasuun sisällön sijasta
1037. Lähdemerkintöjen ja
sisällysluettelon asiallisuus
1049a. Ihan konkreettisesti
pieniä asioita muutan
1049b.
Johdanton
täydentäminen
1378.
Aikataulutuksen
virheellisyyteen
minua
koskevassa tapaamisessa
223. Otsikoiden nimeäminen ja sijoittelu
224a. Kirjoitusvirheet ja
niiden korjaaminen
224b. Otsikoiden sijoittelu
ja nimeäminen
131b. Rivinvälin suuruus
250. Saimme lisää tietoa
opinnäytetyön eri kohdista
452. Kriittisen ajattelun
puuttuminen
932.
Odotamme,
että
ohjattavamme pitää meidät
ajan tasalla
548. Aiheanalyysi lähes
valmis, ei tarvetta ohjaukselle
257a. Otsikkoa muutettava
257b. Johdantoa lyhennettävä
257c. Lähteet korjattava
oikein
321. Oparipakista tietoa
325. Alkusanat ja johdanto
yhdistettävä
386. Lähteiden merkitsemisen oppiminen
394 Virheiden korjaaminen
1003. Lähteiden oikeaoppinen käyttäminen

250. Saimme lisää tietoa tutkimusongelmasta ja opinnäytteen
tarkoituksesta sekä opinnäytetyön
oikeinkirjoituksesta
452. Työn lukeminen kyllä sujui,
mutta kriittinen ajattelu ei mielestäni itsellä vielä tullut kovin esille,
koska tietämys ei ole kovin
vankka
932. Odotamme, että ohjattavamme pitää meidät ajan tasalla ja
tapaamme heti uudestaan kun siihen on tarvetta.
548. Koska aiheanalyysimme
kirjoitus oli jo suhteellisen hyvällä
mallilla, emme siinä vaiheessa
tarvinneet
juurikaan
ohjausta
aiheanalyysin sisällöllisiin tekijöihin,
257a.Ohjasivat
muuttamaan
opinnäytetyömme otsikkoa, koska
siinä on lyhennetty
257b. Johdannosta vertaiset olivat
sitä mieltä, että se on liian pitkä
257c. Lähteet oli heidän mielestä
kirjoitettu väärin.
321. Vertausohjaustilanteessa sain
eniten tietoa oparipakista sekä
vinkkejä ja ideoita sen käytöstä.
325. voisimme yhdistellä alkusanat ja johdannon
386. Kriteereinä oli, miten lähdemerkinnät tehdään ja näissä
huomasin puutteita, joten ne olivat
mielestäni
tärkeimmät
asiat
keskustelulle
394. Koetimme korjailla kielioppivirheitä ja lapsuksia
1003.
Pyrimme
käyttämään
lähteitä kattavasti, jotta tutkimuksemme olisi luotettava omien
asenteiden pois jäämiseksi
40. Kävimme kohta kohdalta läpi
aiheanalyysin
44. Kävimme aiheanalyysin läpi
pari viikkoa aiheanalyysin takarajan jälkeen
88. huomasin sen, että on hyvä
asia, että joku muu käy tarkasti
läpi omaa työtäni ja huomaa
virheitä, joita ei itse ole havainnut.
Tämä sen takia kun itse
´sokaistuu´ omalle työlleen ja sen
tekstille.
91. Kävimme läpi opinnäytetyöprosessi asioita, joita itse en ollut
vielä huomannut omaa opinnäytettä ajatellen. Kävimme läpi
erityisesti verrattavien aiheanalyysiin
101. Kävimme läpi opinnäyteprosessia, sen vaiheita ja missä

meidät ajan tasalla
548. Aiheanalyysimme
kirjoitus
oli
hyvällä
mallilla, emme tarvinneet
ohjausta
aiheanalyysin
sisällöllisiin tekijöihin
257a.
Opinnäytetyön
otsikkoa
muutettava,
koska sitä on lyhennetty
257b. Johdanto liian
pitkä
257c. Lähteet on kirjoitettu väärin
321. Vertausohjaustilanteessa sain eniten tietoa
oparipakista
325. Alkusanat ja johdanto yhdistettävä
386. Kriteereinä lähdemerkinnät, joissa puutteita, joten ne olivat tärkeimmät asiat keskustelulle
394. Korjailimme kielioppivirheitä ja lapsuksia
1003. Lähteitä kattavasti,
jotta
tutkimuksemme
olisi luotettava omien
asenteiden pois jäämiseksi

40.
Kävimme
kohta
kohdalta läpi aiheanalyysin
44. Kävimme aiheanalyysin läpi
88.on hyvä asia, että joku
muu käy tarkasti läpi
omaa työtäni ja huomaa
virheitä, joita ei itse ole
havainnut
91. Kävimme läpi asioita,
joita itse en ollut vielä
huomannut omaa opinnäytettä ajatellen.
101.
Kävimme
läpi
opinnäyteprosessia, sen
vaiheita ja missä vaiheessa olimme
103.
Kävimme
läpi
aiheanalyysiä. Mietimme

40. Kohta kohdalta aiheanalyysi läpi
44. Aiheanalyysin läpikäyminen
88. Aiheanalyysi läpikäyminen tarkasti ja virheet
esille
91. Asioiden läpikäyminen
101. Opinnäytetyöprosessin
läpikäyminen
103. Aiheanalyysin läpikäyminen ja muutoskohteiden etsiminen
223. Aiheanalyysin läpikäyminen ja otsikoiden
sijoittelun miettiminen
231a. Aiheanalyysin läpi
käyminen kohta kohdalta
256. Aiheanalyysin läpi
käyminen kohta kohdalta

Läpi
käymällä keittokirja
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vaiheessa olimme
103. Kävimme läpi opponenttiemme aiheanalyysiä. Mietimme
yhdessä mitä siitä mahdollisesti
puuttuu ja mitä kehitettävää siinä
voisi olla
223. Kävimme M:n kanssa läpi
aiheanalyysiäni. M oli lukenut
aiheanalyysini, ja kertoi sen olevan oikein hyvä. Joissakin kohti
käsittelimme otsikoiden paikkoja
ja kuinka ne tulisi sijoittaa
231a. Kävimme työni kohta
kohdalta lävitse aina oikein
kirjoituksesta teoriaan asti
256. Kävimme vertaisten kanssa
kohta kohdalta läpi aiheanalyysimme
342. Toisella kerralla kävimme
keskustellen listan läpi
375. Valmistauduimme vertaisohjaustilanteeseen lukemalla etukäteen saadun aiheanalyysin läpi ja
käymällä sen kohta kohdalta läpi
500. Päätimme käsitellä aiheanalyysiä niistä kohdista, joihin M oli
kiinnittänyt huomiota.
563. Olin miettinyt, mistä kohdista
työstämme
voisimme
kysyä
neuvoa vertaisiltamme.
618.
Aiheanalyysin
jokaisen
kappaleen sisältö käytiin yhdessä
läpi
1243. Luku kerrallaan kävimme
mietteitämme läpi ja merkitsimme
papereihimme kysymyksiä ja
huomautuksia.
780. Kävimme läpi yleisesti
aiheanalyysimme sisällön alusta
loppuun.
1033. Onhan työssämme jo paljon
tekstiä ja siksi meidän piti rajata
heidän osaansa palautteenannossa.
735. Kävimme läpi kohtia, joissa
huomasimme olevan parantamisen
varaa ja annoimme ehdotuksia.
1288. Kävivät aiheanalyysia läpi
sivu sivulta ja esittivät huomioitaan
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yhdessä mitä siitä mahdollisesti puuttuu ja mitä
kehitettävää
223.
Kävimme
läpi
aiheanalyysiäni,
oli
lukenut sen, ja kertoi sen
olevan
oikein
hyvä.
Joissakin kohti käsittelimme otsikoiden paikkoja ja kuinka ne tulisi
sijoittaa.
231a. Kävimme työni
kohta kohdalta lävitse
oikein
kirjoituksesta
teoriaan asti.
256. Kävimme kohta
kohdalta läpi aiheanalyysimme
342. Kävimme keskustellen listan läpi
375. Valmistauduimme
lukemalla aiheanalyysin
läpi ja käymällä sen
kohta kohdalta läpi
500. Päätimme käsitellä
aiheanalyysiä
niistä
kohdista, joihin ohjattava
oli kiinnittänyt huomiota
563. Olin miettinyt, mistä
kohdista
työstämme
voisimme kysyä neuvoa
vertaisiltamme.
618. Jokaisen kappaleen
sisältö käytiin yhdessä
läpi
1243. Luku kerrallaan
kävimme läpi ja merkitsimme kysymyksiä ja
huomautuksia
780. Aiheanalyysi läpi
sisällön alusta loppuun
1033. Työssä paljon
tekstiä ja siksi piti rajata
heidän osaansa palautteenannossa.
735.
Kävimme
läpi
kohtia, joissa oli parantamisen varaa ja annoimme ehdotuksia
1288. Kävivät aiheanalyysia sivu sivulta

342. Listan mukaan läpi
375. Aiheanalyysin läpi
käyminen kohta kohdalta
500. Aiheanalyysin käsittely tietyistä kohdista
563. Mistä kohdin aiheanalyysiä kysyisi neuvoa
618. Jokaisen kappaleen
läpikäyminen
1243. Aiheanalyysin luku
kerralla läpi käyminen
keskustellen
780. Aiheanalyysin läpi
käyminen alusta loppuun
1033. Paljon tekstiä ja siksi
rajattava palautteenantoa
735. Kävimme läpi kohtia,
joissa oli parantamista
1288. Aiheanalyysin läpi
käyminen sivu sivulta

Dialogiaan harjaantuminen ja dialoginen
kohtaaminen, dialogioppiminen, kohtaamisen ja keskustelun perustaidot, keskustelutaidon varmuus ja vuorovaikutus-osaaminen

Tuntuman hakeminen vertaistilanteeseen
ja palautteen kertomisen taidon opettelu
Luottamuksen tunnustelu ja ammatillinen
tukeminen. Luottamuksen vahvistaminen
ja vertainen tukiresurssina
Puutteiden ja virheiden etsiminen, aiheanalyysipaperin läpikäyminen, vinkkien saaminen aiheanalyysiin. Puutteiden ja virheiden ratkaiseminen, suunnitelmapaperin
luetuttaminen ulkopuolisella ja tavoitteiden tarpeettomuus. Vertainen opinnäytetyön viimeistelyssä, puutteiden ja virheiden osoittaminen ja valmis opinnäytetyö

1. Alateemat (Kuvailu)

Vuorokuuntelukohtaamisesta
dialogiosaamiseen

Palaute dokumentin
puutteista ja
virheistä

Luottamussuhde

Viestintäosaaminen

2. Merkityskokonaisuudet
(Tulkinta)

Oppiminen

Tavoitteet

Tutkimusongelman
sisältö

(Oppiminen)

(Tavoitteet, oppiminen sekä vuorovaikutus ja
ohjaussuhde)
Yhteisöllinen dialogi- ja luottamusosaaminen
Vuorokuuntelukohtaamisesta dialogiosaamiseen
Luottamus ja yhteenkuuluvuus
Viestintäosaaminen
Luottamussuhde
Kognitiivinen, affektiivinen ja luottamuksellinen vertaissuhde
(Tavoitteet, oppiminen sekä vuorovaikutus ja
ohjaussuhde)
Oppimisen itsesäätelyprosessien kehittymisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Vertaisoppimisen itsesäätely
Metakognitiivinen tietämys

Sisäinen ymmärrys ja tietoisuus
Muodostui kaikista merkityskokonaisuuksista

- merkitysverkostoon sisältynyt merkityskokonaisuus ( ja tutkimusongelman sisältö)

3. Merkitysverkostot (Ymmärtäminen)

Itseluottamuksen optimismin opiskeluorientaatio
Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio
Merkityksiä muodostava, syväkäytäntö opiskeluorientaatio
Kriittisen oppimisen opiskeluorientaatio
Toimimaton, stressaantunut opiskeluorientaatio

Itseluottamuksen optimismin opiskeluorientaatio
Yhteistoiminnallinen opiskeluorientaatio

Merkityskokonaisuuksiin ja
-verkostoihin liitetyt opiskeluorientaatiot
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Vertaisoppimisen
itsesäätely

Keittokirjateksti
vertaistilanteen
osapuolena

Metakognitiivinen
tietämys

Oppimaan
oppiminen

Luottamus ja
yhteenkuuluvuus

Yhteistyösuhde, Yhteistyösuhde, voimavara, molemminpuolisuus voimavarana,
yhteistyön arviointi, sympatia ja eettinen
herkkyys
Luottamus, luottamuksen vahvistuminen,
taitamisen tasa-arvo, luottamuksen varmistuminen, vastavuoroisuus voimavarana,
kunnioittaminen–epäkunnioitus, oikeudenmukaisuus ja luotettavuus
Luottamuksellinen
vertaissuhde

Affektiivinen
vertaissuhde

Oppimisen attribuutiot:
Ajankäytön hallitsemattomuus, voimavarojen puute, vertaistilanteessa toimiminen, turhautuneisuus, motivaatio, osaaminen
integroituivat oppimisen eri merkityskokonaisuuksiin
Samassa tilassa olo, vastaamattomuus,
Yhteen kerääntytiedon ja kysymysten vastaanottaminen,
minen
oma vaikutusvalta–toisen aliarvostus,
pakollisessa tilanteessa olo, huoli opiskelijakollegasta ja keskustelun esteet,
kunnioittaminen–epäkunnioitus
Yhteinen ymmärrys ja oppiminen, yhteiKognitiivinen vertaissuhde
nen prosessi ja tasa-arvo–epätasa-arvo

Vertaistilanteen suunnittelu ja säätely, uusi
opiskelumenetelmä, vertaisena kehittyminen, vertaistilanne oppimisympäristönä,
kehittämisosaaminen

Luottamuksen osoittaminen, luottamuksen
syventyminen, kollegiaalinen tuki, vertaistuki, voimaantuminen–voimaannuttaminen
Erilaiset näkökulmat, yhdessä erilaiset
näkökulmat, oman ajattelun ja toiminnan
selkiytyminen
Merkityksellinen oppiminen, kriittinen
oppiminen ja tiedon soveltaminen, oppimisen osaamisen arviointi ja kehittymisosaaminen
Tenttisuoritus, muotoseikat, virheet ja
puutteet paperista ja läpi käymällä
-keittokirja

Vuorovaikutus
ja ohjaussuhde

(Tavoitteet, oppiminen sekä vuorovaikutus ja
ohjaussuhde)

Pintaoppimista tukeva dokumenttiosaaminen
Palaute dokumentin puutteista ja virheistä
Keittokirjateksti vertaistilanteen osapuolena
Yhteen kerääntyminen

Tietoa toistava opiskeluorientaatio
Keittokirja opiskeluorientaatio
Varman tiedon opiskeluorientaatio
Itsesäätelyn puuttumisen opiskeluorientaatio
Omistautumattomuus opiskeluorientaatio
Toimimaton, stressaantunut,
opiskeluorientaatio

LIITE 14
Esimerkkejä tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheista

Perhetyön toteutuminen ja kehittäminen Kainuun maakunta-kuntayhtymän perhetyöntekijöiden
näkökulmasta
Yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen käsitys seksuaaliterveydestä ja sen edistämisestä
Tapaturmaisesti loukkaantuneen lapsen kivunhoito
Näyttöön perustuva hoitotyö lähiesimiesten kokemana
Mielenterveysliikuntaa ohjaavien asiantuntijoiden ja vertaisohjaajien kokemusten kartoittaminen
hankkeessa x
Liikunta mielenterveyttä edistämässä ja painoa hallitsemassa
Hyvää mieltä ryhmästä -mielenterveyttä edistävän ryhmätoiminnan kehittäminen
Tehohoitopotilaan psyykkinen tuki -opas tehohoitopotilaille
Sairaanhoitajien kokemuksia työkierrosta Kainuun maakunta -kuntayhtymässä
Tavoitteellinen työkierto ammatillisen osaamisen kehittäjänä
Laitoshoidossa olevan potilaan saattohoito
Ikääntyvän päihdeasiakkaan toimintakykyä rajoittavat tekijät kotihoidossa
Toimintamalli ikäihmisen kaltoin kohtelun puuttumiseksi x:n perusturvasssa
Turvalliseen lääkehoitoon perehdyttäminen -lääkehoidon perehdyttämislomake ja perehdyttämisen
sisältö kotihoitoon
Romanin kokemuksia hoitotyöntekijän kohtaamisesta
Maahanmuuttajanuorten kokemuksia ja toiveita ryhmätoiminnasta
Aivoinfarktiin sairastuneen potilaan ja hänen läheistensä ohjaaminen
Aikuisten tyypin 1 diabeetikoiden diabeteshoitajalta saama sosiaalinen tuki
Sairaanhoitaja silmäsairaan potilaan hoitotyön asiantuntijana
Tietoa hiv:stä nuorille aikuisille -näyttely
Seikkailuliikunta
Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen lentopallossa
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LIITE 15
TUTKIMUKSESSA HUOMIOON OTETUT TUTKIMUSEETTISET ASIAT
TAULUKKO 38. Eettiset kysymykset tutkimusprosessissa.
Tutkimusetiikka

Ilmeneminen väitöskirjatutkimuksessa

Aiheen valinta

 tieteellisen tiedon tuottaminen ja opiskelijan oppimisen kehittäminen
 kiinnostus opinnäytetyöprosessin uudistamiseen ja vertaisen merkityksen
ymmärtämiseen opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymisessä
 vertaisaiheeseen liittyvän tutkimustiedon vähäisyys
 aiheen merkityksellisyys huomioiden korkeakoulun pedagogiset haasteet
opiskelun monimuotoisuudelle, yhteisöllisyydelle ja ammatilliselle kehittymiselle
 mahdolliset vaikeudet: tutkijan resurssien riittävyys, prosessin pitkäkestoisuus
myös opiskelijoille, opiskelijoiden sitoutumiselle ja aineiston hankkimiselle
 aihe ei loukkaa tutkimukseen osallistuvia eikä tutkimusympäristöä (ihmisen
ymmärtäminen on itsessään jo eettisyyttä, toisen ihmisen huomioon ottavaa)
 aiheen tutkittavuus ja toteuttamiseen liittyvät olosuhteet
 tutkimuksesta saatava hyöty tulee olla merkittävämpi kuin mahdolliset riskit
 aiheen tutkiminen täyttää eettiset kriteerit, jotka tutkijana hyväksyn myös
omalle toiminalleni. (Lehtovaara 1994: 12, Kvale 1996: 111, Clarkeburn &
Mustajoki 2007: 53–59, Leino-Kilpi 2009b: 365.)

Tutkimuskohteen
ymmärtäminen

 koskettaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluorientaatioita ja heidän
kokemuksiaan vertaistilanteiden asiantuntijuuden kehittämisestä
 kontekstuaalisuuteen liittyvien opiskelijoiden oppimisympäristöjen merkityksen ja siihen kietoutuvien tekijöiden ymmärtäminen
 opiskelijat ankkuroituvat opinnäytetyöprosessissaan vertaiseen, jonka merkitys tulee esiin opinnäytetyöhön liittyvissä vertaistilanteissa, jolloin tilanteiden
toimintakäytännöt muovautuvat omanlaisiksi
 kohteena ovat vertaistilanteiden avulla tapahtuva asiantuntijuuden kehittyminen ja opiskelijan opiskeluorientaatiot. (Pohjola 2003: 55.)

Tutkimussuunnitelma

 tutkimuseettisiin perusasioihin perehtyminen ja omien arvojen miettiminen,
kenen parhaaksi tutkimusta tehdään
 tutkimuksen hyötyjen ja riskien arvioiminen
 ammattikorkeakoulun rehtorin kirjallinen päätös, lupa aineiston keräämiseksi
 tutkimussuunnitelman perusteellisuus ja sen hyväksyminen (tiedekuntaneuvosto). (Kuula 2008: 135–140, Clarkeburn & Mustajoki 2007: 143–150, Leino-Kilpi 2009b: 372–274.)

Käsitteiden
valinta ja tutkimuskysymykset

 käsitteet kuvaavat tutkijan näkökulman tutkittavaan kohteeseen, jotka ohjaavat tutkimuksessa tehtäviä valintoja, tutkijan ajattelua ja tulkintaa
 käsitteiden valinta perustuu eettiseen hankintaan, käsitteellistäminen on
tutkimuksen kantava elementti opiskeluorientaatiokäsitteen osalta, joka on
tutkimuksessa käsitteellistetty aikaisempien tutkimusten avulla
 opiskeluorientaatio liittyy teoreettisiin lähtökohtiin ja kuvaa tutkijan käsitystä
tutkittavan kohteen ymmärtämisen lähtökohdista ja vertaistilanteissa oppimi-
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Opiskelijoiden/
tiedonantajien
valinta ja tutkijan
suhde heihin
(mielekkäät,
opiskelua ja
asiantuntijuutta
tukeva aihe,
olennaiset kysymykset, aineistot)

Tiedon hankkiminen ja säilyttäminen

nen liittyy asiantuntijuuden kehittymiseen
vertaistilanne käsitteenä selkiytyy tulosten tulkinnan jälkeen
miten käsitteitä käytetään ts. millainen sävy käsitteille annetaan
eettiset sitoumukset ilmenevät käsitteiden käyttämisessä
kyseessä on tutkijan metodologinen itseymmärrys ts. ennakkokäsitykset ja
teoreettiset sidonnaisuudet. (Pohjola 2003.)

 periaate on ihmisten kunnioittaminen ja yksityisyyden suoja, joka liittyy
perustuslakiin (10. § ) (ks. Henkilötietolaki 523/1999).
 kaikki lukuvuonna 2007–2008 opinnäytetyöprosessinsa hoitotyön ja liikunnanohjaan koulutusohjelmassa aloittaneet tutkimuksen tiedonantajina, tasaarvo tutkimukseen osallistumisen mahdollisuuksista
 anonymiteetin varmistaminen siten, että opiskelijoiden tunnettavuus pysyy
salassa eikä vastaajaa tunnisteta tuloksista eikä raportista
 tutkimukseen osallistuvalle selostettava mm. tutkimuksen tarkoitus, tavoite,
menetelmät, hyöty, riski, tietosuojan säilyminen, oikeus keskeyttää tutkimus,
oikeus esittää kysymyksiä, saatujen tietojen käyttäminen ja rasitus
 opiskelijoille tiedote, jossa kuvataan asiat ja heidän osallistumisensa perustuu
kirjalliseen suostumukseen, koska opiskelijoiden on ymmärrettävä tutkimukseen suostumus sekä rationaalisesti että emotionaalisesti
 päämääränä on hyvän tekeminen (älä vahingoita, maksimoi hyödyt ja minimoi vahingot), koska oikeus, hyödyt ja saavutukset pitää jakaa oikeudenmukaisesti
 opiskelijoilla samanlaiset mahdollisuudet tiedon tuottamiseen ja vertaistilanteiden hyödyntämiseen prosessissaan
 opiskelijoilla merkittävä rooli ja lähes jokaisella opiskelijalla asiantuntijamainen suhtautuminen tutkimukseen (tekivät itse samanaikaisesti opinnäytetyötä)
 kohdejoukko oikea suhteessa ilmiöön, vertainen on tärkeä tuen lähde opinnäytetyöprosessissa
 ihmiseen kohdistuvassa tutkimisessa on tyypillistä diagnostinen, taustanmukainen, ennusteen mukainen tai/ja ongelmalähtöinen määrittely, mutta opiskelijoiden määrittelyä tietyn piirteen mukaan on pyritty välttämään
 tutkijan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus, avoimuus ja molemminpuolisuus
 opiskelijat olivat tutkijalle tuttuja jo opinnäytetyötä edeltävien opintojen ajalta
ja tutkija koordinoi itse heidän opinnäytetyöprosessiaan, joten perustaa tutkimussuhteelle oli rakentunut jo vähitellen
 itsetutkiskelu ja henkilökohtainen reflektio on osa eettistä tutkimusta ja olen
pyrkinyt tunnistamaan omia reaktioita heitä kohtaan.
(Pohjola 2003, Kuula 2006: 102, Mäkinen 2006: 93, Leino-Kilpi 2009b: 367–
368, Muistilista eettisten toimikuntien jäsenille ja tutkijoille 2009 ).
 tutkimuksellisilla valinnoilla luodaan todellisuuskuvaa tutkimuskohteesta ja
eettisyys on tutkimuksen seurausten ajattelemista myös tutkimukseen osallistuvien kannalta. Tutkimukseen osallistuvan on saatava riittävästi tietoa ennen
osallistumistaan
 kerrottava ennen tiedon hankkimisesta tutkimuksesta ja vastaajien roolista
tutkimuksessa. Opiskelijat lukivat ennen osallistumistaan tiedotteen ja allekirjoittivat suostumuksen, (liite 3). Suostumusasiakirjassa korostetaan mm. osallistumisen vapaaehtoisuutta, henkilökohtaisuutta ja oikeutta keskeyttää tutkimuksen osallistuminen. Opiskelijan allekirjoittama kirjallinen sopimus tutkimukseen osallistumisesta on laillisesti pätevä tutkimussuostumus. Kyselyyn
vastaamisen jälkeen kyselylomakkeesta poistettaan suostumuslomake, joten
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vastauslomaketta ei voi enää yhdistää vastaajaan.)
 kyselylomakkeet säilytetään suljetussa paikassa numerokoodilla varustettuna
 opinnäytetyöprosessin edetessä kerrotaan lähitunneilla vertaistilanteiden
kokonaisuudesta, osallistumisesta ja toimintaperiaatteista kirjoitelmien palauttamisessa
 tutkimus kestoltaan pitkä ja siten opiskelijoiden sitoutumista tärkeää
 opiskelijat palauttavat kirjoitelmat liitetiedostona sähköpostitse. Kun opiskelija palauttaa kirjoitelman, merkitään palautusmerkki opiskelijan nimen kohdalle ryhmäkohtaiseen nimilistaan. Vastaukset siirretään kysymyksittäin tiedostoon esim. vertaistilanne 1 (aiheanalyysi). Tämän jälkeen ei voida yhdistää
vastauksia tiettyyn opiskelijaan ja näin estetään tietosuojalain alaisen rekisterin syntyminen. Henkilötietojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa
523/1999; asianmukainen tietojen kerääminen, käyttö, säilyttäminen ja luovuttaminen niin ettei ihmisten yksityisyyden suojaa loukata. Aineiston keruuseen, käsittelyyn ja raportointiin liittyvissä asioissa on kunnioitettava vastaajan yksityisyyttä ja anonymiteettiä sekä noudatettava vaitiolovelvollisuutta.
 jokaiselle palautetulle vastaukselle annetaan sähköpostitse ”kiitos” palaute
osallistumisesta
 kirjoitelmat ovat osa opiskelijoiden oppimista ja opinnäytetyöhön liittyvää
pohdintaa
 aineistonkeruun aikana olen tutkijana osan opiskelijoiden maailmaa opinnäytetyöprosessiin liittyvien positioiden kautta. Tutkijan lisäksi minulla on opettajan positio, liikunnanopiskelija ryhmää lukuun ottamatta koordinoivan opettajan positio ja yhden opinnäytetyötä tekevän pienryhmän koordinoiva opettaja, ohjaaja sekä arvioitsija. Positioiden aiheuttamia ristiriitoja tutkimuksen
kannalta ei ole, sillä opiskelijat pitävät minua opinnäytetyön opettajana ja ohjaajana eikä niinkään tutkijana. (Kvale 1996, Henkilötietolaki 523/1999, Pohjola 2003, Kuula 2006: 107–115, Leino-Kilpi 2009b: 367.)
Tiedon tutkiminen (aineiston
analyysi ja tulosten tulkinta)
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 aineisto kuvataan ja käsitellään tarkasti sekä kirjoitelma- että kyselyaineistoja
ja niistä koottuja tekstitiedostoja käsittelee vain tutkija
 tulosteita säilytetään luottamuksellisesti ja kirjoitelmissa on säilytetty alkuperäiset tekstit sanatarkasti
 aineiston analysointi perustuu tulkintasääntöihin ja tutkimusongelmiin, jotka
kuvataan tutkimuksessa
 käsitteelliset valinnat luovat osaltaan luokituksia ja tyypittelyjä tutkittavasta
ilmiöstä, jolloin yksilölliset ja erilaisuus katoavat
 tutkimus ei tuota uutta, jos se vain uusintaa yksioikoisesti käytössä olevia
luokitteluperiaatteita ja siksi tutkimuksessa on pohdittava syvällisesti ja useita
kertoja analyysin sekä tulkinnan valintoja
 tulosten pätevyyttä kuvataan luotettavuus luvussa
 tulosten tulkinnat ovat aina yleistämisen (tilastollisuus), yhtenäisyyden (keskiarvoisuuden) tai/ja negatiivisuuden (normatiivisuuden) loukkuja
 alkuperäisen aineiston ja analyysin avulla syntyneiden tulosten kuvausten
perusteella jokainen tutkimuksen lukija voi tehdä omat päätelmänsä tulkinnasta
 lähteiden käytössä noudatan hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuseettisiä
arvoja
 käytetyn kirjallisuuden osalta pyritään noudattamaan eettistä herkkyyttä
tunnistamalla oman tutkimuksen yhteys aikaisempiin tutkimuksiin ottamalla
vastuu esitetyistä tulkinnoista. (Kvale 1996, Henkilötietolaki 523/1999, Pohjola 2003, Clarkeburn & Mustajoki 2007, Leino-Kilpi 2009b: 369, Nyqvist &
Kauppinen 2006: 236.)

Tiedon julkaiseminen ja
raportointi

 tutkimuksen kirjoittamisessa on säilytettävä tietojen luottamuksellisuus ja
otettava huomioon tutkimuksen julkaisemisen vaikutukset tutkittaviin, tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan.
 julkaiseminen auttaa tutkimuksen hyödyntämisessä ja asian edelleen kehittämisessä
 tutkija on itse vastuussa tämän tutkimuksen tekstistä ja se koskettaa koko
tutkimusprosessia aina tulosten luotettavuutta, tulosten toimeenpanoa sekä
tekstin laatua sekä virheettömyyttä
 tekstissä käytetyt viitteet ja sitaatit on merkitty eettisyyden periaatteita noudattaen
 esitarkastajat arvioivat tutkimuksen julkaisemiskelpoisuuden
 tiedonantajien anonyymiys lisää tutkijan vapautta mutta anonymiteetti on
myös tutkijan päämetodi luottamuksen varmistamiselle
 tuloksista on poistettu tunnistettavat tiedot ja opiskelijoiden autenttisiin lausumiin viitataan koodinumeroilla. (Kvale 1996, Henkilötietolaki 523/1999,
Kuula 2006, Mäkinen 2006: 114–116, Kinnunen & Löytty 2006: 340, Clarkeburn & Mustajoki 2007: 101–111, Leino-Kilpi 2009b: 369–372.)

Tiedon käyttäminen ja
hyödyntäminen

 tutkimustulokset ja johtopäätökset raportoidaan välttäen niiden yli- ja alitulkintoja
 tutkijalla ja tutkimuksen hyödyntäjillä on osaltaan vastuu siitä, miten tuloksia
käytetään ja miten vertaistoimintaa tullaan edelleen kehittämään, ammattieettinen vastuu. (Mäkinen 2006: 134, Martiskainen 2005, Nyqvist & Kauppinen
2006.)

Tutkimisen kollegiaalisuus

 tutkimuksen tekemisessä pyritään arvostamaan eri tieteenalan tutkijoiden
tekstejä tasapuolisesti niitä vähättelemättä
 tutkimuksessa ei ole tuotu esille opettajakollegoihin suunnattuja opiskelijoiden kommentteja
 tavoitteena on kehittää tulosten ja johtopäätösten avulla myös opinnäytetyötä
ohjaavien opettajien ja työelämän asiantuntijoiden ohjaustyötä
 päämääränä on myös oman ammattialan/-kunnan intressien edistäminen
(Pietarinen 2002: 68, Mäkinen 2006: 35, Martiskainen 2005.)

Tutkimuksen
vastuu

 tutkijan työ on eettisesti herkkää ja hän on vastuussa tieteelle ja tutkimushenkilöille. Näin koko tutkimusprosessin ajan kohdataan eettisiä kysymyksiä ja
niihin liittyviä ratkaisuja. Tämä vastuu jatkuu tulosten julkaisemisen sekä niiden aiheuttaman vastakaiun käsittelyyn saakka
 vastuussa korostuu valinnat, joiden kautta rakennetaan mielikuvaa tutkimuskohteesta
 vastuussa on kyse tutkijan asiantuntijuudesta, sillä jokainen ratkaisu ja valinta
sisältävät tutkijan sitoumuksen
 tutkimuksessa pyritään ottamaan huomioon tutkijan vastuu hyvästä tieteellisestä käytännöstä: rehellisyys, avoimuus, kriittisyys ja luotettavuus. Kriittisyys ilmenee siinä, miten tutkija pystyy luomaan omannäköisen tutkimuksen.
(Pohjola 2003, Kuula 2006, Kinnunen & Löytty 2006, Nyqvist & Kauppinen
2006.)
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LIITE 16
KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSOTTEEN LUOTETTAVUUSKÄSITTEET

KVANTITATIIVISEN
TUTKIMUSOTTEEN LUOTETTAVUUS

ULKOINEN VALIDITEETTI
(Siirrettävyys)

OTANTA

Henkilöotos

SISÄINEN VALIDITEETTI
(Uskottavuus)

MITTAUSTILANNE

MITTARIN
VALIDITEETTI

MITTARIN
RELIABILITEETTI

Vastaajan
orientaatio

Käsitevaliditeetti

Mittarin pysyvyys

Sisältövaliditeetti

Mittarin
vastaavuus

Osio-otos
Vastaustilanne
Ajankohta
Vastaamishäiriöt
Vastauspaikka
Anonymiteetti

Kriteeri
validiteetti

Mittarin sisäinen
johdonmukaisuus

Muut validiteetin
muodot

KUVIO 36. Kvantitatiivisen tutkimusotteen luotettavuutta kuvaava käsitekokonaisuus (Leinonen
2001).
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