
Opettajien vertaistyöskentelyllä avoimuutta yliopisto-opetukseen: Lappalainen, M. , Kortekangas-Savolainen, O.   

& Österholm-Matikainen, E.  Yliopiston perustehtävistä tutkimuksen idea pohjautuu avoimuuteen ja 

jatkuvaan vertaisarviointiin. Toisen perustehtävän, opetuksen, osalta asia on yhä toisin. Toteutettava 

opetus pohjautuu opetussuunnitelmiin, joita valmistellaan yhteistyössä erilaisissa kollegiaalisissa elimissä. 

Tästä huolimatta varsinainen opetus on yhä säilynyt hyvin pitkälle opettajan yksityisasiana.  

Suuri osa ammatissa edellytettävästä osaamisesta opitaan työssä. Näin on tutkimusten mukaan myös 
yliopisto-opettajien opetustyön osalta. Tässä suhteessa yliopisto-opettajatkaan eivät ole umpiossa: 
oppimisen kannalta tärkeässä asemassa ovat opettajien käymät epäviralliset keskustelut kollegoiden 
kanssa. Kollegoja hyödynnetään usein myös yliopisto-opettajien pedagogisissa koulutuksissa. Tästä ovat 
esimerkkeinä koulutuksissa käytetyt pienryhmät ja opetustyön seuraaminen sekä siihen liitetty 
vertaispalaute. Toisinaan opetuksen vertaisseurantaa käytetään myös itsenäisenä opetuksen 
kehittämismenetelmänä.  

Tutkimus- ja kehittämishankkeessamme olemme etsineet opettajien arkeen ja aitoihin työtilanteisiin 
mahdollisimman hyvin integroituvaa kehittämismenetelmää, jossa hyödynnetään informaalin oppimisen 
mahdollisuuksia ja avataan opettajan työtä vertaiselle. Menetelmän tulisi täydentää olemassa olevia 
kouluttautumismuotoja ja mahdollistaa kehittäytyminen omien tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. 
Näin menetelmä vastaisi perinteistä koulutusta joustavammin yhä kiivaammaksi muuttuvan työelämän 
vaatimuksia. Tavoitteena on selvittää, voidaanko epämuodollista yhteistyötä ”tehostaa” ja kevyesti 
strukturoida ilman, että menetetään epämuodollisuuden etuja. Mukana on neljä opettajaparia, jotka 
työskentelivät parina neljän kuukauden ajan vertaistyöskentelykokeilussa (VerTy). Kokeilun alussa 
osallistujat asettivat oppimiselleen yksilö- ja paritavoitteet. Parien työskentelylle annettiin väljät raamit. 
Työskentely koostui pääsääntöisesti vastavuoroisesta opetuksen seuraamisesta ja palautteesta ja n. 
kuukauden välein käydyistä parikeskusteluista, jotka saivat olla luonteeltaan hyvin epämuodollisia. 
Menetelmän kehittämiseen liittyvän tutkimuksen tutkimusaineisto koostuu osallistujien alkukyselystä, 
kokeilun aikana pidetyistä lokikirjoista sekä loppuhaastattelusta.  

Alustavien tulosten mukaan menetelmä toimi tarkoitetulla tavalla. Vaikka hanke sinällään ei tuottanut 

osallistujille juurikaan ylimääräistä työtä ja osallistujien keskinäinen yhteistyö oli melko vähäistä, tuotti 

hanke kuitenkin niitä tuloksia, joita osallistujat siltä hakivatkin. Osa tuloksista oli hyvin konkreettisia (esim. 

tiettyyn opetusteknologiseen sovellukseen perehtyminen), osa yleisempiä (”siin oli semmonen vapauden 

tunne”).  Menetelmä vaikuttaakin lupaavalta keinolta luoda foorumi yhteiselle pohdinnalle ja avata 

erilaiseen yliopisto-opetukseen liittyviä pohdintoja ja kysymyksiä kollegan kanssa työstettäväksi. 


