
Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 22.-23.4.2013 

 

TYÖRYHMÄ 6: OPETUS JA OPPIMINEN KORKEAKOULUISSA  

Tiistai 23.4. klo 12.00-13.45 

 

OHJELMA 

12.00-12.05  Avaussanat / Liisa Postareff & Kari Peltola 

12.05-12.25  Jari Kaivo-oja, Teemu Haukioja & Ari Karppinen (Turun yliopisto): 
Opiskelijat   yliopistojen tulevaisuuden visioissa: miten arvioida tieteellisesti yliopisto-
opintojen kaupallistamista? 

12.25-12.45  V.A. Heikkinen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu):  
Palveluliiketoiminnan opetuksesta ekovisionäärisyyteen – Innovaatioammatti- 
pedagogiikka matkailu-, ravitsemis- ja talousalan restonomi (Ylempi AMK) opintojen 
tukena. 

12.45-13.05  Heli I. Koskinen (Helsinging yliopisto):  
   Linjajaosta apua eläinlääkäripulaan ja paisuneeseen opetussuunnitelmaan? 

13.05-13.25  Matti Lappalainen (Turun yliopisto):  
Oma apu paras apu? Henkilöstön vertaistuen ja -oppimisen muodot  
kehittämiskeinoina. 

13.25-13.45  Päivi Ahonen (Oulun yliopisto):  
Strategies of Bhutan in implementing the Gross National Happiness policies- How is  
GNH philosophy applied in the context of education for sustainable development? 
 

Huom! Esitysaika on 15 min, jonka jälkeen 5 min aikaa keskustelulle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Opiskelijat yliopistojen tulevaisuuden visioissa: miten arvioida tieteellisesti yliopisto-
opintojen kaupallistamista? 

Jari Kaivo-oja, Teemu Haukioja ja Ari Karppinen 

 

Suomi kuuluu harvoihin kehittyneisiin maihin, joissa yliopistokoulutus on lukukausimaksutonta. 
Keskustelu suomalaisen yliopistokoulutuksen maksullisuudesta on kuitenkin virinnyt.  OECD on jo 
useamman vuoden ajan kasvuraporteissaan suositellut korkeakoulusektorimme rakenteelliseksi 
uudistamiseksi lukukausimaksujen käyttöönottoa.  

Maksujen käyttöönottoa perustellaan monella tapaa. Yliopistokoulutus nähdään henkilökohtaisena 
investointina korkeampaan elintasoon ja statukseen. Maksullisuutta pidetään 
oikeudenmukaisuuskysymyksenä: on väärin, että vähemmän koulutetut joutuvat maksamaan 
korkeimpina veroina joidenkin etuoikeutettujen maksuttoman yliopistokoulutuksen, ja 
maksuttomuudesta huolimatta akateeminen koulutus näyttäisi periytyvän. Yhteiskunnan 
näkökulmasta maksullisuuden odotetaan lyhentävän opiskeluaikoja ja pidentävän työuria 
alkupäästä. Yliopistojen näkökulmasta lukukausimaksut ovat houkutteleva lisärahoituskanava, ja 
maksuttomuus nähdään jopa esteenä yliopistojemme kansainvälistämiselle.  

Vallitsevalle maksullisuuskeskustelulle on luonteenomaista politisoituminen. Yliopisto-opintojen 
maksullisuus on liitetty poliittisesti ns. kestävyysvajeongelman ratkaisuun. Politisoitumisen vuoksi 
esitety argumentit ovat yksisuuntaisia – puolesta tai vastaan. Kuitenkin akateemiseen 
keskusteluun – ainakin taloustieteissä – kuuluu luonteenomaisesti eri vaihtoehtojen hyötyjen ja 
haittojen kokonaisvaltainen vertailu. Tietoisuus eri vaihtoehdoista ja niiden eduista ja haitoista ovat 
perusedellytyksenä rationaalisille valinnoille. Onko liian uskallettua ”uudistaa” nykyistä maksutonta 
koulutusjärjestelmää joihinkin koulutusmarkkinoiden sinänsä perusteltuihin 
osittaistasapainotarkasteluihin vedoten ilman vahvaa tutkimuksellista näyttöä maksuttomuuden 
haitallisuudesta koko yhteiskunnan näkökulmasta myös pidemmällä aikavälillä? Erityisesti tämän 
tutkiminen on tärkeää Suomen kaltaiselle osaamistaloudelle, jossa taloudellinen menestyksemme 
nojaa vahvasti korkeaan koulutustasoon ja oikeudenmukaisuus mahdollisuuksien 
tasapuolisuuteen.  

Tutkimukset esimerkiksi osoittavat, että nuoret aikuiset ovat usein myopisia, eli nykyhetki korostuu 
heidän valinnoissaan tulevaisuuden kustannuksella. Näin ollen yliopistojen maksullisuudella 
saattaa olla vaikutus joidenkin – ehkä myös kaikkein lahjakkaimpien – halukkuuteen hakeutua 
opiskelemaan yliopistoihin. Jos ainoastaan korkein koulutus muuttuisi maksulliseksi, luotaisiin 
selkeä taloudellinen kannustin alemman tason koulutuksen hankkimiseen. Yliopistojen opiskelun 
maksullisuuden kannustinvaikutukset koko koulutusjärjestelmän kannalta ovat heikosti tunnettuja.  

Vaikka koulutusta itseään voidaan pitää yksityishyödykkeenä, yliopistoissa tuotettava tieteellinen 
tieto täyttää kollektiivihyödykkeen ominaisuudet: tieto ei kulu käytössä ja sitä voi käyttää 
samanaikaisesti. Mikäli lukukausimaksut vaikuttavat keskimääräiseen koulutustasoon tai 
koulutettavien laatuun, sillä saattaa olla vaikutusta tiedon käytön ja innovaatioiden tehokkuuteen 
sekä pidemmällä aikavälillä tuottavuuteen.  

Koulutuksen ulkoisvaikutuksille voidaan kirjallisuuden perusteella löytää monenlaisia, vaikeasti 
mitattavia, mutta tehtyjen tutkimusten perusteella merkityksellisiä taloudellisia ja ei-taloudellisia 
kanavia. Kaiken kaikkiaan koulutuksen maksuttomuudella lienee vaikutusta koko kansantalouden 
dynaamiseen tehokkuuteen, josta huolehtiminen on avainasemassa tavoiteltaessa kestävää 



taloudellista menestystä globaalin kilpailun ja sisäisten sopeutumispaineiden (ikääntyminen, 
työurat, huoltosuhde) maailmassa.  

Taloustieteen nobelisti Joseph Stiglitzin (2012) argumentointia seuraten, ehkäpä juuri 
maksuttoman yliopistokoulutuksen Pohjoismaissa on löydetty sellainen globaaliin 
osaamistalouteen liittyvä mahdollisuuksien tasa-arvoa ja kestävää taloudellista menestystä 
korostava malli, jonka avulla voidaan päästä korkeammalle hyvinvoinnin tasolle kuin maissa, joissa 
satsaukset markkinatehokkuuteen ovat ensisijaisia. Kannattaisiko tätä menestystarinaa tutkia 
huolellisemmin? 

 

 

Linjajaosta apua eläinlääkäripulaan ja paisuneeseen opetussuunnitelmaan? 

Heli I. Koskinen 

 

Eläinlääkäreiden asiantuntemusta tarvitaan perinteisen eläinten hoitotyön lisäksi yhä enemmän 
erilaisessa hallinto- ja hygieniatyössä. Eläinten hoitotyössä taas tarvitaan yhä pidemmälle vietyä 
erikoistumista. Tietoa eläinten hyvinvoinnista, käyttäytymisestä ja tarpeista on yhä enemmän 
saatavilla. Hoitomenetelmät kehittyvät. Eläinlääkäreiden asiakaskunta on yhä tietoisempi uusista 
hoitomuodoista ja valmis maksamaan niitä saadakseen. Samaan aikaan globalisaatio lisää 
erilaisten bioturvallisuusuhkien esiintymisen todennäköisyyttä myös Suomessa. Eläimistä ihmisiin 
tarttuvien tautien ja eläinperäisten elintarvikkeiden elintarviketurvallisuuden osaajille on tarvetta. 

Eläinlääketieteen kuusivuotiseen koulutusohjelmaan on tähän mennessä mahdutettu kaikki ne 
eläinlääketieteen osa-alueet, joilla eläinlääkärit työskentelevät valmistuttuaan. 
Opetussuunnitelmassa on jatkuvaa laajentamisen tarvetta. Eläinlääkärin työnkuvan muutosten 
vuoksi opintojen eriyttäminen, ts. jako opintolinjoihin on ollut jo jonkin aikaa ajankohtainen. Enää ei 
katsota tarkoituksenmukaisesti opettaa kaikille kaikkea, vaan opiskelijoiden pitäisi kyetä 
valitsemaan suuntautumisensa jo perusopintojen aikana. Kansainvälisiä malleja on useita. Ne eivät 
kuitenkaan tarjoa valmista vastausta linjajaosta mahdollisesti seuraaviin ongelmiin. Linjajaolla 
voidaan saavuttaa kapea asiantuntemus, mutta menettää laaja eläinlääketieteellinen yleissivistys. 
Tähän erityisesti opiskelijat ovat vedonneet.  

Jo nyt voidaan ounastella, että jotkut opintolinjoista olisivat suositumpia. Tiedossa ei kuitenkaan 
ole, millä lailla opiskelijat näille linjoille valikoitaisiin. Aikana, jolloin yliopistojen 
opiskelijavalintaprosessiakin halutaan keventää, ylimääräisiä hakumenettelyjä tullaan tuskin 
suosimaan. Opiskelijan tulee tehdä päätöksensä linjastaan vaiheessa, jossa hän ei ole vielä 
riittävästi saanut tuntumaa eläinlääkärin laajaan työkenttään. Linjan vaihto kesken opintojen 
saattaa olla vaikeaa sekä hallinnon että opiskelijan näkökulmasta. 

Tässä esityksessä tarkastellaan noita kansainvälisiä malleja, joihin eläinlääketieteellisen 
tiedekunnan linjajakotyöryhmä on vuosina 2005–2006 työskennellessään tutustunut, ja joihin se 
perustaa oman näkemyksensä suomalaisen eläinlääkärikoulutuksen linjajakovaihtoehdoista. 
Vertailussa ovat eri mallien hyvät ja huonot puolet. Lopuksi pohditaan mallien soveltuvuutta 
tulostavoitteiseen yliopistoon, jossa avainsanoja ovat tehokkuus ja tuottavuus ja jossa opiskelijan 
tulisi valmistua mahdollisimman lyhyessä ajassa turhia harharetkiä linjavaihtoehtojen viidakossa 
välttäen. 



Oma apu paras apu? Henkilöstön vertaistuen ja -oppimisen muodot kehittämiskeinoina 

Matti Lappalainen 

 

Korkeakouluissa tapahtuu parhaillaan suuria muutoksia. Muutoksille on useita toisiinsa eri tavoin 
kietoutuvia syitä, kuten muuttunut lainsäädäntö, korkeakoulujen taloutta kohtaan kohdistuvat 
paineet, esimiestoiminnalle asetetut kasvavat vaatimukset, lisääntyvät hankalasti käytettävät 
sähköiset järjestelmät, opiskelijoiden mielissä tapahtunut muutos koulutuksen asemasta osana 
olemisen kokonaisuutta sekä mittaamisen ja indikaattorien merkityksen korostuminen. Muutokset 
aiheuttavat henkilöstössä yhä suurempaa riittämättömyyden ja kiireen kokemusta. Korkeakouluilla 
on tarjolla erilaista koulutusta ja tukimuotoja henkilöstön osaamisen ja jaksamisen tukemiseksi. 
Paradoksi on, että henkilöstöllä on usein arjessaan niin kiire, että mihinkään ”ylimääräiseksi” 
koettuun ei koeta olevan mahdollisuutta osallistua. 

Korkeakouluissa vertaisarviointi sinänsä on hyvin tuttu tieteelliseen julkaisemiseen liittyvä käytäntö. 
Erityisesti opetus, mutta myös muu työ on paljon yksityisempää ja suljetumpaa aluetta.  
Esityksessä esitellään erilaisia korkeakoulujen henkilöstön vertaispalautteeseen ja vertaistukeen 
perustuvia henkilöstön- ja opetuksen kehittämisen menetelmiä ja niistä hankittuja kokemuksia. 
Menetelmät pohjautuvat osallistujien omaan päivittäiseen työhön ja siinä kohdattaviin kysymyksiin. 
Käsiteltävissä menetelmissä myös työskentely on hyvin osallistujalähtöistä siten, että ulkopuolisen 
ohjaajan tai kouluttajan panos on pieni. Tämä tekee menetelmistä hyvin kustannustehokkaita. 
Opettajien vertaispalaute (peer observation of teaching) on kehittämismenetelmä, jossa opettajat 
antavat palautetta toistensa opetuksesta. Menetelmää on käytetty niin osana pedagogisia 
koulutusohjelmia kuin myös itsenäisenä kehittämismenetelmänä. Sen laajennus on opetuksen 
vertaisarviointi (peer review), jossa tarkasteltavaksi otetaan pelkän opetustapahtuman lisäksi 
myös esim. opetuksen suunnittelumateriaalit ja käytettävät palaute- ja arviointikäytännöt. 
Esimerkiksi esimiestehtäviin sovellettuna kollegan työn seuraamista kutsutaan usein 
varjostukseksi (shadowing). Valmentavassa keskustelussa/ klinikkatyöskentelyssä 
työskennellään kolmen henkilön ryhmässä, jossa yksi osallistuja vuorollaan on kertoja muiden 
”konsultoidessa” häntä hänen valitsemassaan kysymyksessä. Kaikkein osallistujalähtöisimpänä 
voidaan pitää ”open space”  -työskentelyä, jossa osallistujat kokoontuvat hyvin väljästi määritellyn 
teeman äärelle ratkaisemaan yhteisiä kysymyksiä. 

Kokemukset ovat osoittaneet, että kollegoiden keskinäiseen työskentelyyn pohjautuvat menetelmät 
vastaavat hyvin juuri niihin konkreettisiin kysymyksiin, joihin osallistujat hakevat vastauksia. 
Vertaistuen hyödyntämisen tarkoituksena ei ole korvata nykyisiä henkilöstönkehittämisen tai 
opetuksen kehittämisen muotoja, vaan yleensä tällaiset menetelmät ovat osa jotain 
koulutuskokonaisuutta. Vaikka menetelmät ovat osallistujalähtöisiä, ei kuitenkaan ole tarkoitus 
jättää henkilöstöä keskenään pohtimaan esimerkiksi sellaisia ongelmia, jotka ovat yksittäisen 
työntekijän välittömien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Vertaistukeen ja –oppimiseen 
liittyvissä menetelmissä vaikuttaisi kuitenkin olevan potentiaalia, jota ei vielä ole kunnollisesti 
hyödynnetty. 

 

 

 



Strategies of Bhutan in implementing the Gross National Happiness policies- How is GNH 
philosophy applied in the context of education for sustainable development? 

Päivi Ahonen 

 

The research aims at analysing the strategies of the Kingdom of Bhutan in developing education 
policies along with the national development strategy of Gross National Happiness (GNH).The 
GNH was developed in Bhutan in 1970s in an attempt to define an indicator to measure quality of 
life or social progress in more holistic and psychological terms than only economic indicator of 
Gross Domestic Product. During the last ten years there are efforts to include GNH into national 
development strategies of different sectors of society.  

Bhutan’s national education policies, strategies and practices will be analysed in the context with 
the goals and principles of UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005 -2014 and 
the EU conclusions on Education for Sustainable Development (2010). 

The key research problem is:  how is Bhutan managing in combining the national sustainable 
development strategies in the education sector? The analyses of teaching and learning practices 
for sustainable solutions will be reviewed in the context of cognitive, affective and 
social/psychomotor learning process.  

The initial findings of the research emphasize the role and capacity of teachers at different school- 
levels to include the GNH policies as cross cutting principles into the teaching practices in all 
grades and subjects. The issue is mostly discussed among the primary and secondary school 
teachers, but also seen as a challenge among the vocational and highs school teachers and 
educators. The next phase of the research is to develop the questionnaire for the teachers to 
further analyse the needs and the challenges of the teachers on: 1. How to practice the GNH 
philosophy and 2. How to develop the teacher education to meet the GNH policies? 

Ministry of Educations has developed in 2011 the Training Manual for Educating Gross National 
Happiness and is carrying out during the 2012 in-service training covering all the districts.     

The following areas are included in the in-service training   

1. Contextualizing Education for GNH 
 Develop understanding and appreciation of the GNH philosophy 
 Conceptual constructs of pillars, domains and indicators 
 Principles and values of GNH in the professional and personal lives 
 Vision and purpose of GNH 

2. Discussion on how to include GNH -principles in the different subjects at schools 
Meditation and Mind Training 

 Emphasis on developing the concentration capacity, compassion and mindfulness  
 Demonstrate techniques and approaches of different meditation methods 

3. Infusing GNH into School Curriculum 
4. Broader Learning Environment 
5. Holistic Assessment 
 Formative assessment –continuous assessment  for teachers to observe positive learning 

achievements of pupils  
 Summative assessment  - at the end of course to assign students grades 

6. Critical Thinking and Media Literacy 



 Understand the concept of critical thinking and media literacy – everyone’s right for exact 
and correct information 

 Establish relations and identify activities to promote critical thinking and media literacy   

 

 

 

 


