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1. Tasa-arvokurssin esittely 
 

1.1. Monitieteisyys ja kurssin rakenne 
 
Tasa-arvo – perusoikeus ja politiikan -haaste (TA-kurssi) on järjestetty Helsingin yli-

opistossa vuosina 2010, 2009 ja 2008. Kurssia koordinoi VTT Anne Maria Holli vuo-

sina 2008 ja 2009. Kurssin virallinen järjestäjätaho on ollut oikeustieteellinen tiede-

kunta ja naisoikeuden oppiaine, jossa GENIE-hankkeen johtaja Kevät Nousiainen oli 

Minna Canth -professorina vuoteen 2009 asti  

 

Kurssi on ollut vierailuluentosarja, joka on suoritettu tentillä. Luentosarjassa on ollut 

18 kahden tunnin luentoa eli opetusta on ollut yhteensä 36 tuntia, joiden lisäksi on 

ollut luentokuulustelu. TA-kurssi toteutettiin tänä vuonna ajanjaksolla 18.1.–

29.3.2010 ja luennot olivat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16–18. Opiskelijat kri-

tisoivat palautteessaan luentojen järjestämisajan myöhäistä ajankohtaa, jolloin on jo 

pitkä päivä takana ja luennolla istuminen iltaan asti pimeänä vuodenaikana oli raskas-

ta. Kurssi on kuitenkin vapaaehtoinen kurssi ja koska esimerkiksi oikeustieteen opis-

kelijoilla on hyvin paljon pakollisia kursseja päiväsaikaan, muuta ajankohtaa kurssille 

olisi ollut vaikea keksiä niin, ettei se menisi päällekkäin pakollisten luentojen kanssa. 

 

Kurssille ilmoittautui yhteensä 60 opiskelijaa ja tenttiin 29.3.2010 osallistui 24 opis-

kelijaa. Uusintakuulustelussa 3.5.2010 oli yhdeksän opiskelijaa, joista yksi tuli teke-

mään tentin uudelleen. Tenttijöitä oli siis 32 opiskelijaa. Lähetin helmikuun 2010 

alussa tiedusteluviestin opiskelijoille, joita ei ollut näkynyt kurssilla tai jotka näyttivät 

jättäneen kurssin kesken. 13 opiskelijaa, jotka eivät tulleet kurssille ollenkaan, mainit-

si syiksi muut opiskelukiireet, päällekkäiset kurssit tai työesteen. Seitsemän opiskeli-

jaa ilmoitti keskeyttäneensä kurssin ja syitä keskeytykseen olivat päällekkäiset kurssit 

(TA-kurssi jatkui yli periodirajan), pakolliset kurssit, poissaoloja ja siten täydentäviä 

kirjoitustehtäviä olisi tullut liikaa tai henkilökohtaiset syyt. Syyn kurssilta poisjäämi-

selle tai keskeyttämiselle ilmoitti siis 20 opiskelijaa. Kymmenen opiskelijaa ei vas-

tannut tiedustelusähköpostiini.  
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Kurssi-ilmoittautuminen vaikuttaisi monelle opiskelijalle olevan sitoutumisen sijaan 

ilmaus harkinnasta: rasti-ruutuun-ja-katsotaan-myöhemmin. Tällöin ei mietitä, miten 

kurssilta poisjääminen vaikuttaa luentosalin kokoon, opetuksen suunnitteluun, tentti-

prosessiin varautumiseen jne. Opettaja tulkitsee helposti poisjäämisen ”äänestämisek-

si jaloilla”, vaikka kyseessä olisikin opiskelijan tekemä pakkopriorisointi tilanteessa, 

jossa huomaa, ettei selviä valitsemistaan kursseista. Kukaan tiedusteluviestiini vas-

tanneista opiskelijoista ei maininnut syyksi, että kurssi olisi ollut tylsä, liian vaativa, 

vaikea tms.  

 

Kurssi on ollut mahdollista suorittaa joko kolmen, viiden1 tai kuuden opintopisteen 

laajuisena. Kolmen opintopisteen suorittaminen on edellyttänyt aktiivista läsnäoloa 

luennoilla ja luentomuistiinpanojen tenttimistä. Viiden ja kuuden opintopisteen suorit-

tajilta on edellytetty myös luennoitsijoiden ilmoittamien oheismateriaalien tenttimistä 

osana luentokuulustelua. Yhteistyölaitoksina ovat olleet naisoikeuden lisäksi yleinen 

valtio-oppi, sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö ja nais/sukupuolentutkimus. 

Koska kurssilla on ollut läsnäolovelvoite ja poissaoloja on saanut olla vuodesta riip-

puen kaksi tai kolme ilman korvaavien kirjoitustehtävien laatimista, kurssi on ollut 

sitoutumista vaativa ja edellyttänyt viiden ja kuuden opintopisteen suorittajilta suh-

teellisen runsaan oheismateriaalin lukemisen itsenäistä rytmittämistä kurssin aikana. 

Ohjeistin opiskelijoita jo kurssin alusta ja toistuvasti lukemaan kunkin luennon 

oheismateriaalin mieluiten ennen luentoa, jotta luennosta saisi enemmän irti ja jotta 

oheismateriaalipumaska ei jäisi luettavaksi juuri ennen tenttiä. Käytännössä tämä oli 

kuitenkin aika kova vaatimus ja en itsekään aina ehtinyt lukemaan luennon oheisma-

teriaalia etukäteen.  

 

Kurssin vierailuluentosarjamuoto ja sekä luennoitsijoiden että opiskelijoiden monitie-

teinen tausta ovat olleet kurssin suurin rikkaus, mutta samalla monitieteisyys voi 

muodostaa myös sirpalemaisuuden ja hajanaisuuden riskin. Eräs luentosarjaan mu-

kaan kutsumani luennoitsija esittikin sähköpostikirjeenvaihdossamme näkemyksen, 

että hänen mielestään olisi kannattanut ottaa vähemmän luennoitsijoita ohjelmaan, 

jotta olisi jäänyt enemmän aikaa jokaiselle. Hän oli huolissaan, että osanottajille jäisi 

hyvin sekava kuva kokonaisuudesta. Monitieteisyydessä ja vierailuluentosarjoissa on 

                                                 
1 Vuosina 2008 ja 2009 vaihtoehdot olivat 3 op, 4 op ja 6 op.  
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aina hajanaisuuden ja sirpalemaisuuden ulottuvuus. Olennaista monitieteisyyden nä-

kökulmasta lienee kuitenkin se, että opiskelijoille muodostuu ymmärrys siitä, että eri 

tieteenaloilla ja samankin tieteenalan sisällä tutkijat voivat hahmottaa asioita eri taval-

la. Otin kuitenkin kyseisen luennoitsijan huolenaiheen tosissani ja pyrin erilaisilla 

vuorovaikutustekniikoilla varmistamaan, että opiskelijat saavat apua tärkeiden asioi-

den hahmottamiseen ja monitieteisen yleiskuvan rakentamiseen. Näitä vuorovaikutuk-

sen kehittämisen keinoja käsittelen tarkemmin pääluvussa 2.  

 

1.2. GENIE-verkosto ja oppikirjaprojekti 
 
Kurssin taustalla on Vallan sukupuolitetut järjestykset2 (GENIE) -tutkimushanke ja 

sen tutkijoiden tutkimusintressit.  GENIE on monitieteinen valtaa, hallintaa, suku-

puolta, syrjintää, tasa-arvoa  ja sukupuolta tutkivien feminististen oikeustieteilijöiden, 

politiikan tutkijoiden ja sosiologin tutkimusverkosto ja samalla Suomen Akatemian 

Valta Suomessa -ohjelman rahoittaman tutkimushanke vuosina 2007–2010. Kurssin 

luennoitsijoista suuri osa on ollut GENIE:n tutkijoita, joskin mukana on ollut vaihte-

levassa määrin myös esimerkiksi tasa-arvo- ja vähemmistöviranomaisia sekä muita, 

verkoston ulkopuolisia tutkijoita.  

 

Koska Genie-hankkeen tutkijat ovat olleet alun perin suunnittelemassa ja sittemmin 

koordinoimassa TA-kurssia sekä luennoineet kurssilla, kurssin teemat heijastelevat 

pitkälti GENIE-tutkimushankkeen ja sen tutkijoiden tutkimusintressejä. GENIE-

tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa sukupuolen ja vallan konkreetti-

sista prosesseista oikeuden ja politiikan alueilla; analysoida havaittuja sukupuolen ja 

vallan kytköksiä laajemmasta perspektiivistä; tuottaa tietoa siitä, miten erilaiset kan-

sainvälisen, kansallisen ja paikallisen tason rakennemuutokset ovat muuttaneet vallan 

sukupuolitettuja järjestyksiä; sekä analysoida ja arvioida vallan sukupuolitettuihin jär-

jestyksiin sisältyviä paradokseja oikeuden ja politiikan näkökulmista. Tutkimuksen 

kohteina ovat oikeuden ja politiikan instituutiot ja prosessit EU:ssa ja kansallisella 

tasolla: parlamentit, oikeuslaitos ja muut yhteiskunnan toimijat, kuten työmarkkinajär-

jestöt, kunnat ja kansalaisjärjestöt. Hanke jakautuu temaattisesti neljään alaprojektiin. 

                                                 
2 Tutkimushankkeen virallinen nimi on Suomalaisen sukupuolivallan järjestykset. Tutkimus oikeudesta, 
politiikasta ja monitasoisesta hallinnasta (The Paradoxes of Finnish Gender Power Order: Law, Poli-
tics, and Multilevel Governance).  
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Nämä ovat: 1) Vallan sukupuolitetut järjestykset oikeuden ja politiikan rajamaastossa; 

2) EU:n vaikutukset vallan sukupuolitettuihin järjestyksiin; 3) Sukupuolijärjestykset 

suomalaisen politiikan instituutioissa ja prosesseissa; sekä 4) Uudet hallinnan muodot 

ja niiden sukupuolivaikutukset paikallistasolla. (Valta Suomessa www-sivut. )  

 

TA-kurssin keskeisin tavoite on ollut tutustuttaa opiskelijat tasa-arvoon käsitteenä, 

oikeutena ja politiikkana kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Toisin sanoen TA-

kurssin tavoitteena on ollut perehdyttää opiskelijat:  

- tasa-arvoon filosofisena ja historiallisena yhteiskunnallisena ilmiönä; 

- sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen ym. perusteella ta-

pahtuvalta syrjinnältä suojaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin ja 

niiden taustaan;  

- tasa-arvoa koskevaan politiikkaan; vähemmistöjen asemaan sekä moniperus-

teista syrjintää ja ns. intersektionaalisuutta koskeviin ongelmiin ja haasteisiin. 

(Kurssiblogi 2010.)  

 

Kun TA-kurssi oli järjestetty kaksi kertaa eli vuosina 2008 ja 2009, heräsi GENIE-

hankkeessa ja kurssilla luennoineiden tutkijoiden parissa ajatus siitä, että kurssin tee-

moista ja luennoista tulisi kirjoittaa tasa-arvo-oikeuden ja -politiikan näkökulmia yh-

distävä tietokirja, jota voitaisiin käyttää myös oppikirjana sekä yhteiskuntatieteissä 

että oikeustieteessä. Tietokirjaprojekti aloitettiin syksyllä 2009 ja sen työnimenä on 

”Tasa-arvo toisin luettuna”. 

Tietokirjassa yhdistetään moni- ja poikkitieteisesti oikeuden ja politiikan tutkimuksen 

tapa tarkastella sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa että muiden ryhmien yhdenvertai-

suutta ja pohtia niiden välisiä yhteyksiä, eroja ja nykyhaasteita. Useimmat kirjan kir-

joittajat ovat työskennelleet yhdessä jo useita vuosia aluksi yhteisen tutkimusverkos-

ton ja nyttemmin GENIE-tutkimushankkeen puitteissa. Kaikki kirjoittajat ovat siis 

luennoineet TA-kurssilla, joka käsittelee alan oikeudellisia ja poliittisia kysymyksiä. 

Kirjoittajilla on näin aiemmissa keskinäisissä keskusteluissa syntynyt, ristivalottunut 

käsitys siitä, miten käsiteltävät asiat liittyvät yhteen. Toisaalta kukin kirjoittaja tuntee 

erinomaisesti juuri sitä aluetta, josta kirjoittaa. Kirjan keskeinen tarkoitus on tarjota 

suomalaiselle lukijakunnalle oikea-aikaisesti tietoa ja perusteltuja näkemyksiä siinä 

yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädännön uudis-
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tamista koskevat ehdotukset tuodaan muutenkin vilkkaaseen yleiseen keskusteluun 

sukupuolten tasa-arvosta ja eri vähemmistöjen asemasta. (Hankesuunnitelma 2009.)  

 

Vuoden 2010 TA-kurssin ohjelmaa muokattiin niin, että kunkin tietokirjan luvun kir-

joittaja luennoi tulevasta luvustaan kurssilla. Tavoitteena oli, että luennon rakenne 

noudattelisi tulevan tietokirja-artikkelin rakennetta. Samalla saataisiin kirjoittamista 

ohjaavaa palautetta opiskelijoilta kurssin aikana (ks. luku 2).  TA-kurssin yhteydessä 

tutkimuksen, tieteellisen kirjoittamisen ja luennoimisen synergiaedut olivat siis selvät. 

Kurssille osallistuneista opiskelijoista kerättiin vapaaehtoinen esilukijapooli, joka toi-

vottavasti antaa kehittämisideoita tietokirjan luvuille sitten kun ne ovat kommentoin-

tivaiheessa syksyllä 2010.  
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2. Vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa 
 
 
Tämän luvun keskiössä on se, miten massaluentosarjan raameissa voidaan rakentaa 

vuorovaikutuksellisuutta sekä opettajan kanssa että opiskelijoiden välillä. Massaluen-

tosarja, jossa luennoitsija vaihtuu lähes joka kerta, ei ole helppo konteksti ylläpitää 

vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa tai heidän keskuudessaan. Saara Repo-

Kaarento ja Lena Levander (2002, 141–142) käsittelevät FemPedassa lukemassamme 

artikkelissa oppimista edistävää vuorovaikutusta. Oppimista edistävä vuorovaikutus 

vaatii heidän mukaansa enemmän kuin perinteinen yksisuuntainen, monologiin perus-

tuva opetustapa (nk. monologipedagogiikka). Monologisessa opetustilanteessa syntyy 

harvoin mitään uutta, sillä opettajan keskeisimpänä tavoitteena on ennaltajäsennetyn 

tiedon välittäminen opiskelijoille. Vuorovaikutteisessa ja dialogiin perustuvassa ope-

tuksessa tavoitteita ovat sen sijaan keskustelusta oppiminen, itsenäisen ajattelun op-

piminen, erilaisten näkökulmien yhdistäminen, opittavan asian hahmottaminen yhdes-

sä ja uuden ymmärryksen tuottaminen. Opetustilanne on etukäteen strukturoitu ja 

opettaja on miettinyt nyt opetettavien asioiden lisäksi myös oppimistilanneetta mene-

telmällisestä näkökulmasta.  

 

Koska minulla ei ollut käytännössä mahdollisuutta juurikaan vaikuttaa aikapulan takia 

kurssin sisältöön ja rakenteeseen, panostin erilaisiin vuorovaikutuskeinoihin ja niiden 

kokeilemiseen käytännössä. Vuorovaikutuskeinoja olivat opiskelijapalautetapaamisen 

järjestäminen 25.3.2010, opiskelijapalautelomakkeen laatiminen ja analysoiminen, 

kehittelemäni kollektiivisten tenttikysymysten idean kokeileminen käytännössä sekä 

aktiivisen kurssiblogin perustaminen ja ylläpito koko kurssin ajan.  

 

Tässä luvussa analysoidaan opiskelijapalautetapaamisen ja opiskelijapalautelomak-

keiden 3 tulosten perusteella ensinnäkin sitä, miten kurssi opiskelijoiden mielestä on-

nistui ja toiseksi sitä, mitä mieltä opiskelijat olivat kurssin vuorovaikutustavoista ja 

                                                 
3 Osa opiskelijoista (N=12) täytti opiskelijapalautetapaamisessa ja kurssin lopussa luentokohtaisen ar-
viointilomakkeen, jossa opiskelijat arvioivat kustakin luennosta neljää asiaa: luennon selkeyttä, mie-
lenkiintoisuutta, oppivatko luennosta uutta ja kannattaako luento säilyttää jatkossakin kurssilla mukana 
. Tein luentokohtaisesta palautteesta koosteen, jota voimme hyödyntää sekä oppikirjan että kurssin jat-
kokehittelyissä. Kooste jää kuitenkin  tämän kurssipalautteen ulkopuolelle. 
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niiden toimivuudesta.  Kunkin vuorovaikutustapoja käsittelevän alaluvun yhteydessä 

esitellään, miten vuorovaikutustapa oli järjestetty, mitä mieltä opiskelijat olivat ja mi-

ten se omasta mielestäni toimi. Lopuksi pohditaan omien kokemuksieni ja palautteen 

perusteella sitä, miten kurssilla voitaisiin kehittää vuorovaikutusta opiskelijoiden 

kanssa.  

 

 

2.1 Opiskelijapalautetapaaminen 
 

 
Aikaisemmilla TA-kurssin järjestämiskerroilla kurssin silloinen koordinaattori Anne 

Maria Holli kutsui muutaman kerran kurssin aikana kokoon opiskelijapaneelin kes-

kustelemaan siitä, miten kurssi on edennyt, mikä on ollut vaikeaa ja miten kurssia 

voisi kehittää. Itse päätin toteuttaa palautteen saamisen hieman toisin. Järjestin opis-

kelijapalautetapaamisen 25.3.2010, kun kurssiluentoja oli ollut 14 kertaa4. Opiskelija-

palautetapaaminen pidettiin yleisen valtio-opin kokoushuoneessa ja olin hommannut 

tarjolle kahvia, teetä ja kahvileipää. Tapaaminen kesti reilun tunnin ja jatkoimme ta-

paamisesta kurssin luennolle yhdessä opiskelijoiden kanssa. Koostin keskustelusta 

yhteenvedon ja toimitin sen sekä tapaamiseen osallistuneille että niille opiskelijoille, 

jotka eivät päässeet mukaan tapaamiseen. Lähetin koosteen myös naisoikeuden ope-

tusta tällä hetkellä koordinoivalle Johanna Niemelle ja kurssin edelliselle koordinaat-

torille Anne Maria Hollille.  

 

Kutsuin tapaamiseen sähköpostitse tapaamiseen kymmenen opiskelijaa, jotka oli va-

littu siten, että he olivat osallistuneet kaikille aikaisemmille luennoille. Kutsutut edus-

tivat siten kurssin aktiivisten opiskelijoiden ryhmää, koska ajattelin, että heillä olisi 

ehkä kattavin käsitys kurssin etenemisestä ja ehkä siten myös eniten kehittämisideoi-

ta. Keskustelukoostetta lukiessa ja kurssin jatkoa miettiessä on kuitenkin hyvä pitää 

mielessä, että ideat kuitenkin heijastelevat vain tietyn opiskelijaryhmän näkemyksiä.    

 

Paikalla oli viisi kurssille osallistunutta opiskelijaa. Opiskelijoista neljä oli naisia ja 

yksi mies. Opiskelijoista yksi oli sukupuolentutkimuksen opiskelija, yksi kauppatie-

                                                 
4 Neljä viimeistä kertaa ennen luentoa eivät siis sisältyneet palautekeskusteluun. 
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teiden jatko-opintoja suunnitteleva ja kolme valtio-opin opiskelijoita. Valitettavasti 

yhtään oikeustieteellisen opiskelijaa ei tullut tapaamiseen. Tapaamisen järjestäminen 

keskellä päivää ja ennen kurssin luentoa saattoi vaikuttaa siihen, että kaikki kutsutut 

eivät päässeet paikalle. Yksi opiskelijoista, joka ei päässyt tapaamiseen, laittoi minul-

le kommenttejaan myöhemmin sähköpostitse.  

 

Kooste opiskelijapalautetapaamisen keskusteluista 

 

Tapaamisessa opiskelijat kommentoivat hahmotelmaani kurssin palautelomakkeeksi 

ja antoivat palautetta kurssista sekä hyviä kehittämisehdotuksia. Kurssi oli opiskeli-

joiden mielestä ollut kiinnostava. Positiivista palautetta tuli luentojen mielenkiintoi-

suudesta ja siitä, että on hienoa päästä kuuntelemaan alansa huippuja. Monitieteisyy-

den todettiin myös onnistuneen hyvin ja että luentoja pystyvät seuraamaan kaikkien 

oppiaineiden opiskelijat.  

 

Kritiikkiä tuli luennon kellonajasta, mutta opiskelijat totesivat, että asialle ei ehkä voi 

mitään, koska aikaisempi ajankohta saattaisi mennä päällekkäin pakollisten kurssien 

kanssa. Ongelmalliseksi koettiin myös kurssin venyminen yli periodirajojen. Kurssin 

tulisi joko mahtua yhteen periodiin (kaksi luentoa viikossa) tai sitten olla koko luku-

kauden (luento kerran viikossa). 

 

Ongelmaksi koettiin se, että myöhemmin kurssilla luennoivat eivät vaikuttaneet tietä-

vän, mistä oli kurssin aikaisemmissa luennoissa jo puhuttu. Opiskelijat huomauttivat, 

että vaikka toisto on jossain määrin hyväksi, osa luennoista meni selkeästi päällek-

käin. Vaikka olin kehottanut luennoitsijoita tutustumaan kurssin blogissa 

(http://blogs.helsinki.fi/takurssi2010/) oleviin aikaisempiin luentodioihin, tämä ei kai-

killa luennoilla toteutunut. Kurssin blogi koettiin hyväksi ja jatkossa olisikin mietittä-

vä, miten luennoitsijat saataisiin tutustumaan siihen ja kurssilla jo käsiteltyihin asioi-

hin ennen omaa luentoaan. Luentodioista tuli sellaista kommenttia, että oikeustieteel-

listen luentojen dioissa voisi olla muutakin kuin lakipykäliä eli myös niiden avaamis-

ta.  

 

Opiskelijat kehottivat miettimään oheislukemistojen määrää ja funktiota. Osa oheislu-

kemistoista olisi pitänyt lukea etukäteen, jotta luennosta olisi saanut enemmän irti, 
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mutta osa taas toisti lähes saman asian kuin mitä luennolla puhuttiin. Oheislukemisto-

ja ei ehdi lukemaan ennen luentoja, koska luentoja on kaksi kertaa viikossa. Luennoit-

sijat voisivat jatkossa rakentaa enemmän siltoja luettavan aineiston ja luentonsa vä-

liin. Oheislukemistoista oli opiskelijoille jäänyt vähän sellainen käsitys, että niiden 

pääfunktio on mahdollistaa useampien opintopisteiden suorittaminen, mutta sisällöl-

listä yhteyttä ei oikein nähty.  

 

Opiskelijat toivat esiin, että nykyisellään kurssilla opittu jää jotenkin rikkonaiseksi ja 

opiskelijoiden pitäisi kirjoittaa ja jäsennellä ajatuksiaan muutenkin kuin tentissä.  

Nykyistä kurssimuotoa kritisoitiin siis eniten keskustelun ja omien ajatusten työstämi-

sen vähäisyydestä. Opiskelijat tuottivat keskustelussa hyviä kehittämisehdotuksia, joi-

ta käsitellään yksityiskohtaisesti luvussa 3.  

 

Tapaamisen epämuodollinen luonne toteutui mielestäni hyvin ja sain keskustelusta 

paljon ideoita kurssin jatkokehittelyä varten. Myös opiskelijat vaikuttivat tyytyväisiltä 

siihen, että heidän mielipiteitään pidettiin tärkeänä ja niiden olisi tarkoitus myös vai-

kuttaa eli heijastua siihen tapaan, jolla kurssi seuraavan kerran toteutetaan.   

 

Kun kurssin jatkoa suunnitellaan, olisi hyvä jatkaa palautteen keräämistä opiskelijoilta 

joko opiskelijapaneelin tai opiskelijapalautetapaamisen muodossa. Seuraavan kerran 

erityishuomiota kannattaisi kiinnittää siihen, että saataisiin mukaan myös oikeustie-

teellisen tiedekunnan opiskelijoita.  
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2.2 Opiskelijapalautteen keskeiset tulokset 
 
Opiskelijapalautelomake (liite 3) täytettiin viimeisen luennon alussa 23.3.2010 ja sen 

täytti 24 opiskelijaa. Muutama opiskelija toi täytetyn lomakkeen tenttikerralla muka-

naan. Etsin sopivaa palautelomaketta Helsingin yliopiston sivuilta ja muokkasin TA-

kurssilla käyttämäni palautelomakkeen useiden palautelomakkeiden pohjalta5. Koska 

halusin käyttää palautelomaketta tämän lopputyön tekemiseen ja kurssin kehittä-

misideoiden taustaksi ja saada siten koottua mahdollisimman paljon tietoa opiskeli-

joilta, lisäsin kysymyksiä ja sisällytin vastausvaihtoehtoihin sekä Likertin asteikon 

mukaiset numeraaliset vastausvaihtoehdot että avoimet kysymykset kunkin väittämän 

kohdalle.  

 

Koodasin luennolla täytetyt ja paperimuodossa olleet lomakkeet SPSS-ohjelmaan. 

Palautelomakkeen täyttäneet jakautuivat tiedekunnittain seuraavalla tavalla: oikeustie-

teestä kahdeksan opiskelijaa, valtiotieteellisestä kahdeksan opiskelijaa, humanistisesta 

kuusi opiskelijaa ja muita kuin edellä mainittuja tiedekuntia edusti yksi opiskelija6. 

Vastaajista perusopintovaiheessa oli kaksi opiskelijaa, aineopintovaiheessa suurin osa 

eli 12 opiskelijaa ja syventävissä opinnoissa/gradu tekeillä oli 10 opiskelijaa.  

                                                 
5 Jotenkin paradoksaalista kurssin tasa-arvo-teemaan nähden oli, että unohdin lomakkeesta Helsingin 
yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa käytetystä palautelomakkeesta väitteen: ”Toteutuiko tasa-
arvo mielestäsi kurssilla? Miksi / miksi ei?”. 
6  Näiden lisäksi yksi opiskelija ei ilmoittanut tiedekuntaansa.  
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Väite   
Vastausten 
keskiarvo 

1 Kurssin tavoitteet olivat selkeät. 3,6 
2 Kurssin keskeisistä aiheista muodostui selkeä kokonaisuus 3,5 
3 Tapa, jolla kurssi toteutettiin, tuki oppimistani hyvin. 3,7 

4 
Kurssin oppimateriaalit (luentodiat ja mahdollinen oheiskirjallisuus) 
tukivat oppimistani. 4,2 

5 
Opin kurssilla oman alani asiantuntijuuden kehittymisen kannalta hyö-
dyllisiä asioita. 4,6 

6 Kurssi oli minulle vaatimustasoltaan sopiva 3,9 

7 
Kurssin kuormittavuus oli mielestäni opintopistemäärään nähden sopi-
va.(1 opintopiste = 27 tuntia opiskelijan työtä) 4 

8 
Kurssi sopi hyvin opintojeni nykyiseen vaiheeseen ja henkilökohtaiseen 
opintosuunnitelmaani. 3,9 

9 
Kurssin blogi toimi hyvin opiskelun tukena ja se kannattaa toteuttaa 
seuraavallakin kerralla, jos kurssi järjestetään uudelleen. 4,7 

10 Idea kollektiivisten tenttikysymysten laatimisesta on hyvä. 3,8 
11 Millainen kurssi kokonaisuutena mielestäsi oli? Arvioi asteikolla 1-5. 3,9 

 
1 = Hyvin huono, 2 = Melko huono, 3 = Melko hyvä, 4 = Hyvä; 5 = 
Erinomainen  

Taulukko 1. Kurssipalautteen tulokset koottuna.  
 
 

2.2.1 Kurssi kokonaisuutena, sen selkeys ja toteuttamistapa 
 
 

 
Taulukko 2. Kurssi kokonaisuutena, sen selkeys ja toteuttamistapa.  
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”10 + matskut” 
 
Kuten yllä olevasta taulukosta voi havaita, palautetta antaneet opiskelijat olivat tyyty-

väisimpiä kurssin oppimateriaaleihin ja tapaan, jolla ne tukivat oppimista. Opiskelijat 

antoivat positiivista palautetta siitä, että luentodiat olivat pääsääntöisesti blogista la-

dattavissa ennen luentoa ja että niistä näki, että luento ja sen diaesitys oli huolella 

valmisteltu. Myös blogia itsessään ja kurssilla muodostunutta laajaa tietopakettikoko-

naisuutta kehuttiin.  

 

Kritiikkiä sai puolestaan osakseen osa oikeustieteellisten luentojen luentodioista, jois-

sa oli opiskelijoiden mielestä vain lakipykäliä, jotka olisivat kaivanneet avaamista ja 

enemmän esimerkkitapauksia:  

 

”PP-esitykset olivat vaihtelevan tasoisia: esim. pelkkien lakipykälien luette-
lointi ei auta tenttiinlukemisessa tai asian muistamisessa yhtään” (Lomakenro 
24). 

 

Kritiikkiä sai osakseen myös oheiskirjallisuus ja mitä sen rooliksi oli ajateltu:  

 

”Oheiskirjallisuuden rooli jäi hieman epäselväksi. Jotkut oheislukemistot ker-
tasivat luennolla jo kuultua, toiset taas olivat hyvin yksityiskohtaisia ja "trivi-
aaleja"” (Lomakenro 3).  
 
”Tosin kirjallisen materiaalin taso vaihteli aika paljon. Osassa oli paljon vai-
keasti luettavaa spesifiä englanninkielistä materiaalia, osa taas oli hyvin help-
poja tekstejä? (Lomakenro 12.) 
 
 

Oheiskirjallisuuden heikkoa suhdetta kurssin luentoihin käsiteltiin myös opiskelijapa-

lautetapaamisessa. Totta on, että oheiskirjallisuuden keskeisin tehtävä oli toimia ve-

denjakajana kolmen ja viiden/kuuden opintopisteen suorittajien välillä ja toimia mate-

riaalina poissaolojen korvaamisessa. Oheislukemiston roolia voisi jatkossa miettiä 

kurssin luennoitsijaporukalla tarkemmin ja miettiä, millaisia tekstejä luentojen syven-

tämiseksi yritettäisiin koota.  Se, että kukin luennoitsija valitsi itse oheislukemistonsa, 

saattoi saada aikaan tekstien keskenään suurta erilaisuutta. Itse näkisin kuitenkin, että 

on hyvä, että tekstit ovat erilaisia, osa vaativampia, osa helpompia ja osa jo kuullun 

kertausta. Jos kaikki tekstit olisivat vaikeita englanninkielisiä tekstejä, sekään tuskin 

herättäisi opiskelijoissa suurta innostusta.  
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”Hajanaisuus on jokseenkin välttämätöntä” 

 

Vierailijaluentosarjasta on vaikea saada yhtenäistä kokonaisuutta, mikä myös näkyi 

opiskelijoiden antamassa palautteessa. Erityisen haasteelliseksi tilanteen tekee sekä 

opiskelijoiden että luennoitsijoiden monitieteinen tausta. Omasta taustasta riippuen 

opiskelijat saattoivat odottaa eri asioita kurssilta. Esimerkiksi eräs oikeustieteen opis-

kelija antoi palautetta näin: 

 

”Kokonaiskuva jäi sekavaksi, en tiedä oliko tavoitteena hahmottaa tasa-
arvopolitiikan tämän päivän tilanne. Sekavaksi jääminen johtuu kyllä varmasti 
pitkälti omasta "puolitehostani", kun samaan aikaan täytyy keskittyä moneen 
muuhunkin kurssiin/tenttiin”. (Lomakenro 2.)  

 
Edellä esitetty oikeustieteen opiskelijan sitaatti kuvaa myös oikeustieteen ja valtiotie-

teen opiskelijoiden opintorakenteen eroja. Oikeustieteen opiskelijalla viikko täyttyy 

pakollisista kursseista ja vapaehtoiset kurssit ovat pääosin ylimääräisiä ja oman har-

rastuneisuuden varassa.  Muiden opintojen paine näkyi myös siinä, että puolet kurssil-

le ilmoittautuneista ei joko tullut kurssille ollenkaan tai jätti kurssin kesken.  

 

Kokonaisuuden hajanaisuus tai epäselvyys selvästi vaivasi monia opiskelijoita ja eri-

tyistä huolta herätti se, mitä ”pitää” tentissä osata. Ehkä seuraavan kerran, kun kurssi 

järjestetään, voisi vieläkin selvemmin tuoda alussa esiin, että eri tutkijat sekä tieteen-

alojen välillä että niiden sisällä hahmottavat samoja asioita hieman eri tavoin. Kurssin 

tavoitteena on tuoda esiin tasa-arvo ja syrjintä oikeuden ja politiikan merkityskamp-

pailujen kenttänä ja dynaamisena käsitteenä. Sikäli voisi nähdä osaltaan positiivisena-

kin asiana sen, että kurssi ei ollut kovin selkeä tavoitteissaan tai että siitä ei muodos-

tunut selkeää kokonaisuutta. Kuten eräs opiskelija kirjoitti palautteessaan: 

 

”Kurssi mielestäni hyvin rakennettu ja ymmärsin mielestäni alusta alkaen 
"mille kurssille olin tulossa". Mielestäni laajemmin katsottuna keskustelut 
kurssien tavoitteista jne kaventavat ymmärrystä tieteestä ja tiedosta, minkä 
vuoksi en pidä hyvänä arviointiperusteena "tavoitteiden selkeyttä". Nimen-
omaan kurssi on hyvä!” (Lomakenro 20.) 

 
Tai toisen opiskelijan sanoin: 
 

”Tasa-arvoa [on] käsitelty monipuolisesti erilaisista näkökulmista. Useamman 
luennoitsijan kurssilla hajanaisuus on jokseenkin välttämätöntä”. (Lomakenro 
3.) 



 15

2.2.2 Kurssin suhde oman asiantuntijuuden kehittymiseen ja kurs-
sin vaativuus 
 

 
Taulukko 3. Kurssin suhde oman asiantuntijuuden kehittymiseen ja kurssin vaativuus 

 

Kuten yllä olevasta taulukosta ilmenee, eniten samanmielisyyttä väitteiden kanssa 

löytyi kurssin blogiin (katso luku 2.2.) liittyen ja sen suhteen, että opiskelijat kokivat 

oppineensa kurssilla oman alansa asiantuntijuuden kehittymisen kannalta hyödyllisiä 

asioita. Erityisen hyödyllisiksi koettiin mm. tutustuminen tasa-arvo-oikeuteen, kan-

sainvälisiin ihmisoikeuksiin ja vähemmistöjen (esim. saamelaisten) oikeuksiin. Oman 

asiantuntemuksen kehittymisen kannalta nähtiin kurssin lisänneen myös yhteiskunnan 

valtajärjestelmien hahmottamiskykyä. Eräs opiskelija toi esiin, että hän on oppinut 

myös sen, mistä kaikkialta tietoa voi hakea lisää.  

 

Kriittisin palaute koskien kurssin suhdetta oman asiantuntemuksen lisääntymiseen oli 

seuraava: 

 
”En tiedä opinko kurssilla valtavasti uusia asioita, Mielestäni käytettyyn ai-
kaan nähden liian vähän. Sen sijaan pidän TA-asioiden ymmärtämistä kenen 
tahansa (työntekijän) kannalta hyödyllisenä!” (Lomakenro 24.) 

 

Kokoavasti voi kuitenkin sanoa, että opiskelijat kokivat oppineensa oman alan asian-

tuntijuuden kehittymisen kannalta hyödyllisiä asioita. Tämä on hyvä saavutus, kun 

ottaa huomioon, kuinka monen tiedekunnan, saatikka oppiaineen, opiskelijoita kurs-

silla oli mukana.  

 

Kurssin vaatimustasoa koskevassa palautteessa keskeisintä oli valtiotieteellisen tiede-

kunnan opiskelijoiden huoli siitä, pärjäävätkö he kurssilla ja erityisesti tentissä ilman 
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”oikistaustaa”.  Tämä on sinänsä mielenkiintoista kun ottaa huomioon, että kukaan 

”oikistaustainen” ei ollut huolissaan siitä, pärjäisivätkö he tentissä, johon oli tulossa 

aineistopohjainen essee ja oikeuden ja politiikan jännitteiden pohdintaa ja analysoin-

tia, minkä luulisi olevan tutumpaa yhteiskuntatieteiden opiskelijoille.  

 

Kurssin kuormittavuuden osalta näkemykset menivät tuttuun kurssipalautetyyliin aika 

ristiin. Suurin osa opiskelijoista oli kuitenkin sitä mieltä, että kuormittavuus oli suh-

teellisen hyvässä suhteessa tehtyyn työmäärään. Kriittisimpiä ääniä esittivät kolmen 

opintopisteen suorittajat, viiden ja kuuden opintopisteen suorittajat olivat kuormitta-

vuuden ja opintopisteiden suhteen tyytyväisempiä. Humanistisen tiedekunnan opiske-

lijat olivat tyytyväisimpiä, oikeustieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan opiskeli-

jat olivat suurin piirtein samoilla linjoilla. Tiedekuntakohtaisia eroja ei siis ainakaan 

näin pienessä aineistossa tullut esiin. 

 

2.2.3. Kurssin arvosana: melko hyvä 
 

Yleiskuvaa kurssista kokonaisuutena pyydettiin opiskelijoilta arvosanan muodossa: 

11. Millainen kurssi kokonaisuutena mielestäsi oli? Arvioi asteikolla 1-5 (1= Hyvin 

huono, 2 = Melko huono, 3 = Melko hyvä, 4 = Hyvä, 5 = Erinomainen) 

 

 
 
Taulukko 4. Kurssin saama arvosana. 

 

Kurssiarvosanaksi muodostui vastausten keskiarvo eli 3,9. Kurssi sijoittui siis opiske-

lijoiden mielestä melko hyvän ja hyvän välille. Jos haluaa aineiston pienuudesta huo-

limatta katsoa, miten eri tiedekuntia edustavat opiskelijat kokivat kurssin, vastauksia 

voi tarkastella ristiintaulukoinnin avulla.  
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Taulukko 5. Eri tiedekuntien opiskelijoiden antamat arvosanat kurssille.  

 

Aineiston pienuuden takia taulukosta ei voi oikeastaan todeta muuta kuin sen, että 

suhteellisen samaan tapaan eri tiedekuntien opiskelijat näyttivät kurssin onnistumisen 

kokeneen. 

 

Opiskelijoita pyydettiin myös kertomaan avoimella vastauksella, mikä kurssilla oli 

heistä innostavaa, oliko kurssilla jotain puuduttavaa, jäikö jotain epäselväksi tai mitä 

muuta palautetta he haluaisivat antaa. Viisi opiskelijoista koki, että kurssi oli kokonai-

suutena erinomainen. Heidän avoimet vastauksensa, jotka heijastelivat myös muiden 

opiskelijoiden positiivisia kokemuksia kurssista, olivat kokonaisuudessaan esitettyinä 

seuraavanlaiset: 

 

”Erinomainen sisältö, hyvin mietitty rakenne ja kokonaisuus. Aivan huippu-
puhujat: vaikeaa materiaalia ja aiheita - Miljalle arvosana 10 +”. (Lomakenro 
11, valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelija.) 
 
” Innostavinta oli nähdä alansa asiantuntijoita puhumassa omasta alastaan. 
Kurssi voisi olla lyhyempi kestoinen ja keskittyä vain ydinseikkoihin”. (Lo-
makenro  12, oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelija.) 
 
 ”Kurssi oli todella hyvä. Sain paljon uutta tietoa ja löysin uusia kiinnostuk-
senkohteita. Oli kiva lähestyä sukupuolta ja -tutkimusta käytännön kannalta. 
Suurin osa luennoitsijoista oli todella hyviä. Kurssi oli todella hyvin järjestet-
ty! Opiskelijan näkökulmasta kaikki toimi erittäin hyvin. Kurssi oli tältä kan-
nalta "helppo" ja mukava suorittaa.” (Lomakenro 16, humanistisen tiedekun-
nan opiskelija.)               
 
”Monipuoliset luennoitsijat, kiinnostavat aiheet” (Lomakenro 18, valtiotieteel-
lisen tiedekunnan opiskelija.) 
 
”Toivoisin "monikulttuurisuus"keskusteluun käsitteellistä tarkkuutta. Aihe on 
tärkeä ja helposti tulee toiseutettua ja työnnettyä marginaaliin ihmisiä. Mieles-
täni tulisi olla tarkka, mitä tulee tuottaneeksi. Lisäksi mielestäni voisi olla 
hyödyllistä esim. yhden luennon verran tarkastella sukupuolta (ja muita eron-
tekoja) teoreettisena käsitteenä. Intersektionaalisuus teoretisointi voisi esim. 
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myös olla alussa. Ehkä tarkempi feministisen teorian alku? ” (Lomakenro 20, 
muun tiedekunnan opiskelija.)     

 
Kriittisimmin kurssin kokonaisuuden onnistumiseen vastanneet opiskelijat tarkensivat 
vastaustaan seuraavilla tavoilla, jotka kokosivat hyvin muidenkin opiskelijoiden epä-
kohdiksi kokemat pointit: 
 

”Aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Olisin toivonut enem. linkitystä tosielämän 
keisseihin, usein asiat hahmottuvat ja painuvat mieleen parhaiten elävän elä-
män esim. avulla. Tietynlainen negat. asenne paikoitellen vaivasi minua. 
Vaikka TA:n toteutumiseen liittyy paljon epäkohtia, olisi positiivisempi ote 
innostanut enemmän ja näin TA-asioihin saisi positiivisemman kaiun”. (Lo-
makenumero 2, oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelija.) 
 
 ”Aika paljon toistoa, hirveä ajankohta, penkit hankalat tälle selälle, pöydän 
reunat käsille. Sali siis aika onneton. Sisältö ok, mutta voisi vähän karsia tois-
toa. Luennoitsijat voisivat yrittää ehtiä ottamaan selvää, mitä muut ovat jo pö-
lisseet”. (Lomakenro 7, humanistisen tiedekunnan opiskelija.) 
 
”Minusta kannattaa kiinnittää tulevaisuudessa huomiota erityisesti luennoitsi-
joiden valintaan. Osa luennoista puuduttavia ja luennoitsijan monologia, jossa 
vaan luetaan kalvoilta asiat. Osa luennoitsijoista tosi hyviä - tosielämän esi-
merkkejä ja tilanteita lisää!” (Lomakenro 14, oikeustieteellisen tiedekunnan 
opiskelija.) 
 
”Innostavia aiheita oli, mutta tietyt luennoitsijat olivat todella uuvuttavia ja 
toistuvia. Välillä luentojen rakenteet olivat epäselviä, ja koin luennoitsijoiden 
persoonien vaikuttavan todella paljon a) kurssilla viihtymiseen b) konkreetti-
seen oppimiseen, mikä kuulostaa sinänsä "pinnalliselta", mutta oli silti koke-
mukseni. Selkeät luentojen rakenteet ja oppimistavoitteet (mitä pitää osata?!) 
olisi auttanut. ” (Lomakenro 21, valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelija.) 
 
 ”Innostavaa: monipuolisuus, uudet näkökulmat, realistinen näkökulma Suo-
men tilanteeseen, hyvät luentokalvot, erilaiset puhujat. Puuduttavaa: ajankoh-
ta,  lakien pitkä käsittely, pykälien määrä. Kurssi oli piristys muuten niin yksi-
näisestä lukemisesta koostuvaan opiskeluun! ” (Lomakenro 22, valtiotieteelli-
sen tiedekunnan opiskelija.)     
                                                                                                                                                            

 
Opiskelijoiden palautteet voisi kiteyttää siten, että kurssin aihe oli mielenkiintoinen, 

järjestelyt toimivat, luennoitsijat olivat alansa asiantuntijoita ja pääasiallisesti myös 

hyviä ja innostavia luennoitsijoita, mutta toisaalta osa luennoista ja luennoitsijoista 

koettiin puuduttaviksi ja iltapäivän ajankohta ja salin epäergonomiset puitteet herätti-

vät suurta tyytymättömyyttä. Osa kaipasi teoreettisempaa otetta ja osa enemmän käy-

tännön esimerkkejä.  Erityisesti valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat kokivat uu-

vahtavansa pykäläviidakon keskellä.  
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Monitieteistä, hyvää ja kenties myöskin feminististä opettamista tulee kehittää jatkos-

sakin samalla kun luentosarjan rakennetta ja sisältöä uudistetaan. Opiskelijoiden an-

tama kurssipalaute antaa hyviä suuntaviivoja tulevaisuuden kehittämistyölle, jota 

ideoin luvussa 3.  

 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään opiskelijoiden palautetta kurssin vuorovaikutuksel-

lisuuden onnistumisesta. Analysoin opiskelijoiden kokemusten perusteella kurssiblo-

gia ja kollektiivisten tenttikysymysten ideaa ja pohdin niiden jatkokehittelyä.  

 

                                                                                                                                 
2.3 Kurssiblogi 
 
Perustin kurssiblogin Helsingin yliopiston http://blogs.helsinki.fi -blogisivustolle 

24.11.2009. Koska aikataulu oli todella tiukka ja kurssin toteutuminen selvisi vasta 

marraskuun 2009 puolivälissä ja kurssi alkoi 18.1.2010, minulla ei ollut aikaa pereh-

tyä teknisesti siihen, miten esimerkiksi Moodleen vekkotyöalustana toteutetaan.  Blo-

gi-työkalu vaikutti myös simppeliltä ja toimivalta. Kollegani Linda Hart oli perustanut 

vastaavan kurssiblogin naisoikeuden väkivaltaa käsittelevälle vierailijaluentosarjalle 

syksyllä 2009. Sain Lindalta käytännön vinkkejä ja apua blogin perustamiseen. Käy-

tännössä blogin perustaminen oli suhteellisen yksinkertaista.  

 

Perustin kurssiblogin ensin sitä varten, että opiskelijoilla olisi paikka, josta voisi hel-

posti ladata luennoitsijoiden power point -esitykset sekä verkon kautta saatavilla ole-

vat artikkelit ja muut materiaalit, joista koostui viiden ja kuuden opintopisteen suorit-

tajien tentittävä kirjallisuus. Tavoitteena oli, että luentodiat olisivat ladattavissa ennen 

luentoa, jolloin opiskelijat voisivat keskittyä kuuntelemiseen ja kirjata luentodiaprint-

teihin lähinnä omia kommenttejaan ja mahdollista keskustelua. Suurin osa luentodi-

oista oli ladattavissa ennen luentoa eli tämä järjestely toimi suhteellisen hyvin. Opis-

kelijat antoivat positiivista palautetta siitä, että luentodiat olivat printattavissa pääasi-

allisesti etukäteen.  Kurssin edetessä blogi laajeni myös linkkivinkkien ja ajankohtais-

ten kurssin teemaan liittyvien uutisten, artikkelien, raporttien jne. tietovarannoksi.  
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Opiskelijat antoivat palautetta siitä, että oli hyvä, että kurssiblogi oli avoimilla sivuilla 

eikä esimerkiksi Moodlessa käyttäjätunnusten takana: 

 

”Blogi todella hyvä! Kaikki tarvittava tieto löytyi helposti samasta paikkaa. 
Linkkivinkit hyviä! Ja kiva, kun se ei ollut Moodlessa tms. vaan toimi helpos-
ti.” (Lomakenro 17.)  

 
Valitettavasti helppous usein kostautuu. Kurssin aikana kävi ilmi, että yleinen käsitys 

siitä, että jos liitetiedosto poistetaan blogista, siihen ei enää pääse käsiksi, ei enää pidä 

paikkaansa. Googlella on ohjelma (Google Docs), joka tekee kopioita verkkoon tal-

lennetuista ja sieltä ladatuista tiedostoista. Eräs kurssimme luennoitsija oli tarkkana 

siitä, että hänen luentodiansa eivät päätyisi kurssin ulkopuolisten käyttöön. Minä va-

kuutin, että poistan ne blogista kahden viikon kuluttua luennon pitämisestä. Käytän-

nössä tiedoston poistaminen ei riittänyt, vaan se säilyi Google Docsissa välimuistissa 

ja oli sieltä ladattavissa, vaikka linkki blogiin oli katkaistu. Otin yhteyttä Googlen 

Suomen puhelinpalveluun, josta asiassa ei pystytty auttamaan, vaan kehotettiin opis-

kelemaan netistä löytyvien ohjeiden mukaan, miten netistä voi poistaa tiedostoja tai 

sitten olemaan yhteyksissä suomalaisiin viranomaisiin. Tästä opin, että kun kerran 

nettiin avoimille sivuilla jotain lataa, sen poistaminen voi olla hyvin hankalaa.  

 
Jatkossa kurssin blogi kannattaa toteuttaa yliopiston työalustoilla, jotka ovat käyttäjä-

tunnusten ja salasanojen takana. Näin mahdollisestaan se, että verkkoalustalle laitetut 

materiaalit eivät päädy muille kuin kurssille ilmoittautuneille. Moodle tai muu vastaa-

va tila mahdollistaisi myös keskustelun verkossa. Eräs opiskelija kirjoitti palauttees-

saan, että olisi ollut hyvä, jos blogissa olisi voinut tehdä muutakin kuin lähettää mi-

nulle kommentteja eli että opiskelijat olisivat voineet keskustella keskenään: ” Voisi-

ko blogiin lisätä mahdollisuuden kommentoida luentoja ja oheismateriaaleja? Tämä 

voisi synnyttää oppimista tukevaa keskustelua” (Lomakenro 10.) Tämä on hyvä aja-

tus, mutta keskustelufoorumin toteuttaminen edellyttää siis blogia suljetuilla sivuilla, 

jonne eivät pääse muut kuin kurssilaiset.  

 

TA-kurssin blogi oli ensimmäinen bloggauskokemukseni ja innostuin blogista ideana. 

Sen käyttämisen ja päivittämisen suhteellinen keveys ja helppous innostivat myös 

osaltaan ahkeraan päivittämiseen.  Lisäilin blogiin lähes joka viikko ajankohtaisia uu-

tisia, tapahtumia, linkkejä raportteihin, julkaisuihin jne. Ajankohtaisten asioiden li-
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sääminen blogiin syvensi omaakin osaamistani aiheesta ja toivottavasti tuki opiskeli-

joilla erityisesti sen havaitsemista, että tasa-arvo ei ole mikään menneen maailman 

tylsä ja staattinen käsite, vaan monenlaisten merkityskamppailujen areena, jolla tapah-

tuu koko ajan ja paljon.  

 
 
Opiskelijapalautetta blogista 
 
 
Palautelomakkeessa pyydettiin opiskelijoita vastaamaan väitteeseen: ” Kurssin blogi 

toimi hyvin opiskelun tukena ja se kannattaa toteuttaa seuraavallakin kerralla, jos 

kurssi järjestetään uudelleen.”. Vastausvaihtoehdot olivat  

0 = Mahdoton vastata 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Siltä väliltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä. 

 
 
Pääasiallisesti blogiin oltiin hyvin tyytyväisiä: vastauksien keskiarvo oli 4,7. Täysin 

tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa oli 21 opiskelijaa. Kolme opiskelijaa vas-

tasi, että heidän mielipiteensä oli saman ja erimielisyyden väliltä. Yksikään opiskelija 

ei siis kokenut, että blogi ei olisi toiminut opiskelun tukena ja ettei sitä kannattaisi to-

teuttaa seuraavalla kerralla, kun kurssi järjestetään. 

 
 
9. Kurssin blogi toimi hyvin opiskelun tu-
kena ja se kannattaa toteuttaa seuraaval-
lakin kerralla, jos kurssi järjestetään uudel-
leen.     

  
Frekvenssi Prosenttia 

% 
siltä väliltä 3 13 
jokseenkin samaa mieltä 1 4 
täysin samaa mieltä 20 83 
Yht. 24 100 

 
Taulukko 6. Opiskelijapalaute blogista.  
 
Väitteen yhteydessä oli kohta avoimelle vastaukselle, jossa pyydettiin opiskelijoita 

kertomaan, kävivätkö he blogissa vain lataamassa luentodioja vai muutenkin tutustu-
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massa sinne laitettuihin linkkeihin ja muuhun materiaaliin, ja esittämään mahdollisia 

kehitysideoita.  

 

Eräs opiskelijoista koki, että blogi oli jotenkin vaihtoehtoinen luennoilla istumiselle:  

 
”Ajatuksena varmasti loistava, mutta itse en seurannut blogia kovin aktiivisesti 
(paitsi kurssimateriaalin ja oheislukemiston noutamiseen), sillä osallistuin lä-
hes kaikille luennoille” (Lomakenro 23). 

 
Toinen taas ei ehkä ollut ihan sisäistänyt bloggaamisen ideaa, jossa sivut päivittyvät 

aika usein myös muilta kuin luentomateriaalien lataamisen osalta: 

 
”Voisi koittaa standardisoida sitä, milloin mikäkin materiaali sinne tulee, ettei 
tarvitsisi käydä tarkistelemassa”. (Lomakenumero 19.) 

 
Näin jälkikäteen ajateltuna olisin voinut selkeämmin selittää sekä luennolla että blo-

gin etusivulla, mikä on blogin idea ja tarkoitus. Toisaalta blogin idea ja tarkoitus syn-

tyivät hiljalleen kurssin aikana ja samalla kun itse innostuin bloggaamisesta. Kurssi-

blogi oli selvästi uusi asia sekä minulle koordinaattorina että opiskelijoille. Ehkä osal-

le opiskelijoita oli jäänyt käsitys, että blogi on vain luentojen jatke, vaikka loppujen 

lopuksi siitä muodostui aika laaja tietopaketti, josta voisi olla hyötyä jatkossakin esi-

merkiksi opinnäytetyön suunnittelussa ja siihen liittyvän kirjallisuuden kartoittamises-

sa. 

 

Linkkivinkit-osio oli otsikoitu niin, että siitä piti käymän ilmi, että kyseessä on ”ext-

raa kiinnostuneille”. Pyrin siis erottamaan eri osioilla linkit kurssin materiaaliin ja 

ylimääräiseen materiaaliin. Seuraavan kerran blogia laatiessa kannattaa kiinnittää 

huomiota sivujen yleisilmeen selvyyteen. Itselläni blogi oli kyllä vähän mustekala-

mainen eli lonkeroita tuli useita ja sivun ulkoasusta tuli raskas: 

 

 ”Blogi hyvä juttu, mielestäni se oli vain jotenkin sekava (Lomakenro 15).   
 
Toisaalta blogin voi ajatellakin olevan reaaliaikainen tiedonvaihtoalue, jossa visuaa-

listen yksityiskohtien viilaamisen sijaan keskitytään sisältöön. Varmasti asiaan vaikut-

ti sekin, että olin ensimmäistä kertaa bloggaamassa. Seuraavalla kerralla sivut on ehkä 

helpompi saada fiksusti jäsenneltyä jo etukäteen. Joka tapauksessa kannattaa selkeästi 

ja toistuvasti selittää opiskelijoille blogin idea ja mikä sen ajateltu hyöty on. Se, että 



 23

näytin usean luennon alussa bloginäkymää videotykin kautta ja kerroin, mitä sinne on 

lisätty, ei ehkä kuitenkaan kaikille opiskelijoille riittänyt:  

 
”Kannattaa toteuttaa! Ainut hankaluus ehkä se, että tällaisiin kurssiblogeihin 
tottumattomana sen olemassaolon meinasi välillä unohtaa” (Lomakenro 1). 

 
Blogin päivittämiseen alkoi kulua sitä enemmän aikaa mitä pidemmälle kurssi eteni ja 

mitä innostuneemmaksi itse tulin blogin päivittämisestä ja siitä ajatuksesta, että blogi 

tukisi opiskelua ja laajentaisi luennoilla opittua. Onneksi palautteen antajissa oli sel-

laisia opiskelijoita, jotka arvostivat koordinaattorin pakertamista blogin parissa ja jot-

ka olivat todella kokeneet hyötyneensä blogista opiskelun tukena: 

 
”Blogi oli ihan huima! Blogi oli mielestäni jopa mielenkiintoisempi kuin luen-
not, paljon hyvää ja mielenkiintoista, ajankohtaista materiaalia! Millään toisel-
la kurssilla ei ole tällaista ollut. Luin materiaaleja oman ehtimisen ja mielen-
kiinnon mukaan.” (Lomakenro 24.) 
 
”Tiedotus aiheeseen liittyvistä tapahtumista ja kiinnostavat linkit tukivat ope-
tusta ja oppimista”. (Lomakenumero 17.) 
 

N kehut, joita opiskelijat antoivat blogin pitämisestä, toivat koordinaattorille onnistu-

misen kokemusta ja hyvää mieltä siitä, että nähtyä vaivaa arvostettiin: 

 

”Miljan kontribuutio, tietotaito, vaivannäkö, jne on aivan huimaa ja omaa 
luokkaansa!” (Lomakenro 11.) 
 
”Blogi on aivan loistava! Siitä täydet pisteet ja vielä päälle! Paljon lisätietoa, 
kattava, paljon nähnyt vaivaa (Saari)”. (Lomakenumero 18.) 

 
 

 

2.4 Kollektiiviset tenttikysymykset 
 
 
Kollektiivisten tenttikysymysten ideana on, että samalla kun opiskelija itse miettisi, 

mikä luennolla oli tärkeää ja keskeistä kurssin perusteemojen kannalta, koottaisiin 

mahdollisten tenttikysymysten varantoa blogiin. Taustalla vaikuttaa ajatus tutkivasta 

oppimisesta, jossa tavoitteena on, että tietämistä rakennetaan ratkomalla ongelmia. 

Tällöin oppimisen orientaatio on kyselevä eikä ulkoa opetteleva ja ainoastaan kuunte-

levaa ja vastaanottavaa. Tutkivassa oppimisessa keskeistä on myös yhteisöllisyys ja 

ajatus siitä, että koko oppimisprosessi perustuu yhteiselle projektille. Yhteisöllisyyttä 
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rakennetaan yhteisillä tavoitteilla, työskentelyprosessin korostamisella, ongelmaläh-

töisyydellä, jaetulla asiantuntijuudella ja ajattelun näkyväksi tekemisellä. Tavoitteena 

on tiedon rakentaminen yhdessä, opiskelijoiden ajattelemisen taitojen kehittäminen ja 

se, että opiskelijat ottaisivat vastuun opiskelun organisoinnista ja oppimisesta. (Ojala 

ja Juvonen 2009.)  

 

Feminististä pedagogiikkaa kollektiivisten tenttikysymysten idea heijastelee mielestä-

ni siinä, että tarkoituksena on tehdä tiedon ja tietämisen rakentuminen näkyväksi ja 

kunnioittaa myös ”kokemuksellista tietoa”. Kaikki kysymysehdotukset olivat tervetul-

leita ja ne julkaistiin blogissa nimettöminä, jonka toivoin kannustavan opiskelijoita 

laatimaan kysymyksiä. Emansipaatioon ja valtaistamiseen pyrin laittamalla mahdolli-

simman monet minulle sähköpostitse lähetetyt tenttikysymysehdotukset blogiin ja edi-

toin niitä mahdollisimman vähän. En myöskään eritellyt, mitkä tenttikysymykset oli-

vat minun laatimiani ja mitkä opiskelijoiden käsialaa. Koin kuitenkin tarpeelliseksi 

editoida kysymyksiä jonkin verran, jotta ne olisivat siinä muodossa, jossa voisin ne 

itse tentin arvostelijana tenttiin laittaa ja jotta pystyisin niitä myös arvioimaan. Osalle 

kysymyksiä lähettäneistä laitoin sähköpostilla tarkennuspyyntöjä, jos kysymystä oli 

mielestäni hyvä tarkentaa. Toivoin myös, että kollektiivisten tenttikysymysten avulla 

saisimme opiskelijoiden monitieteistä taustaa heijastelevia erilaisia näkemyksiä ja op-

pialoja näkyviin tenttikysymyksiin. Tavoitteena oli myös tehdä näkyväksi, että eri 

taustoista tuleville opiskelijoille eri asiat näyttäytyvät niinä tärkeimpinä.  

 

Ohjeistin blogissa kollektiivisten tenttikysymysten laatimiseen seuraavalla tavalla: 

 

” Lähetä luennon jälkeen Miljalle ideoita tenttikysymyksiksi!Lähetä kysymyk-
sesi pian luennon jälkeen tai ainakin viikon kuluessa luennosta. Ideana on ky-
symysten laatiminen koko kurssin ajan … Tälle sivulle kootaan siis yhdessä 
tuotettuja, mahdollisia tenttikysymyksiä. Hyviä tenttikysymyksiä ovat sellai-
set, joissa kysytään luennon peruspointteja ja tärkeiden käsitteiden määrittely-
jä. Mieti siis, mitä jäi luennolta mieleen ja/tai mitkä sinusta olivat olennai-
simmat pointit. Kysymykset voivat olla lyhyitä, parin rivin vastauksia vaativia, 
tai lyhyehköjen esseiden aiheita. Ilmoita kysymyksesi lajityyppi: lyhyt kysy-
mys tai lyhyehkö essee. 
 
Kun muotoilet tenttikysymyksiä, pyri selvään rajaukseen ja selkeyteen. Hyvä 
kysymys voisi alkaa esim. “Perustele X:n luennon/artikkelin perusteella, mi-
ten/miksi…” tai ” Perustele/kuvaile kurssilla oppimasi perusteella, miksi, mi-
ten…” tai “Määrittele X ja y – mitä eroa näillä on?”  Kysymys voi liittyä tiet-
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tyyn luentoon tai oheismateriaaliin tai käsitellä esseekysymyksenä laajemmin 
kurssin yleisteemoja. Jos kysymyksesi liittyy tiettyyn luentoon tai oheismate-
riaaliin, laita se esiin kysymyksessäsi. 
 
Aktiiviset ideoijat palkitaan arvostelussa! Jos listasta tulee hyvä ja kattava, sii-
tä todennäköisesti valitaan myös tenttikysymykset eli kannattaa osallistua.” 

 

Kollektiivisten tenttikysymysten laatimiseen yritin innostaa siis kahdella hyötypork-

kanalla: jos listasta tulisi kattava, siitä koottaisiin varsinaiset tenttikysymykset ja ak-

tiiviset kysymysmaakarit saisivat plussaa arvostelussa. Mainostin kysymysten laati-

mista kurssin alkupuolella jokaisen luennon yhteydessä.  

 

Opiskelijapalautetapaamisessa kollektiivisten tenttikysymysten listaa pidettiin ideana 

hyvänä ja sen arveltiin auttavan tenttiin lukemisessa. Kysymyksiä oli kuitenkin tullut 

harvalta opiskelijalta ja opiskelijoiden kanssa mietittiin sitä, voisiko kysymysten te-

kemiseen velvoittaa ja että se olisi osa kurssisuoritusta. Kysymyksiin voisi myös sisäl-

lyttää vastauksen peruspointit ranskalaisilla viivoilla. Opiskelijat sanoivat kuitenkin, 

että pakottaminen tuottaa aina heikompilaatuisia tuloksia, joten asiaa täytyy vielä 

miettiä. Opiskelijat toivat myös esiin, että ajatus yhdessä tekemisestä ja tenttikysy-

mysten yhdessä laatimisesta on opiskelijoille uusi asia. Jos ideaa kokeillaan seuraavan 

kerran, voisi tenttikysymyksiä edellisestä luennosta kerätä aina seuraavan luennon 

alussa tai luentoa ennen verkossa, jolloin siitä muodostuisi rutiini ja asia pysyisi opis-

kelijoiden mielessä. Näin voitaisiin kuitenkin säilyttää vapaaehtoisuus ja se, että aktii-

viset saavat plussaa arvioinnissa.  

 

Idea kollektiivisten tenttikysymysten varannosta oli mielestäni hyvä ja tavoitteli mo-

nia feministisen pedagogiikan ideaaleja. Käytännössä kokeilu ei onnistunut kovin hy-

vin, koska vain muutama opiskelija lähti aktiivisesti mukaan kysymyksiä laatimaan. 

Kuten eräs opiskelija palautteessaan kirjoitti:  

 

”Kysymysten laatiminen on erinomainen tapa pohtia luentojen sisältöä! Keino 
olisi aivan loistava, mutta kun elämä on todella kiireistä, vapaaehtoiset tehtä-
vät tahtovat jäädä pakonkin edessä. Vaikea sanoa, miten tähän voisi vaikut-
taa.” (Lomakenro 24.)  

 

TA-kurssilla oli siis 18 luentoa. Kurssin lopussa luennoilla kävi aktiivisesti noin 30 

opiskelijaa. Yhdeksän opiskelijaa toimitti minulle kurssin aikana tenttikysymysehdo-
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tuksiaan. Kaksi opiskelijaa laati tenttikysymyksen yhdestä luennosta, kaksi kahdesta 

luennosta, kaksi kolmesta luennosta, yksi viidestä luennosta, yksi yhdeksästä ja yksi 

kolmestatoista luennosta. Opiskelijat lähettivät minulle yhteensä 39 tenttikysymystä, 

mutta osa niistä oli päällekkäisiä. Jaottelin blogiin tenttikysymykset seuraaviin ryh-

miin: Käsitteistä ja käsitteiden historiasta, Tasa-arvon edistämisen oikeudesta, politii-

kasta ja sen historiasta, Lainsäädännöstä ja Oheiskirjallisuudesta. Mielestäni kysy-

mykset ovat hyviä ja GENIE-porukalla tulemme varmasti käyttämään niitä tavalla tai 

toisella jatkossa.  

 

Opiskelijoiden palautetta kollektiivisista tenttikysymyksistä 

 

Kokemuksia ja näkemyksiä kollektiivisten tenttikysymysten ideasta keräsin väittämäl-

lä: ”Idea kollektiivisten tenttikysymysten laatimisesta on hyvä”. Opiskelijat valitsivat 

vastauksen seuraavista vaihtoehdoista: 

0 = Mahdoton vastata 

1 = Täysin eri mieltä 

2 = Jokseenkin eri mieltä 

3 = Siltä väliltä 

4 = Jokseenkin samaa mieltä 

5 = Täysin samaa mieltä 

 

Kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,8 eli kollektiivisten kysymysten idean hyvyyden 

kanssa opiskelijat olivat keskimäärin joko jokseenkin samaa mieltä tai heidän näke-

myksensä oli saman ja erimielisyyden suhteen siltä väliltä. Väitteen lisäksi opiskeli-

joita pyydettiin tarkentamaan vastaustaan avoimella kysymyksellä: ” Tarkenna ja pe-

rustele. Miten opiskelijoita voisi saada aktiivisemmin mukaan laatimaan kysymyksiä? 

Pitäisikö kysymyksen ohessa olla myös vastaus esim. ranskalaisin viivoin?”.  
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10. Idea kollektiivisten tenttikysymysten laatimisesta on hy-
vä.   

  
Frekvenssi Prosenttia 

% 
täysin eri mieltä 1 4 
jokseenkin eri mieltä 3 13 
siltä väliltä 4 17 
jokseenkin samaa mieltä 8 33 
täysin samaa mieltä 8 33 
Yht. 24 100 

 

Taulukko 7. Opiskelijapalaute kollektiivisista tenttikysymyksistä.  

 

Täysin eri mieltä idean hyvyyden kanssa oli yksi opiskelija, joka tarkensi vastaustaan 

avoimen kysymyksen kohdalla seuraavasti: 

 
”Itse en käynyt kertaakaan katsomassa kysymyksiä. Mielestäni tuovat vain 
opettajalle turhaa työtä. Sen sijaan viimeisen [luento]kerran kertaus oli hyvä”.    
(Lomakenro 12.) 
       

Jokseenkin eri mieltä idean hyvyyden kanssa oli kolme opiskelijaa. Heistä yksi perus-

teli kriittisyyttään ideaa kohden siten, että on vaikeaa keksiä kysymyksiä ilman oheis-

kirjallisuuden lukemista ja riittävää aikaa kirjallisuuden lukemiseen kurssin aikana: 

 

”Jos kurssi toteutettaisiin kerran viikossa, luentojen oheiskirjallisuuteen (jos 
niitä suorittaa) ehtisi tutustua paremmin ja ehkä sitä kautta kumpuaisi myös 
enemmän kysymyksiä.” (Lomakenro 17.) 
  

Sama opiskelija esitti myös kysymyksen: ”Riittäisikö esim. kurssin aiempien tentissä 

kysyttyjen kysymysten lista kertauksen tueksi?”  Suurin osa opiskelijoista ja ehkä mi-

nä itsekin olin hahmottanut tenttikysymysten laatimisen ensisijaisesti tenttiin kertaa-

misen apuvälineeksi. Jos kokeilen ideaa käytännössä toistamiseen, tulen selittämään 

sen taustan tutkivan oppimisen kehyksessä ja että kysymysten laatiminen tukee koko 

kurssia ja sen tiedon rakentumisen prosessia. Vaihdan myös nimen esimerkiksi Kol-

lektiivisten kysymysten varannoksi.  
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Kysymyslistaus toimii toki tukena tenttiin kertaamisessa, mutta kertaaminen ei ole 

ainoa eikä ehkä tärkeinkään kysymysten laatimisen funktio.  Tärkeämpänä tavoitteena 

näin jälkikäteen näen yhteisöllisen oppimisen ja sen, että oppimisen painopiste on 

kurssin aikana ja oppimisen prosessissa, ei tenttiin lukemisessa. Jos listaus ymmärret-

täisiin enemmän eri tieteenaloja ja taustoja edustavien opiskelijoiden ajatusten ka-

leidoskooppina eikä tenttikysymyslistana, josta kaikki on osattava, näkökulma kysy-

mysten laatimiseen ja niiden avulla kertaamiseen voisi muuttua. Tämä voisi myös vä-

hentää seuraavan opiskelijan kuvaamaa angstia: 

 

”[Idea] on hyvä, tosin kysymyksiä näytti tulevan aika paljon ja tuleva tentti 
hieman kauhistuttaa.” (Lomakenro 8.)                                                                                                

 

Osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että kysymyksen yhteydessä pitäisi olla myös vasta-

us. Osa taas oli sitä mieltä, että vastausten laatiminen ja laittaminen nettiin mahdollis-

taa vapaamatkustajuuden niille opiskelijoille, jotka eivät käy luennoilla. 

 

Eräs opiskelija, joka oli täysin samaa mieltä siitä, että kysymysidea on hyvä, kirjoitti 

vapaamatkustajuus-ongelmasta myös suhteessa siihen, että jo kysymysten laatiminen 

on vaikeaa:’ 

 

”Kysymysten laatiminen on aika vaikeaa – [on] helppoa ratsastaa muiden pa-
noksella”. (Lomakenro 11.) 

 

Tai vastaukset saattavat mahdollistaa sen, että jätetään oheismateriaali lukematta: 

 

” Vastaukset voisivat olla hyvä juttu, mutta saattaa johtaa myös siihen, ettei 
varsinaisia materiaaleja lueta, vaan luotetaan vain "tiivistettyyn tietoon". (Lo-
makenro 3.) 

 

Jos kollektiivisten tenttikysymysten ideaa haluaa kokeilla uudelleen, täytyy opiskeli-

joille selittää selvästi sekä luennolla että blogissa, mikä on kysymysten laatimisen ta-

voite. Tavoite ei ole se, että voisi helposti tsekata blogista, mikä on ollut olennaista 

luennolla, josta on ollut pois, tai että voisi lukea ”tiivistetyssä muodossa” oheisluke-

mistojen tekstit ja säästää aikaa. Tavoite on tutkimalla oppiminen ja yhteisöllinen op-

piminen.  

 



 29

Siltä väliltä -vastanneista opiskelijoista eräs perusteli vastaustaan siten, että itse idea 

on hyvä, mutta ”jos ei ole "pakollinen" osa kurssia niin jää helposti tekemättä”. Tätä 

pakollisuus ja vapaaehtoisuus -kysymystä olen pohtinut aika paljon itsekin. Myös 

opiskelijapalautetapaamisessa puhuin asiasta opiskelijoiden kanssa. Jos kysymysten 

laatimisesta tehdään pakollista, saattaa niiden taso laskea, kun osa haluaa vain ”heittää 

jotain” ja saada homman hoidettua alta pois. Vapaaehtoisuus tuottaa parempia kysy-

myksiä ja oman oppimiskäsitykseni mukaan myös parempaa oppimista. Se, mitä voisi 

tehdä seuraavalla kerralla, olisi avata tarkemmin sitä, miten aktiivisuudesta arvoste-

lussa palkitaan. 

 

Loppukuulusteluiden tenttituloksiin aktiivisuus vaikutti muutamalla opiskelijalla sel-

keästi arvosanaa korottaen. En vaan osannut kurssin alussa sanoa, montako pistettä 

aktiivisuudesta saisi ja millä kriteerein pisteitä jaetaan. Koska aktiivisuus määrittyi 

vasta kurssin aikana ja ryhmän mukaan, on vaikea jatkossakaan asettaa valmiita kri-

teereitä. Nyt on kuitenkin yksi kokemusesimerkki siitä, että tentin suorittaneista opis-

kelijoista muutamalla aktiivisuusplussa korotti arvosanaa pykälällä ylöspäin. Aktii-

visuusplussapisteitä saivat opiskelijat, jotka olivat lähettäneet kysymyksiä kolmesta 

tai useammasta luennosta. Plussapisteitä sai 1-3 aktiivisuuden asteen mukaan.  

 

Toinen organisointia parantava kehitysaskel voisi olla se, että jatkossa voisi ohjeistaa 

opiskelijoita selvemmin siitä, että tietyn luennon kysymykset kootaan tiettyyn päivä-

määrään mennessä ja että koordinaattori laittaa ko. luennon kysymykset kerralla blo-

giin. Nyt yhtenä ongelmana saattoi olla se, että opiskelijan miettimä kysymys oli jo 

ehtinyt ilmestymään blogiin: 

 

”Itse en vaan saanut aikaiseksi keksittyä kysymyksiä. Myöhemmin kun mietin 
kysymyksiä, oli suuri osa omista ehdotuksistani päätynyt jo blogiin, joten en 
niitä sitten turhaan enää lähettänyt”.     

 

Minusta kollektiivisten tenttikysymysten laatiminen on yksi harvoja tapoja, joilla 

massaluentokurssiin saadaan edes jonkinlaista sisäänrakennettua vuorovaikutukselli-

suutta ja yhteisöllisyyttä. Luulen, että kehittelen ideaa ja kokeilen sitä jossain muussa 

muodossa. Ehkä vaikka niin, että osa kurssin luennoista on varattu ryhmätyöskentelyl-

le, jossa etsitään yhdessä vastauksia kollektiivisesti koottuihin kysymyksiin…  
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Kysymysten koostaminen ja pienimuotoinenkin editointi ovat aikaa vievää puuhaa, 

joten jos tällaista vuorovaikutuksellista ja tutkivaa oppimista kehittävää ope-

tus/oppimismenetelmää jatkossa haluaa kokeilla, tulee se budjetoida kurssin valmiste-

lutunteihin ja siten myös mahdolliseen koordinaattorin/luennoitsijan palkkioon.  

 

3. Ideoita kurssin ja sillä opettamisen kehittämiseen 
jatkossa 
 

3.1 Opettelusta monitieteiseen ajatteluun 
 
Opiskelijat toivoivat palautteissaan selkeyttä kurssin kokonaisuuksien hahmottami-

seen ja neuvoja siitä, mitä ”pitää osata”. Eräs opiskelija toivoi, että sen sijaan, että 

useammalla oikeustieteellisellä luennolla käydään läpi lakipykäliä, ne koottaisiin yh-

teen materiaalipaketiksi, johon aina viitattaisiin luennolla ja keskityttäisiin pykälien 

sijaan avaamaan niitä käytännön esimerkkitapauksilla.  On varmasti aiheellista pohtia, 

miten johdatusta tasa-arvo-oikeuteen saataisiin kehitettyä niin, että ilman ”oikistaus-

taa” olisi helpompi seurata ja ymmärtää luentoja. Toisaalta lakeihin ja sopimuksiin 

tutustuminen edellyttää väkisinkin tutustumista pykäliin ja tapaan, jolla ne on muo-

dostettu ja kirjattu.  

 

Saara Repo- Kaarento ja Lena Levander (2002, 152) ovat pohtineet vuorovaikutuksel-

lisen opettamisen yhteydessä sitä, miten opiskelijoiden toiveisiin tulisi suhtautua.  He 

kirjoittavat, että kun opiskelija viestii tyytymättömyyttä ja ahdistusta, tulisi opettajan 

pysähtyä miettimään, miten parhaiten auttaisi opiskelijaa oppimaan. Tässä on vissi ero 

siihen, että keskittyisi siihen, miten tekisi kurssin helpommaksi.  

 

Repo-Kaarento ja Levander (2002, 149–150) pohtivat sitä, että osa opiskelijoiden tur-

vallisuushakuisuudesta ja valmiiden vastausten kaipuusta voi liittyä omaan kasvuun 

tieteellisenä ajattelijana Repo-Kaarennon ja Levanderin mukaan opiskelija saattaa 

asettua puolustusasemiin ja pitää kiinni omasta minästä, kun se tulee kurssilla ja ylei-

semminkin elämässä kohdattavien muutosvaatimusten alla kyseenalaistetuksi ja uusi 

tasapaino on vielä löytymättä. He toteavat, että opettajan ammattitaidossa on keskeistä 

tunnistaa, milloin opiskelijoiden kritiikki liittyy opettajaan ja milloin se on oppimis-
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prosessin yksi ilmentymä. Sen sijaan, että opettaja kritiikkiä saatuaan ryntäisi hio-

maan opetusmateriaan selkeämmäksi ja tarjoamaan valmiimmaksi pureskeltua tietoa, 

hän voisi miettiä, miten opiskelijoita voisi kannustaa ja rohkaista työntekoon ja aktii-

viseen opiskeluun. Repo-Kaarennon ja Levanderin argumentoinnissa on vinha perä ja 

tunnistan itsessäni halun tehdä asioita liian valmiiksi, vaikka se ei loppujen lopuksi 

tukisikaan opiskelijoiden oppimista. Repo-Kaarento ja Levander (2002, 150) suositte-

levat ottamaan aikaa ennen kuin palautteeseen reagoi:” Kokemuksemme mukaan 

opiskelijat pääsevät usein keskenään tyydyttävään ratkaisuun, jos opettaja malttaa 

jonkin aikaa odottaa ja vastustaa omaa kiusaustaan ryhtyä ”pelastavaksi enkeliksi”.  

 

Toisaalta opiskelijoiden palautetta ei pidä ohittaa sillä, että se on muutosvastarintaa, 

oman minän puolustamisreaktio tai halua mennä sieltä, missä aita on matalin. TA-

kurssia voidaan kehittää niin, että siinä otetaan opiskelijoiden halu saada selkeämpi 

yleiskuva kokonaisuudesta. Seuraavan kerran, kun kurssia suunnitellaan, voitaisiin 

palaveerata luennoitsijoiden kanssa ja miettiä, mikä on se yleiskuva, joka kurssista voi 

syntyä ja mikä olisi oppimistavoitteena. Jos oppimistavoite määriteltäisiin monitietei-

sen ajattelun kehittymisenä, tasa-arvon hahmottamisena merkityskamppailuiden koh-

teena ja historiallis-kontekstisidonnaisena ilmiönä, ja luennot ja tentti korostaisivat 

näitä oppimistavoitteita, voisi olla, että stressi pykälien opettelusta ja nippelitiedon 

hallitsemisesta vähenisi. Oppimistavoitteiden määrittely ja kurssin toteuttamistavan 

suunnittelu niitä tukeviksi vaatii kuitenkin aikaa ja yhteistyötä luennoitsijoiden välillä 

sekä ennen kurssia että kurssin aikana. Koska kyse on yksittäisestä luennosta, josta 

kaiken lisäksi maksetaan pieni korvaus tehtyyn työhön nähden, voi olla, että nykyi-

sessä muodossaan ja näin monella luennoitsijalla ja luentokerralla ei oppimistavoitetta 

voida paljoakaan reivata toiseen suuntaan. Siksi olisikin syytä miettiä, pitäisikö kurs-

sin rakennetta ja sisältöjä muuttaa jatkossa.  

 

TA-kurssin ideana on esittää tasa-arvo haasteellisena, monimerkityksellisenä ja poliit-

tisen kamppailun kohteena olevana ilmiönä. Kun kurssia jatkokehitellään, kannattaisi 

erityishuomiota panostaa siihen, miten kurssi tukisi vielä paremmin oppimista ja asi-

oiden epävarmuuden ja epäselvyyden sietämistä. Monitieteisyys on epävarmaa ja epä-

selvää ja aiheuttaa usein hämmennystä ja halua saada vastauksia siihen, mitä ”pitää 

tietää”. Päivi Naskali (2009b) on kiteyttänyt, että monitieteisestä opettamisesta ”val-

miita vastauksia ei ole”.  
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Monitieteisen kurssin olennaisin oppimistavoite voisi olla, että moniäänisestä, ajoin 

kaoottiseltakin vaikuttavasta vierailijaluentosarjasta nousee esiin tiettyjä olennaisia 

yhtäläisyyksiä, eroja ja eri tavalla ajattelemisen, tutkimisen ja argumentoinnin tapoja. 

Yritin tätä ideaa avata kurssin alussa opiskelijoille, mutta ehkä seuraavalla kerralla 

voisi ensimmäisen luennon käyttää siihen, että keskusteltaisiin tasa-arvon käsitteen 

herättämistä mielikuvista, mitä se on oikeudellisesti ja poliittisesti ja millaista mutu-

kokemuksia syvempää tieteellistä ajattelua kurssi pyrkii opiskelijoissa kätilöimään.  

 

3.2 Feministisen tietämisen legitimointi ja näkyväksi teke-
minen 

 
Erityisesti feminististisen pedagogiikan yhteydessä ja sukupuolta käsittelevillä kurs-

seilla olisi hyvä joskus opettajaporukalla istua alas ja miettiä, miten kohdata negatii-

vista palautetta opiskelijoilta. TA-kurssilla negatiivista palautetta tuli vähän ja vain 

kirjallisessa muodossa opiskelijapalautelomakkeissa. Jotkut opiskelijat kokivat, että 

(nais/feministi?)luennoitsijan persoona häiritsi ja esti oppimista. Eräs opiskelija antoi 

puolestaan palautetta, että olisi hyvä, jos tasa-arvoasioita ei esitettäisi niin negatiivi-

sesti ja asialle olisi hyödyksi, jos yleisilmapiiri olisi positiivinen.  Toinen kirjoitti lu-

entokohtaiseen arviointilomakkeeseen tietyn luennon kohdalle, että luento oli puolu-

eellinen ja useampiakin näkökulmia olisi voinut olla. Jäin miettimään, mitä opiskelija 

tarkoitti puolueellisuudella ja yksinäkökulmaisuudella. Oliko kyse siitä, että luennoit-

sija kertoi olevansa feministi ja että hän tarkasteli aihettaan kriittisen diskurssianalyy-

sin viitekehyksessä, jossa (miehisiä?) valtarakenteita pyrittiin tekemään näkyväksi?  

 

Tuula Juvonen (2006) on pohtinut pervopedagogiikan yhteydessä sitä, miten julkilau-

sutun lesbonäkökulman esiintuominen on vaikuttanut luentotilanteeseen ja luennosta 

annettuun palautteeseen ja miten osa opiskelijoista linnoittautuu puolustamaan omaa 

heteroseksuaalisuuttaan. Juvonen kritisoi myös oppimispäiväkirjoja oppimisen väli-

neenä silloin, kun ne vain vahvistavat opiskelijan aikaisempaa ajattelua ja esimerkiksi 

mahdollistavat turvautumisen heterohegemoniseen etuoikeuteen olla muuttamatta 

ajattelua. Jotta uutta ajattelua voisi syntyä, pitää oppimiselle rakentaa sellaiset olosuh-

teet, jossa ”heteronormatiivisuuden herkeämätöntä toistoa häiritsevä ja katkova uusi 

tieto voitaisiin omaksua” (s. 6).  Tällaisia olosuhteita voi rakentaa esimerkiksi kutsu-

malla opiskelijat tutkimaan luennon aiheena olevaa asiaa ja tarjota analyyttiseen tar-
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kasteluun tieteellisiä apuvälineitä. Näin heidän ei tarvitse ottaa kantaa siihen, mitä he 

itse ovat, mikä on oikein ja mikä on väärin, vaan he voivat tutkia, miten asiat rakentu-

vat, miten ne esitetään jne.  

 

Edellä mainittua pervopedagiikan pohdiskelua voisi hyödyntää myös TA-kurssin jat-

kokehittelyissä. Kun feminismiä ei systemaattisesti puhuta osaksi kurssia ja luennon 

teoreettisia valintoja, feministeiksi itseään eksplisiittisesti kutsuvista luennoitsijoista 

hahmottuu helposti Feministin arkkityyppi. Feministin arkkityyppiin voidaan proji-

soida sekä omia että yhteiskunnan yleisiä ennakkoluuloja puolueellisuudesta, negatii-

visuudesta, yksinäkökulmaisuudesta, vihamielisyydestä, miesvihasta jne. Jos luen-

noitsijat toisivat aktiivisesti esiin, millaista feminististä oikeustiedettä, politiikantut-

kimusta, sosiologiaa ja niin edelleen heidän tutkimuksensa ja luentonsa käsittelevät ja 

viittaisivat aikaisempaan feministiseen tutkimukseen, voisi Feministin arkkityypin 

viitta keventyä luennoitsijanaisen harteilta ja ehkä se, mitä hän yrittää luennollaan 

viestiä, menisi paremmin perille.  

 

3.3 Työskentelymenetelmien vaihtoehtoja 
 
Jos TA-kurssia halutaan kehittää monologipedagogiikasta dialogipedagogiikan suun-

taan, kurssin rakenteeseen on tehtävä muutoksia. Opiskelijat kaipasivat lisää keskuste-

lua muiden opiskelijoiden kanssa ja siten myös sitä, että opiskelijajoukon monitietei-

syys hyödyttäisi oppimista samaan tapaan kuin luennoitsijoiden monitieteisyys.  

 

Opiskelijatapaamisessa opiskelijat ehdottivat, että kurssi voitaisiin järjestää seuraavan 

kerran esimerkiksi niin, että viikon toinen luento on itsetyöskentelyä eli opiskelijat 

lukevat ensin oheismateriaalin ja toimittavat siitä esim. yhden sivun reflektiopaperin 

kurssin koordinaattorille – ja jos luennoitsijat haluavat, myös heille. Reflektiopaperit 

voisi toimittaa esim. Moodle-työtilaan, jonne pääsevät vain koordinaattori, kurssilai-

set ja luennoitsijat. Tämän voisi rytmittää esimerkiksi niin, että maanantaisin olisi siis 

itsenäistä lukemista ja kirjoittamista ja luento voisi olla esimerkiksi torstaina. Reflek-

tiopapereiden palautus olisi maanantai-iltana, jolloin koordinaattorille jäisi aikaa lu-

kea ne. Olennaisena pidettiin myös sitä, että reflektiopapereista pitää saada palautetta 

tai niiden tekeminen täyttää vain kontrollifunktiota eli sen tarkistamista, että teksti on 
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luettu. Torstain luennolla olisi ensin vierailevan asiantuntijan luento ja aikaa jätettäi-

siin myös keskustelulle. Kun oheislukemistot olisi luettu etukäteen ja reflektiopaperit 

kirjoitettu, myös keskustelua voisi syntyä. Itsetyöskentely ja luennot voisivat olla 

myös vuoroviikoilla, jos kurssi kestäisi koko lukukauden. Tämä helpottaisi myös 

koordinaattorin työn järjestämistä, jos ajatuksena on siis se, että reflektiopapereista 

saa palautetta.  

 

Lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja keskustelun yhdistäminen on hyvä aja-

tus, mutta edellyttää resursseja koordinaattorin työaikaan ja siten myös palkkioon. 

Reklektiopapereiden lukeminen ja kommentointi vievät aikaa ja myös papereiden 

saamisen paimentamiseen tulee varata oma aikansa. 

 

Muita kurssin rakentamisen vaihtoehtoja olivat opiskelijapalautetapaamiseen osallis-

tuneiden  opiskelijoiden mielestä: 

• enemmän suorittamisvaihtoehtomahdollisuuksia: osa tentillä, osa reflektiopa-

pereilla, osa esseillä tai näiden kombinaatioilla 

o vaatii koordinointiresursseja: menee aikaa erilaisten yhdistelmien ko-

koamiseen, lukemiseen ja arviointiin 

• voitaisiin ottaa oppia sukupuolentutkimuksen johdantokurssin organisoinnista 

(luentokurssi ja pienryhmätyöskentely) 

o edellyttää pienryhmien vetäjiä  

o pienryhmissä opiskelijat voisivat kommentoida toistensa reflektiopape-

reita, keventäisi koordinaattorin työtaakkaa 

• vähemmän luentokertoja, mitä pidemmän aikaa kerralla: 

o kokoontumiskerran kestoksi 3 h: ensin luento, sitten jakaantuminen 

pienryhmiin keskustelemaan ja vielä yhteenveto yhdessä 

o pienryhmissä kiertävä pöytäkirjankirjoitusvastuu: myös keskustelu do-

kumentoidaan (ks. esim. Juvonen 2006.) 

• kussin voitaisiin jakaa kahteen osaan: peruskurssiin (TA1)  ja jatkokurssiin 

(TA2) , jotta kumpikin mahtuisi yhteen periodiin 

o ensimmäinen kurssi perusasioita, vähemmän luennoitsijoita 
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o jatkokurssi keskustelevampi ja uusinta tutkimusta esittelevää (osallis-

tuminen edellyttää TA I:n suorittamista tai kirjatenttiä tai esseetä, jolla 

osoitetaan, että perusasiat ovat hallussa) 

 

Opiskelijatapaamisessa oli koolla kurssille aktiivisimmin osallistuneita opiskelijoita. 

Palautelomakkeen ja sen avointen vastausten perusteella onkin todettava, että kaikki 

opiskelijat eivät halua pienryhmätyöskentelyä, joka vaatii aikaa ja omaa aktiivista pa-

nosta ryhmän työskentelyyn, tai oppimispäiväkirjaa suorittamismuotona. Osa opiske-

lijoista piti luentokurssimuotoa ja tenttiä hyvänä työskentely- ja suorittamismuotona. 

Jos pienryhmätyöskentelyä suunnitellaan sisällytettäväksi kurssille, tulisi se järjestää 

niin, että tapaamiset olisi aikataulutettu kurssiohjelmaan samoin kuin luennot, jotta 

tapaamisten organisointi ei jää opiskelijoiden itsensä varaan.  

 

Koordinaattorin työtaakan kannalta tuntuu ajatus suoritusvaihtoehtojen ”kombosta” 

haastavalta. Selkeintä on, että kaikki tekevät samaa asiaa, mikä ei mahdollista erilais-

ten opiskelijoiden tarpeiden ja kykyjen huomioonottamista erilaisten suorittamistapo-

jen muodossa. Se, että oppiminen perustuisi lukemiseen, kuuntelemiseen, kirjoittami-

seen ja keskustelemiseen, tukisi mielestäni kuitenkin parhaiten erilaisten oppijoiden 

tarpeita.  

 

Opiskelijoiden kanssa käymieni keskusteluiden ja palautteen perusteella ehdottaisin 

harkittavaksi kurssimuotoa, jossa vierailijaluennoitsijoita on vähemmän ja kukin lu-

ennoitsija hoitaa kaksi kokoontumiskertaa. Ensimmäinen on luento, jota ennen opis-

kelijat lukevat oheiskirjallisuuden. Toinen kerta on ohjeistettua ryhmätyöskentelyä  ja 

keskustelua kuullusta ja luetusta. Näistä kahden kokoontumiskerran ajatuksista kirjoi-

tetaan muutaman sivun refllektiopaperi, joka toimitetaan viikon kuluessa kurssin 

verkkotyötilaan.  Jos kurssi toteutetaan intensiivimuodossa, kumpikin saman luennoit-

sijan kokoontumiskerta voisi olla saman viikon aikana.  Kurssin koordinaattorilta 

edellytettäisiin läsnäoloa luennoilla ja ryhmätyökerroilla (eli siitä myös korvattaisiin) 

ja hän voisi olla työskentelyn dokumentoija ja sillan rakentaja eri luennoitsijoiden 

alustusten ja ryhmätöiden välillä. Koordinaattorin tehtävänä olisi reflektiopapereiden 

kokoaminen ja kommentointi.  

 



 36

Kurssi suositettaisiin aktiivisella läsnäololla, keskusteluilla, kokoontumiskertojen ai-

kana tehdyillä ryhmätöillä sekä reflektiopapereilla. Varsinaista tenttiä ei kurssin lo-

puksi olisi, vaan kurssin suorittamisen painopiste olisi kurssin aikana, ei sen päätyttyä. 

Tämä edellyttäisi opiskelijoilta sitoutumista kurssiin, mutta ehkäpä se ei olisi suuri 

hinta siitä, että myös opettajat sitoutuisivat kurssiin ja opiskelijoiden oppimisen tuke-

miseen perinteisen tiedonsiirron ohella.  

 

Jos kurssi uudistettaisiin esimerkiksi yllä esittämäni mukaiseen muotoon, pitäisi miet-

tiä, mistä luentokerroista nipistetään ja miten kurssin suunnittelu tehtäisiin luennoitsi-

joiden yhteistyönä. Kurssi on sisällöllisesti sekä minun että opiskelijoiden mielestä 

mielenkiintoinen ja koossa on osaava ja innostuva porukka alansa huippuja. Seuraava 

vaihe TA-kurssin kehityksessä voisikin olla sen pohtiminen, miten tämä kaikki hyvä 

ja ainutlaatuinen saisi ympärilleen vuorovaikutusta tukevat rakenteet, jossa sekä koor-

dinaattori, luennoitsijat että opiskelijat voisivat oppia toisiltaan jotain uutta.  
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Tasa-arvon käsite- ja aatehistoriaa, Dosentti Kari Saastamoinen (Helsingin yliopisto) 
 
maanantai    25.1.2010 
Samanlaisuus, erilaisuus, moninaisuus? Feministisen tutkimuksen näkökulmia tasa-
arvoon. VTT, dosentti Anne Maria Holli (Helsingin yliopisto) 
 
keskiviikko    27.1.2010 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Suomen ja Euroopan unionin oikeudessa (YK, EIS)   
 OTT, professori Kevät Nousiainen (Turun yliopisto) 
 
maanantai    1.2.2010 
Suomalaisen tasa-arvopolitiikan kehityspiirteet    VTT, dosentti Anne Maria Holli 
(Helsingin yliopisto) 
 
keskiviikko       3.2.2010 
Tasa-arvo perusoikeutena,  OTT, VTM, dosentti Liisa Nieminen 
 
maanantai    8.2.2010 
Syrjintäperusteiden yhdenvertaisuus? OTT, professori Kevät Nousiainen (Turun yli-
opisto) 
 
keskiviikko       10.2.2010 
Rikosoikeus, syrjintä ja sukupuolittunut väkivalta, OTT, dosentti Johanna Niemi 
 
maanantai    15.2.2010 
Mitä valtavirtaistetaan kun valtavirtaistetaan sukupuolinäkökulmaa ja mihin sillä pyri-
tään? , VTM Milja Saari 
 
keskiviikko    17.2.2010 
Sukupuolisyrjinnän kielto ja tasa-arvon edistäminen työelämässsä,  OTK Outi Anttila 
 
maanantai    22.2.2010 
Sukupuolittunut valta Pohjoismaissa, VTT, dosentti Anne Maria Holli ja MA, E.MA, 
tutkija Linda Hart, Helsingin yliopisto 
 
keskiviikko    24.2.2010 
Monikulttuurisuuden haasteet   VTT, tutkija Salla Tuori, Åbo Akademi 
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maanantai    1.3.2010 
Kansainvälisten ihmisoikeuksien kehys ja Naisten oikeuksien yleissopimus, OTT 
Merja Pentikäinen, kansainvälisen oikeuden professori (ma.), Turun yliopisto 
 
keskiviikko    3.3.2010 
Samapalkkaisuus -tasa-arvo-oikeuden ja -politiikan ikuisuuskysymys? 
VTM Milja Saari, Helsingin yliopisto 
 
maanantai    8.3.2010 Opetusvapaa, ei luentoa 
 
keskiviikko    10.3.2010 Opetusvapaa, ei luentoa 
 
maanantai    15.3.2010 
Suomen ”vanhat vähemmistöt” – alkuperäiskansat ja tasa-arvo     Dr. Phil., yliopisto-
tutkija Reetta Toivanen (CEREN ja Globaalin hallinnan huippuyksikkö, Helsingin 
yliopisto) 
 
keskiviikko    17.3.2010 
Heteronormatiivisen tasa-arvopolitiikan varjossa – seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töjen oikeudet Suomessa    VTT, tutkimuskoordinaattori  Jukka Lehtonen (Helsingin 
yliopisto) 
 
maanantai    22.3.2010 
Ihmisoikeusnäkökulma perhesuhteisiin    MA, E.MA, tutkija Linda Hart, Helsingin 
yliopisto 
 
keskiviikko     24.3.2010 
Kohti moninaisuuden huomioivaa, parempaa demokratiaa ja oikeutta? Intersektionaa-
lisuuden haasteista. 
Päätäntö ja palautekeskustelu, VTM, tutkija Milja Saari 
 
maanantai     29.3.2010 Tentti (klo 15-18) 
 
maanantai 3.5. 2010 Rästitentti (klo 15-18) 
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Liite 2. Kutsu opiskelijapalautemiittinkiin  
 
Hei aktiiviset tasa-arvokurssilaiset!  
 
Katselin Tasa-arvokurssin läsnöololistaa ja valitsin sieltä teidät  aktiivisen lunnoille 
osallistumisen ja tenttikysymysten laatimisen  perusteella. Kutsuisin teidät maanan-
taina 15.3. kanssani pieneen opiskelijapalautemiittinkiin klo 14.30 Politiikan ja talou-
den  tutkimuksen kirjastohuoneeseen ( Unioninkatu 37) eli ennen luentoa  klo 16-18. 
Varmistan vielä tilan, että se on vapaana.  
 
Toivoisin, että juttelisitte kanssani siitä, miten kurssi on  edennyt, millaisia kehitys-
ideoita teillä on mahdollisesti mielessä  ja miten kurssin voisi toteuttaa seuraavan ker-
ran vielä nykyistä  paremmin.  
Mitkä luennot ovat olleet innostavia, haastavia, vanhan toistoa ,  hankalia jne...  
Entä miten kurssin monitieteisyys on onnistunut? Onko eri oppiaineista olevien opis-
kelijoiden helppo seurata luentoja eli onko asiat selitetty riittävän selvästi tai onko ol-
lut liikaa perusasioiden jankkaamista?  
Kuulisin mielelläni myös palautetta tenttikysymyslistausideasta ja  mitä mieltä olette 
siitä, että ovatko listan nykyiset kysymykset  mielestänne sopivia tenttikysymyksiä ja 
kannattaako kysymysten  kokoamista jatkaa myös seuraavan kerran, kun/jos kurssi  
järjestetään. Aika harva on innostunut kysymyksiä laatimimaan, joten miten porukkaa 
saisi siihen innostumaan paremmin?  
Olen vähän miettinyt sitä, että luentojen määrä on ehkä liian suuri  ja jos jostain nipis-
tetään, mistä teidän mielestä kannattaisi  nipistää ja jos kuitenkin opintopistemäärä 
säilytetään nykyisellä  tasollaan, mitä opiskelijat voisivat tehdä nykyiseen verrattuna 
itse  lisää.  
Vai onko nykyinen systeemi hyvä: paljon luentoja, mutta ei muuta kirjoitushommaa 
kuin täydentävät referaatit ja tentti? Kumpi on  parempi: kurssi intensiivisena pari ker-
taa viikossa vai kestäen  pidempään ja luento kerran viikossa? Entä olisiko suoritusta-
pana  parempi se, että kustakin luennosta tehtäisiin yhden sivun  pohdiskeleva reflek-
tiopaperi ja kurssin lopussa joko lyhyempi tai  pidempi essee, sen mukaan kuinka 
montaa opintopistettä suorittaa.  
 
Voisitteko laittaa minulle viestiä siitä, että pääsettekö tulemaan paikalle? Jos aika ei 
näytä sopivan, voidaan miettiä myös jotain  muuta ajankohtaa.  
 
Mukavaa loppuviikkoa toivottaen ja aktiivisesta osallitumisestanne kiittäen,  
Milja  
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Liite 3. Opiskelijapalautelomake 
Tasa-arvo – perusoikeus ja politiikan haaste 
Opiskelijapalaute 
 
Taustatiedot 
Kurssin nimi: Tasa-arvo – perusoikeus ja politiikan haaste 
Kurssin tunnus Oodissa: Naisoikeus 20157, Sosiologia 75430 TAI  75830, 75427 ja 
75827 , Valtio-oppi 791402, Sukupuolentutkimus WNA255,  Sosiaalipolitiikka 73049 
TAI opintojaksosta 73561 24,  Sosiaalityö: S22  
 
Laitos: Oikeustieteellinen tiedekunta (Rikos-, prosessi- ja oikeuden yleistieteiden lai-
tos) 
Vastuuopettajan nimi: Milja Saari, VTM, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos 
 
Palautteen antaja: 
 

- Palautteen antajan opintojen vaihe (ympyröi vastauksesi): 
a) perusopinnot 
 b) aineopinnot 
c) syventävät opinnot 
d) gradu tekeillä 
 e) muu, mikä:  
 

- Palautteen antajan tiedekunta (ympyröi vastauksesi): 
a) oikeustieteellinen 
b) valtiotieteellinen 
c) humanistinen 
d) muu 

 
- Kokonaisuutena osallistuin mielestäni kurssille (ympyröi vastauksesi): 

a) aktiivisesti 
b) jokseenkin aktiivisesti 
c) jokseenkin puolitehoisesti 
d) puolitehoisesti 

 
 
1. Kurssin tavoitteet olivat selkeät 
0 = Mahdoton vastata 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Siltä väliltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä 
Tarkenna ja perustele: 
 
2. Kurssin keskeisistä aiheista muodostui selkeä kokonaisuus. 
0 = Mahdoton vastata 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Siltä väliltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä 
Tarkenna ja perustele: 
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3. Tapa, jolla kurssi toteutettiin, tuki oppimistani hyvin. 
0 = Mahdoton vastata 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Siltä väliltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä 
Tarkenna ja perustele: 
 
4. Kurssin oppimateriaalit (luentodiat ja mahdollinen oheiskirjallisuus) tukivat oppimis-
tani. 
0 = Mahdoton vastata 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Siltä väliltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä 
Tarkenna ja perustele: 
 
5. Opin kurssilla oman alani asiantuntijuuden kehittymisen kannalta hyödyllisiä asioi-
ta. 
0 = Mahdoton vastata 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Siltä väliltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä 
Tarkenna ja perustele: 
 
6. Kurssi oli minulle vaatimustasoltaan sopiva. 
0 = Mahdoton vastata 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Siltä väliltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä 
Tarkenna ja perustele: 
 
7. Kurssin kuormittavuus oli mielestäni opintopistemäärään nähden sopiva. 
(1 opintopiste = 27 tuntia opiskelijan työtä) 
0 = Mahdoton vastata 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Siltä väliltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin mieltä 
Tarkenna ja perustele: 
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8. Kurssi sopi hyvin opintojeni nykyiseen vaiheeseen ja henkilökohtaiseen 
opintosuunnitelmaani. 
0 = Mahdoton vastata 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Siltä väliltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä 
Tarkenna ja perustele: 
 
9. Kurssin blogi toimi hyvin opiskelun tukena ja se kannattaa toteuttaa seuraavallakin 
kerralla, jos kurssi järjestetään uudelleen. 
0 = Mahdoton vastata 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Siltä väliltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä 
 
10. Idea kollektiivisten tenttikysymysten laatimisesta on hyvä.  
0 = Mahdoton vastata 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Siltä väliltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä 
Tarkenna ja perustele. Miten opiskelijoita voisi saada aktiivisemmin mukaan laati-
maan kysymyksiä? Pitäisikö kysymyksen ohessa olla myös vastaus esim. ranskalai-
sin viivoin? 
 
11. Millainen kurssi kokonaisuutena mielestäsi oli? Arvioi asteikolla 1-5. 
1 = Hyvin huono 
2 = Melko huono 
3 = Melko hyvä 
4 = Hyvä 
5 = Erinomainen 
Tarkenna ja perustele. Mikä kurssilla oli sinusta innostavaa? Oliko jotain puudutta-
vaa? Jäikö jotain epäselväksi? Mitä muuta palautetta haluat antaa? Kirjoita tähän. 
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Miten kurssia tulisi mielestäsi kehittää? Oliko luentomuotoinen kurssi mielestäsi hy-
vä? Olisitko halunnut pienryhmätyöskentelyä enemmän? Mikä olisi sinulle mieluisin 
suorittamistapa: tentti, essee vai oppimispäiväkirja? Muuta? Kirjoita tähän. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos palautteestasi! Kooste kurssipalautteesta tulee kurssin blogiin kevään aikana.  
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Liite 4. Tasa-arvotentin arvosteluperusteet 
 
Tehtävässä 1. pisteitä sai sen mukaan, oliko vastauksessa kiteytetty lyhyesti käsitteen 
olennaisimmat merkitykset ja olivatko asiasisällöt oikein. Oikeudellisten käsitteiden 
määrittelyssä ei haettu pykälien toistamista, vaan riitti, jos oli selittänyt asian niin, että 
siitä kävi ilmi, että käsite oli ymmärretty.  
 
Tehtävä 2. Aineistoesseen arvosteluperusteet 
 
Suluissa 5 – 6 op:n suorittajilta edellytetty oheislukemiston käsittely vastauksessa 
 
 (0) Hylätty (0-7 p) 
Vastauksesta ei käy ilmi, että kurssilla käsitellyt asiat on ymmärretty (ja oheisluke-
misto luettu). Vastaus saattaa sisältää runsaasti olennaisia asiavirheitä ja merkittäviä 
väärinkäsityksiä tai painottua pelkästään epäolennaisiin asioihin.  
 
(1) Välttävä  (8 p.) 
Erittäin puutteellinen vastaus, joka kuitenkin sisältää joitakin oikein ymmärrettyjä, 
kurssilla mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asioihin tai sisäl-
tää runsaasti asiavirheitä ja väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin opiskelijan hal-
litsevan opittavan aineiston vähimmäistasolla. Vastauksessa ei viittauksia luentoihin 
(ja oheislukemistoon).  
 
(2) Tyydyttävä (9-10 p.) 
Puutteellinen vastaus, joka kuitenkin sisältää myös oikein ymmärrettyjä, kurssilla 
mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asioihin tai sisältää joita-
kin asiavirheitä tai väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin opiskelijan hallitsevan 
opittavan aineiston perussisällön. Vastauksessa ei viittauksia luentoihin (eikä oheislu-
kemistoon).  
 
(3) Hyvä (11-12 p.) 
Asiallinen kurssilla opittuun (ja oheiskirjallisuuteen) perustuva vastaus, joka kuiten-
kin voi sisältää myös jonkun yksittäisen asiavirheen, väärinkäsityksen tai epäolennai-
sen asian. Opittavan aineiston perussisältö on pääosin hyvin esitetty, mutta ei kovin 
yksityiskohtaisesti tai analyyttisesti. Vastauksessa on joitakin viittauksia luentoihin (ja 
oheiskirjallisuuteen).  
 
(4) Kiitettävä (13-14 p.) 
Hyvä vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, väärinkäsityksiä tai epäolennaisia asioita. 
Opittavan aineiston (ja oheislukemiston) perussisältö ja rakenne on hyvin ymmärretty 
ja esitetty, ja vastaus sisältää jonkin verran olennaista analyysia tai pohdintaa. Vasta-
uksessa on viittauksia luentoihin (ja oheiskirjallisuuteen).  
 
(5) Erinomainen (15-16 p) 
Erinomainen vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, väärinkäsityksiä tai epäolennaisia 
asioita. Opittavan aineiston (ja oheislukemiston) perussisältö ja rakenne on erittäin 
hyvin ymmärretty ja esitetty, ja vastaus sisältää olennaista omaa analyysia tai pohdin-
taa. Esseen rakenne on selkeä ja looginen, asiaa käsitellään analyyttisesti ja monipuo-
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lisesti annetut ohjeet huomioiden. Viittauksia luentoihin ja oheiskirjallisuuteen on 
useita ja kurssilla opittu on dialogissa oman pohdinnan kanssa.  
 
Tehtävä 3.  arviointiperusteet: 
 
 (1) Välttävä (4 p.) 
Erittäin puutteellinen vastaus, joka kuitenkin sisältää joitakin oikein ymmärrettyjä, 
tenttikirjallisuudessa mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asi-
oihin tai sisältää runsaasti asiavirheitä ja väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin 
opiskelijan hallitsevan opittavan aineiston vähimmäistasolla.  
 
(2) Tyydyttävä (5 p.) 
Puutteellinen vastaus, joka kuitenkin sisältää myös oikein ymmärrettyjä, tenttikirjalli-
suudessa mainittuja asioita. Vastaus saattaa painottua epäolennaisiin asioihin tai sisäl-
tää joitakin asiavirheitä tai väärinkäsityksiä, mutta osoittaa kuitenkin opiskelijan hal-
litsevan opittavan aineiston perussisällön. 
  
(3) Hyvä (6 p.) 
Asiallinen tenttikirjallisuuteen perustuva vastaus, joka kuitenkin voi sisältää myös 
jonkun yksittäisen asiavirheen, väärinkäsityksen tai epäolennaisen asian. Opittavan 
aineiston perussisältö on pääosin hyvin esitetty, mutta ei kovin yksityiskohtaisesti tai 
analyyttisesti.  
 
(4) Kiitettävä (7 p.) 
Hyvä tenttikirjallisuuteen perustuva vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, väärinkäsityk-
siä tai epäolennaisia asioita. Opittavan aineiston perussisältö ja rakenne on hyvin 
ymmärretty ja esitetty, ja vastaus sisältää myös joitakin tärkeitä yksityiskohtia ja/tai 
olennaista analyysia tai pohdintaa.  
 
(5) Erinomainen (8 p.) 
Erinomainen tenttikirjallisuuteen perustuva vastaus, joka ei sisällä asiavirheitä, vää-
rinkäsityksiä tai epäolennaisia asioita. Opittavan aineiston perussisältö ja rakenne on 
erittäin hyvin ymmärretty ja esitetty, ja vastaus sisältää paljon tärkeitä yksityiskohtia 
ja olennaista analyysia tai pohdintaa. 
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Liite 5. TA-kurssin koordinaattorin muistilista eli hiljai-
sen tiedon siirtoa 
 

 

• luentosalien varaaminen 

o opetustilojen varauksia voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai varaus-

järjestelmässä (WebTimmi) tehtävän sähköisen varaushakemuksen 

avulla , muista varata myös rästitenttipäivän tila 

o yhteystiedot: Päävaraamo puhelin 191 24500, sähköposti 

tilavaraus@helsinki.fi, avoinna klo 8:00 - 16:00 

o opetustilalaskua varten tarvitset kurssia koordinoivan laitoksen, oppiai-

neen nimen ja koodin 

• luennoitsijoiden kutsuminen vierailuluentosarjaan 

o aloita hyvissä ajoin ja valmistaudu siihen, että muutoksia voi tulla 

(varmuuden vuoksi kannattaa pitää varalla itsellä ylimääräistä luentoa, 

jos joutuu paikkaamaan peruuttanutta luennoitsijaa) 

• opinto-oppaiden kurssitietojen tarkastaminen ja korjauspyynnöt 

o opinto-oppaiden tekstit kannattaa tarkastaa netistä ajoissa ja olla yhtey-

dessä yhteistyölaitosten yhteyshenkilöihin, mikäli opinto-oppaissa on 

virheitä 

• kurssin korvaavuuksien tarkastaminen yhteistyölaitosten kanssa 

o opinto-oppaissa ei välttämättä aina ole näkyvissä kaikkia kursseja ja 

kokonaisuuksia, mitä kurssi korvaa eli kannattaa tarkistaa, myös opin-

topisteissä on ollut vaihteluita 

• kurssin mainonta opiskelijoille 

o opiskelijajärjestöjen ja oppiaineiden sähköpostilistoille viestin saa yh-

teistyölaitosten yhteyshenkilöiden kautta 

• ilmoittautumisten vastaanottaminen  

o kannattaa alkaa rakentaa Excel-tietokantaa, jonne kootaan opiskeli-

jan nimi, opiskelijanumero, mikä on pääaine, mitä aineitta suorittaa 

ja kuinka monta opintopistettä aikoo suorittaa 
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• opiskelijapalautteen kokoamistavan ja vuorovaikutuskeinojen suunnittelu 

o käytäntöä opiskelijapaneelista tai opiskelijapalautetapaamisesta kannat-

taa jatkaa 

o perusta kurssille verkkotyötila yliopiston sisäisille sivuille (jos tämä on 

uutta, varaa siihen aikaa) 

• luennoitsijoiden ajantasaisten palkkio- ja matkalaskulomakkeiden löytäminen 

verkosta/joltain asiasta tietävältä ja verokorttien kerääminen ja toimittaminen 

eteenpäin 

o palkkiolomakekäytäntö oli juuri muuttunut alkuvuodesta 2010: nykyään 

palkkiolomake tulee pyytää luennoitsijalta kahtena kappaleena täytetty-

nä  

o kysy koordinoivan laitoksen osastosihteeriltä, mitkä ovat oikeat lomak-

keet (lomakkeet löytyvät Almasta… jostain, ehkä…) 

o lähetä kurssin loputtua vaikka palautekoosteen ohessa vielä muistutus, 

että kaikki luennoitsijat, joilla luento ei mene omista opetustunneista, 

lähettävät laskun tekemästään työstä  

• läsnäololistan kierrättäminen luennoilla ja poissaolojen seuranta 

o itse kirjasin läsnä- ja poissaolot Exceliin ja kun sallittu poissaolomäärä 

jonkun opiskelijat kohdalla täyttyi, lähetin asiasta muistutuksen, että 

seuraavat poissaolot täytyy korvata kirjoitustehtävällä  – ei suinkaan 

välttämätön homma, mutta näin pysyin itse paremmin kärryillä 

• mahdollisten poissaoloja korvaavien kirjoitustehtävien antaminen, tarkastami-

nen ja seuranta 

o korvaavat kirjoitustehtävät tehtiin ko. poissaolokerran oheislukemistos-

ta (1-2 s,) niin, että opiskelija sai itse vapaasti valita näkökulman teks-

tiin tai referoida sitä 

o edellytin, että korvaavat tehtävät on palautettava ennen tenttiä 

o olisi hyvä antaa palautetta kirjoitustehtävistä, mutta siihen minulla 

ei ollut aikaa ja siten tehtävät toimivat vain kontrollifunktiota var-

ten 
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• tentin suunnittelu, tentin valvonta, tenttien korjaaminen, tenttitulosten ilmoit-

taminen ja raportointi rekisteröitäviksi 

o kaikkeen tähän menee ensimmäisellä kerralla todella paljon aikaa 

o pyydä apua tentin valvomiseen, jos tentti kestää yli kaksi tuntia (sen 

jälkeen on oltava toinen valvoja päästämässä tenttijöitä vessatauoille) 

o lue tenttivastaukset mahdollisuuksien mukaan kerran läpi, jotta näet 

yleistason ja voit alkaa arvioida vastauksia (jos vastauksia on paljon, 

ota vaikka satunnaisotos ja lue ne) 

o itse löysin tenttien ja kurssien arvosteluperusteet Viestinnän laitoksen 

nettisivuilta: http://www.helsinki.fi/viestinta/opiskelu/arvostelu.html 

(TA-kurssin tentissä käyttämäni arvosteluperusteet ovat liite 4.)  

o opiskelijoiden pyynnöstä tenttitulokset ilmoitettiin kurssin blogissa, 

mutta koordinaattorin allekirjoituksella oleva oppiainekohtainen tentti-

tuloslista on toimitettava arkistoimista varten kullekin yhteistyölaitok-

selle 

o kun tulokset ilmoitetaan yhteistyölaitoksille, suorituspäivämääräksi tu-

lee tenttipäivä eikä tenttien arvioimispäivä 

• rästitentin suunnittelu, valvonta ja arviointi ja jälleen tenttien korjaaminen, 

tenttitulosten ilmoittaminen ja raportointi rekisteröitäviksi 

• opiskelijapalautelomakkeiden kerääminen ja koostaminen raportoitavaan muo-

toon 

o sähköisellä palautelomakkeella säästää omaa työtä, mutta luennolla täy-

tettävä palautelomake nostaa vastaamisprosenttia  

o toimita palautekooste myös opiskelijoiden saataville 

• laskutuksen tekeminen koordinointiin menneistä työtunneista: mitä on tehty, 

milloin ja paljonko aikaa on mennyt 

o tähän olisi tietysti hyvä saada joku runko jo ennen kurssin alkua eli mi-

kä on kurssin budjetti  

• näiden lisäksi oli kurssilla pitämieni kolmen luennon suunnittelu ja toteut-

taminen, yksi luennoista oli kurssin viimeinen ns. koontaluento.  


