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Arviointityöryhmän lausunto 
 
Peruskoulutuksen suunnittelutoimikunta päätti kokouksessaan 4.5.2015 perustaa työryhmän laatimaan 
lääketieteen peruskoulutuksen arvioinnin kokonaissuunnitelmaa. Työryhmän jäseniksi nimettiin Eeva 
Pyörälä, Johanna Louhimo, Liisa Peltonen, Terhi Karaharju-Suvanto, Minna Kaila, Jussi Merenmies, Tom 
Pettersson, Timo Kuusi, Taina Joutsenvirta, Leila Niemi-Murola ja opiskelijoiden edustajiksi LK Enni 
Kaltiainen sekä HLK Anna Julkunen.  
 
Työryhmä täsmensi tehtäväkseen suunnitella tiedekunnan opiskelija-arviointia siten, että se parhaalla 
mahdollisella tavalla tukee osaamisen kehittymistä ja toimii välineenä opetuksen kehittämisessä.  
 
Työryhmän määritelmän mukaan arvioinnin tulee perustua siihen, mitä valmistuvan lääkärin on osattava 
työelämässä. Arviointi on keskeinen oppimista ohjaava tekijä. Linjakkaan opetuksen suunnittelun 
mukaisesti arvioinnin tulee olla linjassa osaamistavoitteiden ja oppiaineiden ydinainesanalyysien kanssa. 
Hyvät arviointikäytännöt motivoivat opiskelijaa ja ohjaavat oppimista kohti osaamistavoitteiden 
saavuttamista. Arvioinnin vaatimustason tulee vastata opiskelijoiden opintojen vaihetta ja sille määriteltyjä 
osaamistavoitteita.  
 
Kliinisissä opinnoissa kliinisiä taitoja sekä tietojen soveltamista potilaan hoitoon tulee arvioida käyttäen 
monipuolisia arviointimenetelmiä, sekä kirjallisia arviointeja että näyttökokeita. Tarpeettomia pullonkauloja 
tulee välttää, mutta samalla on varmistettava, että opiskelijalla tulee olla riittävät valmiudet seuraavaan 
vaiheeseen siirtymiseen. Arvioinnin tulee olla pätevää, luotettavaa, läpinäkyvää ja perustua yhtenäisiin 
pelinsääntöihin, joita myös noudatetaan. 
 
Työryhmä piti neljä kokousta, kolme syyslukukaudella ja yhden keväällä. Arvokkaana taustamateriaalina oli 
Michaela Nylundin 2015 keväällä valmistunut, arviointikäytäntöjä kuvaava syventävä tutkielma. Oppimisen 
arvioinnin kehittämisessä otettiin huomioon Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö sekä 
tiedekunnan koulutusta koskevat laadunarvioinnit ja niistä saadut palautteet. 
  
Tietoa arvioinnista myös haettiin tutkimuskirjallisuudesta sekä opiskelijoille ja opettajille tehdyn sähköisen 
kyselyn avulla (liitteet 1, 2 ja 3). Kaikissa kyselyissä vastausprosentti jäi alle 50, mutta tuloksia voidaan pitää 
suuntaa antavina.  
 
Tiedekunnan yhteiset tentit 
 
Tiedekunnan yhteiset tentit ovat tärkeä keino arvioida valmistuvien ammattilaisten työelämäkelpoisuutta. 
Pyrkimyksenä on seurata opiskelijoiden tietojen karttumista ja taata, että opiskelijat ovat saavuttaneet 
ennalta määritellyt osaamisen tavoitteet ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Kaksi ensimmäistä 
vuotta ovat pääsääntöisesti saman sisältöiset LL- ja HLL- koulutusohjelmien opiskelijoille, minkä jälkeen 
koulutusohjelmat eriytyvät. Jo SISU-työryhmän lopullisessa raportissa ehdotettiin kandintentin 
lopettamista ja kliinisen vaiheen opintojaksojen sisäänpääsytenttien lisäämistä. Työryhmä kannattaa tätä 
tiedekunnan jo hyväksymää linjausta. Työryhmä suosittaa tiedekunnan muiden yhteisten tenttien 
säilyttämistä, mutta kaikissa on tarvetta päivitykseen. Koulutusohjelmien johtajat vastaavat siitä, että tentit 
eivät ole yhden henkilön vastuulla, jotta varmistetaan arvioinnin sujuvuus ja jatkuvuus. 
 
Karttuvan tiedon testi (Progress-testi) järjestetään erikseen LL-ja HLL-koulutuslinjan opiskelijoille. Se antaa 
opiskelijalle kuvan oman osaamisen karttumisesta, muttei selvästi tuo esiin tiedollisia katvealueita. 
Tiedekunnalla ei toistaiseksi ole mahdollisuutta aloittaa tukitoimia huonosti menestyville opiskelijoille.  
Toimenpide-ehdotukset: Tällaisenaan testi vaatii huomattavaa panostusta siitä saatavaan hyötyyn nähden. 
Jos se säilytetään, testi tulee saada sähköiseen muotoon. Tarkistetaan, että kaikki kysymykset mittaavat 
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ydinaineksen karttumista. Palautteen tulee tukea opiskelijan omaa oppimista. Selvitetään EBMA:n 
(European Board of Medical Assessors) progress-testiä vaihtoehtona tiedekunnan omalle testille. 
 
EKT (European Knowledge Test), EBMA:n järjestämä testi on kiinnostava, valmistumisvaiheessa olevien LL-
opiskelijoiden koko opiskelun aikana kertynyttä tietoa mittaava uutuus. Pilotti järjestettiin 
tiedekunnassamme marraskuussa 2015 erikseen kutsutulle, vapaaehtoiselle opiskelijaryhmälle. Tulokset 
mahdollistavat kaikki lääketieteen oppialat kattavan tulosvertailun EBMA-ryhmittymän kesken. 
Toimenpide-ehdotus: Syksyllä 2016 tarjotaan kaikille valmistuville LL-opiskelijoille mahdollisuutta osallistua 
testiin. Testiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta sen suoritusta suositellaan muualle EU:n alueelle 
töihin hakeutuvilta. 
 
OSCE (Objective Structured Clinical Examination) järjestetään molempien koulutusohjelmien opiskelijoille. 
HLL-linjalla valtakunnallinen tentti toimii pääsyvaatimuksena kunnalliseen työhön ja palautetilaisuus 
järjestetään aina päivän päätteeksi. Tentti on työläs, mutta hyväksi koettu ja maailmalla laajalti käytetty 
käytännön taitojen arvioinnin muoto. OSCE täydentää hyvin valmistumisvaiheen tietoja mittaavia tenttejä. 
Toimenpide-ehdotukset: Rastien arviointi tulee yhdenmukaistaa siten, että kaikki rastin arvioijat sopivat 
kriteereistä ja sopivat yhtenäisen pisteytyslinjan. Palautetilaisuus tulee järjestää viikon sisällä tentistä, sillä 
opiskelijoille tentistä saatava palaute on tärkeä. Palautetilaisuuden ajankohta ilmoitetaan samaan aikaan 
kun tenttipäivät. 
 
Kliinisen vaiheen kirjallinen lopputentti on käytössä vain LL-koulutuslinjan opiskelijoilla. Se on 
periaatteessa hyvä käytäntö varmistamaan, että kaikki valmistuvat opiskelijat ovat saavuttaneet 
ydinainesanalyysissa mainitut tiedolliset oppimistavoitteet. Jotta vastaustekniikka ei saisi kohtuuttoman 
suurta merkitystä, tenttikysymysten laatijat tarvitsevat hyvän ohjeistuksen alueen rajaamiseksi ja 
opiskelijoiden ohjeistamiseksi. Tällä hetkellä väittämien osuus on tenttiaikaan nähden suuri. 
Toimenpide-ehdotukset: Tentin suunnittelu, toteutus ja arviointi tulee erikseen arvioida ja päivittää. Kaikki 
kliinisen vaiheen erikoisalat tulee ottaa tenttiin mukaan, jotta sen avulla voitaisiin mitata 
valmistumisvaiheen tiedollista osaamista. Suuret erikoisalat ovat aina mukana ja muiden kysymyksiä 
otetaan mukaan vaihdellen siten, ettei tenttiä laajenneta nykyisestä. Kysymysten painopisteen tulee olla 
keskeisten oppimistavoitteiden mukaisten tietojen soveltamisessa. Tenttiä kehitetään ottamalla mukaan 
erilaisia kysymystyyppejä (avainasiakysymykset, lyhytesseet, erilaiset monivalintakysymykset). 
 
 
Oppiaineiden järjestämät ja integroidut tentit 
 
Tiedekunnassa tutkinnonuudistusta valmistelleen SISU-työryhmän linjauksen mukaan pyritään lisäämään 
kliinisille aloille sisäänpääsytenttejä, joita tehdään entistä enemmän yhdessä alkuvuosien opettajien 
kanssa. Sisäänpääsytenttien tulokset voidaan tarvittaessa ottaa huomioon loppuarvosanaa annettaessa, 
mutta tentin läpäisy ei kuitenkaan saa olla ehtona opintojaksolle osallistumiselle. Etenkin ongelmalähtöistä 
oppimismenetelmää sovellettaessa on pikatestejä jo käytetty oppimisen edistämiseen ja motivointiin. 
 
Kyselyjen tulokset  
Sekä opettajien että opiskelijoiden vastauksista käy ilmi, että tiedekunnassa käytettävä arviointi on pääosin 
summatiivista, lääketieteen puolella selvemmin kuin hammaslääketieteen linjalla. Opettajat raportoivat 
käyttävänsä myös formatiivista arviointia, mutta opiskelijoiden vastaukset eivät antaneet tälle vahvistusta.  
 
Tavallisimmin käytetään lyhytesseitä, monivalintakysymyksiä ja perinteisiä esseitä. Hammaslääketieteen 
opiskelijoiden arviointi on selvästi monimuotoisempaa kuin lääketieteen linjalla. Opiskelijat olivat melko 
tyytyväisiä siihen, miten tentit mittaavat jakson aikana kertynyttä tietoa. Vapaissa kommenteissa korostui 
närkästys yksityiskohtien kysymistä kohtaan, vaikka opiskelijat keskimäärin olivat tyytyväisiä ydinaineksen 
painottumiseen tenttikysymyksissä. Opiskelijat toivoivat lisää välitenttejä ja käytännön tenttejä. 
Sisäänpääsytentit ovat harvinaisia ja epäselvää on toimintatapa, jos opiskelijan sisäänpääsytentti hylätään.  
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Sähköisiä tenttejä käytetään vähän, mutta opiskelijat toivoivat niitä lisää erityisesti välitenteiksi. 
Tiedekunnan arvioinnissa otetaan käyttöön monipuoliset sähköiset arviointikäytännöt hyödyntäen 
yliopiston sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Moodle). Sähköisten tenttien hyötynä on mm. 
paperittomuus, vastausten kirjoittamisen ja lukemisen helpottuminen sekä tenttiaikojen joustavuus. 
 
Palautetta opiskelijat raportoivat saavansa harvoin ja tenttituloksia joudutaan usein odottamaan pitkään. 
Suurin osa opettajista katsoi, että tentin tarkastukseen sallittu aika on heidän yksikössään määritelty. 
Vastausaika on määritelty yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä. Suurin osa vastanneista 
opettajista myös raportoi, että heidän yksikössään on saatavilla mallivastaukset. Opiskelijoilta ei saatu 
tähän vahvistusta. Opiskelijoiden vapaissa kommenteissa korostui mielenkiinto mallivastauksia kohtaan, 
jotta opiskelija voisi itse arvioida vastauksensa osuvuutta.  
 
Toimenpide-ehdotukset: Sisäänpääsytenttejä tulee saada lisää kliinisille jaksoille. Palautteen antoon tulee 
kiinnittää huomiota ilmoittamalla tentin tarkastusaika ja arviointikriteerit etukäteen sekä antamalla 
opiskelijoille vastausanalyysi toivotunlaisesta vastauksesta. Kuulustelujen tulosten julkistamisessa on 
noudatettava yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntöä. Näyttötenttejä tulee kehittää ja lisätä 
kummankin koulutusohjelman opiskelijoille. Tenttejä kehitetään ottamalla mukaan erilaisia 
kysymystyyppejä (avainasiakysymykset, lyhytesseet, erilaiset monivalintakysymykset). Arvioinnissa tulee 
pyrkiä hyödyntämään moninaisesti sähköisiä tenttimuotoja, kuten soveltavia verkkotenttejä, 
automaattisesti tarkastettavia monivalinta- ja laskutehtäviä, joustavia akvaariotenttejä, valvottuja tuo-
omat-laitteet tenttejä ym. 
 
 
Tenttien arviointiasteikko ja hylkäyskriteerit 
 
Tiedekunnan arvioinnissa käytetään hyväksytty/hylätty tai numeraalista arviointia, tenttityypistä riippuen ja 

oppialan oman päätöksen mukaan. Arvosanojen käyttö vaihtelee yliopiston virallisen 1-5 arviointiasteikosta 

jakson omiin pisteytyksiin. Ns. nollasääntö eli tentin hylkäys yhden nollavastauksen takia on ollut käytössä 

sekä yhden että usean eri oppialan integroiduissa tenteissä. Jaksokuulustelujen tarkoituksena on mitata, 

onko opiskelija saavuttanut koko jakson keskeiset osaamistavoitteet, osaako hän soveltaa tietoa ja onko 

tietotaso riittävä seuraavaan vaiheeseen edettäessä. Kliinisten opintojaksojen sisäänpääsytenttien avulla 

varmistetaan ja aktivoidaan perustieteiden keskeinen osaaminen.  

 
Kyselyjen tulokset 
Opettajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että tentin hylkäysperusteet ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen. 
Opiskelijoista puolet oli samaa mieltä. Lähes kaikki opettajat katsoivat, että opiskelijoille oli ilmoitettu 
yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä tentin hylkäykseen liittyvissä asioissa. Opiskelijoiden kokemuksen 
mukaan tässä oli suurta vaihtelua. Uusintatenttejä järjestetään niin usein, ettei työryhmä katsonut 
tarpeelliseksi määrittää tulosten ja uusintatentin välistä aikaa. 
 
Yläkurssilaiset olivat alakurssilaisia tilastollisesti merkitsevämmin sitä mieltä, että tentin hylkäysperusteet 
on kirjattu opinto-opastekstiin. Opettajien vastauksissa tavallisin syy tentin hylkäykseen on liian vähäinen 
pistemäärä, mutta myös ns. nollasääntö on yleisesti käytössä. Lääketieteen linjalla on tavallisempaa hylätä 
tentti potilasta vahingoittavan hoidon vuoksi kuin hammaslääketieteen linjalla. Vapaissa kommenteissa 
opiskelijat tukivat nollasäännön säilyttämistä ydinosaamista mittaavissa tapauksissa ja sellaisissa, joissa 
potilas olisi vahingoittunut hoidon seurauksena. Opettajien vastauksissa ei kannanottoja ollut. 

 
Toimenpide-ehdotukset: Kirjallisissa tenteissä suositellaan käytettäväksi asteikkoa 0-5, jossa 
arvosanojenmerkitys on seuraava 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 
= hylätty. Näyttökokeissa, harjoitustöissä ja jaksoilla, joilla ei järjestetä tenttiä, voidaan käyttää arvosanaa 
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hyväksytty/hylätty. Nämä arvosanat sopivat parhaiten valinnaisiin tai juonteenomaisiin jaksoihin sekä 
taitoja mittaavaan arviointiin. Jos hyväksytty-hylätty asteikkoa käytetään kirjallisissa jaksotenteissä, on 
opiskelijoilla oltava mahdollisuus saada tieto omista tenttipisteistään oman osaamisensa arvioimiseksi.  

Hylkäysperusteet tulee kirjata opinto-oppaan jaksokuvaukseen. Nollasääntöä voidaan soveltaa kysymyksiin, 
jotka mittaavat oppialan keskeistä osaamista (ydinainesanalyysin taso A1) ja/tai jos opiskelijan osaamisen 
puute voi aiheuttaa potilaalle pysyvää haittaa tai kuoleman. 
 
Arviointityöryhmän suositukset 
 
Arviointityöryhmä suosittaa oppimisen arvioinnin kehittämistä lääketieteellisen tiedekunnan 
koulutuslinjoilla seuraavasti:  
 
Kaikissa tiedekunnan tenteissä painotetaan opintojakson keskeisten osaamistavoitteiden mukaisten 
tietojen, taitojen ja ammatillisuuden arviointiin, sen saavuttamiseen ja soveltamiseen. 
 
Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuslinjojen standardoitu näyttötentti OSCE on tärkeä osa 
arviointijärjestelmää. Niitä jatketaan ja kehitetään. 
 
Kliinisen osaamisen arviointiin kehitetään kirjallisten arviointien lisäksi muita näyttökokeita OSCEn lisäksi.  
 
Kliinisen vaiheen lopputentti lääketieteen koulutusohjelmassa ehdotetaan säilytettäviksi, mutta sen 
suunnittelu, toteutus ja arviointi tulee päivittää. 
 
Kirjallisten tenttien kysymystyyppejä laajennetaan ja pyritään siirtymään monimuotoiseen arviointiin. 
Esseekysymysten ja oikein-väärin -väittämien lisäksi otetaan käyttöön erilaisia kysymystyyppejä.  
 
Progress-testin kysymykset tulee päivittää nykyisen ydinainesanalyysin mukaiseksi. Testin merkitys osana 
oppimisen arviointijärjestelmää arvioidaan vuoden 2016 loppuun mennessä.  
 
Opintojaksojen aikana oppimista tukevaa arviointia kehitetään lisäämällä rakentavaa ja korjaava palautetta.  
 
Kliinisten opintojaksojen sisäänpääsytenttien avulla varmistetaan ja aktivoidaan perustieteiden keskeinen 
osaaminen. Tulos voidaan ottaa huomioon loppuarvosanaa annettaessa, mutta tentin läpäisyn ei pidä olla 
kurssille pääsyn ehto. 
 
Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaisesti tenttitulokset tulee ilmoittaa opiskelijoille hyvissä ajoin 
ennen seuraavaa saman kuulustelun suoritustilaisuutta tai siihen ilmoittautumista, viimeistään kuukauden 
kuluttua kuulustelusta.  
  
Uusintoja tulee järjestää kaksi saman lukukauden aikana, jos se on logistisesti mahdollista. Uusintaan 
ilmoittautuminen katsotaan tenttiin osallistumiseksi, ellei poissaoloon ole pätevää syytä (mm. 
sairastuminen). 
 
Julkaistavissa tenttituloksissa ilmoitetaan arvostelu opiskelijanumeroittain. Tenttitulosten yhteydessä tulee 
ilmoittaa opiskelijoille tehtävän keskeisiä asioita koskeva vastausanalyysi ja/tai arviointikriteerit. 
 
Tiedekunnan tenttien numeraalisissa arvioinneissa käytetään pääsääntöisesti yliopiston virallista asteikkoa 
1-5. Oppialan tulee ilmoittaa opinto-oppaan opintojaksokuvauksessa, arvioidaanko tentti periaatteella 
hyväksytty/hylätty vai käytetäänkö numeraalista asteikkoa 1-5.  
 
Tenttien hylkäysperusteet tulee kirjata opinto-oppaan opintojaksokuvaukseen ja samalla ilmoittaa henkilöt, 
joihin opiskelijat voivat olla yhteydessä arviointia koskevissa kysymyksissä.  
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Ns. nollasääntöä voidaan soveltaa ydinaineksen osaamista mittaavissa tehtävissä sekä silloin, jos opiskelijan 
osaamisen puute voi aiheuttaa potilaalle pysyvää haittaa tai kuoleman.  
 
Jos opiskelijan tenttisuoritus ja saman tentin kaksi uusintaa hylätään, opintojaksovastaava kutsuu 
opiskelijan keskusteluun mahdollisten tukitoimenpiteiden tarpeen selvittämiseksi. 

 
Koulutusohjelmien johtajat vastaavat siitä, että tentit eivät ole yhden henkilön vastuulla, jotta varmistetaan 
arvioinnin sujuvuus ja jatkuvuus. 
 
Tiedekunnassa otetaan käyttöön sähköiset arviointimenetelmät osana tiedekunnan arviointikokonaisuutta.  
 
Lukukaudelta toiselle siirtymisen edellytykset säilytetään sellaisina kuin ne on määritelty tiedekunnan 
pysyväismääräyksissä.   
 
 
Helsingin yliopiston arviointia koskeva johtosääntö 

 Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö (HY:n hallituksen hyväksymä 15.4.2015) 
https://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/tutkinto-ja_oikeusturvajohtosaanto_2015.pdf 
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