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1. Johdanto 
 
 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos myönsi RutiiNiksi – hankkeelle kolmivuotisen rahoituksen (2011 – 

2013), jonka tavoitteena on kehittää tutkimuksen ja koulutusarvioinnin kautta koulutusohjelma, joka 

tukee uuden tunnistamisen ja puheeksi ottamisen lomakkeen käyttöönottoa. Tässä 

kehittämistehtävässä keskitytään opetuksellisiin ja ohjauksellisiin elementteihin, jotka tukevat 

oppimista ja vievät teorian käytäntöön.  

Koulutusohjelmaa pilotoitiin vuonna 2012 hankkeeseen valikoituneiden neuvoloiden (pilotti1 ja 

pilotti2) lisäksi Metropolian ammattikorkeakoulussa, jotta täydennyskoulutuksen ohjelmaa ja 

materiaaleja voitaisiin myös hyödyntää osana ammatillista opetusta. 

Vuoden 2012 koulutusohjelmassa keskityttiin opetettavan aineksen rinnalla aitoihin työelämän 

esimerkkeihin ja niiden läpikäymiseen valitsemalla sopivat aktivoivat menetelmät tiedon 

käsittelemiseksi. Huomio kiinnittyy siihen, mitä oppimiseen liittyviä tekoja neuvolan henkilöstöltä on 

vaadittava oppimistilanteissa, jotta parisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen on luontevaa ja 

yhdenmukaista ja että ammattihenkilöstö osaa toimia niin ennaltaehkäisevästi kuin puuttumista 

vaativissa tilanteissa.    

Koulutusohjelmalle esitettyjä kehittämiskysymyksiä olivat Mitkä opetettavat asiat nousevat 

koulutuksessa tärkeimmiksi – mistä ei niinkään tarvittu tietoa? Miten yhteistoiminnalliset 

menetelmät soveltuivat aihealueen opettamiseen lähiopetuksessa/verkossa, Olisiko 

koulutusohjelman mahdollista toteuttaa kokonaan verkossa? Jos on, niin mitä 

ponnistuksia/erityishuomioita se vaatii? Koulutusohjelman kehittämisessä tehdyt tärkeimmät 

havainnot ovat, että aktivoivat yhteistoiminnalliset menetelmät toimivat erinomaisesti teorian 

sisäistämisen välineinä sekä konkreettisten ratkaisujen apuvälineinä. Sisältöalueet muotoutuvat sen 

mukaisesti kuin koulutukselle/opetukselle on aikaa. Näin ollen opetettavalle ainekselle on tässä 

kehittämistehtävässä tehty ydinainesanalyysi sen mukaisesti mitä on tiedettävä, mitä on hyvä tietää 

ja millä ainekselle voi syventää tietoutta oman mielenkiinnon mukaisesti. Koulutusohjelman verkko-

osuus on edelleen mahdollinen, mutta tätä koulutusohjelmaa ei välttämättä suositella toteutettavan 

kokonaan verkossa aihealueen arkaluontoisuuden takia.  

Lopuksi on esitetty vuoden 2013 koulutusohjelma, joka on lyhyempi kuin aineiston analyysi antaa 

ymmärtää koulutusohjelman laajuudesta.  Tämä johtuu siitä, että Terveyden edistämisen 

määrärahaa myönnettiin hankkeelle vähemmän kuin koulutukseen oli alun perin varattu ja näin 

ollen koulutusohjelmaa oli supistettava. 
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2. Toimintaympäristön kartoitus 

 
 

2.1. Koulutusohjelman kehittämisen taustaa 
 
 

2.1.1. RutiiNiksi – hankkeen tavoitteet ja aikaisempi tutkimus 
täydennyskoulutusohjelman taustalla 

 
RutiiNiksi (varhainen puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan äitiys- ja lastenneuvoloissa) -

hanke on syntynyt tarpeesta tutkia, arvioida ja jatkokehittää äitiys- ja lastenneuvoloissa käytettyjä 

parisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puheeksi ottamisen menetelmiä.  RutiiNiksi – hankkeelle on 

myönnetty kolmen vuoden (2011 – 2013) TE – rahoitus. 

RutiiNiksi -hankkeessa tavoitteena on kehittää yhtenäinen valtakunnallinen parisuhdeväkivallan 

tunnistamisen lomake/menetelmä puheeksi ottamisen ja väkivaltaan puuttumisen välineeksi. 

Menetelmän käyttöönottamiseksi kehitetään täydennyskoulutusohjelma. 

Täydennyskoulutusohjelman kehittämistyössä huomioidaan uusin tutkimustieto ja 

yhteistoiminnalliset menetelmät oppimisen prosessin tukena lähi- ja verkko-opetuksessa. Uusinta 

tutkimustietoa neuvolan terveydenhoitoon soveltuvasta menetelmästä on varsin vähän. Suomessa 

asiaa ei ole tutkittu vuoden 2004 jälkeen, joten jo olemassa olevan menetelmän (Perttu 2004) 

käyttöönottamisen mahdollisuuksista ja haasteista ei tiedetä. Myöskään vuoden 2004 jälkeisestä 

neuvoloiden terveydenhoitajien ja lääkäreiden koulutuksesta ja/tai koulutustarpeista ei ole ollut 

kansallista tietoa ennen tätä hanketta. 

Toisaalta tiedetään, että perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja 

varhainen puuttuminen ovat haastavaa toimintaa neuvoloiden työntekijöille. Englantilaisen 

äitiysneuvolatutkimustulosten mukaan väkivallasta kysyminen on asiakkaiden mielestä 

hyväksyttävää, jos ilmapiiri on luottamuksellinen ja puheeksi ottaja on väkivaltakysymyksiin  

koulutettu neuvolatyöntekijä. Tutkimus lisää tietoa siitä, kuinka vääränlainen tapa lähestyä 

parisuhdeväkivaltaa kokenutta asiakasta neuvolassa saattaa tuottaa enemmän harmia kuin hyvää. 

Yhteiset menettelytavat, täydennyskoulutus, resurssit ja rakenteellinen tuki vaikuttavat 

neuvolahenkilöstön mahdollisuuksiin ja haluun kysyä väkivallasta. (Bacchus ym. 2002.)  Myös Torres-

Vitolasin ym. (2010) tutkimuksessa todetaan, että neuvolan henkilökunnan koulutus onkin 

välttämätöntä parisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi. 

Täydennyskoulutusohjelman tarvetta on myös kartoitettu RutiiNiksi – hankkeessa tehdyllä 

tutkimuksella ”Parisuhdeväkivaltaa kokeneet asiakkaat äitiys- ja lastenneuvoloissa – asiakkaiden 

kokemukset kysymisestä ja jatkohoidon toteutumisesta”. Tutkimuksen alustavat tulokset tukevat 

erityisesti edellä mainittujen tutkijoiden löydöksiä siitä, kuinka kysymisen ilmapiirin on oltava 

luotettava. Luotettavuus ja ammattimaisuus sekä parisuhdeväkivallan kysymisen rutiininomaisuus 

ovat tärkeitä neuvolan terveydenhoitajan ominaisuuksia, jotta asiakas uskaltaa ja/tai haluaa kertoa. 

Parisuhdeväkivallan taakse verhoutuu häpeä ja kulissien ylläpito, joten terveydenhoitaja ei voi antaa 

itsestään epävarmaa kysyjän kuvaa.  
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Voidaan todeta, että neuvolan terveydenhoitajat ovat keskeisessä asemassa 

parisuhdeväkivalatilanteiden tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa ja väkivaltatilanteisiin 

puuttumisessa, sillä äitiys- ja lastenneuvolapalvelut tavoittavat lähes kaikki lasta odottavat perheet 

ja alle kouluikäisten lasten perheet. Neuvoloidenkautta saavutetaan tehokkaasti parisuhdeväkivallan 

riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita, sillä äitiysneuvolapalveluista jää pois vain noin 0.2–0.3 prosenttia 

(THL, syntymärekisteri 2009) ja lastenneuvolapalveluita käyttämättömiä on arviolta 0.5 prosenttia 

(Leino ym. 2007).  Joka kolmas isä osallistuu äitiys- tai lastenneuvolan vastaanottokäynneille yhdessä 

kumppaninsa kanssa (Hakulinen-Viitanen ym. 2005; STM 2008). 

Parisuhdeväkivallan riskiryhmää ovat erityisesti nuoret naiset, avoliitossa olevat naiset ja pienten 

lasten äidit (mm. Perttu 2004).  Tähän liittyen koulutusohjelmassa on huomioitava tämänhetkinen 

yhteiskunnallinen keskustelu sekä tutkimukset naisiin ja miehiin kohdistuvasta väkivallasta.   

 
 

2.1.2.   VNA (338/2011) perustelee koulutusohjelman laatimisen ajankohtaisuutta 
 
 
Täydennyskoulutusohjelman kehittämiseen painostaa myös kansallisesti Valtioneuvoston asetus 

neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelu-terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 

terveydenhuollosta 338/2011). Asetuksen mukaan perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistaminen ja 

puheeksi ottaminen liittyy äitiys- ja lastenneuvoloiden keskeiseen tavoitteeseen edistää lasten ja 

perheiden hyvinvointia ja terveyttä.   Asetus (338/2011) velvoittaa terveydenhoitajien ja lääkärien 

puuttuvan myös perhe- ja parisuhdeväkivaltaan. (Finlex.) 

Valtioneuvoston asetuksen (338/2011) tarkoituksena on tehostaa ehkäisevää toimintaa siten, että 

lasten, nuorten ja perheiden terveysneuvonnat ja terveystarkastukset ovat yhdenmukaisia, 

suunnitelmallisia ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia. Lisäksi asetuksen mukaisella 

toiminnalla autetaan ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja vähentämään alueellista 

eriarvoisuutta. Asetuksella vahvistetaan terveyden edistämistä. (STM 2009:20.) 

Valtioneuvoston asetuksessa (338/2011) määritetty laajennettu terveystarkastus luo haasteen, 

kuinka koko perhe huomioidaan yhteisillä tarkastuksilla. Yhteiset tarkastukset tuovat lisähaasteita 

väkivallasta kysymiseen. Toisaalta laajennetut terveystarkastukset ja asetuksen tuomat velvoitteet 

mahdollistavat koko perheen kuulemisen. Asetuksen soveltamisohjeissa kehotetaan henkilöstön 

osaamisen kehittämistä koulutuksin, sillä asetuksen velvoitteet lisäävät terveydenhoitajan, kätilön ja 

lääkärin sekä suun terveydenhuollon henkilöstön työn vaativuutta. Lisäksi asetuksen toimeenpano 

edellyttää moniammatillisen yhteistyön kehittämistä sekä tietosuojakysymysten huomi oon 

ottamista. (STM 2009:20.) 

 
 

2.2. Vuoden 2004 täydennyskoulutusohjelman tarkastelua   
 
Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa vuosina 2000–2002 etsittiin hyvää 

tapaa tunnistaa, kohdata ja ottaa puheeksi naisten kokema väkivalta parisuhteessa. Tulosten 

mukaan vuonna 2000 äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaana olevista naisista 18 prosenttia oli 

kokenut joskus nykyisessä parisuhteessaan väkivaltaa. Vuonna 2002 naisista 11 prosenttia kertoi 
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olleensa joskus väkivallan kohteena raskauden aikana ja 11 prosenttia oli ollut väkivallan kohteena 

synnytyksen jälkeen lapsen ollessa alle vuoden vanha. Naisten omien arvioiden mukaan kolmannes 

lapsista oli joutunut jollakin tavoin todistamaan väkivaltaa. Lapset olivat nähneet tai kuulleet 

väkivaltaa tai joutuneet sen kohteeksi.  (Perttu 2004.) 

Hankkeen tulosten perusteella kehitettiin toimintamalli parisuhdeväkivallan tunnistamiseksi ja 

ehkäisemiseksi äitiys- ja lastenneuvolassa. Hankkeessa keskityttiin siihen, että neuvoloissa 

tunnistettaisiin erityisesti parisuhdeväkivallan riskiryhmiä (18–24 -vuotiaat ja avoliitossa olevat 

naiset, joilla on alle 7-vuotiaita lapsia), kehitettäisiin erilaisia tukitoimia raskaana oleville naisille ja 

pienten lasten äideille sekä annettaisiin heille tietoa parisuhdeväkivallasta ja sen vaikutuksista 

väkivallan kokijaan ja perheessä oleviin lapsiin. Hankkeessa kehitettiin lomake tunnistamisen, 

kysymisen ja puuttumisen välineeksi. Lomake suunniteltiin täytettäväksi yhdessä raskaana olevien 

naisten kanssa viimeistään raskauden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana ja äitien kanssa 

viimeistään nuorimman lapsen ollessa 6 kuukauden ikäinen. (Perttu 2004.)  

Hankkeessa kehitetyn tunnistamisen, kysymisen ja puuttumisen toimintamallin ympärille kehitettiin 

koulutusohjelma. Koulutuksen vähimmäispituudeksi suositeltiin kolmea päivää (3x7h) ja sen 

sisältöalueet on suunniteltu tukemaan seulontalomakkeen käyttöönottoa (tunnistamista, puheeksi 

ottoa) ja parisuhdeväkivaltaan puuttumista (mitä toimia parisuhdeväkivallan ilmenemisestä johtuu). 

(Perttu 2004.) 

  
Suositeltava koulutussisältö ennen seulontalomakkeen käyttöönottoa (Perttu 2004) 
 
 

Mitä on naisiin kohdistuva väkivalta? 
- Väkivallan muodot ja piirteet 
- Parisuhdeväkivallan yleisyys Suomessa 

 
Naiseen kohdistuva väkivalta raskauden aikana ja pienten lasten perhevaiheessa 
 
Naisen ja lasten traumatisoituminen 

- Väkivallan tunnistaminen 
- Uhrin kokemukset 
- Trauman akuutit reaktiot ja pitkäaikaiset oireet (PTSD) 

 
Uhrin kohtaaminen ja tukeminen 

- Väkivallasta kysyminen ja keskustelu äitiys- ja lastenneuvolassa 
- Kysyminen jokapäiväiseksi käytännöksi - seulontamittari apuvälineenä 
- Naisen tukeminen 
- Uudelleen uhriutumisen ehkäiseminen 
- Uhrin turvallisuus ja turvasuunnitelma 
- Neuvoloissa esiin tulevat erityiskysymykset 

 
Pari- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö 

- Rikosilmoituksen tekeminen 
- Rikoslaki ja seksuaalirikoslaki 
- Lähestymiskielto 
- Lastensuojelulaki 
- Lainsäädännön merkitys asiakastyössä 
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Uhrin tutkiminen, väkivallan kirjaaminen ja raportointi 

- Uhrin tutkimisen hyvät käytännöt 
- Miten kirjataan asiakirjoihin 
- Salassapitosäännökset ja niiden merkitys 
- Tiimityöskentely omalla työpaikalla 

 
Väkivaltaisesti käyttäytyville tarkoitetut palvelut ja toimintaperiaatteet 
 
Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa 
 
Työntekijän ammattitaidon ylläpitäminen ja voimavarat 
 

 
2.2.1. Koulutusohjelmasta tukea uudelle aikakaudelle 

 
Vuoden 2004 koulutusohjelmassa keskitytään tutkimuksesta (Perttu 2004) esiin nousseisiin 

ongelma-alueisiin. Tutkimushankkeen koulutusosiossa huomioidaan ne kohdat, joihin 

terveydenhoitajat tuntevat tarvitsevansa lisäkoulutusta ja seikat, jotka korostuvat 

parisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille tehdystä kyselystä.  

Koulutusohjelma on rakennettu tukemaan naisiin kohdistuvan väkivallan ymmärrystä mm. väkivallan 

yleisyyden kautta. Ohjelmassa on huomioitu kuinka naisten voi olla vaikea puhua kokemastaan 

väkivallasta ja työntekijät puolestaan saattavat tuntea arkuutta ottaa asian esille (vrt. uhrin 

kohtaaminen ja tukeminen osio). Ennaltaehkäisyn näkökulma on huomioitu sillä, että 

koulutusohjelman teoriaosuudet tukevat ja esittelevät työvälineitä parisuhdeväkivallan 

riskitekijöiden tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi.  Myös lainsäädäntö, uhrin tutkiminen ja 

vammojen dokumentointi, lasten traumatisoituminen, väkivallan tekijän hoitoon saattaminen ja 

viranomaisyhteistyö sekä terveydenhoitajien (sekä kätilöiden ja lääkärien) omat voimavarat on 

huomioitu. 

Koulutusohjelma on esitetty teoriamuotoisena, tärkeitä ja laajoja aihealueita esittelevänä 

lähiopetuskokonaisuutena (Perttu 2004, s. 107).  Koulutusohjelmassa huomioidut elementit 

nousevat vielä tänäkin päivänä esille niinä asioina, jotka tarvitsevat lähempää tarkastelua 

koulutuksen kautta. Näin ollen koulutusohjelman runko (esitetyt aihealueet) on hyödynnettävissä 

uuden koulutusohjelman luomisessa/kehittämisessä.   

 
2.2.2. Haasteet uuden koulutusohjelman rakentamiselle 

 
Kuten edellä todetaan, vuoden 2004 koulutusohjelmaa on tärkeä tarkastella kehittäessä 

koulutusohjelmaa. Toisaalta koulutusrungossa ei määritellä, ovatko kaikki sisältöalueet esimerkiksi 

neuvoloiden lääkäreille välttämättömiä tai onko koulutus tarkoitettu sekä lääkäreille että 

terveydenhoitajille. Koulutusohjelman pituus on määritelty kolmen päivän pituiseksi, mutta 

ohjelmaa ei ole jaksotettu siten, että se kuvaisi kuinka paljon aikaa kullekin aihealueelle tulisi  antaa.    

Koulutusohjelmassa ei myöskään kuvata tarkemmin sitä, millaisin keinoin opetetaan ja mikä on 

lomakkeen/menetelmän käytön oppimisen edellytys tai millaisin tekoja toimintamallin (hoito- ja 

palveluketjujen) rakentaminen omassa kunnassa/työyhteisössä edellyttää. Nyky-yhteiskuntaan liittyy 
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vahvasti myös tieto- ja viestintätekniikan hallitseminen opetuksen areenana. Tätä tulee tutkiskella 

tarkemmin, jotta yhä useamman osallistujan on ajasta ja paikasta riippumatta mahdollista osallistua 

koulutukseen. Lisäksi koulutusohjelmassa on keskitytty vain sisältöalueisiin määrittämättä 

tarkemmin, mitä on tiedettävä, mitä on hyvä tietää ja mitkä ainekset ovat täydentävää tietoa.  

Aineistolle onkin hyvä tehdä ydinainesanalyysi. 

 

2.3. Ydinainesanalyysi 
 

Täydennyskoulutusohjelman kehittämisessä ydinainesanalyysiä perustellaan sillä, että 

koulutusohjelmassa on hyvä huomioida täydennyskoulutuksen lisäksi ammattikorkeakoulujen ja 

ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmat. On selvää, että parisuhdeväkivallan tarkastelussa 

pelkkä täydennyskoulutus ei riitä, vaan asiat olisi opittava jo ammatillisen koulutuksen yhteydessä, 

ennen kenttätyöskentelyä. Valmiilla koulutusohjelmalla voidaan helpottaa pääsyä 

ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Lisäksi on otettava 

huomioon, että hankkeen päätyttyä koulutusta saatetaan tilata lyhyempänä kuin sen suositus on. 

Tämän vuoksi uudessa koulutusohjelmassa on mietittävä enemmän sen runkoa, pituutta, 

koulutuksen luonnetta ja oppimisen edellytyksiä.  

Koulutusohjelman kehittämisessä käytetään havainnollistavana kaavana Ydinainesanalyysiä, jolla 

arvotetaan opittavaa ainesta erilaisiin luokkiin (Katri Aaltosen luento 30.9.2012). Ydinainesanalyysi 

on erittäin tärkeä silloin kun on liikaa asiaa yhdessä kurssissa ja siitä tulee liian laaja suhteessa 

käytettävissä olevaan aikaan. Näin ollen koulutuksen sisältö eritellään kolmeen eri luokkaan. 

 Ehdottomasti osattava (Must know): aines on välttämätön asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta 

 Osattava hyvin (Should know): täydentävä aines, perusainesta selittävää, ymmärrystä 
laajentavaa, mutta ei välttämätöntä tavoitteiden saavuttamisen ja ymmärtämisen kannalta 

 Erityisosaaminen (Nice to know): perusosaamisen ylittävät ainekset, syventävää tietoa 
 

Ydinainesanalyysissä tulee myös huomioida koulutuksen kuormittavuus ja suhteutettava kirjallisuus, 

luennot, tehtävät jne. käytettävissä olevaan aikaan.  Myös älyllistä kuormittavuutta tulee haastaa 

suhteessa koulutuksen kuormittavuuteen: onko opetettava aines tarpeeksi haastavaa vai liian 

kuormittavaa ja mikä aines on sopivaa sekä terveydenhoitajille ja lääkäreille ja mistä osioista näiden 

kahden ammattikunnan tulee tietää (harjoittaa itseään) toistaan enemmän. 

Lisäksi itse koulutustilanteissa on kiinnitettävä huomiota esitellyn aineksen ja sen oppimisen väliseen 

suhteeseen. Huomiota on siis kiinnitettävä ydinainesanalyysin lisäksi osaamistasoon eli miten 

opintosisällöt tulee osata. Tähän analyysiin soveltuu hyvin osaamisen taksonominen tarkastelu. 

(Helander 2009, vrt Bloomin taksonomia.) 

 soveltaminen - osaa ottaa parisuhdeväkivallan puheeksi terveystarkastuksissa ja osaa 
puuttua tilanteeseen (osaa käyttää tietoa) 

 ymmärtäminen - osaa kohdata asiakkaan (osaa tunnistaa parisuhdeväkivaltaa, erotella sen 
muista huolta aiheuttavista tilanteista) 
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 tietäminen - kuullut/ nähnyt (tietää että parisuhdeväkivaltaa on olemassa, esimerkiksi 
tunnistaa tilanteen kollegan kuvailemana) 

 

Ydinainesanalyysin läpikäyneessä koulutusohjelmassa tullaan esittelemään kunkin aihealueen 

teoriapohja ja käytetyt yhteistoiminnalliset menetelmät. Teoriaa ja yhteistoiminnallisia menetelmiä 

testataan sekä lähi- että verkko-opetuksessa ja tuloksia hyödyntäen kehitetään hankkeen viimeisen 

vuoden koulutusohjelma, jota pilotoidaan valtakunnallisesti syksyllä 2013 (ks. luku 10).    

 
2.4. Kokemuksellisen ja mielekkään oppimisen teoriat yhteistoiminnallista oppimista 

tarkastellessa   
 
 
Yhteistoiminnallista oppimista ja menetelmiä oppimisen tukena on hyvä tarkastella eri teorioiden 

kautta, jotta ymmärtää mitä yhteistoiminnallisen oppiminen on ja mitä asioita on huomioitava, kun 

yhteistoiminnallisia menetelmiä valitaan ja suositellaan koulutusohjelmaan opitun aineksen tueksi. 

Tähän tarkasteluun olen valinnut kaksi teoriaa: Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen teorian ja  

David Jonassanin ym.(1999) mielekkään oppimisen teorian.  

Yhteistoiminnallista oppimista voidaan verrata kokemuksellisen oppimisen teoriaan, joka perustuu 

prosessinomaiseen oppimiseen toisten kanssa (Kolb 1984, 26–29). Kokemuksellista oppimista on 

analysoinut Kolb(1984, jonka) mukaan tieto ei ole jo valmiiksi jäsenneltyä eikä pysyvää vaan se 

muokkautuu kokemuksen kautta uudelleen.  Oppimista kuvataankin tiedon luomisen prosessiksi, 

jossa yksilöiden kokemuksia reflektoidaan. (Kolb 1984, 36–38.) (Ks. kuvio 1.) 

 

 

 

Kuvio 1: Kolbin oppimiskehä 1984. 

Kokreettinen 
kokemus 

Reflektoiva  
havainnointi 

 Abstrakti 
käs itteellistäminen, 

uus i teoria 

Akti ivinen  
testaus/kokeilu 
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Tehokkaana oppimisena Kolbin mallissa nähdään prosessin neljä vaihetta. Käytännöstä saatuja 

kokemuksia reflektoidaan (havainnoidaan ja pohditaan), jossa arvioidaan kokemuksesta opittua. 

Käsitteellistämisen vaiheessa pyritään luomaan parempia toimintamalleja (analyysi ja päätelmät), 

joita jälleen kokeillaan jotta saadaan konkreettisia kokemuksia uusista ratkaisuista. Näin ollen aina 

aikaisemmat kokemukset muokkautuvat ja rakentavat uutta kokemusta. Näin päästään prosessissa 

aina uusien merkitysten tulkintaan. (Kolb 1984; Sinkkonen 2009.) 

Kolbin malli (1984) vie kokemuksellisen oppimisprosessin juurille, joka mielestäni toimii hyvin 

täydennyskoulutuksen perusajatuksena. Kolbin teoriaa täydentämään otan mielekkään oppimisen 

teorian David Jonassenin ym. mukaan (1999, 7–8). Mielekkäällä oppimisella tarkoitetaan, että 

opiskelija kokee ratkovansa ongelmia tai tutkivansa hänelle omasta elämätilanteestaan käsin 

keskeisiä ja todellisia asioita. Mielekäs oppiminen perustuu tilannesidonnaisen oppimisen 

periaatteisiin, jossa oppimista tapahtuu todellisen elämän tilanteissa. Tällöin oppimisen kriteereissä 

painottuu oppimisen konteksti sekä opiskelijoiden ja opettajien välinen vuorovaikutus ja keskustelu. 

(Jonassen ym. 1999; Verto 2002–2005.) 

Mielekästä oppimista määritellään luonnolliseksi, mukautuvaksi, inhimilliseksi prosessiksi, jossa 

oppija on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ohjaa kohteita, havainnoi vuorovaikutuksen 

seurauksia, rakentaa omaa tulkintaansa ilmiöstä ja ohjauksen tuloksista. Ihminen kehittää taitoja ja 

tietoja, joita hän jakaa yhteisön jäsenten kanssa ja joiden kanssa oppija sittemmin oppii ja harjoittaa 

taitoja.  (Jonassen ym. (1999, 8); Verto 2002 – 2005; vrt. Kolb 1984.) 

Mielekäs oppiminen erotetaan viiteen toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevaan oppimisen osa-

alueeseen. Näitä osa-alueita ovat aktiivinen, konstruktivistinen, intentionaalinen, 

todellisuusperäinen (authentic) ja yhteistoiminnallinen oppiminen. (Ks. kuvio 2.) 

 

Kuvio 2: Mielekkään oppimisen viisi osa-aluetta vuorovaikutuksessa keskenään (Jonassen ym. 1999; 

soveltaen Verto 2002 - 2005). 

Aktiivisuus

Intentionaalisuus

YhteistoiminnallisuusTodellisuusperäisyys

Konstruktiivisuus
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 Aktiivinen oppiminen: oppija oppiessaan työstää aktiivisesti uutta tietoa. Merkityksellisen 
oppimisen tilanteissa oppija aktiivisesti ohjaa kohteita, ympäristöä ja välineitä ja havainnoi 
oman toimintansa vaikutuksia. 
   

 Konstruktiivinen oppiminen: oppimisessa tarvitaan myös reflektointia. Oppija reflektoi 
aktiivisuuttaan ja havainnointiaan, tekee erottelua sen välillä mitä oppijana havaitsee ja mitä 
hän ymmärtää. Oppija saattaa hämmästellä tai tulla uteliaaksi havaintojaan kohtaan. 
Hämmästystä aiheuttaneen kokemuksen reflektointi auttaa oppijaa yhdistämään uuden 
kokemuksensa vallitsevaan perustietoon tai hän asettaa uuden päämäärän sille mitä hänen 
tulee oppia ymmärtääkseen havainnoimaansa (merkityksen tekemistä).  Hämmästyminen on 
kiihdyke merkityksen tekemiseen. Reflektoimalla hämmästystä aiheuttanutta kokemusta 
oppija yhdistää uuden kokemuksensa vallitsevaan perustietoonsa maailmasta tai sitten hän 
asettaa päämäärän siihen mitä hänen tulee oppia, jotta hän pystyy ymmärtämään 
havainnoimaansa.   
 

 Intentionaalinen oppiminen: Oppijan ollessa aktiivinen ja intentionaalinen 
(suunnitelmallinen) päämäärään tavoitellessaan oppija oppii enemmän. Päämäärätietoinen 
käyttäytyminen on merkityksellistä mielekkään oppimisen näkökulmasta.  
 

 Todellisuusperäinen oppiminen: asioita ei saa opettaa liian yksinkertaisesti, todellisesta 
maailmasta irrotettuina, sillä maailma ei ole pettämätön ja yksinkertainen paikka ja ideat 
liittyvät kontekstiin, jossa ne saavat merkityksensä.  Oppimistehtävät, jotka asetetaan 
johonkin merkitykselliseen todellisen elämän tehtävään tai ne esitetään jossain case tai 
ongelmaperusteisessa oppimisympäristössä ovat paremmin ymmärrettäviä ja muutettavissa 
uuteen tilanteeseen.  Tietoja ja taitoja tulee oppia todellisissa tilanteissa, käytännöllisessä 
kontekstissa. Opetuksessa on huomioitava uusia ja erilaisia konteksteja, jossa oppijat voivat 
harjoittaa uusien ideoiden käyttöä. Ratkaistavien tehtävien tulee olla myös monimutkaisia, 
jotta oppijoilla ei kehity ainoastaan suoraviivainen näkemys maailmasta. 
 

 Yhteistoiminnallinen oppiminen: luonnollisesti oppiva ja tietoa rakentava yhteisö, joka 
hyödyntää toinen toistensa taitoja ja tietoja tulee siirtää opetukseen todellisesta 
maailmasta. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa ihmiset hakevat toistensa apua ongelmien 
ratkaisuun ja tehtävien suorittamiseen.  Oppija tulee osaksi tietoa ja rakentavaa yhteisöä 
jossa yhdessä opitaan, että on olemassa monenlaisia tapoja nähdä maailmaa ja löydettävissä 
monenlaisia ratkaisuja suureen osaan ongelmista. (Jonassen ym. 1999; Verto 2002–2005.) 

 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa voidaankin erottaa neljä perusperiaatetta, joita ovat 

samanaikainen vuorovaikutus, yhtäläinen osallistuminen, positiivinen keskinäinen riippuvuus ja 

yksilöllinen vastuu. Samanaikaisessa vuorovaikutuksessa aktiivisia osallistujia on kerrallaan 

enemmän kuin yksi. Yhtäläisessä osallistumisessa oppijat osallistuvat tasapuolisesti. Positiivisesti 

keskinäisessä riippuvuussuhteessa yhden menetys merkitsee myös toisen menestystä ja yksilöllisellä 

vastuulla tarkoitetaan jokaisen jäsenen omaa vastuuta omasta oppimisesta tai panoksesta.  (Kagan & 

Kagan 2002, 39 - 42.) 
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2.4.1. Oppimisympäristön merkitys kokemuksellisessa ja mielekkäässä oppimisessa 
 

Kun puhutaan oppimisesta, sen yhteydessä keskustellaan myös erilaisista oppimisympäristöistä ja 

niiden merkityksistä oppimisprosessissa.  Edellä esitelty mielekkään oppimisen teoria on mahdollista 

soveltaa myös verkko-oppimisympäristössä, jossa teknologian roolia kuvataan opetuksessa 

opettajan kumppanin kaltaisena. Teknologiaa ei ymmärretä opettajana, vaan teknologia 

onnistuessaan tukee opiskelijoiden merkityksen muodostamisprosessia. Teknologian kumppanuus 

perustuu siihen, että se toimii opiskeluprosessin tukena tarjoten oppijalle mahdollisuuden käyttää 

sitä opiskelun ja oppimisen välineenä. Oppimisteknologia voi olla mikä tahansa ympäristö tai rajattu 

aktiviteettien joukko, jotka liittävä oppijan aktiiviseen, konstruktiiviseen, intentionaaliseen, 

todenmukaiseen ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen. (Jonassen ym. 1999, 12–13; Verto 2002–2005.)  

Aktiivinen verkkoympäristö tarjoaa interaktiivisen oppimisympäristön, konstruktiivinen verkko-

oppimisympäristö sisältää oppimisen arviointia edistäviä väl ineitä, kuten oppimispäiväkirjat yms. 

Intentionaalinen verkko-oppimisympäristö tarjoaa puolestaan välineitä suunnitteluun ja arviointiin 

yksilölle ja ryhmälle, (esim. henkilökohtainen opetussuunnitelma). Todellisuusperäisessä verkko-

oppimisympäristössä voidaan havainnollistaa ja simuloida merkityksellisiä todellisen elämän 

ongelmia, tilanteita ja konteksteja.  Yhteistoiminnallisessa verkko-oppimisympäristössä opiskelija voi 

osallistua oppivan yhteisön toimintaan ja jakaa tietoja muiden kanssa. Mm keskustelualueiden 

kautta opiskelija voi osallistua yhteisen tiedon jakamiseen ja tuottaa verkkoympäristöön erilaisia 

oppimistehtäviä ja tiedonrakentamista yhdessä muiden kanssa (esim. prosessimaiset tekstit, Chat - 

keskustelualueena). (Jonassen ym. 1999, Nevgin 2003, Hakkarainen 1999; 12–13; Verto 2002–2005.) 

Tapahtui mielekäs oppiminen sitten verkkoympäristössä tai lähiopetusympäristössä, fyysiset, 

psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ovat merkityksellisiä ja huomioitavia tekijöitä ympäristöä 

tarkastellessa. Fyysinen ympäristö on siinä mielessä tärkeä, että koulutustila luo opetukselle ja 

oppimiselle ainutkertaiset puitteet silloin kun ne ovat mietitty tarkkaan. Esimerkiksi mitkä ovat 

kuhunkin koulutustilaisuuteen tarvittavat konkreettiset välineet asioiden esittelyyn, pohdintaan ja 

reflektointiin. (Leppilampi 2002, 286.) Psyykkisesti ja sosiaalisesti huomioidut oppimisympäristöt 

ovat tasaveroisia, avoimia ja kannustavia. Kysymys on synergian saavuttamisesta yhdessä oppimisen 

avulla. (Leppilampi 2002, 287 – 289.) 

  

2.4.2.   Yhteistoiminnallinen oppiminen ja menetelmät täydennyskoulutuksessa 
 

Yhteistoiminnallisessa oppimisen perusta muodostuu avoimuudesta, dynaamisuudesta, 

ryhmäkeskusteluista ja yhteinen prosessoinnista (opitaan toisilta, autetaan toista). Oppijaa 

kohdellaan itsenäisesti ajattelevana, itseohjautuvana, tahtova persoona, jolle annetaan vastuu 

omasta oppimisesta ja toiminnasta. Myös positiivista keskinäistä riippuvuutta pidetään tärkeänä: 

ymmärrys siitä että ryhmän menestyminen riippuu jokaisen jäsenen menestyksestä, yhden menestys 

vaikuttaa toisen menestykseen. (Leppilampi 2002, 292.)    

Yhteistoiminnallisen oppimisen perusperiaatteita mietittäessä tarkastellaan oppijoiden ja opettajan 

synergiaa ja sen säilyttämiseksi/tavoittelemiseksi on opettajan/kouluttajan huomi oitava, että 
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aikuinen oppija haluaa tietää, mitä näillä teoilla oletamme oppivan. Toisaalta voidaan miettiä, miten 

nämä alueet painottuvat opetuksessa (Sahlberg & Leppilampi 1994). (Leppilampi 2002, 290.) 

 Tietojen ja asioiden oppiminen (ammatilliset tiedot ja taidot) 
 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen (sosiaaliset tavoitteet) 

 Oppimaan oppiminen (minä oppijana) 

 Asenteiden, käsitysten ja toimintatapojen tarkasteleminen (oppimistilanteessa vallitseva 
toimintakulttuuri) 

 

Toiminnan ja yhteisen oppimisen pohdintaa usein laiminlyödään opetustilanteissa. On kuitenkin 

tärkeä miettiä opiskelijoiden kanssa juuri näitä kysymyksiä: Mitä opimme? Miltä toiminta tuntui? 

Miten työskentelimme tällä kertaa? Miten voimme parantaa työskentelyämme jatkossa?  

(Leppilampi 2002, 294.)  Nämä pohdinnat voivat auttaa valitsemaan sellaisia menetelmiä, jotka 

nimenomaan tukevat aihealueen oppimista.  Menetelmiä ei valita vain menetelmien vuoksi, vaan 

kouluttajan on valmistauduttava ohjaamaan oppimisprosessia parhain mahdollisin välinein. Tärkein 

taito on lisätä sosiaalisia taitoja ja kasvattaa samalla oppijan persoonallisuutta: hyvä itsetuntemus on 

avain uusien asioiden omaksumiseen. Innostunut kouluttaja voi myös kalvosulkeisilla johtaa 

parhaaseen tulokseen, mutta sellaisessa opetettavassa aineksessa/aihealueissa joissa sosiaaliset 

taidot ja itsetuntemus ovat tärkeitä, on yhteistoiminnallisten menetelmien käyttö suotavaa. 

(Leppilampi 2002, 294.) 

 

2.4.3.  Yhteistoiminnallisen oppimisen käyttöönotto 
 

Yhteistoiminnallista oppimista edesautetaan tekemällä jo heti koulutuksen alussa selväksi, että 

koulutus on vuorovaikutteista, jossa teoria ja käytäntö kohtaavat ja jossa jokaisen osaaminen ja 

koulutustarpeet huomioidaan. Aluksi sovitaankin pelisäännöistä ja niistä pidetään kiinni.  Taitava 

kouluttaja käyttää oppijoiden näkemyksiä koulutusprosessin ohjaamisessa: kyseenalaistaa 

opiskelijoiden ajatuksia ja luo heidän kanssaan niistä uusia malleja sekä osaa ohjata niiden 

soveltamista käytäntöön. (Leppilampi 2002, 287 - 288.) 

Leppilampi ja Piekkari (1998; 1999) ovat luoneet oman kaavionsa kokemuksellisen oppimisprosessin 

vaiheista, joka tukee hyvin Kolbin (1984) yksinkertaisempaa mallia. Leppilammen ja Piekkarin 

esittämässä mallissa on sulautettuna yhteistoiminnallisen oppimisprosessin vaiheet kokemuksellisen 

oppimisen malliin (ks. kuvio 3). 
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Oppimisympäristön huolellinen suunnittelu 
Materiaalin hankkiminen 
Opiskeluaineiston valinta 
Fyysisen ympäristön suunnittelu, ryhmä- ja 
roolijaosta sopiminen 
Aikataulusuunnitelman laatiminen 
Esittely- ja arviointitavasta päättäminen 
 
Lämmittely ja kokemusten kartoittaminen   
Aikuisopiskelijan oman kokemusmaailman 
huomioiminen 
Opiskelijan johdattelu teemaan 
 
KOKEMUS 
Motivoituminen 
 
Tavoitteiden määrittäminen 
Opetuksen tavoitteiden jäsentäminen yhdessä 
 
REFLEKTOINTI 
 
Yhteistoiminnallinen opiskeluvaihe 
Opiskelijoilla vastuu omasta oppimisestaan, 
myös muiden oppimisesta 
Vapaamatkustajia ei suvaita 
Pelisäännöt voivat auttaa 
 

 
Oppimiskokemusten jakaminen 
Kuuleminen ja kertominen 
 
UUSI TEORIA, UUDET KÄSITTEET 
 
Tavoitteiden arviointi 
oppimiskokemusten ja opitun jatkuva arviointi   
arvioidaan toteutuksen onnistumista 
 
Johtopäätösten tekeminen ja jatkon suunnittelu 
Kouluttaja kiteyttää opiskelijoiden oivallukset, 
vetää ne yhteen teorioiden avulla ja huolehtia 
siitä, että opiskelijat osaavat soveltaa 
oppimaansa työelämään ja yhdistellä teoriaa ja 
käytäntöä toisiinsa 
kerrotaan miten jatkossa toimitaan ja annetaan 
opiskelijoiden vaikuttaa tilanteeseen 
 
TESTAUS, KOKEILU 
Kokemusten kerääminen 
  
 

 

Kuvio 3: yhteistoiminnallisen oppimisprosessin vaiheet sulautettuna kokemuksellisen oppimisen 

malliin (Leppilampi ja Piekkari (1998; 1999). 

  

2.4.4. Fasilitointi ja Yhteistoiminnalliset menetelmät lähiopetuksessa ja verkossa 

 
 
Kun puhutaan yhteistoiminnallisista menetelmistä lähiopetuksessa tai verkossa, keskitytään 

hetkeksi myös fasilitoinnin käsitteeseen. Fasilitointi ryhmän vetämisen roolina tukee edellä 

mainittua runkoa kokemuksellisesta oppimisprosessista (vrt. Leppilampi ja Piekkari 1998; 1999).  

Fasilitoinnilla edesautetaan ryhmän jäsenten osallistumista ja osallistamista sekä tuetaan 

ryhmän päämäärätietoista toimintaa. Fasilitointia käytettään silloin kun ryhmällä on jo asiaan 

tarvittava tieto. Fasilitoijalla (ryhmän vetäjällä) on mahdollisuus käyttää erilaisia 

yhteistoiminnallisia menetelmiä fasilitoinnissaan. Fasilitoinnissa on tarkoituksena löytää 

sellainen työskentelytapa, aihealueeseen sopiva menetelmä, joka auttaa ryhmää toimimaan 

rakentavasti. Haastavinta asiantuntijoille fasilitaattorina toimimisessa on asian sisällön suhteen 

neutraali kanta. Fasilitaattori vastaa ainoastaan ryhmän toiminnan etenemisestä eli prosessista. 

(Nummi 2007.) 
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Fasiilitaattori on sisällön suhteen neutraali, mutta hänen suunnittelemansa toiminnot ja 

käsiteltävät kysymykset ovat tiettyyn päämäärään pyrkiviä. Fasilitaattori ei käske ryhmää 

muuttumaan, mutta pyytää ryhmän jäseniä pohtimaan muutosta kanssaan.  Jos fasilitaattorilla 

on ongelma olla neutraali sisällön suhteen, asiantuntija voi siirtyä valmentajan tai 

valmentajakonsultin rooliin (vrt. Gape people -koulutus 22.8.2012). Ryhmän jäsenille on 

tärkeintä vetäjän roolin selkeä kommunikointi. Jos vetäjän rooli kommunikoi huonosti ryhmän 

kanssa, voi ryhmätilanteista muodostua hankalia ja työpajoista epäonnistuneita.  (Nummi 2007.)  

Fasilitoidussa tilaisuudessa on aina aloitus, runko ja lopetus. Tilaisuuden aloittamisella on suuri 

merkitys kun haluamme ryhmän tuottavan ideoita ja ajatuksia. Ympäristöstä on luotava 

sellainen, että kaikkien äänet saadaan kuuluville. Alun menetelmä kannattaa valita harkiten, 

jotta se auttaa ryhmän jäsenten toisiinsa tutustumisessa ja tunnelman virittämisessä päivän 

teemaan.  Aluksi on myös hyvä sopia pelisäännöistä, (jotta vapaamatkustusta ei tapahtuisi). 

Onnistuneella tilaisuuden aloittamisessa ryhmä saadaan sitoutumaan ja osallistumaan päivän 

työskentelyyn. (Nummi 2007.) 

Aloituksen jälkeen vedetään tilaisuuden varsinaista runkovaihetta, jossa tarkoituksena on kerätä 

ideoita. Ideoista valitaan lopulta parhaat, joten ympäristön tulee olla sellainen, että se 

mahdollistaa ryhmän ideoiden purkamisen näkyvästi. Kun asiat kirjataan kaikkien nähtäville, ei ja 

ideoista tulee yhteisiä, eikä ryhmän voimavaroja hukkaannu asioiden etenemisen 

muistelemiseen. Fasilitaattorin tärkein työkalu on ryhmämuisti, joka on visuaalinen muistio 

koulutuksesta ja se auttaa ryhmää keskittymään tehtävään. (Nummi 2007.) 

Lopuksi tilaisuus suljetaan ja käsittelyt aiheet vedetään yhteen sekä katsotaan mihin päivän 

päätteeksi on päädytty. Lisäksi keskustellaan siitä, mitä päivä on herättänyt (tunnelmia) sekä 

arvioidaan päivää yhdessä. Jos tilaisuuden lopuksi tulee kiire, voi fasilitaattori keskusteluttaa 

osallistujia pareittain. Jos aikaa on enemmän, voidaan käyttää jotain menetelmää 

loppupalautteen saamiseksi. Tärkeimmät oivallukset päivästä kirjoitetaan fläppitaulull e ryhmän 

nähtäväksi.  (Nummi 2007; Grape People – koulutus 2012–2013.) 

   

Lähiopetus, etä- ja verkkoverkko-opetus, sulautuva opetus ja itsenäinen opiskelu 

Fasilitaattorin rooli on tärkeä, tapahtui opetus sitten lähiopetuksena tai verkossa tai niissä 

molemmissa. Näissä molemmissa opetuksen ympäristöissä on edelleen kiinnitettävä huomiota 

fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön (ks. luku 2.4.1). Seuraavaksi erotellaan eri 

opetusmuodot, joissa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö korostuvat eri tavoin. 

Opetusmuotoja ovat lähiopetus, etä- ja verkko-opetus, monimuoto-opetus eli sulautuva opetus 

ja itsenäinen opiskelu. 

Lähiopetus voidaan määritellä siten, että se järjestetään määritellyssä paikassa ja 

tiettynä aikana. Lähiopetus sopii oppijalle joka pystyy osallistumaan opetukseen 

säännöllisesti ja sitoutuu tekemään kurssitehtävät sovitussa aikataulussa. Lähiopetus voi 

olla luento-opetusta, ryhmätyöskentelyä, opintopiirejä, videoiden katselua ja 

keskusteluja. (kopase.fi) 
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Verkko-opiskelussa Internetin käyttö on suuressa roolissa. Internetin kautta voidaan 

hakea tietoa, verkossa voidaan keskustella ja verkossa voidaan tehdä tehtäviä.  Kun 

opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa, ei opiskelu sisällä lähiopetusta ollenkaan. 

(kopase.fi) 

Etäopiskelulla tarkoitetaan paikasta riippumatonta oppimista, jossa opettajan ja oppijan 

väliseen vuorovaikutukseen käytetään erilaisia viestintävälineitä. Etäopiskelu on usein 

verkko-opiskelua, jossa oppija työskentelee yksin tai ryhmässä haluamassaan paikassa. 

Oppija saa ohjausta opistojensa tekemiseen. Etätehtävät voivat olla esimerkiksi erilaisia 

tehtäviä tai ryhmätöitä. (kopase.fi) 

Itsenäisellä opiskelulla tarkoitetaan opetusmuotoa, jossa oppija ja opettaja ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään vain opintojen alussa ja lopussa. Opiskelu tapahtuu 

itsenäisesti tai ryhmän kanssa etsien omatoimisesti muokattavakseen tietoa ja erilaisia 

aineistoja. Itsenäinen opiskelu ei ole sidottuna aikaan eikä paikkaan. Itsenäistä opiskelua 

voivat olla esimerkiksi pohtiminen, lukeminen, videoiden katselu, tiedonhaku, 

oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen, toiminnallisten tehtävien teko, harjoitteleminen ja 

työssä oppiminen sekä tehtävien raportointi tai esseiden kirjoittaminen. (kopase.fi) 

Osittain verkossa tapahtuva opiskelu on monimuoto-opetuksen tyyppistä, jossa 

yhdistetään lähiopetusta, etä- ja verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua.  (kopase.fi) 

Monimuoto-opetusta voidaan kutsua myös sulautuvaksi opetukseksi, jossa 

kasvokkainen vuorovaikutusympäristö ja verkkovuorovaikutusympäristö sulautuvat 

mielekkääksi oppimisympäristöksi.  (Joutsenvirta & Myyry 2010, 3.) Sulautuva opetus voi 

olla synkronista (reaaliaikaista) tai asynkronista (ei reaaliaikaista). 

 

Yhteistoiminnallisia menetelmiä RutiiNiksi -hankkeessa 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa käytetään ryhmätyöskentelymenetelmiä, joissa kaikilla 

ryhmän jäsenillä on yhtäläinen vastuu työskentelystä. Ryhmälle annettuja tehtäviä ratkaistaan 

yhteistyöllä ja näin ollen oppiminen tapahtuu yhdessä tekemisellä. Yhteistoiminnallisen 

oppimisen menetelmän ideana on, että ryhmä työskentelee koko ajan yhdessä.  

Yhteistoiminnallisen oppimisen vahvuutena on, että jokainen pääsee osallistumaan ja 

vaikuttamaan työskentelyyn. (Hyppönen & Linden, 2009, 40.) 

Yhteistoiminnallisia menetelmiä voidaankin hyödyntää sekä lähi- että verkko-opetuksessa. 

Periaatteessa monetkin lähiopetuksessa käytetyt menetelmät soveltuvat hyvin hienovaraisin 

ratkaisuin myös verkko-opetukseen. Erityisesti perinteisten ja uusien lähiopetuksessa 

käytettävien menetelmien hyödyntäminen verkossa vaatii kekseliäisyyttä ja tarkastelua 

suhteessa oppimisalustaan.  

Tässä yhteydessä puhutaan myös somesta eli sosiaalisesta mediasta, jolla viitataan 

verkkopalveluihin kuten Facebook, Twitter, blogit ja wikit. Sosiaalisen median verkkopalveluissa 

käyttäjät itse tuottavat sisältöjä, esimerkiksi tekstejä, keskusteluita ja videoita. Verkkopalvelussa 

on tallennustilaa sisällöille. (edu.fi) 
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Somessa olennaista on yhteisöllisyys, vuorovaikutus ja osallistuminen. Näissä erilaisissa 

sosiaalisen median ympäristöissä korostuvat erityisesti materiaalien ja erilaisten mediatuotosten 

luominen, keskeneräisyyden sietäminen, asioiden jakaminen, toisten tuotosten kommentointi, 

neuvojen kysyminen ja toisten auttaminen. Erilaiset toimintatavat avaavat uusia mahdollisuuksia 

vuorovaikutukseen ja yhteisöllisiin toimintatapoihin niin opettajille ja oppijoillekin. Kun 

sosiaalista mediaa käytetään opetuksessa, se vaatii sekä oppijoilta että opettajalta tietokoneen 

perus-käyttötaitoja.  (edu.fi) 

 

 

Esimerkkejä yhteistoiminnallisista menetelmistä lähiopetuksessa 

Lähiopetuksessa käytettyjä yhteistoiminnallisia menetelmiä on useita. Ne valitaan siten, että 

käyttö tukee opetettavaa ainesta (Nummi 2007).   Ohessa esitettävät esimerkit menetelmistä 

ovat valittu Palmeniassa järjestetyn Fasilitointi -koulutuksen (22.8 ja 2.10 sekä 7.2.2013) kautta 

sekä Pepe Nummen (2007) kirjallisuutta hyödyntäen. 1 

  

Grape Cocktail: A4 paperiin kirjataan muutama asia itsestä (esim. oma nimi, haasteet 

työssä, odotukset koulutukselle). Laput kiinnitetään rinnuksiin ja mennään esim. kolmen 

hengen ryhmiin sellaisten kanssa joita ei tunneta entuudestaan. Keskustellaan muutama 

minuutti ja vaihdetaan ryhmää. Kolmen tai neljän cocktail -kierroksen jälkeen 

keskustelut puretaan fläpille. 

Jana – menetelmä: ryhmän jäseniä pyydetään asettumaan janalle asetettujen 

ääripääehtojen mukaisesti. Esim. janan toiseen päähän asettuvat sellaiset, jotka ovat 

todella innostuneita koulutuksesta ja odottavat siltä paljon ja janan toiseen päähän 

voivat asettua ne, jotka eivät esimerkiksi ole vapaasta tahdostaan koulutuksessa 

mukana). Janan välille on myös sallittua asettua.  Jana puretaan siten, että ryhmän 

jäsenet saavat ensin purkaa ajatuksiaan toisilleen ja sen jälkeen osa/kaikki voivat kertoa 

ajatukset yleisesti. Menetelmään voi lisätä tavoitteen asettelun, joka antaa koulutuksen 

alkuun päämäärätietoisuutta. 

Karusellissa koulutukseen osallistujat jaetaan puoliksi. Toinen ryhmä asettuu sisäpiiriin 

kasvot ulospäin ja ulkopiiri asettuu piiriin kasvot sisälle päin siten, että jokaisella on pari . 

Karuselli pyörii siten, että ulkopiiri kulkee myötäpäivään ohjaajan opastaman määrän, 

esim. kolme ihmistä. Osallistujat keskustelevat hauskoista teemoista päivään 

orientoivaan teemoihin. Keskustellut aiheet puretaan keskustelemalla 

Aloituksessa voi myös käyttää PechaKucha – menetelmää päivään orientoitumiseksi. 

PechaKucha – esityksessä on 20 kalvoa, joista jokainen kalvo on paikallaan 20 sekunnin 

ajan. Koko esitys kestää vain noin 6 minuuttia ja se auttaa esittelemään napakasti 

esimerkiksi koulutuksen sisällön ja yhteisen päämäärän. Tämä soveltuu myös verkko-

                                                                 
1
 Lisää menetelmistä voi lukea mm. Piritta Kantojärven (2012) Fasilitointi luo uutta. 
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opetuksen aloitukseen, jos se on esimerkiksi saatavilla slidesharesta. PechaKucha toimii 

hienosti myös tunteiden herättelijänä. 

 
ME-WE-US toimii hienosti silloin kun halutaan ensin yksilöiden omat ajatukset 

papereille (ME - hitaammatkin saavat tarpeeksi aikaa valmistautua), ja näin ollen 

hiljaisimmat saavat ajatuksensa ja ideansa esiin pari- tai ryhmäkeskustelussa (WE). 

Lopuksi kaikki näkevät yhteiset ideat (US). Jokainen saa siis pari minuuttia aikaa miettiä 

pohdittavaa asiaa esimerkiksi plussien ja miinuksien kautta, tämän jälkeen oma pohdinta 

viedään pienempään ryhmään tai parikeskusteluun ja esim. kirjataan postit -lapuille 

yhteiset tärkeimmät kohdat. Tämän jälkeen ideat siirtyvät postit lappuina seinälle 

yhteiseen pohdintaan ja ne ryhmitellään yhdessä. 

 

World cafe -menetelmässä rakennetaan elävä verkosto käsiteltävän aiheen ympärille. 

Keskustelu on prosessi, joka ohjaa yksilöllisiä dialogeja, jakaa tietoa ja osaamista ja siinä 

löydetään uusia toimintamahdollisuuksia. Menetelmän käyttö edellyttää sitä, että 

visiosta on löydetty esim. neljä teema-aluetta, jotka halutaan ratkaistavan. Nämä teemat 

on kirjoitettu fläpeille esim. neljään kulmaan ja porukka jakautuu sen mukaisesti kuin 

aihealue heitä kiinnostaa. Kukin kuitenkin käy vuorollaan jokaisessa kulmassa, jotta ääni 

on saatu kuuluville jokaiseen teemaan. Tuotokset voidaan purkaa jälleen esim. tarroilla, 

jotta tärkeimpiä näkökulmia tulee valituiksi.  Menetelmä on hyvin toimiva silloin kun 

ryhmälle haetaan ratkaisuja. Word Cafeta käytetään strategian ja arvojen jalkautukseen, 

ilmapiirikyselyjen purkuun (etsitään ratkaisuja ennalta valittuihin kysymyksiin), 

käsiteltäessä useampia kysymyksiä, suurien ryhmien aktivointiin ja mielipiteiden 

jakamiseen. 

 

Open Space – menetelmä on hyvin samantyyppinen kuin world cafe.  Menetelmässä 

sallitaan enemmän liikkuvuutta ryhmien kesken.   Open Space -menetelmässä annetaan 

ihmisille mahdollisuus osallistua niihin keskusteluihin joista he itse saavat jotain tai joissa 

he kokevat voivansa tuottaa lisäarvoa. Kaikki ryhmän jäsenet saavat tuoda kokemansa 

tärkeät aiheet käsittelyyn.   

Kerrotaan Open Spacen periaatteet ja vaiheet. Osallistujat ehdottavat palaveriaiheita ja 

varaavat niille ajan ja paikan. Palaveriaihetta ehdottava ottaa samalla vastuun palaverin 

vetämisestä. Muut osallistujat ilmoittautuvat palavereihin. Palavereita on käynnissä 

useampia yhtä aikaa.  Palaverit viedään läpi sovitun aikataulun mukaisesti. Palavereiden 

vetäjät huolehtivat muistiinpanojen tekemisestä. Osallistujat saavat liikkua vapaasti 

palaverista toiseen tai tehdä jotain muuta. Käytettävä aika jaetaan aikajaksoihin ja näin 

määräytyy myös palaverien kestot. Uuden palaverit alkavat aina uuden aikajakson alussa 

(tai sitten jonain muuna aikana, sovitusti). Tulokset tulevat kaikkien nähtäville.  

 Open Space – menetelmässä on yksi laki ja neljä periaatetta: 

Kahden jalan laki: Osallistujat saavat vapaasti valita mihin palaveriin he osallistuvat. He 
myös saavat vapaasti liikkua palaverista toiseen. 

 Kuka tulee se tulee 
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 Mitä tapahtuu se tapahtuu 

 Se alkaa kun se alkaa 
 Se loppuu kun se loppuu 

 

Open Space -roolit 

 Palaverin vetäjä (Koolle kutsuja): aiheen ehdottaja, palaverin vetäjä ja huolehtii 
siitä että muistiinpanot tulee tehdyksi. 

 Osallistuja: muut paitsi Palaverin vetäjä 

 Mehiläinen: osallistuja lentelee palaverista toiseen levittäen tietoa.   

 Perhonen: “Osallistuja” joka Lentelee siellä missä on mukavinta eikä välttämättä 
palaverihuoneissa.  Osallistuja saattaa myös uppoutua keskusteluun 
ohikulkijoiden (muiden Perhosten) kanssa aiheista jotka yllättäen sivuavat 
palaverien aiheita tai tuovat virkistävää kritiikkiä kyseenalaistamalla itse 
tilaisuuden teeman. 

 

 

Fasilitoitu keskustelu on interaktiivinen kaksisuuntainen reflektointityökalu, joka on 

luotu lisäämään kuulijoiden ymmärrystä. Sitä voi käyttää Power Pointin tukena. Tällä 

menetelmällä varmistetaan viestin perille meneminen. 

 

1. Faktat: mistä on kysymys - mitä jäi mieleen? 

2. Tunteet: miltä asia tuntuu? 

3. Merkitys: Miten tämä vaikuttaa meihin - mitä olemme oppineet? 

4. Tekeminen: mitä teemme asialle? 

 

Dynaaminen fasilitointi aloitetaan laittamalla Fläppipaperia seinillä aihealueineen 

(faktat, huolet, ydinkysymys ja ratkaisuideat sekä ratkaistava kysymys). Sen jälkeen 

valitaan puolueeton kirjuri. Dynaaamisessa fasilitoinnissa jokainen saa kertoa 

kommenttinsa heti kun siltä tuntuu. On kuitenkin kerrottava minkä otsikon alle tuo 

kommentti tulee. Kirjuria voidaan myös vaihtaa välissä. Keskustelu on usein tunteita 

herättelevä, joten saadaan monenlaisia argumentteja. Keskustelussa syntyy myös 

hiljaisia hetkiä, joissa fasilitaattorin rooli on tärkeää motivoida vielä lisää tietoa 

papereille. Dynaamisessa fasilitoinnissa ongelmien määrittely, ratkaisujen pohdinta ja 

toimintasuunnitelmat syntyvät samalla kertaa. Tietoisuuden kasvaessa ongelma tekee 

hyppyjä syvemmälle tasolle. Dynaamista fasilitointia voidaan käyttää kompleksisiin 

ongelmiin, arvojen määrittelyyn, strategian luomiseen tai jalkautukseen, ryhmien 

kehittämiseen ja muutosten kirkastukseen. 

Idealogi on ideointitekniikka, joka perustuu toisten ideoiden varastamiseen. Kun kaikista 

ideoista tulee omia, miksi niitä edes haluaisi kritisoida. Tämä tarkoittaa siis antamista ja 

saamista - omien ideoiden puolustamista ja uusien ideoiden omaksumista samaan 

aikaan. Ensin kirjataan paperille omat ideat ja sen jälkeen mennään 3-4 hengen ryhmiin. 

Ryhmissä tarkoituksena on jakaa ideoita, varastaa toisten ideoita ja viedä ne uuteen 

ryhmään. Viimeisessä vaiheessa parhaat ideat kirjataan A4 -paperille ja ne viedään 

yhteiseen jakoon seinälle muiden nähtäväksi. Näitä voidaan vielä ryhmitellä. Jos kyse on 
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asioiden ratkaisemisesta tai eteenpäin viemisestä, kannattaa lappuihin kirjata myös 

henkilö joka asiaa vie eteenpäin, jotta ratkaisut eivät jää leijuviksi. Hieno 

purkumenetelmä on nk. tiekartta, johon piirretään tie (matka visioon) ja vision kohdalle 

aurinko. Tälle kartalle sijoitetaan kirjoitetut ideat siinä aikajärjestyksessä kuin ne tulee 

toteuttaa.  

Idealogian vaiheet: 

 Yksilötyö: kirjataan paperille omat ideat 

 Ideoiden varastelu: Keskustellaan kolmen hengen ryhmissä ideoista ja kirjataan 
omalle paperille toisten hyviä ideoita sellaisenaan tai muokattuna. Ryhmiä 
vaihdetaan noin.  viiden minuutin välein ja lopuksi ideat voidaan viedä yhteiselle 
tiekartalle. 

 

Aivoriihi on spontaani menetelmä luovien ideoiden tuottamiseen. Siinä ei tarvita kuin 

tusseja ja fläppitauluja. Aivoriihessä aluksi määritellään aihe tai tavoite, jonka kautta 

ideoita alkaa syntyä. Aivoriihessä kysytään ideoita jokaiselta osallistujalta järjestyksessä, 

kirjataan kaikki ideat ylös, otetaan ideoita vastaan vielä vapaassa järjestyksessä, 

kerrataan ideat ja selkiytetään ne (mitään ei poisteta missään vaiheessa), yhdistetään 

samanlaiset ideat ja kirjataan ideoita lisää jos niitä syntyy. Perussääntönä on, että 

kirjataan yksi idea kerrallaan, ei kritiikkiä, eikä keskustelua, myös samantyyliset ideat 

kirjataan ja jatketaan muiden ideoista. Ideoiden valintavaiheessa peilataan tavoitteisiin 

valintakriteerit (esim. ideoiden innostavuus ja pyydetään ryhmän valitsemaan toiveista 

parhaat ideat). Parhaita ideoita kootessa kannattaa käyttää jälleen menetelmää, jossa 

kaikki saavat äänensä kuuluville.  Esimerkiksi annetaan jokaiselle 3-5 tarraa, jotka he 

saavat käydä liimaamassa parhaiden ideoiden kohdalle. Näin ollen eniten tarroja 

saaneet ideat nostetaan esille. 

Yhteistoiminnallisia menetelmiä von myös monia muita ja niitä voidaan muokata ja soveltaa 

erilaisiin ratkaisuihin sopiviksi (ks. esim. lisää menetelmistä 

http://www.slideshare.net/aylitalo/aktivoivia-opetusmenetelmi ) 

Yhteistoiminnallisuus some-välineissä/verkko-opetuksessa 

Kuten jo edellä todettiin, yhteistoiminnallisia menetelmiä käytetään myös verkko-opetuksessa. 
Verkko-opetuksessa oppimateriaali ja siihen liittyvät erilaiset opiskelua ja opetusta tukevat 
toiminnot liitetään oppimista tukevaan verkkoympäristöön. Tällöin opetusprosessi tapahtuu 
verkossa. (Nevgi & Tirri, 2003.) Verkko-oppimisympäristöön voidaan sisällyttää esimerkiksi  
ohjeita, tehtäviä, oppimateriaalia, verkkokeskusteluita, linkkejä. Verkko-oppimisympäristön 
vahvuus on sen joustavuus silloin kun opetus ei ole synkronista. Tällöin oppimista voi tapahtua 
ajasta riippumatta. Yhteistoiminnallisuus tapahtuu oppimalla yhdessä toisten kanssa. Toisaalta 
jos oppiminen tapahtuu pelkästään verkossa yksilötöinä, haasteeksi saattaa muodostua oppijan 
yksinäisyys. Tähän haasteeseen opettaja vastaa ohjauksen ja tukemisen kautta. (Hyppönen & 
Linden 2009, 54.) 

http://www.slideshare.net/aylitalo/aktivoivia-opetusmenetelmi
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Seuraavaksi esitettävät verkko-oppimisympäristöt ovat tulleet vastaa opettajapedagogisten 
opintojen aikana, sekä Palmeniassa jo käytettyinä verkko-opetusympäristöinä.2 Kaikki alustat 
ovat www-pohjaisia sovellusympäristöjä joita ei ladata koneelle, vaan niitä käytetään internetin 
tai muun verkon välityksellä internet – selaimen avulla. Verkko-oppimisympäristöt ovat 
pedagogiikan ja sisällön suhteen avoimia. Tällöin opettajalla on mahdollisuus valita 
verkkokurssilleen haluamansa pedagogisen mallin verkko-oppimisympäristön ominaisuuksien 
puitteissa. Sisältö kursseille tuotetaan opettajan ja opiskelijoiden yhteistyössä. Yleisimpiä 
työkaluja verkko-oppimisympäristöissä ovat keskustelualue tai – foorumi, reaaliaikainen Chat-
keskustelu, wiki, käyttäjän oma kansio/portfolio, tehtävienpalautus-työkalu tai – kansio, erilaiset 
tehtävätyökalut ja mahdollisuus aineiston jakamiseen. Verkko-opetuksessa painotetaan nykyisin 
yhteisöllisiä työmuotoja eri oppimistilanteissa. Tästä johtuen yhteisöllisen tiedonrakentelun 
työkalut (vrt. sosiaalinen media) ovat saaneet suuren suosion. Tällaiseen yhteisölliseen 
tiedonrakenteluun on yleensä tarjolla vähintään keskustelualue ja wiki, sillä yhteisöllinen tiedon 
tuottaminen rakentuu usein kahden tai useamman sosiaalisen työkalun avulla.  Verkko-
oppimisympäristöt voivat olla sekä maksullisia että ilmaisia (internetaiheita.wikispaces.com). 

Verkko-opetus ja oppiminen voivat tapahtua hyödyntämällä esimerkiksi seuraavia alustoja ja 
työkaluja. 

1. Oppimisalustat (Optima, Moodle) 
2. Blogit (worldpress, Blogger, Vuodatus.net) 
3. Wikit (MediaWiki, Wikispaces, Purot.net) 
4. Kasitekarttatyökalut (Meidmeister, Cmap tools, Buppl.us) 
5. Esitystyökalut (SlideShare, Prezi) 
6. Medianjakopalvelut (videot, kuvat ym. you tube) 
7. Jaetut dokumentit (google docs) 
8. Jaetut muistiinpanot (Etherboard, Evernote, Diigo) 
9. Jaetut hakemistot (Dropbox (DROPitTome), Box.net, google drive) 
10.  Mikroblogit (Twitter, yammer, Qaiku) 
11.  Yhteisöpalvelut ja sivustot (Facebook, Google+ ja Ning) 
12.  Viestintä- ja verkkokokousohjelmat (Adobe Connect, Skype, Messanger) 
13.  Ajankohdista sopiminen (doodle) 

   (Pönkä 2012.) 

Verkko-oppimisympäristöjä käyttäessä on aina otettava huomioon tekijänoikeuden, mutta myös 
tietosuojakysymykset. Kaikki opiskelijat eivät muun muassa halua nimeään ja tuotoksiaan julki 
(Niinimäki & Tenno 2010.) 

 

Verkossa käytettävät pedagogiset sovellukset 

Seuraavaksi esitellään joitakin pedagogisia sovelluksia, joita voidaan käyttää tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyödyntävässä oppimisessa (somessa). Opetuskäytössä tvt:tä voidaan 
hyödyntää informaation esittämisessä, harjoitustehtävien tekemisen välineenä, opetusta 
antavana välineenä, simulaatio- ja tutkimusvälineenä, työskentelytilana ja -välineenä sekä 
yhteisöllisen oppimisen tukena. Tvt:n rooli voidaan nähdä ajattelun ja oppimisen työvälineenä ja 
tukena. Seuraavat pedagogiset mallit eivät useimmiten ole sidoksissa varsinaiseen 

                                                                 
2
 Verkko-oppimisympäristöjä on olemassa useita. Ohessa on lueteltuna vain Palmeniassa yleisimmin käytössä 

olevat ympäristöt. Ks. esim.  
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työskentelytapaan, vaan niitä voidaan soveltaen toteuttaa niin kontaktiopetuksessa 
(lähiopetuksessa) kuin verkko-opetussakin. (tievie.oulu.fi) 

Tutkiva oppiminen: oppijat osallistuvat yhteisölliseen tiedon tuottamiseen. Tutkivan 
oppimisen mallissa korostetaan tietoista työskentelyä yhteisten ideoiden, sosiaalisten 
käytäntöjen sekä kollektiivisen tiedon kehittämiseksi. Näistä kaikista puhutaan yhteisesti 
käsitteellisinä luomuksina. Tutkivan oppimisen malli painottaa oppijayhteisön 
työskentelyä käsitteellisten luomusten parissa ja tiedon luomisen prosessin korostetaan 
olevan luonteeltaan yhteisöllinen: yksilön pyrkimykset tuottaa tietoa kytkeytyvät 
yhteisöllisiin pyrkimyksiin ja päinvastoin. Mallin mukaisesti oppijat työskentelevät 
itselleen merkityksellisten ongelmien parissa, jossa prosessi etenee kohti 
ongelmakenttään liittyvien käsitteiden syvällistä ymmärrystä. (tievie.oulu.fi) 

Tutkivan oppimisen vaiheiden jäsennys 

 Kontekstin luominen ja opetuksen ankkurointi  

 Ongelman asettaminen  
 Tiedon ja selitysten luominen  

 Rakentava kriittinen arviointi  

 Uuden tiedon hankkiminen ja luominen  

Vastavuoroisen opettaminen: mallissa tavoitteena on auttaa ”aloittelijoita” 
jäljittelemään ekspertin tekstinymmärtämisen taitoja ja kriittisen ajattelun mekanismeja. 
Puhutaan niin sanotusta tiedollisen oppipoikakoulutuksen sovelluksesta. 
Vastavuoroisessa opettamisessa hyödynnetään tiedollisesti eri tasoilla olevien noviisien 
välistä vuorovaikutusta, jossa oppijat itse toimivat työskentelyn vetäjinä ekspertin 
antamaa mallia noudatellen. Yhdessä luettavan tekstin käsittelyssä hyödynnettäviä 
fasilitoinnin vaiheita 

 Kysymysten esittäminen luettavasta tekstistä  

 Hankalien käsitteiden sekä tekstin pääteemojen selkiyttäminen  
 Yhteenvedon tekeminen tekstistä  

 Ennustaminen tekstin pohjalta  

Vastavuoroisen opettamisen mallia voidaan toteuttaa pienryhmissä (4 - 6 opiskelijaa). 
Toteutuksen aluksi opettaja tai muu asiantuntija johtaa työskentelyä: mallittaa kuinka 
hän esittää tekstistä kysymyksiä, selvittää käsitteitä, tekee yhteenvetoja ja ennustaa 
tekstin pohjalta. Sen jälkeen opiskelijat saavat opettajan roolin ja käyttävät edellä 
mainittuja vaiheita opettaessaan muita ryhmän jäseniä. Tässä vaiheessa opettaja tai 
muu asiantuntija seuraa tilannetta ja antaa tarvittaessa tukea työskentelylle.  
Vastavuoroisen opettamisen malli voi toimia artikkelityöskentelyn tai lukupiirin 
rakenteena, esim. wikialustalla. (tievie.oulu.fi) 

Virtuaalinen Case-työskentely: taustalla ovat ajatukset osallistamisesta 
ongelmakeskeiseen ratkaisuun sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksestä 
oppimisessa. Työskentelyssä oppimisen kohteena olevia käsitteitä käytetään todellisesta 
elämästä nousevien ongelmien tai ilmiöiden selittämiseen. Kunkin osallistujan tai 
ryhmän case työstetään yhteisöllisen (verkko)keskustelun kautta.  

Virtuaalinen case-työskentely  
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 Virtuaalisen yhteisön muodostaminen esim. lähitapaamisessa 

 Oman case esitetään verkkokeskustelussa 
 Caseen liittyvä aiheen rakentelu ja ongelman työstäminen verkkokeskustelussa 

 Ongelman tarkentaminen ja uudelleenmäärittely  

 Teoriaperustaisten selitysten luominen tapauskuvaukseen 
 Selityssyklien toistaminen 

 Tapauskuvauksen yhteenveto 

 Arviointi 

Case-työskentely on hyvä malli silloin kun käsitteellisen sekä käytännöllisen tiedon 
yhdistyminen on haasteellista, mutta tarpeellista.   Yhteisöllisyydellä sekä 
kollaboratiivisella tiedonrakentelulla on case-työskentelyssä tärkeä rooli ja siksi verkossa 
tapahtuvaa case-työskentelyä on tarpeen tukea lähitapaamisilla. Verkkokeskusteluihin 
osallistuu yleensä myös mentori, joka mallinttaa tapauskuvausten työstämiseen sekä 
käsitteellistämiseen liittyviä prosesseja sekä antaa tukea osallistujille. (tievie.oulu.fi) 

PBL eli Ongelmakeskeinen oppiminen (engl. Problem Based Learning): pohjautuu 

ajatukseen, että opittavalle sisällölle saavutetaan parempi käyttöarvo, mikäli oppiminen 

tapahtuu aitoja tosielämän ongelmia ratkomalla aiheen pelkän teoreettisen käsittelyn 

sijaan.  Ongelmakeskeisen oppimisen lähtökohtana on aito, usein asiantuntijatyöhön 

liittyvä ongelma. Ongelmakeskeisessä oppimisessa ryhmät (3-5 opiskelijaa) ratkovat 

tutorin tukemana heille esitettyä ongelmaa seuraavien vaiheiden kautta: 

 Ongelman esittäminen  

 Ongelman analysointi ja määritteleminen, sekä olemassa olevan tiedon 
kartoittaminen  

 Jatkoselvittelyiden ja tiedonhankinnan tarpeen määrittely  

 Tiedon etsiminen ja muiden ryhmien konsultointi  

 Ratkaisuvaihtoehtojen hahmottelu  
 Loppupäätelmien ja analyysin teko sekä raportointi  

 

Tieto- ja viestintätekniikalla voi tukea ongelmakeskeistä oppimista tarjoamalla 

työvälineitä ongelman työstämiseen tai tuomalla ongelmiin liittyvää lähdemateriaalia 

sovitulle verkkoalustalle. (tievie.oulu.fi) 

Ankkuroidussa opetus: sidotaan oppiminen ja siihen liittyvä ongelmakeskeinen 

työskentely informatiiviseen ja todellisen elämän tilanteita muistuttavaan 

kehyskertomukseen. Oppijoille esitetään esim. multimediamuotoinen kertomus, joka 

sisältää käsitteellisesti haastavan ja monimutkaisen, mutta silti autenttisen ongelman. 

Tehtävänä on hahmottaa ongelma, koota sen ratkaisemiseksi tarvittava informaatio sekä 

löytää ratkaisu ongelmaan (pienissä ryhmissä työskennellen). Ohjaaja antaa ongelman 

ratkaisemiseksi tarvittavaa informaatiota. (tievie.oulu.fi) 

Verkkovierailu: hyödynnetään asiantuntijaresursseja ryhmän oppimisen tukena eli 

asiantuntija kommentoi oppijaryhmän verkkokeskustelua tuoden esiin omaa 

asiantuntijuuttaan. Asiantuntijavierailulla välitetään oppijoille syvällistä sekä 

teoreettiseen tietämykseen että käytännön kokemuksen kautta hankittua 

asiantuntijatietoa. (vrt. ekspertti - noviisi-vuorovaikutus oppimisessa.) (tievie.oulu.fi) 
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Web weaving: rakennetaan Internetiin tiettyyn aihealueeseen liittyvää resurssia, esim. 

tietyn aihealueen lähde- tai materiaaliluettelo, temaattisesti järjestetty linkkilista tai 

kokoelma hyväksi havaittuja käytänteitä. Työmenetelmässä jaetaan informaatiota ja 

lisätään tietoa. Toimintaan liittyy sellaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja, kuten 

yhteisen päämäärän sopiminen, merkitysneuvottelut sekä argumentointi, jotka tukevat 

oppimista. (tievie.oulu.fi) 

Edellä mainitut pedagogiset sovellukset mukailevat toisiaan tyyleiltään. Niissä on hyvin 

keskeinen ongelmakeskeisyys, tutkiva ote ja ratkaistavan ongelman todenperäisyys. 

Verkkopedagogiset ratkaisut ovat haastavia ja vaativat vähintään yhtä paljon aikaa kuin 

lähiopetuksessakin tapahtuvat ratkaisut. Lisäksi opetettavan aiheen on oltava sen mukainen, 

että se soveltuu verkko-opetuksella toteutettavaksi.  

 

8. Kehittämisen menetelmät ja aineistonhankinta 
 

8.1 Ennen koulutusohjelman pilotointia 
 

Ennen kuin koulutusohjelman sisältö ja oppimisympäristölliset ratkaisut3 rakentuivat 

pilotoitavaan muotoonsa, tarkasteltiin vuoden 2004 parisuhdeväkivalta kyselylomakkeen 

rinnalle kehitettyä koulutusohjelman sisältöä. Koulutuksesta keskusteltiin laaja-alaisesti 

ohjausryhmän keskuudessa ja keskustelua sekä alun havaintoja pohdittiin myös vuoden 2011 

arviointiraportissa. Tultiin tulokseen, että koulutustarpeita on hyvä vielä tässä vaiheessa 

kartoittaa ennakkokyselyllä. Näin ollen koulutusohjelman ennakkotehtäväksi laadittiin swot -

analyysi neuvolan terveydenhoidon kokemista haasteista, mahdollisuuksista, vahvuuksista ja 

kehittämiskohteista.  Ennakkotehtävä toteutettiin e – lomakkeella 

(http://ok.helsinki.fi/elomake).  

Ennakkotehtävässä ei kartoitettu toiveita oppimisympäristöksi. Oppijoille ilmoitettiin etukäteen, 

että työskentely tapahtuu monimuoto-opetuksena. 

 
8.1.1 Ohjausryhmän havainnot ja arviointi 

 
Ohjausryhmä on tarkoin hankkeelle suunniteltu työryhmä, joka tarkastelee hankkeelle asetettuja 

tavoitteita suhteessa toimintaa ja huolehtii siitä, että hankkeessa päästään sille asetettuun 

päämäärään vuoden 2013 aikana. Ohjausryhmä kokoontui vuosina 2011 ja 2012 yhteensä 13 

kertaa4.   

                                                                 
3
 Fyysinen ympäristö sekä ajatus siitä miten ratkaisut palvelevat sekä sosiaalista että psyykkistä pääomaa. 

4 Ohjausryhmä koostuu seuraavista henkilöistä  

 Puheenjohtaja Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, TtT (äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan 

tutkiminen ja kehittäminen sekä asetuksen toimeenpanon tukeminen ja seuranta/Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos), Dosentti (terveyden edistäminen; Tampereen yliopisto).    

 Koordinaattori, sihteeri Tiina Savola, suunnittelija, VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja, Helsingin 

yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. 

http://ok.helsinki.fi/elomake
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Vuonna 2011 tehtiin havaintoja tutkimusten ja selvitysten (Palmenian 

asiakashaastattelututkimuksen ensimmäiset havainnot 2011 (toistaiseksi julkaisematon), 

Daphne 2012, ks. myös Torres-Vitolas 2010, Bacchus 2002) myötä, että tietoisuus 

parisuhdeväkivallan tunnistamisesta on lisääntynyt, mutta kyky tunnistaa ei. Terveydenhoitajien 

voidaan myös nähdä kokevan epävarmuutta kysymisessä ja väkivallasta keskusteltaessa.  Lisäksi 

parisuhdeväkivallan lomaketta käytetään vastoin suosituksia. Parisuhdeväkivallan riskinarviointi 

ja turvasuunnittelu on myös vierasta, samoin uhrin oikeusturvaan liittyvät kysymykset 

(rikosilmoitus, lähestymiskielto).  Tultiin tulokseen, että terveydenhoitajat mahdollisesti 

hyötyisivät työpaikallaan olevasta tukihenkilöstä, joka olisi parisuhde- ja lapsiin kohdistuvaan 

väkivaltaan ja kaltoinkohteluun syvemmin perehtynyt terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja 

toimisi työpaikallaan mentorina, jonka puoleen voisi kääntyä epävarmoissa tai muissa 

ongelmaksi koetuissa tilanteissa.  (Perttu: arviointiraportti 2011.) 

 

8.1.2 Ennakkokysely pilottipaikkakunnille 
täydennyskoulutustarpeista  

 

Tutkimusten ja selvitysten lisäksi terveydenhoitajien ja lääkäreiden omakohtaisia 

koulutustarpeita kartoitettiin ennakkotehtävällä (pilotti1 ja pilotti2). Tämä ennakkotehtävä 

sisälsi kysymyksiä mahdollisuuksista, vahvuuksista, esteistä ja kehittämiskohteista (vrt. SWOT – 

analyysi).  

Kysymykset olivat seuraavat Mitä ajattelet asiantuntijuudestasi perhe- ja parisuhdeväkivalta-

asioissa: vahvuutesi ja kehittämiskohteesi? Millaisia mahdollisuuksia sinulla on tunnistaa ja 

ottaa puheeksi parisuhdeväkivalta? Mitkä ovat työsi haasteet? Miten sinä puutut asiakkaan 

tilanteeseen, kun asiakas kertoo sinulle parisuhdeväkivaltakokemuksestaan: mahdollisuudet 

ja esteet? 

Parisuhde- ja perheväkivalta-asioissa neuvolan henkilöstö määritteli työnsä ja 

toimintaympäristönsä mahdollisuuksiksi sen, että he voivat kuunnella, auttaa ja neuvoa 

asiakasta. Neuvola käyttää lomaketta (Perttu 2004), jonka avulla väkivallasta voidaan kysyä 

suoraan kahdenkeskisillä tapaamisilla. Neuvolan vastaanotolla käyvät samat perheet vuodesta 

toiseen ja asiakkaiden tunteminen pitkään auttaa käsittelemään asioita luontevasti, mutta myös 

tunnistamaan väkivaltaa. Asiakkailla on mahdollisuus kertoa ”salaisuutensa” luottamuksellisesti. 

Neuvoloiden on mahdollista tehdä moniammatillista yhteistyötä asiakkaan eduksi.     

Työhönsä ja toimintaympäristöönsä liittyvinä esteinä neuvolan henkilöstö piti tilanteita, jotka 

liittyivät asiakkaisiin, omaan työnkuvaan, auttamistilanteeseen ja osaamiseen. Asiakkaaseen 

                                                                                                                                                                                                          
 Marjatta Aalto, koulutuspäällikkö, THM, työnohjaaja, Helsingin yliopiston koulutus - ja 

kehittämiskeskus Palmenia. 
 Sirkka Perttu, asiantuntija, THM: Parisuhdeväkivallan asiantuntija. On kehittänyt parisuhdeväkivallan 

tunnistamisen lomakkeen äitiys - ja lastenneuvoloihin vuonna 2004.    
 Minna Piispa, Kehittämispäällikkö, VTT, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Varalla Helena 

Ewalds, Kehittämispäällikkö, ThM, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.   

 Marianne Sipilä, TtM, TtT – opiskelija/Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, tutkija . 
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liittyviä esteitä oli eniten. Ne liittyivät väkivallan peittelyyn, kaunisteluun ja salailuun, myös 

silloin kun pelätään lasten huostaanottoa, asiakkaiden elämäntilanteiden muutoksiin, kunnista 

muuttaviin perheisiin, jotka pakoilevat viranomaisia ja väkivaltaiseen osapuoleen joka ei pysty 

muuttumaan, eikä halua apua. Lisäksi esteiksi ja ongelmiksi todettiin asiat, kuten väkivalta tulee 

esille huoltoriitoihin liittyvissä lausuntopyynnöissä, väkivallasta kysyminen kun mies on aina 

paikalla neuvolan vastaanotolla tai väkivallan tekijä onkin äiti. Myös lasten oleminen neuvolan 

vastaanotolla oli haaste väkivalta-asioista keskusteltaessa. Neuvolan henkilöstön työnkuvaan 

liittyväksi esteeksi voidaan tulkita tapaukset kun työntekijä ei tee neuvolatyötä säännöllisesti  

ja/tai aikataulu asiakkaan kanssa keskusteluun on tiukka (väkivalta tulee esille vasta 

tarkastuksenlopussa). Toisaalta tunnistamiseen vaikuttaa myös se, että lasten ollessa jo 

vanhempia neuvolakäynnit harvenevat ja väkivaltaa on vaikeampi tunnistaa. 

Auttamistilanteeseen vaikuttaa se, että on tunnistettava milloin tilanne vaatii poliisia ja milloin 

perheneuvottelukeskusta. Joskus oma osaaminen perustuu mutu – tuntumalla toimimiseen.  

Vahvuuksina neuvolan henkilöstö kokee toimijuutensa siten, että heillä on taito kuunnella 

objektiivisesti, asiakassuhteet ovat luontevia, väkivallasta uskalletaan kysyä, vahvaa teoreettista 

tietopohjaa ja yleistä tietoa parisuhdevallasta, osataan samaistua uhrin (asiakkaan) asemaan ja 

suhtautua perhe- ja parisuhdeväkivaltaan asiaankuuluvalla vakavuudella. Vahvuudeksi koettiin 

myös pitkään työn tekeminen samalla alueella. 

Kehittämiskohteinaan neuvolan henkilöstö tarkasteli haasteita, joiden voidaan nähdä asettuvan 

toimijuuden/asiantuntijuuden tielle. Tällaisia kehittämiskohteina he pitivät rohkeuttaan ottaa 

parisuhdeväkivalta puheeksi ja tehdä siitä osa systemaattista toimintaa, osaamistaan ohjata 

asiakas oikeaan palveluun ja motivoida asiakasta vastaanottaman apua sekä omia asenteitaan. 

Kehittämistä vaativiksi tekijöiksi nousivat myös tilanteet puheeksi ottamisen jälkeen, miten 

tukea väkivaltaa kokenutta, miten tunnistaa väkivaltaa ja miten henkiseen väkivaltaan 

puututaan. Myös palvelut ja lainsäädännön hallinta, esim. milloin tilanne vaatii lastensuojelua, 

koettiin pulmalliseksi. Myöskään hoitopolut kunnassa eivät olleet entuudestaan tuttuja.  

Koulutustarpeista ”Millaisia koulutustarpeita sinulla on parisuhdeväkivallan tunnistamiseksi, 

puheeksi ottamiseksi ja varhaiseksi auttamiseksi. Mitä asioita toivoisit meidän käsittelevän?” 

kysyttäessä aihealueiksi nousivat väkivallan puheeksi otto ja tilanteiden hallinta. Toivottiin 

koulutusta itse puheeksi ottamisen tilanteeseen: miten väkivallasta kysytään kun pariskunta on 

yhdessä paikalla tai miten keskustellaan, kun asiakas ei halua tai uskalla pyytää tai ottaa apua 

vastaan tai ei myönnä väkivaltaa. Tai miten väkivallan voi ottaa puheeksi niin, ettei asia tule 

"puskasta" asiakkaalle, jolloin hän saattaa kieltää väkivallan.  Ehdotuksina olikin, että asiakasta 

voidaan valmistella puheeksi ottoon esim. julistein ja esittein.   

Puheeksi ottamisen lisäksi tai rinnalle koulutusaiheiksi nousivat tunnistaminen ja varhainen 

puuttuminen. Koulutuksessa toivottiin käsittelevän myös lapsinäkökulmaa. Työnsä rinnalle he 

toivoivat uutta kyselylomaketta ja muita työkaluja. Myös palveluihin ohjaus (oma rooli ja 

palveluketju) on edelleen epäselvä ja se mainittiin koulutustarpeena myös sen kautta, mitä 

sitten tehdään jos asiakas ei vie asiaa eteenpäin? Tarpeet viittasivat myös lain tuntemiseen 

osana asiakkaan auttamisen prosessia.  

Lisäksi kysyttiin, ”Millaisia tavoitteita ja odotuksia sinulla on tälle koulutukselle, jotta 

asiantuntijuutesi kehittyy?”, vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia kuin jo edellisen 
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kysymyksen vastauksissa. Koulutukselle esitetyt odotukset oman asiantuntijuuden kehittymisen 

kannalta pitivät sisällään perhe- ja parisuhdeväkivaltaan liittyvän tunnistamisen, puheeksi 

ottamisen ja puuttumisen tarkastelua seuraavista näkökulmista: haluttiin oppia havaitsemaan 

perhe- ja parisuhdeväkivaltaa ajoissa, rohkaistua kysymään suoraan ja aktiivisesti, tietää mihin 

palveluihin perheet voi ohjata perheväkivaltatilanteessa (miten edetä, käsitellä, missä), miten 

asiakkaan turvallisuus voidaan turvata. Toivottiin myös selkeämpää työnjakoa eri 

ammattiryhmien välillä ja keskustelua omasta työssä jaksamisesta. Lisäksi tarkempia 

koulutukseen liittyviä tarpeita määriteltiin lapsen kautta, kuten tietoa siitä miten neuvola on 

pystynyt auttamaan lapsiperheitä väkivaltatilanteissa ja lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

väkivaltatilanteessa (miten toimitaan).      

Ennakkotehtävänä esittely kysely koulutustarpeiden kartoittamiseksi toi esille juuri niitä asioita, 

joita aikaisempien tutkimusten ja Palmenian haastattelututkimuksen alustavat tulokset 

osoittivat.    Kuitenkin vielä odotettua isompana haasteena nousi kysymys siitä, mitä sitten 

tapahtuu kun parisuhde- ja perheväkivaltaa ilmenee. Koulutusohjelmaa lähdettiin rakentamaan 

tunnistamisen, puheeksi ottamisen ja moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta. Lisäksi 

ennakkotehtävän ja tutkimusten tuloksia tarkastellessa huomioitiin, että asiakkaiden välitön 

turvallisuus, parisuhdeväkivallan riskinarviointi sekä oikeusturva-asiat on otettava koulutuksessa 

huomioon. 

 

8.2 Pilotoitava koulutusohjelma haastattelututkimuksen alustavien tulosten, 

ennakkokyselyn ja ohjausryhmän arvioinnin pohjalta  

 

Vuoden 2011 alkuhavainnoista rakennettiin koulutusohjelma kahdelle eri paikkakunnalle (pilotti 

1 ja pilotti 2)5 (Ks. liite ohjelma). Alun havaintojen kautta ohjelmasta suunniteltiin 

prosessinomainen monimuoto – koulutus: koulutus sisälsi ennakkotehtävän, kaksi 

lähiopetuspäivää ja välitehtävät. Ensimmäisen pilottikunnan koulutuksesta saadut palautteet 

huomioitiin jo seuraavan kunnan koulutuksessa. Joitakin asioita tarkennettiin tai poistettiin 

saadun palautteen pohjalta. Myös käytetyt yhteistoiminnalliset menetelmät teorian tukena 

vaihtelivat. (Ks. liite koulutusohjelmat). Ennakkotehtävä määritteli vielä viimeisen silauksen 

koulutusohjelman sisältöön (toiveet koulutukselle). 

Koulutusohjelmien ensimmäinen lähipäivä rakentui tunnistamisen ja puheeksi ottamisen 

aihealueista. Päivä aloitettiin tarkastelemalla koulutukselle esitettyjä tarpeita ja koulutettavien 

henkilökohtaisia tavoitteita. Tämän jälkeen tarkasteltiin perhe- ja parisuhdeväkivallan käsitteitä 

ja yleisyyttä, perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistamista erityisesti traumojen käsittelyn kautta, 

perhe- ja parisuhdeväkivallan moninaisuutta elokuvan ”Kukaan ei näe meitä” käsittelyn kautta. 

Iltapäivällä pureuduttiin erityisesti puheeksi ottamiseen teorian ja harjoituksen kautta. Päivä jäi 

liian lyhyeksi eri mallien ja apuvälineiden esittelylle, esimerkiksi PAKE – lomakkeen ja RAP – 

kansio esiteltiin vain pääpiirteittäin ja niihin pyydettiin tutustumaan tarkemmin omalla ajalla. 

Ensimmäistä päivää muutettiin palautteen (ks. luku 9.2.1) myötä Pilotti 1 ohjelmasta Pilotti 2 

                                                                 
5
 Koulutus tapahtui tutkimuspaikkakunnilla, joita ei sen vuoksi tässä raportissa mainita. 
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ohjelmaan siten, että traumaosiota syvennettiin sen mielenkiinnon vuoksi ja fasilitointiin 

liittyvää puheeksi ottamisen -harjoitusta muutettiin Pilotti 2 ohjelmaan. 

Välitehtävässä tarkasteltiin omia asenteita väkivaltaan ja turvallisuuteen. Lisäksi 

parisuhdeväkivalta otettiin puheeksi jokaiselta naisasiakkaalta viikon ajan ja kokemukset 

raportoitiin Moodle keskustelualueelle. Välitehtävä pysyi molemmille piloteille samanlaisena ja 

osallistujat pääsivät molemmista kunnista yhteiselle keskustelualueelle peilaamaan omia ja 

toisten kokemuksia. Osallistujia pyydettiin kiinnittämään huomiota siihen, että tapaukset eivät 

ole tunnistettavia.  

Välitehtävän jälkeen, toisessa lähipäivässä lähestyttiin aihetta suunnitelman mukaisesti 

moniammatillisesta näkökulmasta, jossa Pilotti 1 ohjelma rakentui aamupäivällä lastensuojelun 

näkökulmasta ja moniammatillisista keskusteluista (hoitopolkujen mallinnusta). Iltapäivällä 

päästiin konkreettisiin kirjattuihin ratkaisuihin siitä miten edetään. Li säksi tarkasteltiin teema-

alueita vainoaminen, väkivallasta irrottautumisen vaikeus, selviytymisprosessi, lapsi neuvolan 

vastaanotolla (välitehtäväkeskustelusta noussut teema, ks. luku 9.2.1) ja työssä jaksaminen. 

Saadun palautteen kautta moniammattillista yhteistyötä päätettiin laajentaa Pilotti2 toiseen 

lähiopetuspäivään ja päätettiin että erillistä lastensuojelun asiantuntijaa ei pyydetä alustuksen 

vetäjäksi. Alueelta kutsuttiin johtava sosiaalityöntekijä paikalle, joka aukaisi keskustelun lomassa 

lastensuojeluilmoitusta ja lastensuojelulakia. Koko aamupäivän työskentelymenetelmä 

muutettiin dynaamiseksi keskusteluksi, jotta jokainen hoito/palveluketjun osa tuli kuulluksi. 

Iltapäivällä konkreettisia etenemiseen liittyviä ratkaisuja kirjattiin ylös yhdessä neuvolan 

henkilöstön kesken. Iltapäivän sisällölliset teema-alueet pysyivät muuten samoina.  

Moniammatillinen osuus jäi molemmissa kunnissa aamupäivän mittaiseksi. 

Koulutuksen lähipäivät ja välitehtävät arvioitiin osallistujien kanssa suullisesti. Seuraavaksi 

arvioinnin kootuille tuloksille esitetään kehittämisen kysymykset, jonka mukaisesti päästään 

valmistelemaan vuoden 2013 koulutusohjelmaa RutiiNiksi – hankkeen viimeisen vuoden 2013 

pilotointia varten.  

 

9. Kehittämistehtävän kysymykset, tulokset, aineiston analyysi ja 
täydennyskoulutusohjelman kehittäminen   

 
9.1 Täydennyskoulutusohjelman kehittämisen kysymykset   
  
 

• Mitkä opetettavat asiat nousevat koulutuksessa tärkeimmiksi – mistä ei niinkään tarvittu 
tietoa? 

• Miten yhteistoiminnalliset menetelmät soveltuivat aihealueen opettamiseen 
• lähiopetuksessa 
• verkossa 

• Olisiko koulutusohjelman mahdollista toteuttaa kokonaan verkossa? Jos on, niin mitä 
ponnistuksia/erityishuomioita se vaatii? 

 

9.2 Täydennyskoulutusohjelman pilotointi ja arviointikysymykset 
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Koulutukseen kahden kunnan alueelta osallistui neuvoloiden terveydenhoitajia (20), lääkäreitä 

(1) ja psykologeja (2). Lisäksi moniammatillisen päivän osuudessa mukana oli edustus poliisista, 

Ankkurista, sosiaalityöstä, A-klinikalta, varhaiskasvatuksesta ja päihdetyöstä kunkin alueen 

toimijoiden mukaisesti. Koulutus arvioitiin suullisesti terveydenhoitajien, lääkäreiden ja 

psykologien kanssa kunkin lähipäivän jälkeen. Toisen koulutuspäivän arvioinnissa käytiin läpi 

myös kokemuksia välitehtävistä ja Moodlesta oppimisalustana.   

  

9.2.1 Täydennyskoulutusohjelman arvioinnin tulokset 

 

Ensimmäisen koulutuspäivän arvioinnin tulokset on esitetty arviointikysymysten teemojen 

mukaisesti.  Ensimmäisen koulutuspäivän arviointikysymykset olivat vastasiko päivä sille 

asettamiani tavoitteita, mitä odotan ensi kerralta ja päivän erityinen mielenkiinnon kohde? 

Vastasiko päivä sille asettamiani tavoitteita? 

Jokainen osallistuja sai päivän aluksi määritellä itselleen tavoitteen, mitä 

koulutuspäivästä/koulutuksesta halusi irti.  Kun tavoitteita päivän lopuksi tarkasteltiin, 

tuli sellaisia kommentteja kuin ”aukesi kuin iso metsä” ja päivä oli ”enemmän kuin 

alkuajatukset”. Lisäksi punnittiin ymmärrystä siitä, että uhriksi joutuneen asema ei ole 

yksinkertainen, parisuhdeväkivallan takana voi olla monenlaisia oireita (tunnistamisen 

vaikeus) ja ennen fyysistä väkivaltaa on saattanut tapahtua jo monenlaisia asioita 

parisuhteessa.  Tämän vuoksi väkivallasta on kysyttävä aina uudelleen, rutiininomaisesti, 

kuitenkin ilman asian jankkaamista (ketään ei voi pakottaa kertomaan). Päivän 

kokonaisuutta pidettiin hyvänä, vaikkakin kiire näkyi siinä että kaikkia valmisteltuja 

kalvoja ei ehditty näyttämään. 

Mitä odotan ensi kerralta? 

Koulutuspäivän jälkeen jäi vielä osallistujille tärkeitä aihealueita käsittelemättä, jotka 

nousivat odotuksina seuraavaan koulutuspäivään. Haluttiin tietää moniammatillisesta 

yhteistyöstä, hoitopoluista, haluttiin kuulla mitä muut toimijat kentällä tekevät ja mitä 

muut toimijat odottavat neuvolan työntekijöiltä. Haluttiin tutustua kentän toimijoihin ja 

tietää mitä sitten tehdään kun joku kertoo väkivallasta. Nämä aihealueet olivatkin jo 

seuraavan päivän ohjelmassa, sillä ne olivat nousseet jo ennakkotehtävien teemoista. 

Lisäksi ehdotettiin aihetta, jossa käsiteltäisiin parisuhdeväkivallan tunnistamista lapsen 

kautta. Tämä aihe otettiin huomioon molempien kuntien osalta, seuraavan lähipäivän 

ohjelmassa. 

Päivän erityinen mielenkiinnon kohde? 

Lisäksi kysyttiin päivän erityisiksi mielenkiinnon kohteiksi nousevia asioita. 

Arviointipalautteessa todettiin yleisesti, että kaikki päivät aiheet olivat olleet hyviä. 

Erityisesti esille nousi luento (akuutti/pitkäaikaisista) traumoista, sillä luennon kautta 

koettiin ymmärtävän paremmin parisuhdeväkivaltaa ja siihen puuttumisen haasteita. 
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Lisäksi elokuva ”Kukaan ei näe meitä” ja elokuvan käsittely monitasoinen arviointi – 

menetelmällä koettiin hyväksi.  

Mitään aihetta ei pidetty täysin sopimattomana, mutta rakentavaa kritiikkiä tuli toisen 

(pilotti 1) kunnan koulutuspäivässä, jossa käytettiin simulointia puheeksi ottamisen 

harjoittelussa. Ajan puutteen vuoksi siihen pyydettiin erilaista ohjeistusta, jolloin 

harjoitus lähtisi liikkeelle suoraan lomakkeista ja puheeksi ottamisesta, ei asiakkaan 

kertomuksesta. Tämä ratkaistiin sillä, että harjoitus vaihdettiin toisen kunnan (pilotti 2) 

ensimmäiseen lähipäivään kolmen hengen harjoituksesta koko ryhmän harjoitukseksi 

(kolme esittäjää ja muut kommentoivat). Harjoitushetkellä simulointi koettiin 

mielekkääksi ja toimivaksi. Lisäksi huomioitiin, että osallistujilta itseltään tulleet aidot 

esimerkit olisivat olleet hedelmällisiä. Oman kunnan tapausten kautta olisi päästy vielä 

syvällisempään keskusteluun.  

Välitehtävänä terveydenhoitajat käyttivät parisuhdeväkivallan seulontalomaketta 

systemaattisesti noin viikon ajan.  Välitehtävän tarkoituksena oli löytää ja kommentoida niitä 

elementtejä, jotka vaikuttavat parisuhdeväkivallan puheeksi ottamiseen neuvolassa. Koska 

hankkeessa ei ollut vielä vuonna 2012 käytössä ”uutta” lomaketta, kysymisen apuvälineenä 

käytettiin vuoden 2004 parisuhdeväkivallan seulontalomaketta (Perttu 2004). Välitehtävän 

purettiin Moodle oppimisympäristön keskustelualueella. Moodlen keskustelualueella käydyistä 

keskusteluista voidaan löytää seuraavia asioita, jotka ovat yhteydessä neuvolan 

terveydenhoitajien koulutustarpeisiin.  

Puheeksi ottaminen sai hyvää palautetta neuvola-asiakkailta. Parisuhdeväkivallasta 

kysyminen koettiin tärkeäksi, tarpeelliseksi ja neuvolaan sopivaksi.  Myös 

terveydenhoitajien puolelta koettiin, että puheeksi ottaminen (seulonta) syventää 

asiakassuhdetta, silloin kun päästään herkkään puheyhteyteen. Toisaalta löytyi myös 

kokemus närkästyneestä asiakkaasta, joka ei pitänyt tavasta, että häneltä kysytään 

systemaattisesti väkivallasta useina kertoina (kun hän oli ensimmäisellä kerralla 

vastannut että väkivaltaa ei ole). Keskusteluissa pohdittiinkin sitä, miten 

parisuhdeväkivaltaa tulisi kartoittaa, jotta asiakas ei koe luottamuspulaa.  Myös 

lomakkeen täyttötapaa mietittiin (keitä paikalla, ennen vastaanottoako). 

Puheeksi ottamisen tilanteet neuvolassa saivat asiakkaat kertomaan tuttava- ja 

lähipiireissä tapahtuvasta ja omassa aikaisemmassa suhteessa koetusta väkivallasta sekä 

väkivaltaisista lapsuuden kokemuksista. Oli havaittavissa, että aikaisempia väkivallan 

kokemuksia ei ollut käsitelty tarpeeksi muissa yhteyksissä. Puheeksi ottamisen tilanteet 

herättelivät myös pohtimaan naisen (äidin) aggressiivisuutta/väkivaltaisuutta perheessä 

ja siihen puuttumista, sekä sitä miten aina yhdessä neuvolakäynneille tulevaa 

pariskuntaa voidaan pyytää yksittäisiin neuvolakäynteihin, jotta seulonta olisi 

mahdollista. Pohdittiin myös sitä, miten äidit uskaltaisivat kertoa neuvolassa, jos 

perheessä/parisuhteessa olisi väkivaltaa. Myös väkivaltatapausten erilaisuus (uhka – 

väkivalta) ja kirjaamiskäytännöt mietityttivät. Lisäksi lapsen asema puheeksi ottamisen 

tilanteissa oli pitkän keskustelun paikka: minkä ikäinen lapsi voi olla vanhemman ja 

terveydenhoitajan välisessä keskustelussa mukana silloin kun keskustellaan perheessä 

tapahtuvasta väkivallasta.  Merkille pantavaa oli myös se, mikä yhteys alkoholilla ja 
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väkivallalla sekä mielenterveysongelmilla ja väkivallalla voi olla. Viimeksi mainitut 

käsiteparit ilmentyivät keskustelussa useaankin otteeseen. 

Toisena koulutuspäivänä arvioitiin yleisemmin ilman erillisiä arviointikysymyksiä. Toisen 

koulutuspäivän arviointi tapahtui yleisemmin mitaten lähipäivän ja verkkotehtävien sekä Moodle 

– oppimisalustan onnistuneisuutta verkkovälineenä. Arviointikeskustelussa kirjatuista 

vastauksista on poimittavissa kolme teema-aluetta: sisältö, menetelmät ja Moodle – 

oppimisalusta. 

Sisältö 

Päivän tärkeiksi sisällöllisiksi aihealueiksi nousivat lapsi vastaanotolla (tähän liittyvät 

huomiot keskustellessa äidin kanssa perheväkivallasta), vainoaminen, väkivallasta 

irrottautumisen vaikeus ja selviytyminen (lyhyesti), työntekijän jaksaminen (tiiviisti, 

esimiehen ymmärrys, miten hoidan itseäni, mistä saan voimia) ja kirjaamiskäytännöt. 

Arviointikeskustelussa pidettiin hyvänä, että päivän aikana mentiin konkreettisiin 

ratkaisuihin (ei ollut pelkkää teoriaa) ja ne kirjattiin ylös (kuka tekee ja mitä tekee). 

Pilottikunta 1 kuitenkin koki, että verkostoituminen ajallisesti alueen toimijoiden kanssa 

olisi voinut olla pidempi. Heidän ohjelmassaan lastensuojeluluento sijoittui 

aamupäivään, johon lisäksi kuului verkostoitumisosuus alueen toimijoiden kanssa. Tähän 

arviointikeskustelussa ehdotettiinkin, että lastensuojelusta voisi olla kertomassa joku 

alueen sosiaalityöntekijä lyhyemmin kuin se pilottikunnan 1 lähipäivässä käytiin läpi 

(ryhmä oli jo saanut lastensuojelukoulutusta aikaisemmin). Ehdotus huomioitiin 

pilottikunta 2 toisessa lähipäivässä, jossa lastensuojelullisiin kysymyksiin vastasi alueen 

lastensuojelupäällikkö.  

Pilottikunnan 2 toiveena olikin saada vielä kolmas koulutuspäivä, jossa voitaisiin käsitellä 

enemmän esimerkiksi lastensuojelullisia kysymyksiä (Pilottikunta 2 ei ollut saanut 

lastensuojelukoulutusta kuten pilottikunta 1). Pohdittiin väkivallasta kysymistä kun lapsi 

on paikalla. Lisäksi arviointikeskustelussa esitettiin, että koulutus olisi saanut olla 

pidempi ja lähipäivät lähekkäin toisiaan. Koulutusprosessin lähipäivissä yli kuukauden 

väli on arvioin mukaan liikaa. Lisäksi huomioituja aiheita olivat päivän moniammatillinen 

osuus, joka olisi saanut olla koko päivän mittainen.  Yhteistyönäkökulmasta tuli esille 

ajatus siitä, että vastaava koulutus olisi myös tärkeä kouluterveydenhoitajille. Kaiken 

kaikkiaan koulutuksessa todettiin, että asiaa on paljon tämän aihealueen ympärille  ja 

koulutuksen paikallisuus oli hyvä. 

Menetelmät 

Koulutuksessa käytetyt fasilitoinnin menetelmät saivat hyvää palautetta konkreettisten 

ratkaisujen tekemisessä, teorian soveltamisessa ja siinä, miten menetelmät auttavat 

jokaista kantamaan vastuunsa keskusteluissa. Pilottikunta 2 kommentoikin, kuinka he 

aluksi miettivät ”miksi me tehdään koko ajan tässä lähipäivässä töitä”, mutta totesivat 

että se oli hyvä tapa työskennellä. Omalla aktiivisuudella koulutuspäivästä ja asioista sai 

enemmän irti. Menetelmien erilaisuutta pidettiin hyvänä. Palautetta annettiin siitä, että 

on mielekästä työskennellä eri menetelmillä kuin yleensä. Erityisesti hyviksi 

menetelmiksi mainittiin cocktail – tilaisuus (pilottikunta1), jossa jokainen kantaa vastuun 
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keskustelusta ja tiekartta (pilottikunta2), jossa päästään konkreettisiin ratkaisuihin: kuka 

tekee ja mitä tekee.6 

Moodle – oppimisalusta 

Arviointikeskustelussa välitehtäviin liittyvä keskustelu kääntyi Moodle – oppimisalustan 

käytön hankaluuteen molemmissa pilottikunnissa. Moodle – oppimisalustaa ei pidetty 

hyvänä ratkaisuna näin lyhyessä koulutuksessa. Moodlessa koettuja ongelmat liittyivät 

verkkosivujen aukeamiseen ja Moodlen käyttöön yleensä (Moodlen työläyteen).  

Moodlen käytön hankaluutta perusteltiin sukupolviasiana ja vaikeana arjen työn 

keskellä. Erityisesti kirjoittaminen keskustelualueelle ei ollut totuttu tapa toimia.  

 

9.2.2 Täydennyskoulutusohjelman arvioinnin analyysi 
 

 

Koulutusohjelman sisältö: Mitkä opetettavat asiat nousevat koulutuksessa tärkeimmiksi – mistä 

ei niinkään tarvittu tietoa? 

Koulutusohjelman sisältö oli alun perin hyvin tarkkaan suunniteltu sen perusteella, millaisia 

koulutustarpeita Palmenian haastattelututkimuksen alustavat tulokset ja muut tutkimukset sekä 

neuvolan henkilöstölle osoitettu ennakkokysely osoittivat. Näin ollen koulutuksen sisältöalueet 

tukivat neuvolan henkilöstön koulutustarpeita ja kaikki käsitellyt aihealueet koettiin tärkeiksi. 

Koulutuksen arvioinnissa erikseen mainittuja tärkeitä aihealueita olivat traumojen 

tunnistaminen ja vaikutukset, lapset neuvolan vastaanotolla (yhdessä parisuhdeväkivaltaa 

kokeneen aikuisen kanssa), vainoaminen (stalkkaus), väkivallasta irrottautumisen vaikeus ja 

selviytymisprosessi, työntekijän oma jaksaminen ja kirjaamiskäytännöt.  Joistakin osa-alueista 

riitti lyhyempi ja tiiviimpi paketti tietoa, kuten esim. väkivallasta irtautumisen vaikeus, 

selviytymisprosessi ja oma työssä jaksaminen. Oma jaksaminen liittyi teemoihin kuten miten 

hoidan itseäni ja mistä saan voimia sekä esimiehen ymmärrys työnohjauksesta. Suurin osa 

mainituista koulutuksen sisältöalueista löytyy myös vuoden 2004 koulutusohjelmasta (Perttu 

2004). 

Välitehtävien purkamisessa mietitytti erityisesti puheeksi ottamisen haasteet (haastattelutilanne  

(turvallisuus), lomakkeen käyttö, kirjaaminen, lapsi mukana vastaanotolla ja oma rooli). Lisäksi 

merkittäviä pohdintoja löytyi mielenterveyden ja alkoholin yhteyksistä väkivaltatilanteisiin (syy-

seuraus).   

Koulutuksen paikallisuutta (kunnan alue) pidettiin hyvänä, sillä koulutuksen moniammatillisessa 

osuudessa opittiin tuntemaan alueen toimijat paremmin. Moniammatillinen osuus oli vain 

aamupäivän mittainen ja sitä toivottiin pidemmäksi. Moniammatillisen osuuden ollessa lyhyt, 

konkreettiset päätökset jäivät neuvolan henkilöstön eteenpäin vietäviksi. Kolmatta lähipäivää 

toivottiin, jotta siinä olisi voitu keskittyä vielä tarkemmin lasten sosiaalityöhön ja lakiin. Lisäksi 

moniammatilliseen osuuteen ehdotettiin kouluterveydenhuoltoa mukaan yhteistyön 

                                                                 
6
 Menetelmiä vaihdettiin pilottikunta 2 koulutukseen pilttikunta1 saadun palautteen perusteella. 
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edistämiseksi. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa – sisältöalue on ollut myös vuoden 2004 

koulutusohjelmassa (Perttu 2004). Toisaalta sen toteuttamistapaa ei ole määritelty tarkemmin.  

Koulutusarvioinnissa pidettiin hyvin samoja sisältöalueita tarpeellisina kuin vuonna 2004 (Perttu 

2004). Toisaalta laajennettujen terveystarkastusten myötä (VNA 338/2011) keskustellaan sekä 

miesten että naisten kokemuksista väkivallan tekijänä ja kokijana, kun taas vuoden 2004 

koulutusohjelma on rakennettu naisiin kohdistuvan väkivallan tarkastelun pohjalta. Tämä tuo 

uutta ulottuvuutta puheeksi ottamisen tilanteeseen, mutta myös väkivallan muotojen ja 

piirteiden sekä yleisyyden tarkasteluun. Koulutuksessa on tärkeä käydä läpi yhteiskunnallista 

keskustelua väkivaltaan liittyen (konfliktinäkökulma vs. sukupuolitietoinen näkökulma). Koko 

perheen huomioinen värittää koulutusohjelmaa myös aikaisempaa enemmän lapsilähtöiseksi 

tavaksi tarkastella parisuhdeväkivaltaa ja sen puheeksi ottamisen tilannetta äitiys- ja 

lastenneuvoloissa. Lasten asema ja turvallisuus parisuhdeväkivaltaa kysyttäessä puhututtaa. 

Palmenian haastattelututkimuksen alustavissa tuloksissa sekä koulutustilanteissa tulikin ilmi, 

että asiakkaan ja perheen turvallisuuteen kuin myös väkivallan uusiutumisen riskinarviointiin 

koulutustarve on välttämätön. Tämä on huomioitu myös vuoden 2004 ohjelmassa kohdassa 

uhrin tukeminen ja kohtaaminen (Perttu 2004). 

Pilotoidussa koulutusohjelmassa korostuu erityisesti  lastensuojelulaki, sillä se ohjaa neuvolan 

terveydenhoitajien työtä aikaisempaa tarkemmin (uusi laki vuonna 2008). Lainsäädäntöön 

liittyen avattiin lakia lähestymiskiellosta teeman vainoaminen sisällä. Vainoamisen tarkastelu 

neuvolan henkilöstön auttamisen näkökulmasta osoittautui mielenkiintoiseksi ja uudeksi 

aihealueeksi vuoden 2004 koulutusohjelmaan verrattuna. Vainoamisen sisällä keskusteltiin myös 

narsismista, jotka aiheina olivat mielenkiintoisia ja uusia, vähemmän tunnettuja alueita.  

Sisältöalue, joka jäi käsittelemättä vuoden 2004 koulutusohjelmaan liittyen, on väkivaltaisesti 

käyttäytyville tarkoitetut palvelut ja toimintaperiaatteet. Aihealuetta sivuttiin keskusteluissa, 

mutta siihen ei paneuduttu tarkemmin. Koulutusohjelmassa keskityttiinkin enemmän 

parisuhdeväkivallan uhrin ja lapsen/lasten turvallisuuteen. Vuoden 2004 koulutusohjelmasta 

sekä pilotoidusta ohjelmasta puuttui alkoholin ja väkivallan sekä mielenterveysongelmien ja 

väkivallan välisten syy-seuraussuhteiden tarkasteleminen. Nämä aihealueet voisivat olla 

sisällöllisesti tärkeitä avattavia teemoja tunnistamisen, puheeksi ottamisen ja puuttumisen 

tilanteisiin. 

 

Yhteistoiminnalliset menetelmät lähiopetuksessa: Miten yhteistoiminnalliset menetelmät 

soveltuivat aihealueen opettamiseen lähiopetuksessa? 

Vuoden 2004 koulutusohjelmassa ei tarkastella sitä, miten laajasti kustakin aihealueesta 

koulutuksessa tulee puhua/keskustella tai millä menetelmillä sisäistettyä tietoa voidaan testata 

tai moniammatillista yhteistyötä virittää konkreettisiin ratkaisuihin. Vuoden 2012 

koulutusohjelmassa keskityttiinkin tarkasti siihen, mitkä menetelmät tukevat oppimista ja 

yhteistyön rakentamista alueen toimijoiden kesken. Menetelmiä muutettiin tarvittaessa pilotti 1 

ja pilotti 2 välillä saadun palautteen myötä. Menetelmien käyttö koettiin hyväksi ja erityisesti ne 

menetelmät mainittiin erikseen vielä, jotka puhututtivat tai niillä saatiin konkreettisia ratkaisuja 

aikaiseksi (Cocktail, video, tiekartta).    
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Cocktail – menetelmä todettiin hyväksi siinä, kun asioita keskusteltiin pienissä ryhmissä ja 

jokainen joutui kantamaan vastuun puheestaan. Tiekartta puolestaan todettiin hyväksi, koska 

sillä päästiin konkreettisiin toimenpiteisiin. Onkin havaittavissa, että hoitopolkuun vieviä 

ratkaisuja tulee edelleen kehittää viranomaisyhteistyössä. Myös tunteisiin vetoava ”Kukaan ei 

näe meitä” elokuva koettiin mielekkääksi, kun se purettiin vielä pareittain ja ryhmän kanssa 

yhdessä niin kutsuttua monitasoisuuden arviointia hyödyntäen.  

Menetelmien käyttö tuki opittua ainesta. Koulutusohjelman kehittämistyössä on kuitenkin oltava 

erityisen herkkä siinä, että kuuntelee omaa koulutettavaa ryhmäänsä. Kaikki menetelmät eivät 

aina sovi kaikille ryhmille, joten voi olla myös tehokasta esittää pari vaihtoehtoa harjoituksen 

toteutustavalle. Toisaalta kannattaa myös miettiä sitä, miten menetelmät kantavat todellisia 

esimerkkejä ja tilanteita. Erityisesti puheeksi ottamistilanteen simuloinnissa on vielä hyvä miettiä 

sitä, onko harjoitus vain harjoittelua kuinka kysytään vai myös erilaisten tilanteiden 

ratkaisemista. 

 

Verkko-opetuksen haasteet: Miten yhteistoiminnalliset menetelmät soveltuivat aihealueen 

opettamiseen verkossa? 

Koulutuksen sisällön ja lähipäivissä käytettyjen yhteistoiminnallisten menetelmien lisäksi 

pilottikoulutuksessa käytettiin Moodle verkkoalustaa. Moodleen päädyttiin sen vuoksi, että se 

on yleisesti Helsingin yliopistolla käytetty alusta, jonne voi tallentaa erilaisia materiaaleja, 

verkkotehtäviä ja luoda mm. keskustelualueita. Moodlen ajateltiin toimivan ajattelun ja 

oppimisen työvälineenä ja tukena (vrt. tievie.oulu.fi).  Moodle oppimisalustaa pidettiin yllä koko 

koulutuksen ajan ja sinne pyydettiin kommentoimaan välitehtäviä sekä aloittamaan muista 

mielenkiintoisia työhön liittyviä kysymyksiä. Yksi tehtävä oli kirjoittaa kokemuksia 

Parisuhdeväkivallan seulontalomakkeen käytöstä. Kouluttajien rooli oli enemmän 

verkkovieraileva, joka lähenteli web weaving ja virtuaali case – ratkaisuja (vrt. tievie.oulu.fi). 

Miltei kaikki koulutukseen osallistujat kirjautuivat Moodleen (vain joku jäi pois). Kuitenkaan 

Moodle ei toiminut siten, että se olisi ollut aktiivinen tiedonvaihtokanava. Kaikki eivät käyneet 

kommentoimassa tai kertomassa omia kokemuksiaan väl itehtäviin liittyen. Palaute Moodlesta 

oli, että se oli hankala käyttää. Lisäksi tällaisen oppimisympäristön käytön hankaluutta 

perusteltiin sukupolvikysymyksenä. Moodle oppimisympäristö ei toiminut toivotulla tavalla 

sähköisenä keskustelu- ja tiedonvaihtokanavana kahden kunnan neuvolan henkilöstön välillä. 

Moodle toi kuitenkin hyvin materiaalipankkina. 

Moodlen käyttöä tuleekin miettiä tarkemmin. Onko Moodlen hankaluus myös kumuloituva 

muiden some- välineiden käyttöön vai onko vain Moodle hankala käyttää. Miten 

koulutusohjelmassa olevia etätehtäviä voidaan vaihtoehtoisesti raportoida ja kommentoida 

siten, että se olisi kaikille mielekästä.  
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9.3 Asiantuntijahaastattelujen pääkohdat 
 
Moodle – alustan osoittautuessa hankalaksi käyttää ja siitä unohduksesta, että Moodlen käytön 

mielekkyyttä ei kysytty pilottikunnilta ennakkoon7, tehtiin muutama asiantuntijakysely verkko-

oppimiseen liittyen. Erityisesti tarkoituksena oli selvittää, voiko näinkin haasteellista aihetta kuin 

parisuhdeväkivalta opettaa verkossa ja mitä asioita on erityisesti otettava huomioon verkko-

opetuksessa. Tämän kyselyn odotettiin myös aukaisevan uusia ratkaisuja siihen, mitä 

verkkoympäristöä voisi Moodlen tilalla käyttää.  

Kysely osoitettiin Oulun yliopistoon naistutkija Suvi Pihkalalle ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja 

kehittämiskeskus Palmenian projektipäällikkö Jukka Koivistolle (verkko- ja viestintä – 

osaamisalue) sekä Palmenian erikoissuunnittelija Mari Juote-Pesoselle (henkilöstö ja 

organisaatio – osaamisalueelle) (ks. liite kysely). Kyselyssä käytettiin pelkästään avoimia 

kysymyksiä. Kysymyksiä oli yhteensä 14, joista viimeisessä pyydettiin vielä lisäkommentteja. 

Kyselylomakkeet lähetettiin viidelle henkilölle sähköpostitse, joihin saatiin kolme vastausta. 

Kaksi vastausta tuli sähköpostilla ja yksi käsinkirjoitettuna. Vastaussivuja kysymyksineen tuli 

yhteensä 10½ liuskaa.  

Haastatteluun vastanneet ovat yhteistoiminnallisten menetelmien asiantuntijoita. Suvi Pihkala 

on käyttänyt yhteistoiminnallisia menetelmiä verkossa viiden vuoden ajan.  Jukka Koivisto on 

opettanut sekä verkossa, että lähiopetuksena ja sulautuvana opetuksena hyödyntäen 

yhteistoiminnallisia menetelmiä yhteensä 10 vuotta. Mari Juote-Pesonen puolestaan on 

käyttänyt yhteistoiminnallisia menetelmiä lähiopetuksessa 15 – vuoden ajan ja sulautuvassa 

opetuksessa 10 vuotta.  Heistä jokaisella on erityinen näkemys yhteistoiminnallisten 

menetelmien käytöstä, oli kyseessä sitten lähiopetus, verkko-opetus tai sulautuva opetus.  

Kyselyn vastaukset on purettu siten, että ne purettiin neljän teema-alueen alle: verkossa 

opettamisen haasteet, verkossa opettamisen mahdollisuudet, opettajan otettava huomioon 

haastavissa aiheissa ja yhteistoiminnalliset menetelmät verkossa . Haastateltujen vastauksia ei 

tulla erittelemään asiantuntijoiden vastausten mukaan, mutta vastauksista nousseet 

erityispiirteet huomioidaan. Esimerkiksi Suvi Pihkalan vastauksessa on huomionarvoista se, että 

hän on toteuttanut haastavan aiheen, väkivalta teeman ympärillä, koulutuksen täysin verkko-

opiskeluna. Hänen vastauksistaan korostuukin erityisesti verkko-oppimisen haasteet kun taas 

Jukka Koiviston vastuksissa korostuu mahdollisuudet. Toisaalta taas Mari Juote -Pesonen 

keskittyy yhteistoiminnallisten menetelmien käytettävyyteen yleisemmin lähiopetuksessa ja 

myös verkossa. Nämä eri painotukset antavat erityistä näkemystä kyselyssä nostettuihin teema-

alueisiin.  (ks. luku 9.3.1) 

 

9.3.1 Asiantuntijakyselyn tulokset 
 

Verkossa opettamisen erityishaasteet 

                                                                 
7
 Koulutuksia sovittaessa tarkistettiin, että Moodle on tuttu oppimisympäristö neuvolan henkilöstölle. 

Molemmissa pilottikunnissa todettiin, että henkilöstö on käyttänyt Moodlea jo aikaisemmin ennen tätä 
koulutusta. 
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Kaikilla kyselyyn vastanneilla oli samansuuntainen näkemys siitä, että verkossa opettaminen 

vaatii erityistä luottamuksen rakentamista ryhmän kesken. Verkko oppimisympäristönä on siinä 

mielessä haastava, että siellä saatetaan kuvitella toiset itsensä kaltaisiksi, sillä anonymiteetti 

(nimestä ja virtuaalisesta jalanjäljestä huolimatta) poistaa vinkit siitä kuka todellisuudessa 

kanssaopiskelija on. Vapaa kokemusten jakaminen voi olla haaste kun saatetaan jakaa hyvinkin 

henkilökohtaisia asioita ja niihin liittyviä viestejä tulkitaan väärin: mielipiteet kärjistyvät ja 

saattavat aiheuttaa toisille ahdistusta.  Haasteita luo erityisesti se jos ryhmä on hajanainen tai 

uusi. Verkossa tapahtuva kirjoitettu viestintä ja sen epäsynkronisuus voivat aiheuttaa myös sen, 

että kouluttajan /opettajan mahdollisuudet puuttua eri viestinnän tilanteisiin hidastuu ajallisesti. 

Haasteena ovat myös opiskelijoiden erilaiset äänet, joita on vaikeampi hahmottaa, kuten 

esimerkiksi hiljainen läsnäolija: onko opiskelija hiljainen kuuntelija vai passivoitunut verkko-

opiskelija. Haastava aihe on mahdollista toteuttaa verkossa, mutta opettajalla on oltava 

tuntosarvet pystyssä: oppimisympäristön on oltava sellainen, ettei kukaan tule loukatuksi tai 

vähätellyksi, varsinkin silloin kun aihe on hyvin ”iholla”.   

 

Verkossa opettamisen mahdollisuudet  

Verkko-opiskelusta ja yleensä yhteistoiminnallisten menetelmien käytöstä nousi haasteiden 

rinnalle myös mahdollisuuksia. Kun puhutaan sosiaalisen median välineistä (some), ne voidaan 

nähdä tasa-arvoisuutta edistävinä työkaluina, ne mahdollistavat etäläsnäoloa, tuovat rytmiä 

opiskeluun ja ylläpitävät oppimisen prosessia.  Some -välineet mahdollistavat 

yhteistoiminnallisten menetelmien käytön yksin tai yhdessä. Niiden avulla voidaan edistää 

oppimistehtävien autenttisuutta eli voidaan päästä osaksi aiheen ”oikeita” 

asiantuntijayhteisöjen keskusteluita ja ongelmanratkaisuja. Some välineillä formaali opetus 

(muodollinen koulutus) voidaan aukaista oppilaitoksen seinien ulkopuolelle oikeaan elämään ja 

työympäristöön. Somen avulla voidaan esimerkiksi osallistua jonkin keskustelupalstan 

keskusteluun tai kirjoittaa artikkeli kaikkien nähtäville wikipediaan. Some siis mahdollistaa 

yhteisöllisten oppimisen menetelmien käytön verkossa.  

 

Opettajan otettava huomioon haastavissa aiheissa 

Kyselyn vastauksista erityishaasteiden ratkaisemiseksi nousee ehdotuksia, että opettajien on 

mietittävä tarkkaan, millä tavoin yhteys opiskelijoihin verkko-opintojen aikana toteutetaan ja 

miten läsnäolijat tehdään erottuviksi. Myös opettajan on oltava näkyvänä läsnä ja hänen on 

harjoitettava suoraa kommunikointia opiskelijoihin turvallisen ja välittävän ilmapiirin 

saavuttamiseksi. Kouluttajalta vaaditaan hyviä ihmissuhdetaitoja ja herkkyyttä reagoida 

tilanteeseen, jotta haastavia aiheita käsitellään rakentavasti. Kouluttajan/opettajan onkin 

osattava tunnistaa osallistujista nousevat kipupisteet ja ohjattava opiskelijoita 

vuorovaikutuksessa. Verkkovuorovaikutuksen erityispiirteet opiskelijoille tulee avata: kuinka 

kerron verkossa itsestäni. Koko verkko-opetuksen piilo-opetussuunnitelmaksi voidaankin 

ehdottaa väkivallattoman vuorovaikutuskulttuurin rakentamista. 
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Ryhmäytymisen merkitys korostuukin verkossa. Opettajalla on oltava tuntosarvet pystyssä, 

miten ryhmädynamiikka kehittyy, mitä pitää tukea, mitkä asiat aiheuttavat konflikteja ja 

vetäytyvätkö joku/jotkut ryhmän jäsenistä. Opettajan tulee olla sensitiivinen sille, millaisin 

ehdoin osallistujat voivat kuulua ja olla ryhmässä läsnä.  

Verkko-opiskelijalta puolestaan vaaditaan enemmän itseohjautuvuutta, jotta hän pysyy 

aikataulussa ja osallistuu täysipainoisesti opiskeluun.  Toisaalta kouluttajalla on mahdollisuus 

myös pakottaa aikatauluilla ja tehtävillä opiskelujen etenemistä. Opettajan tulee pitää mielessä 

opetettavan aiheen luonne. Mielekkäiden ja innostavien verkko-oppimistehtävien laatiminen 

edellyttää enemmän valmiuksia kuin perinteisen lähiopetuksen toteuttaminen. 

Oppimistehtävien tulee liittyä oppijoiden omaan arkeen ja elämäntilanteisiin. Kun oppijoita 

aktivoidaan, on tärkeää saada heidät tekemään yhdessä mielenkiintoisia projekteja. Esimerkiksi 

video ja roolioppiminen ovat mieleenpainuvia kokemuksia. Oppijoiden osallistaminen yhteiseen 

rakentamiseen tapahtuu opettajan ja oppijan välisessä vuoropuhelussa. Kun tehtävät ovat 

rajattuja ja konkreettisia (vrt. stuktuuri), verkko-opiskelu on toimivaa. Verkko-opiskelun 

monikerroksisen oppimisprosessin jäntevä rakenne tukee ja monipuolistaa oppimista. 

Aineistossa esiintyykin ehdotus soveltaa mielekkään oppimisen periaatteita niin lähiopetuksessa 

kuin verkko-opetuksessa (vrt. Jonassen ym. 1999).    

Kaiken kaikkiaan, verkossa korostuu selkeiden ja tarkkojen ohjeiden merkitys. Verkko-opetus on 

hyvin etupainotteista suunnitelmien ja valmisteluiden puolesta. Verkko-opinnoissa opettajan on 

löydettävä opiskelijoille erilaisia tapoja olla aktiivisesti läsnä, sillä verkko-opiskelu ei luo 

samanlaisia paineita kuin lähiopiskelu. Kasvokkainen tapaaminen oppijoiden kanssa voi 

helpottaa myöhempää kanssakäymistä verkossa. 

  

Yhteistoiminnalliset Menetelmät verkossa 

Kyselyn vastauksissa tuli esille, kuinka yhteistoiminnallisten menetelmien tavoitteena on tukea 

työskentelyä. Opiskelijat arvostavat jakamisen kokemuksia, erityisesti monitieteellisessä 

kontekstissa jakamisen kokemus on rikkaus. Yhteistoiminnalliset menetelmät tukevat oppimista 

siten, että omat käsitykset joudutaan ulkoistamaan ja selkeyttämään. Näin ollen omat 

näkökulmat laajenevat reflektoidessa niitä toisten mielipiteisiin. Menetelmät sopivat kaikkiin 

aiheisiin, mutta oleellista on se, että valitut menetelmät soveltuvat siihen ympäristöön ja 

ryhmään jonka kanssa sitä käytetään. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa monenlaisia 

verkkovälineitä yhteisöllisten menetelmien toteuttamiseen. On tärkeä huomioida, että yhdessä 

tekemisen rinnalle tulee olla tila ja paikka yksilölliselle prosessille ja sen auki  kirjoittamiselle. 

Verkko ei kuitenkaan saa viedä päähuomiota. Teknisten välineiden käytössä saa aina ruusuja ja 

risuja, joten tärkeää on huomioida, aiheuttaako verkkosovellusten käyttö tai niihin pääsy 

erityisiä esteitä tai hankaluuksia. Toisaalta some mahdollistaa joustavuutta ja julkisuutta ja 

monille opiskelijoille verkkoympäristöt ovat jo entuudestaan tuttuja. 
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Kyselyssä mainittuja8 verkko-oppimisympäristöjä (some-välineitä) on erilaisia 1) oppimisalustat, 

kuten Optima, Moodle ja Fronter 2) Blogit (oppimispäiväkirjana, kollegan kanssa työskentelyyn 

henkilökohtaisena oppimistilana, kurssimittaisen alustussarjan tuottamiseen), 3) Wikit 

(projektitöiden työskentelyalueena), 4) jaetuista dokumentit ja hakemistot google doc/drive 

(asiakirja, taulukkolaskenta, esitys, lomake, myös ryhmätöissä käytetty), 5) 

medianjakopalveluista youtube (videoprojektien tallennuspaikka ja tiedon hankinta), 6) erilaiset 

käsitekarttaohjelmat (esim. projektityön ja lopputyön hahmottamiseen), 7) yhteisöpalveluista ja 

sivustoista facebook (pienryhmälle), 8) stixy (yhteiseen kirjoittamiseen), 9) Yhteisöpalveluiden 

sivustoilta Ning, 10) F6, 11) online – muistio (yhteiseen kirjoittamiseen). 

Edellä mainitut menetelmät ovat tukeneet niin henkilökohtaista kuin yhteistoiminnallistakin 

oppimista. Kyselyn vastauksista paljastuu, että menetelmien käytöstä, on tullut erinomaista 

palautetta. Ihmiset haluavat osallistua ja jakaa asiantuntemustaan. Toisten töiden lukeminen ja 

niiden pohdinta on hyödyllistä. Myös oma kirjoitustyö on hyvä reflektoinnin tapa esimerkiksi 

oppimispäiväkirjan myötä. Opiskelijoiden kokemuksissa korostuu vaihtelevuuden arvostaminen. 

Synkroniset vaiheet asynkronisen lomassa tuovat opetukseen rytmiä. Toisaalta asynkronisuus 

kurssilla saattaa olla joillekin henkireikä, jotta voi tehdä oppimiseen liittyviä tekoja silloin kun 

siihen on itsellä aikaa.  Yhteistoiminnalliset menetelmät ovat kuitenkin haastavia ja siksi samaa 

intensiivistä tasoa voi olla ylläpitää liian pitkään. 

Some -välineiden etu on se, että ne eivät ole opettajan tai oppilaitoksen hallinnoinnin alla, vaan 

opiskelijat pystyvät niitä itse luomaan ja muokkaamaan.  Toisaalta some – välineiden käytössä 

arveluttavat tekijänoikeuskysymykset ja tunnusten luominen kolmansien osapuolien käyttöön. 

Opiskelun suoritustavalle tulisi näin ollen olla aina vaihtoehtoja. Haasteena onkin, miten käyttää 

some -välineitä turvallisten oppimisympäristöjen rakentamiseen, erityisesti haastavien aiheiden 

opetuksessa. 

 

  

9.3.2  Asiantuntijakyselyn analyysi 
 

Onko RutiiNiksi - koulutusohjelma mahdollista toteuttaa kokonaan verkossa?  

Asiantuntijahaastatteluiden tuloksista nousee osa-alueita, jotka tukevat ja haastavat RutiiNiksi – 

hankkeen koulutusohjelman siirtämistä kokonaan verkko-opetukseksi.  Koulutusaihe 

parisuhdeväkivalta on tulosten mukaan mahdollista toteuttaa kokonaan verkko-opetuksena, 

mutta se tuntuu hyvin haastavalta opettajan näkökulmasta. Muuttuvia tekijöitä on runsaasti, 

sillä opiskelijoiden taustat ja kokemukset ovat erilaisia. Tämä saattaa aiheuttaa konflikteja, joihin 

ei ehkä päästä puuttumaan tarpeeksi nopeasti.   

Asiantuntijahaastatteluita tarkastellessa voidaankin ajatella, että verkko-opetuksessa opettajan 

ja oppijoiden välillä on erityinen huomio kiinnitettävä oppimistilanteen toimintakulttuuriin. Se 

                                                                 
8
 Nämä kyselyissä luetellut some -välineet eivät ole kattava lista siitä mitä kaikkea on käytössä. Esim. johtuuko 

AC ja skype yhteyksien mainitsemattomuus, google kalenterin, yammerin jne. mainitsemattomuus siitä ettei 
niitä miel letä some -välineiksi vaan enemmänkin yhteydenpitotyökaluiksi. 
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vaatii jo heti toiminnan aluksi erityistä asenteiden, käsitysten ja toimintatapojen tarkastelua 

luottamuksellisen ilmapiirin syntymiseksi (vrt. Leppilampi 2002, 290). Opettajan on mietittävä 

tarkoin, miten näitä asioita voidaan käsitellä verkossa tasa-puolisesti, siten että kaikkien äänet 

saadaan kuuluville (vrt. fasilitoijan rooli, Nummi 2007). Vasta sen jälkeen voidaan keskittyä itse 

oppimisen sosiaalisiin tavoitteisiin, oppijaan itseensä ja tietotaito - ainesten tarkasteluun. 

Haastavan aiheen verkko-opiskelussa tämä on mielestäni tärkeää, vaikka näitä edellä mainittuja 

elementtejä ei ole aikaisemmin arvotettu toisistaan. Silti voidaan miettiä, miten nämä osa-alueet 

painottuvat opetuksessa (vrt. Sahlberg & Leppilampi 1994; Leppilampi 2002, 290).  Tämä 

näkökulma mielestäni eroaa verkko-opiskelun ohjeistamisesta, jossa huomio kiinnittyy 

enemmänkin huolella suunnitellun oppimisympäristön selittämiseen: materiaalit, aineistot, 

ryhmä- ja roolijaot, aikataulu ja arviointi (vrt. Leppilampi & Piekkari 1998; 1999). Onkin tärkeää, 

että oppijat ymmärtävät positiivisen riippuvuutensa ryhmän muista toimijoista ja näin ollen 

haluavat läpinäkyvyyttä omiin verkkorooleihinsa (vrt. Kagan & Kagan 2002, 39 – 42).   

Asiantuntijat toteavat, että sosiaalisen median välineet antavat mahdollisuuden etäläsnäoloon ja 

näin ollen tasa-arvoiseen opiskelumahdollisuuteen ajasta (asynkroninen) ja paikasta 

(synkroninen) riippumatta. Verkon käyttäminen vaatii kuitenkin myös opettajalta näkyvyyttä ja 

tarkkaavaisuutta, tehtävien sekä pedagogisten sovellusten ratkaisuja viestintätekniikkaa 

hyödyntävässä oppimisessa (vrt. tievie.oulu.fi). Erityisesti opetettava aines tulee olla mielekästä, 

jossa tapahtuu todellisuusperäistä oppimista (vrt. Jonassen ym. 1999, soveltaen Verto 2002–

2005). Juuri some -välineet luovat oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat opetuksen 

aukaisemisen/siirtämisen oppilaitoksien seinien ulkopuolelle oikeaan elämään ja 

työympäristöön. Verkkoympäristössä on mahdollisuuksia konstruktiiviseen oppimisen arviointia 

edistävin välinein, joilla voidaan reflektoida omia näkökulmia toisten näkökulmiin. 

Verkkoympäristöstä onkin löydyttävä paikka myös intentionaaliseen oppimiseen. (vrt. Jonassen 

ym. 1999, Nevgin 2003, Hakkarainen 1999, Verto 2002–2005.)  

Verkko-oppimisympäristön luomia some -välineiden käyttömahdollisuuksia arkojen aiheiden 

käsittelyssä haastaa myös tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymykset. Vaikkakin etuna on, että some 

– välineet eivät ole oppilaitoksen hallinnon alla ja näin ollen oppijat pääsevät niitä itse 

muokkaamaan, some välineissä arveluttaa esimerkiksi tunnusten luominen kolmansien 

osapuolten käyttöön. 

Asiantuntijat pohtivat myös, että verkossa työskentely saa oppijoilta ruusuja ja risuja. Syyt voivat 

johtua siitä, että verkkosovelluksia on hankala käyttää. Tämän vuoksi opetukselle on luotava 

mielekkäät fyysiset sosiaaliset ja psyykkiset puitteet, joissa tarjotaan konkreettiset välineet 

asioiden käsittelyyn ja reflektointiin ja tasaveroisiin ja kannustaviin tapoihin opiskella (vrt. 

Leppilampi 2002). Kun RutiiNiksi – hankkeessa syntyneitä kokemuksia Moodlen käytöstä 

verrataan asiantuntijahaastattelujen tuloksiin sekä aikaisempaan teoriaan (Leppilampi 2002), on 

tärkeä miettiä, tarjosiko Moodle oppimisympäristö tasaveroisen mahdollisuuden purkaa 

välitehtäviä. Voisi jopa väittää, että Moodle – oppimisympäristön ongelmat koettiin fyysisinä, 

mutta ne oikeasti olivat sosiaalisia ja psyykkisinä kokemuksia (vrt. tietosuoja Niinimäki & Tenno 

2010). Verkko-oppimisympäristön haastetta selitettiin myös sukupolvikysymyksenä. 
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Mitä ponnistuksia/erityishuomioita RutiiNiksi – koulutusohjelman toteuttaminen kokonaan 

verkossa vaatii? 

Jos näinkin vaativaa koulutus lähdetään toteuttamaan kokonaan verkko-opetuksena, on 

mietittävä tarkkaan muutamia seikkoja.  Esimerkiksi, koulutettava terveydenhuollon henkilöstö 

pitää paikallisuutta ja eri viranomaisten kohtaamista koulutuksessa tärkeänä. Verkossa 

opiskellessa anonyymiys saattaa estää todellisen kohtaamisen. Miten siis verkossa saa paikalliset 

viranomaiset työskentelemään yhdessä ja tekemään konkreettisia ratkaisuja. Toiseksi, 

toteutustapaa tulee miettiä edelleen. Palmeniassa käytetty Moodle oppimisalusta ei saanut 

hyvää palautetta oppimisympäristönä. Kun taas miettii muita some – välineitä dokumenttien 

työstämisen, raportoinnin ja keskustelun kanavina, näin arkaluonteinen asia kuin neuvolan 

terveydenhoitajien kokemukset parisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta ovat osittain 

tietosuojallinen riski, jos tarinoista alkaa tulla liian henkilökohtaisia. 9Kolmanneksi, 

oppimisympäristö mietittävä tarkoin ja oppimistilanteen toimintakulttuuriin on kiinnitettävä 

huomiota. Opettajalla on jatkuva läsnäolovelvollisuus verkossa, jotta epämukaviin tilanteisiin ja 

keskusteluihin voi puuttua nopeasti. Jokainen oppija tarkastelee parisuhdeväkivaltaa aiheena 

myös omista asenteista ja kokemuksistaan käsin. Tämä saattaa aiheuttaa purkauksia, jossa 

toinen on enemmän henkilökohtaisella tasolla kun toinen puolestaan käsittelee asiaa enemmän 

ammatillisesta näkökulmasta. Luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen tarvitaan 

sensitiivisyyttä niin opettajalta kuin opiskelijoiltakin.  

Nämä huomiot eivät kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, ettei samantapaista koulutusta 

voisi ajatella verkko-opiskeluna. On kuitenkin tärkeää jo tässä vaiheessa huomioida siihen 

liittyvät haasteet ja tehdä ratkaisuja sen mukaisesti kuin neuvolan terveydenhoidon henkilöstön 

koulutusohjelma sallii.  

Koulutusohjelman oppimisympäristölliset haasteet tulevat esille eri konteksteissa. Esimerkiksi, 

voiko koulutuksen täydentävä aines tapahtua ohjattuna verkko-oppimisena (vrt. 

ydinainesanalyysi) ja täytyy tietää – aines monimuoto-opetuksena siten, että lähiopetusta on 

eniten? Tätä on hyvä tarkastella myös ammattikorkeakoulussa tehdyn pilotoinnin kautta.  

 

9.4 Lisäksi kokemuksia ammattikorkeakouluopiskelijoiden opetuksesta  
 

Täydennyskoulutusohjelmasta poimittiin aineksia 4 ja 2 tunnin kokonaisuuksiksi 

ammattikorkeakouluun, jossa koulutettiin neuvolan terveydenhoitajiksi valmistuvia opiskelijoita 
10(ks. liite koulutusohjelmat). Opetustilanteista haluttiinkin niitä kokemuksia, kuinka opetettavaa 

monen päivän täydennyskoulutusta voidaan supistaa muutaman tunnin opetukseksi . Kahden 

tunnin kokonaisuutta ympäröivät myös alustavat teemat, kuten asetuksen mukanaan tuomat 

                                                                 
9
 Tekstit pyydetään kirjoittamaan siten, etteivät asiakkaat ole tunnistettavissa. 

10 Opiskelijat olivat sekä aikuis- että nuoriso-opiskelijoita. Aikuisopiskelijat olivat vasta aloittaneet 

(kokemustaustaa aikaisemmista opinnoista) ja nuorisopuolen opiskelijoilla oli kaksi ja puoli vuotta 

opintoja takanaan.   
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laajat terveystarkastukset, perheiden moninaisuus (seksuaalinen ja sukupuolinen moninaisuus) 

ja eroperheet. Näin ollen ennen varsinaista perhe- ja parisuhdeväkivalta – aihealuetta ja sen 

tarkastelua, sivuttiin aihetta jo monta kertaa sitä ennen.  

Itsearvioinnin kautta voikin todeta, että 2-4 tuntia aihealueelle on liian lyhyt, mutta silloin kun on 

tehtävä ratkaisu siitä mitä puolen päivän aikana opettaa, on turvauduttava ydinainesanalyysiin. 

Jos perhe- ja parisuhdeväkivaltateemaa ennen on aihealuetta sivuavia muita aiheita, esimerkiksi 

etiikkaa, kannattaa opiskelijoita jo herätellä pohtimaan omia arvojaan ja asenteitaan myös 

tämän teeman sisällä. Tällöin on helpompi siirtyä pariksi tunniksi itse asiaan ja johdatella 

opiskelijat lukemaan aiheesta lisää. Toisaalta koulutusohjelmaa pilotoitaessa myös 

ammattikorkeakoulussa oli huomattavaa, että myös eroperheet ja perheiden 

moninaisuusteemat ovat hyvin spesiaaleja ja kuitenkin todellisen arjen aihealueita neuvolan 

terveydenhoitajien työssä. Esimerkiksi vainoamistapaukset liittyvät usein erotilanteisiin ja 

parisuhdeväkivaltaa tapahtuu myös homo- ja lesbosuhteissa. Perhe- ja parisuhdeväkivaltaa 

voidaan siis käsitellä myös näiden aihealueiden sisällä.  

Opiskelijoiden välittömät suulliset palautteet kuin myös opetuksen aikana käyty keskustelu 

tukivat sitä, että aihe on tärkeä heidän työssään. Parisuhdeväkivallan tunnistaminen, puheeksi 

ottamisen menetelmät ja arjen esimerkit puhututtivat yleisöä. Alun pechakucha – esitystä 

pidettiin hyvänä luennon aukaisijana, sillä se vetosi jo heti aluksi tunteisiin. Toisaalta olisi 

toivottu myös tietoa väkivallan tekijälle suunnatuista palveluista ja tekijän kohtaamisesta. Ajan 

puutteen vuoksi keskityttiin erityisesti uhrin turvallisuuteen puheeksi ottamisen ja puuttumisen 

tilanteissa. Erityisesti opiskelijoita keskustelutti se, miten parisuhdeväkivallasta kysytään 

laajennetuissa terveystarkastuksissa siten että kumppanin turvallisuus suojataan.  

Aihealueelle perhe- ja parisuhdeväkivalta osoitetaan hyvin pieni tuntimäärä 

ammattikorkeakoulu opetussuunnitelmassa. Näin ollen sellainenkin aines joka olisi opittava, jää 

helposti vain aiheen esittelyyn. Ammattikorkeakoulun opetukseen on tämän vuoksi hyvin 

tärkeää luoda vapaasti valittavia kursseja, joista yksi voi olla perhe- ja parisuhdeväkivallan 

tunnistaminen ja puheeksi ottaminen. Toisaalta myös pakollisiin opintoihin voidaan ujuttaa 

keskustelua esimerkiksi menetelmäopintojen joukkoon, jolloin tiedollinen aines jakautuu myös 

eri opintoihin. Keskustelua voidaan siis käydä niin lähiopetuksena kuin ohjattuna verkko-

opiskelunakin. 

 

 
10  Vuoden 2013 koulutusohjelma  

 
 

Koulutusohjelmaa on nyt punnittu sekä lähiopetuksen että verkko-opetuksen näkökulmasta niin 

täydennyskoulutuksena kuin ammatillisina opintoinakin ja lisäksi asiantuntijoiden silmin some –

osaamista hyödyntäen. Näin haastavan aiheen ja kohderyhmän koulutuksen toteutustapaa 

miettiessä on valittava tarkoin ne oppimisympäristöt, joiden oletetaan tukevan 

oppimisprosessia. On todettava, että neuvolan henkilöstön koulutuksessa lähipäivät ja 

koulutusten sisältö sekä käytetyt menetelmät saivat huomattavasti paremman palautteen kuin 
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välitehtäville ja materiaaleille osoitettu Moodle – oppimisympäristö. Moodlen käytöstä saadulle 

palautteelle ei kuitenkaan saa olla sokea. Sen käytön hankaluuteen saattoi vaikuttaa se, että sen 

käyttöön ei opastettu tarpeeksi hyvin. Käytön hankaluuteen vaikuttaa myös koulutettavien 

joukko: jos koulutus markkinoivaan täysin verkko-opiskeluna, sinne ajautuu vain ne opiskelijat 

jotka kokevat verkko-opiskelun mielekkäänä.  

Verkkoa on kannattava hyödyntää tällaisessa koulutuksessa sulautuvana opetuksena. Kun 

paikallisuus halutaan säilyttää, niin lähipäivät tukevat luottamuksen ja kontaktien syntymistä, 

verkko puolestaan toimii materiaalien kokoamispaikkana sekä välittömänä (asynkronisena) 

keskustelukanavana. Parasta olisi luoda sellainen virtuaalikanava, joka kokoaa yhteen kaikki 

parisuhdeväkivallan puheeksi ottamiseen ja menetelmän käyttöön ottoon koulutetut neuvolan 

työntekijät. Toisaalta koulutuksen aikana voisi toimia paikallisten toimijoiden keskeinen verkko-

ympäristö parhaiten. Pilotista voidaan todeta, että nyt ei syntynyt kahden pilottikunnan välille 

sellaista tiedonvaihtoa kuin odotettiin, joten verkkoympäristöt voisivat olla myös alueellisia. 

Koulutusohjelman sisältöalueita tulee tarkastella sen mukaisesti, kuinka paljon koulutukselle on 

aikaa. Vuoden 2013 pilotoinnille on varattuna 1½ päivää neljän kunnan alueen koulutukseen, 

jolloin koulutuksen sisältö määräytyy sen mukaisesti. Samalla voidaan kuitenkin tarkastella 

koulutuksen arvioinnin pohjalta niitä sisältöalueita, jotka on välttämättömiä ottaa koulutuksessa 

esille ja jotka ovat mahdollisesti täydentävää ja syventävää tietoa. Ydinainesanalyysin mukaisesti 

jaetut sisältöalueet voivat vielä muuttua vuoden 2013 pilotoinnin aikana.  

 

10.1 Ydinainesanalyysi tulosten pohjalta   
 

Vuodelle 2013 varattu hankerahoitus mahdollistaa lähipäivien määräksi vain 1½ päivää ja niiden 

tulee olla peräkkäisiä päiviä kouluttajien matkakustannusten vuoksi. Tämä aiheuttaa sen, että 

vuoden 2012 lähipäivien sisältöalueita on supistettava ja koulutukselle tulee miettiä 

ennakkotehtävä sekä lopputehtävä, joka vielä raportoidaan koulutuksen lopuksi yhteiselle 

verkkoalustalle. Tämä on haasteellista, sillä vuoden 2004 koulutusohjelman suosituspituus oli 

kolme päivää ja myös tulosten perusteella voidaan todeta, että kolmas koulutuspäivä olisi ollut 

mahdollinen. 

 

Täytyy tietää (1½ päivän koulutus) 

Koulutuksen ensimmäinen puolen päivän osio on neljän tunnin mittainen ja sen tulee sisältää 

tutkittua tietoa sekä edistää tiedon soveltamista ja ymmärtämistä harjoitusten kautta, 

hyödyntäen hyväksi koettuja yhteistoiminnall isia menetelmiä. Koulutuspäivässä sivuttavia 

aiheita ovat perhe- ja parisuhdeväkivallasta käyty yhteiskunnallinen keskustelu (aiheen herättely 

lyhyesti), väkivallasta irrottautumisen vaikeus ja selviytyminen, tunnistaminen (myös lyhyesti 

mielenterveys ja alkoholi) ja traumat sekä parisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen (tilanne, 

kirjaaminen, turvallisuus, riskinarviointi, lapset vastaanotolla huomioiden).  
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Koulutuksen toinen päivä on moniammatillinen, jossa korostuu lainsäädäntö (lastensuojelulain 

velvoitteet, rikoslaki, vainoaminen ja lähestymiskielto) sekä hoitopolkujen mallintaminen ja 

työssä jaksaminen. Lainsäädäntöä tarkastellaan alueen viranomaistoimijoiden asiantuntijuuden 

kautta (mm. poliisi ja lastensuojelun päällikkö/työntekijä).  

Ensimmäisen puolen päivän aikana korostuu teoria ja toisena päivänä toiminnallisuus. 

Ensimmäisenä koulutuspäivänä (puoli päivää) on liian vähän aikaa kaikkien tärkeiksi havaittujen 

aihealueiden tarkastelemiselle. Näin ollen koulutettavat ohjeistetaan jo ennen koulutuksen 

alkua ennakkotehtävällä, joka saa pohtimaan omaa asiantuntijuutta. Lopputehtävä puolestaan 

pitää sisällään uuden lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen testaamisen 

laajennetuissa terveystarkastuksissa ohjeistuksen mukaisesti. Nämä käyttökokemukset 

raportoidaan verkkoon sille osoitettuun paikkaan. Koulutettavia pyydetään reflektoimaan 

käyttökokemuksia sekä pohtimaan lomakkeen/puheeksi ottamisen tilanteen tuomia 

mahdollisuuksia ja haasteita/esteitä kysymiselle. Lopputehtävä auttaa vielä pohtimaan 

koulutukseen otettavia nostoja käytännön tilanteisiin.  

Koulutus sisältää mentorointia kehittäviä näkökulmia. Näin ollen lopputehtävässä voidaan 

edellyttää, että koulutettu terveydenhuoltohenkilöstö pitää muutaman tunnin session 

työpaikallaan ennen lomakkeen käyttöön ottoa (jos joku samasta työpaikasta ei pääse 

koulutukseen). Koulutettu henkilö valvoo ja toimii mentorina muille työntekijöille Koulutettu 

henkilö kerää lomakkeesta ja puheeksi ottamisen tilanteesta nousseet näkökulmat. 

Erityisesti lääkäreiden näkökulmasta tähän ydinaineksen osaan tulee vielä lisätä PAKE 

(pahoinpitely –ja kehokartta) –lomakkeen, RAP (seksuaalista väkivaltaa kokeneiden kanssa 

työskentelylle) –kansion ja valokuvaus sekä kirjaamiskäytännöt. Silloin kun koulutus on pidempi, 

tämä on yksi tärkeistä aihealueista. Lyhyessä ajassa terveydenhoitajat ja lääkärit tule ohjata 

lähteiden juurille, jotta osaavat hakea tähän lisäkoulutusta tarvittaessa.  

 

Täydentävä aines (kun aikaa on enemmän) 

Koulutuksen sisältöalueita täydentäväksi aiheeksi (si lloin kun aikaa on enemmän) kannattaa 

pidentää puheeksi ottamiseen liittyvää keskustelua uhrin turvallisuus ja väkivallan uusiutumisen 

riskin näkökulmasta. Kun puheeksi ottamisen harjoitusta pidennetään, saadaan enemmän 

keskusteluun ja harjoituksiin mukaan todellisia, ratkaistavia tilanteita. Lisäksi lastensuojelulain 

mukanaan tuomat velvoitteet sekä yhteistyö lastensuojelun kanssa tarvitsee jopa erillistä 

koulutuksellista otetta. Myös alkoholin ja mielenterveysongelmien yhteys parisuhdeväkivaltaa 

laukaisevana tai siitä johtuvana tekijänä on neuvolan terveydenhoitajille tärkeä syvemmin 

pohdittava aihealue. Tätä aihealuetta on sivuttava jokaisessa koulutuksessa vaikka syvällisempi 

oppiminen tapahtuisikin vasta pidemmissä koulutuksissa. Täydentävään ainekseen lisäisin myös 

eroperheiden (vrt. vainoaminen) ja perheiden moninaisuuden tarkastelun perhe- ja 

parisuhdeväkivaltatutkimusten kautta.  Lisäksi moniammatillisen työn tulisi jatkua ja siihen liittyy 

hoitopolkujen alueellinen rakentaminen moniammatillisessa yhteistyössä. 
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Syventävää tietoa (oma mielenkiinto) 

Oppijan oman mielenkiinnon mukaisesti suositellaan erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä 

artikkeleita ja muista julkaisuja parisuhdeväkivallan yleisyyteen, monitasoisuuteen, 

monimuotoisuuteen, yhteiskunnalliseen keskusteluun, asiakkaiden kokemuksiin, työntekijöiden 

kokemuksiin, tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen jne. liittyen.    

 

 
10.2 Koulutusohjelma 

 

RutiiNiksi hankkeessa kehitettävä koulutusohjelma tulee vastaamaan parisuhdeväkivallan 

tunnistamisen ja puheeksi ottamisen haasteisiin äitiys- ja lastenneuvoloissa. Koulutusohjelmassa 

kiinnitetään huomiota perhe- ja parisuhdeväkivallan monimuotoisuuteen ja monitasoisuuteen 

sekä asiakkaan ammattimaiseen kohtaamiseen eri sisältöalueiden ja menetelmien 11kautta. 

Lisäksi pohditaan alueellisesti moniammatillisen työn mahdollisuuksia ja asiakkaan/perheen 

kokonaisvaltaista hoito- ja palvelumahdollisuutta kunnan/seutukunnan alueella unohtamatta 

lainsäädännöllisiä velvoitteita ja työssä jaksamiseen liittyviä aiheita. Koulutusohjelman vetäjiksi 

suositellaan kahta kouluttajaa, jotka ovat perehtyneet perhe- ja parisuhdeväkivallan lisäksi 

fasilitoinnin menetelmiin ja väkivallan puheeksi ottamiseen neuvolatyössä.  

 

Koulutusohjelma vuodelle 2013 

 

Ennakkotehtävä neuvolan terveydenhoitajille ja lääkäreille 

Ennakkotehtävä toimii omien arvojen ja asenteiden etukäteispohdiskeluna sekä oman itsen 

tarkasteluna suhteessa asiakkaan kohtaamiseen ja puheeksi ottamisen tilanteeseen.  Aiheesta 

pyydetään kirjoittamaan noin yhden sivun mittainen omakohtainen pohdinta, joka palautetaan 

sille osoitettuun paikkaan noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua12. Vaihtoehtoisesti 

kirjoitus tuodaan vasta ensimmäiseen lähipäivään, jossa sitä tarkastellaan lähemmin13.  

 

Ensimmäinen lähipäivä (½ -päivää) neuvolan terveydenhoitajille ja lääkäreille 

11.30 – 12.00 Karuselli 

Karuselli – menetelmään sijoittuu hauskuutta ja vakavuutta samassa 

suhteessa. Osallistujia pyydetään miettimään mm. millaisia kysymyksiä, 

toiveita, oivalluksia jne. välitehtävästä syntyi. Keskustelu puretaan siten, että 

                                                                 
11

 Menetelmiä ei selitetä tässä ohjelmassa enää uudelleen. Niiden käytön voi tarkistaa kohdasta 2.4.4. 
12

 Voidaan käyttää DropItToMe – vaihtoehtoa (ks. some – välineet) 
13

 Riippuu täysin siitä, mitä ennakkotehtävästä halutaan poimia ensimmäiseen lähipäivään.  
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osallistujat jaetaan konkreettisesti nelikenttään: sain välitehtävästä työhöni 

1) oivalluksia, 2) se synnytti lisää kysymyksiä, 3) se synnytti lisää toiveita tälle 

koulutukselle, 4) en tehnyt välitehtävää. Ryhmissä keskustellaan hetki näihin 

teemoihin liittyen ja ne puretaan lyhyesti siten, että yksi ryhmän jäsen 

kertoo mitä keskustelusta kuuli. Tiedot kootaan ylös (fläpille tai hyödyntäen 

IPad kirjoitus/seinälle heijastus – toimintoa). 

   Kouluttajat esittäytyvät. 

12.00 - 13.00 Perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistaminen 

Perhe- ja parisuhdeväkivallasta käyty yhteiskunnallinen keskustelu naisiin ja 

miehiin kohdistuvasta väkivallasta (pääkohdat, noin. 10 min.)  

Traumat (akuutti ja pitkäkestoinen) (pääkohdat, noin 40 min. 

keskusteluineen) 

Lisäksi faktat ja lyhyt keskustelu alkoholin ja mielenterveyden syy-

seuraus -suhteista perhe- ja parisuhdeväkivaltaan (noin 10 min.)14 

13.00 – 13.30 Lähisuhde- ja perheväkivallan lomake tunnistamisen ja puheeksi 

ottamisen menetelmänä   

 Lomake esitellään ja sen käyttökokemuksista (pilotti keväällä 2013) 

keskustellaan (aktivoivan keskustelun menetelmä). Mietitään lomaketta 

tunnistamisen välineenä ja valmistaudutaan puheeksi ottamiseen. 

13.30 – 14.00 TAUKO (lyhennetään tarvittaessa) 

14.00 – 15.30 Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottamisen – tilanteessa 

huomioitavat seikat 

Esitellään Turvasuunnitelma – lomake ja keskustellaan asiakkaalle 

tehtävästä turvasuunnitelmasta sekä riskinarvioinnista. Varmistetaan 

kirjaamiskäytännöt.15 

Simulointiharjoitus puheeksi ottamisen tilanteesta (huomioitavat asiat) 

 Perhe vastaanotolla ja lapsi mukana 

 Kumppani yksin vastaanotolla ja lapsi mukana 

 Kumppani yksin vastaanotolla 
 

                                                                 
14

 Annetaan tärkeimpien lähteiden ainekset 

15 Pyydetään tarkistamaan kirjaamiskäytännöt: Laaja terveystarkastus - Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä 

kouluterveydenhuoltoon. Hakulinen-Viitanen, Tuovi; Hietanen-Peltola, Marke; Hastrup, Arja; Wallin, Mervi; Pelkonen, Marjaana (2012) 
http://www.julkari.fi/handle/10024/90831  

 

http://www.julkari.fi/handle/10024/90831
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Faktat ja lyhyt keskustelu väkivallasta irtautumisen vaikeudesta ja 

selviytymisestä 

 15.30 – 16.00   Päivän päätös ja valmistautuminen lopputehtävään 

 

Toinen lähipäivä (koko päivä) neuvolan terveydenhoitajille ja lääkäreille 

Paikalle kutsutaan lisäksi moniammatillinen edustus (1-2 henkilöä yhdestä 

ammattiryhmästä): poliisi, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Ankkuri (jos alueella 

toimii), A-klinikan johtaja tai muu osoitettu työntekijä, Päiväkodon johtaja tai 

muu osoitettu työntekijä, Kouluterveydenhuolto ja johtava psykologi.  

 

9.00 – 9.20  PechaKucha – esitys tai jokin muu tunteisiin vetoava esitys, joka on tehty 

tilaisuutta varten. Tässä hankkeessa käytetään PechaKuchaa, joka toimii 

sekä aihealueen (perhe- ja parisuhdeväkivalta) että hankkeen lyhyenä 

esittelynä (n. 6min.)  

   Kouluttajat esittäytyvät. 

9.20 – 10.00 Cocktail – partyt 

Tutustumiseen ja tavoitteiden määrittelyyn voi käyttää muutakin 

menetelmää, kuten esimerkiksi Jana, kävele ympäri huonetta jne. Kuitenkin 

menetelmään sijoitetaan hauskuutta ja vakavuutta samassa suhteessa. 

Osallistujia pyydetään miettimään, mitä konkreettisesti haluaa 

moniammatillisesta yhteistyöstä ja koulutuspäivältä. Keskustelu puretaan ja 

laput jäävät jokaiselle ”nimilapuiksi”. 

10.00 – 10.40  ”Kukaan ei näe meitä” – video. 

Video toimii päivän jatkotyöskentelyn välineenä. Tapaus on todellinen ja 

kuvaa hyvin perhe- ja parisuhdeväkivallan valta- ja kontrolliasetelmia.  

10.40 – 11.00  TAUKO 

11.00 – 12.00 Puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan dynaamisesti 

Dynaamisella fasilitoinnilla avataan keskusteluväyliä moniammatillisesti. 

Osallistujat keskustelevat vapaasti näkemäänsä videoon pohjautuen 

puheeksi ottamisen tilanteita, väkivallan monitasoisuutta ja puuttumisen 

mahdollisuuksista omassa kunnassa/kunnan alueella. Lastensuojelun 

sosiaalityöntekijää on pyydetty lyhyesti avaamaan keskustelua 

lastensuojelun näkökulmasta ja poliisia erityisesti lähestymiskieltoon sekä 

vainoamiseen liittyen. Kouluttajat kirjaavat argumentteja ylös otsikoiden 

faktat, huolet, ydinkysymys, ratkaisut/ideat alle. 
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Lopuksi ratkaisut ja ideat kiteytetään yhdessä jatkotyöskentelyä varten. 

12.00 – 12.45 LOUNAS 

12.45 – 13.15 Toteutuskelpoisista ideoista palaverit 

Jokainen saa miettiä itselleen sopivan palaverinaiheen siihen liittyen, mitä 

asiaa yhteistyöhön liittyen haluaa kehittää (miten asioita voidaan 

edistää/toimintatavat). Palaverin ehdottaja vetää palaverin.  

Palaverit suunnitellaan, yhdistellään ja koordinoidaan menetelmän 

mukaisesti siten, että palavereita on yhteensä kahdeksan, neljä yhden 15 

minuutin aikana, yhteensä puoli tuntia. 

13.15 -14.00 Miten moniammatillista yhteistyötä voidaan edistää   

Open Space – menetelmää soveltaen osallistetaan oppijat pohtimaan 
toimintatapoja asioiden edistämiseksi (mahdollisimman konkreettiset ideat 
ja vaihtoehdot toiminnalle.   

 

14.00 – 14.30 TAUKO  

14.30 – 14.45 Konkreettiset tulokset 

Hissipuhetekniikalla ryhmien puheenjohtajat (tai joku muu ryhmän jäsen) 

purkavat yhden minuutin aikana keskustelusta nousseet (kirjoitettuna 

fläpillä) parhaat ideat, johtopäätökset ja mitä lähdetään tekemään.  

14.45 – 15.30  Ideointia ja parhaat ideat/ratkaisut viedään seinälle muiden nähtäväksi 

Ideoiden synnyttämisessä ja varastamisessa toisilta käytetään ideologi – 

menetelmään. Ratkaistaviin asioihin kirjataan myös asiaa eteenpäin vievän 

henkilön nimi. Harjoituksen purussa käytetään tiekartta – menetelmää.    

15.30 – 16.00  Oma työssä jaksaminen ja päivän purku 
 

 

Lopputehtävä neuvolan terveydenhoitajille ja lääkäreille 

Koulutukseen osallistujia pyydetään käyttämään uutta lähisuhdeväkivallan 

tunnistamisen ja puheeksi ottamisen menetelmään kolmen viikon ajan 

aktiivisesti huomioiden koulutuksessa esiin tulleet asiat (olettaen että lomake 

jää myös käyttöön). Lomakkeen käyttökokemukset raportoidaan niille 

osoitettuun paikkaan verkossa16 ja koulutettavat ohjeistetaan jatkossa 

lomakkeen käyttöön ja kirjaamiskäytäntöihin liittyen.    

                                                                 
16

 Raportoinnin paikka on mitä todennäköisimmin Moodle. 
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Mietteitä vuoden 2013 koulutusohjelmasta 

Vaikkakin pilotoinnin 2012 tulokset osoittivat, että koulutus saisi olla pidempi kuin kaksi päivää, 

vuoden 2013 RutiiNiksi – hankkeelle määritelty budjetti vaikuttaa koulutuksen pituuteen. Näin 

ollen koulutus on toteutettava siten, että ensimmäinen koulutuspäivä on puolenpäivän 

mittainen ja palautteet huomioiden moniammatilliseen työskentelyyn käytetään kokonainen 

päivä. Ensimmäisen puolen päivän teema-alueet ovat suhteellisen laajoja. Ajallinen työskentely 

ratkaistaan siten, että kustakin aiheesta esitellään vain tutkimuksista nousseet merkittävimmät 

seikat, jotta keskustelulle ja muulle yhteistoiminnalliselle työskentelylle jää aikaa.  Koulutettavia 

edellytetään tutustumaan lähteisiin tarkemmin omalla ajallaan.   

Koulutusohjelma on muuttunut aikaisemmasta kaksipäiväisestä koulutuksesta siten, että 

koulutuksessa korostetaan vielä enemmän ennaltaehkäisyä ja väkivaltatilanteisiin puuttumista 

moniammatillisen työn edistämisen kautta. Vuoden 2004 koulutusohjelmaan verraten tämän 

koulutusohjelman haasteet ovat tutkitun tiedon syventämisessä yhteistoiminnallisia menetelmiä 

käyttäen. Näin ollen on siirrytty luentopainotteisesta opetuksesta humanistiskonstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen tapahtuu oppijan ja opettajan yhteistyössä. 

Koulutuksessa käytettävä malli perustuukin Leppilammen ja Piekkarin (1998; 1999) 

kokemuksellisen oppimisprosessin malliin, jossa yhdistyy yhteistoiminnallisen oppimisprosessin 

vaiheet ja kokemuksellisen oppimisen malli (vrt. Kolb 1984) sekä Mielekkään oppimisen 

teoriaan, jossa oppimista tapahtuu todellisen elämän tilanteissa (Jonassen ym. 1999; Verto 

2002–2005). Koulutuksessa edetään tavoitteiden asettelusta oman osaamisen arviointiin 

yhteistoiminnallisin menetelmin ja huomioidaan oppijoiden omat kokemukset, 

kokonaisvaltainen reflektointi muiden oppijoiden kanssa, uusi teoria ja käsitteet sekä opitun 

testaus ja kokeilu. Erityisesti painotetaan sitä, että oppijat ratkaisevat omasta 

elämätilanteestaan käsin keskeisiä ja todellisia asioita. Oppimisen kriteereissä painottuu 

oppimisen konteksti sekä opiskelijoiden ja opettajien välinen vuorovaikutus ja keskustelu. (vrt. 

Jonassen ym. 1999.) 

Vuoden 2013 koulutusohjelmaa pilotoidaan kesällä 2013 Helsingissä ja syksyllä 2013 Kuopiossa, 

Rovaniemellä ja Vaasassa. Pilotoinnissa arvioinnin kohteina ovat erityisesti uuden lomakkeen 

esittelemiseksi ja testaukseksi käytettävä aika, muut lomakkeen käyttöönottoa ja puheeksi 

ottamista tukevat sisältöalueet sekä yhteistoiminnalliset menetelmät, verkon/some-välineiden 

käytön haasteellisuus osana koulutusohjelmaa sekä moniammatillisen päivän 

työskentelyrakenne. Näitä osa-alueita tulee suhteuttaa myös ammattikorkeakouluopintoihin, 

joissa aihealueen opinnoille annetaan vain 2-4 tuntia aikaa. 

   

11. Pohdintaa 
 

Täydennyskoulutusohjelman rakentaminen vuosien 2011 – 2012 aikana on ollut hyvin 

merkityksellistä RutiiNiksi – hankkeelle. Hankkeen aikana varmistuneet tiedot tutkimuksen ja 

pilotoinnin kautta ovat tukeneet uuden lomakkeen käyttöönottoa ja erityisesti koulutuksen 
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ohjelmaa, jolla puheeksi ottamisen ja väkivaltaan puuttumisen taitoja kehitetään. Neuvoloiden 

henkilöstö hankkeen kokemusasiantuntijoina on mahdollistanut koulutusohjelman kehittämisen 

tähän vaiheeseen.   

Koulutusohjelmassa on kuitenkin edelleen aukko verkkovälineiden käytön mahdollisuuksista 

osana täydennyskoulutusohjelmaa tai täysin verkossa. Asiantuntijahaastatteluista nousi hyvin 

esille myös haasteellisen aiheen verkko-opetuksen vaativuus kuin myös tietosuojakysymykset. 

Kuinka paljon aihetta voidaan siis tuoda verkossa esille todellisten kokemusten osalta ja missä 

some- välineissä, jotteivät tiedot joudu vääriin käsiin? Miten moniammatillinen päivä 

toteutettaisiin verkossa?  

Paras vaihtoehto tällä hetkellä on, että laajempana verkko-oppimisympäristönä käytetään 

koulutusorganisaation itse hallinnoimaa ympäristöä, jossa tunnukset jaetaan henkilökohtaisesti. 

Tällöin ympäristöön ei pääse ulkopuolisin tunnuksin. Toisaalta tehtävät voidaan palauttaa 

ohjaajan dropboxiin, jolloin erillistä kirjautumista ei tarvita ja vain opettaja pystyy lukemaan 

tehdyn tehtävän (jos oppija ei halua tiedostoa jaettavaksi muiden kanssa).  

Koulutuksen aineisto voidaan myös säilyttää wiki – pohjalla tai muussa vastaavassa paikassa, 

jossa voidaan myös keskustella ja sinne voidaan palauttaa annettuja tehtäviä. Sitä ei kuitenkaan 

pystytä valvomaan, mitä osallistujat tekevät oppimisympäristöön tuotetulla aineistolla. Tämän 

vuoksi verkkoon liitettävä kaikki materiaali on oltava asianmukaista (huomioi 

tekijänoikeuskysymykset ja tietosuoja). Verkossa käydyt keskustelut tulee tapahtua siten, 

etteivät asiakkaisiin olevat viittaukset ole ulkopuolisten tunnistettavista. Todennäköistä on, että 

myös tulevaisuuden koulutusohjelmassa verkkoympäristö toimii ainakin materiaali- ja 

raportointiympäristönä sekä keskustelukanavana. 

Materiaalit tulevat edelleen kehittymään vuoden 2013 koulutusprosessin aikana. 

Verkkoympäristö mahdollistaa myös sen, että kehitettyä koulutusmateriaalia säilytetään 

verkkoalustalla ja sitä tarkastelemalla on mahdollista nähdä materiaal in kehittyminen ja 

kiteytyminen suuntaan, joka tukee parhaalla mahdollisella tavalla perhe- ja parisuhdeväkivallan 

tunnistamisen ja puheeksi ottamisen lomakkeen käyttöönottoa.  

Koulutusohjelmassa korostuu erityisesti erilaiset aktivoivat menetelmät erityisesti lähipäivissä, 

mutta myös verkkoympäristössä keskustelukanavan kautta. Vuoden 2011 – 2012 

koulutusohjelmassa menetelmällisyys sai hyvän vastaanoton juuri sen vuoksi, että ne oli valittu 

tukemaan opittavan aineksen ymmärtämistä. Ajallisen tiukkuuden vuoksi onkin hedelmällistä 

tehdä ratkaisuja, joissa teoria kantaa läpi todellisten esimerkkien, joiden käsittelemiseksi 

käytetään erilaisia, jo tässä aihealueessa testattuja yhteistoiminnallisia menetelmiä (ks. edellä 

koulutusohjelma). 

Koulutusohjelman sisältö, menetelmät ja oppimisympäristöt muokkautuvat vuoden 2013 

pilotoinnin aikana siten, että palautteet huomioidaan pilottien välillä kehittyvässä ohjelmassa.  

Tällä varmistellaan myös sitä, että erilaiset näkemykset ja kokemukset tulee huomioitua 

koulutusohjelmassa, joka tukee uuden väkivallan tunnistamisen ja puheeksi ottamisen 

lomakkeen käyttöönottoa. Sisällön, menetelmien ja verkko-oppimisympäristön kehittymisen 

rinnalla oleva iso haaste vuodelle 2013 on myös vaikuttaminen ammattikorkeakoulujen 

opetussuunnitelmiin tämän aiheen osalta. 
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LIITTEET 

 

 

Liite 1: Koulutusohjelma pilotti1 

Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden asiakkaiden kohtaaminen äitiys – ja lastenneuvoloissa  
 
OHJELMA 
Pilotti1: 25.9.2012 (ensimmäinen lähipäivä) 
9.15 – 10.00 Mikä on RutiiNiksi – hanke – miksi olemme täällä nyt? 
   Asiantuntijuuden kehittyminen – Mitä asioita koulutuksessa painotamme? 
10.00 – 10.45 Perhe- ja parisuhdeväkivalta (yhteiskunnallinen keskustelu ja yleisyys, 

väkivallan tasot) 
10.45 – 11.00 TAUKO 
11.00 – 12.00  ”Kukaan ei näe meitä” -video ja monitasoinen arviointi 
12.00 – 12.45 LOUNAS 
12.45 – 14.00 Tunnistaminen, traumatisoituminen 
14.00 – 14.15  TAUKO 
14.15 – 15.30 Puheeksi ottaminen: teoria ja harjoitus ryhmissä (maininta PAKE ja RAP –

kansio) 
15.30 – 16.00  Valmistautuminen välitehtäviin 
16.00   Arviointi 
 
VÄLITEHTÄVÄT Moodle -oppimisympäristössä 
 
Pilotti 1: 20.11.2012 (toinen lähipäivä, moniammatillinen) 
9.15 – 9.45  PechaKucha – esitys (hanke-esittely) 

”Cocktail – kutsut”: Nimi, ammattinimike ja odotukset aamupäivän 
toiminnalle tulevaisuuden yhteistyötä ajatellen 

9.45 – 10.45 Lastensuojelu 
10.45 – 12.15 Alueellinen yhteistyö: Parisuhdeväkivaltaan puuttuminen (Tauko välissä) 

Moniammatillinen yhteistyö: (Voimakenttäanalyysi) 
- mitä etuja ja mitä haittoja moniammatilliseen yhteistyöhön on liittynyt 

neuvolanäkökulmasta 
- mitkä asiat ovat toimineet ja mitkä eivät perhe- ja parisuhdeväkivaltatyötä 

tehdessä 
Haasteista toimenpiteisiin: pohditaan kysymykset terveydenhoitajille 
iltapäivän jatkotyöstämistä varten 

12.15 – 13.00 LOUNAS 
13.00 – 14.00 Haasteista toimenpiteisiin (word cafe) 
14.00 – 14.10 Tauko 
14.10 – 14.45  Välitehtävien kysymykset  
14.45 – 15.30  Vainoaminen ja Väkivallasta irrottautumisen vaikeus ja selviytymisprosessi  
15.30 – 15.45  Työntekijän rooli – auttajana 
15.45 - 16.00  Arviointi 
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Liite: Täydennyskoulutusohjelma pilotti 2 
 
Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden asiakkaiden kohtaaminen äitiys – ja lastenneuvoloissa  
 
OHJELMA 
Pilotti 2: 23.10.2012 
9.15 – 10.00 Mikä on RutiiNiksi – hanke – miksi olemme täällä nyt? 
   Asiantuntijuuden kehittyminen – Mitä asioita koulutuksessa painotamme? 
10.00 – 10.45 Perhe- ja parisuhdeväkivalta (yhteiskunnallinen keskustelu, yleisyys ja 

väkivallan tasot) 
10.45 – 11.00 TAUKO 
11.00 – 12.00  ”Kukaan ei näe meitä” –video ja monitasoinen arviointi 
12.00 – 12.45 LOUNAS 
12.45 – 14.00 Tunnistaminen: traumatisoituminen (akuutit ja pitkäaikaistraumat) 
14.00 – 14.15  TAUKO 
14.15 – 15.30 Puheeksi ottaminen: teoria ja simulointiharjoitus koko ryhmän kesken 

(maininta PAKE ja RAP – kansio) 
15.30 – 16.00  Valmistautuminen välitehtäviin 
16.00   Arviointi 
 
VÄLITEHTÄVÄT Moodle -oppimisympäristössä 
 
Pilotti 2: 20.11.2012 
 
9.15 – 10.00 Lyhyt esittely: PechaKucha 

”Cocktail – partyt”: Nimi, ammattinimike ja odotukset tämän aamupäivän 
toiminnalle tulevaisuuden yhteistyötä ajatellen 

10.00 -   Moniammatillinen yhteistyö – neuvolan verkostoituminen 
   (Dynaaminen fasilitointi: faktat, huolet, ydinkysymys, ratkaisut) 
11.15 – 11.30  Ratkaisuja ydinkysymyksiin -> toteutuskelpoiset ideat/päätökset (word cafe)   
11.30 – 12.15   Palaverit (open space) 
12.15 – 13.00  LOUNAS 
13.00 – 14.00 Haasteista toimenpiteisiin (Tiekartta) 
14.00–14.10 Tauko 
14.10–14.45  Välitehtävien kysymykset  
14.45 – 15.30  Vainoaminen ja Väkivallasta irrottautumisen vaikeus ja selviytymisprosessi  
15.30 – 15.45  Työntekijän rooli – auttajana 
15.45 - 16.00  Arviointi 
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Liite 3: Asiantuntijakysely 

 
Yhteistoiminnalliset menetelmät lähiopetuksessa ja verkossa  

tiina.savola@helsinki.fi  

1. Kuvaa sinun omaa näkemystäsi yhteistoiminnallisista menetelmistä lähiopetuksessa ja 

verkossa ja miten ne toimivat silloin kun opetus on sulautuvaa (sekä lähi- että verkko-

opetusta)? Peilaa näkemyksiäsi joihin toteuttamiisi koulutuksiin – poimi ja kuvaa 

joitain koulutuksiasi. 

 

2. Kauanko olet käyttänyt yhteistoiminnallisia menetelmiä opetuksessasi? 

- Lähiopetuksessa ________________vuotta 

- Verkossa_____________________vuotta 

- Sulautuvassa opetuksessa (sekä lähi- että verkko-opetusta)___________________vuotta 

 

3. Mitä erityispiirteitä mielestäsi on otettava huomioon yhteistoiminnallisten 

menetelmien käytössä? 

- Lähiopetuksessa? 

- Verkossa? 

- Sulautuvassa opetuksessa? 

 

4. Mitä erityispiirteitä on otettava huomioon haastavan aiheen opetuksessa, kuten 

väkivalta? Mitkä yhteistoiminnalliset menetelmät mielestäsi soveltuvat haastavan 

aiheen lähiopetukseen ja/tai verkko-opetukseen? Luettelethan ja kuvaat tärkeimmät 

havaintosi. Onko jotain menetelmiä, joita ei ehdottomasti pidä käyttää? 

 

- Haastavan aiheen lähiopetukseen soveltuvat/ei soveltuvat yhteistoiminnalliset 

menetelmät? 

- Haastavan aiheen verkko-opetukseen soveltuvat/ei soveltuvat yhteistoiminnalliset 

menetelmät? 

- Onko jotain poikkeavaa sulautuvassa opetuksessa, joka pitäisi erikseen maini ta? 

 

5. Onko mielestäsi haastava teema-alue mahdollista toteuttaa kokonaan verkossa, kuten 

esimerkiksi opinnot parisuhdeväkivallan tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi? Jos 

mielestäsi on, mitä se vaatisi kouluttajalta ja oppimisympäristöltä? Jos mielestäsi  ei 

ole, perustele. 

 

6. Vaatiiko mielestäsi verkossa opiskelu opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä 

työskennellä itsenäisesti? Voidaanko verkossa kantaa opiskelijan vastuunottoa omasta 

oppimisestaan?  Mitä neuvoja sinulla on kouluttajalle? 

 

mailto:tiina.savola@helsinki.fi
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7. Millaisia oppimisen kokemuksia olet opiskelijoilta koulutuspalautteissa saanut 

nimenomaan yhteistoiminnallisten menetelmien käytöstä? Mikä on ollut heidän 

mielestään hyvää ja toimivaa koulutuksen toteutuksessa? Missä on ollut haasteita? 

 

- Lähiopetuksessa 

- Verkko-opetuksessa 

- Sulautuvassa opetuksessa   

 

8. Mikä pedagoginen malli olisi optimaalinen koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi – 

tarvitaanko yhteistoiminnallisia menetelmiä ja mihin niitä tarvitaan? Miten 

lähiopetus, verkko-opetus ja/tai sulautuva opetus voi edesauttaa optimaalisen mallin 

luomisessa, jolla tavoitteet saavutetaan? Peilaa näitä kysymyksiä kokemuksiisi. 

 

9. Miten ja millaisia yhteistoiminnallisia menetelmiä hyödyntäen voidaan tukea 

opiskelijoiden ammatillisten taitojen ja reflektointitaitojen kehittymistä. 

 

- Lähiopetuksessa 

- Verkko-opetuksessa 

- Sulautuvassa opetuksessa 

 

10. Mitä verkko-oppimisympäristöjä olet käyttänyt (some välineet)? Kuvaa kokemuksia 

niiden käytöstä ja erittele käyttämiäsi verkko-oppimisalustoja (alustan nimi ja 

käyttötarkoitus). 

 

11. Erittele ja kuvaa käyttämiäsi henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä oppimistiloja sosiaalisen 

median välinein. Mitä välineitä ja yhteistoiminnallisia menetelmiä olet käyttänyt? 

 

- Henkilökohtaisina oppimistiloina 

- Yhteisöllisinä oppimistiloina 

 

12. Kerro lisää kokemuksia synkronisesta ja asynkronisesta verkko-oppimisesta. Ovatko ne 

aina välttämättömiä jokaisessa koulutuksessa vai voiko verkko-oppimistilanteesta 

tehdä esim. kokonaan asynkronisen. Jos mielestäsi voi, kuvaa tätä hiukan tarkemmin, 

esim. millainen opetettavan aineksen tulisi silloin olla? 

 

13. Kuvaa vielä mitä mielestäsi sosiaalinen media mahdollistaa tämän päivän opetuksessa. 

 

14. Unohdinko kysyä jotain? Kerrothan lisää jos näin kävi! 

 

KIITOS! 
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Liite 4: Ammattikorkeakoulu 
 
9.1.2013 Aikuisopiskelijaryhmä klo 12.00 – 15.30 
 
Ennen opetusta 
 
Aihe on arka. Hyvin moni on joskus jossain elämänvaiheessaan kokenut tai nähnyt väkivaltaa. 
Aihe herättää tunteita ja voi saada ihmiset reagoimaan eri tavoin. Joukkoon mahtuu niitä 
ihmisiä, jotka haluavat peilata omaa tarinaansa useaan otteeseen. Tällöin opetuksen idea 
hukkuu ja keskittyy yhden oppilaan tarinaan. Tämä ratkaistaan seuraavasti. 
 

- Fläppitaululla lukee parkkiruutu. Se selitetään heti opetuksen aluksi: miksi ja mitä varten 
se on. Sinne kirjataan sellaiset kysymykset, jotka mahdollisesti toistuvat ja niihin 
palataan jossain vaiheessa opetuksen aikana.  

- Fläpille kirjoitetaan myös auttava puhelinnumero/puhelinnumerot. Opiskelijoille 
selitetään, että opetuksen aihe saattaa herättää tuntemuksia/aukaista haavoja ja tuosta 
numerosta saa apua jos haluaa keskustella jonkun kanssa.  

 
Ohjelma 

Pecha kucha (6 min.) 
·         Hanke-esittely 
·         Orientoituminen päivän teemaan  
Cocktail – menetelmä (10 – 15 min.) 
·         motivaation herättely  
·         ice Breaking (tavoite saada ihmiset keskustelemaan innokkaasti) 
Tavoitteiden asettelu (5 min.) 
·         jokainen kirjoittaa tavoitteensa paperille  
·         tavoitetta peilataan loppupäivän arvioinnissa  
ASETUS 338/2011 (opettajan toiveesta) (20 min.) 
·         Lyhyt katsaus asetukseen (338/2011) ja laajaan terveystarkastukseen koko perheen 
hyvinvoinnin näkökulmasta 
Paritehtävä ja keskustelu: turvallisuus ja väkivalta (20min.) 
·         Minä ammattiauttajana 
·         Omat arvot ja asenteet 
Luento (keskustellen): parisuhde- ja perheväkivalta (30min)… jatkuu tauon jälkeen 
·         Parisuhde- ja perheväkivallan määritelmä (ymmärretään yhteiskunnallinen keskustelu) 
·         Muodot ja yleisyys (millaista ja miten paljon parisuhdeväkivaltaa esiintyy/ mies ja 
nainen) 
·         Työkaluja asiakkaan kanssa keskusteluun (käytettävät välineet) 
Tauko 
Luento (keskustellen): Väkivallan dynamiikka, tunnistaminen ja puheeksi ottaminen (45 
min.) 
·         Työkaluja: puheeksi ottamisen lomake, hengenvaarallisuuden arviointi, 
turvasuunnitelma (käytettävät välineet) 
·         Väkivallasta kysyminen kun lapsi on läsnä (mitä voi tehdä) 
·         Lastensuojelun muutamat kohdat (esille tulleet seikat täydennyskoulutuksessa) 
Simulointi: puheeksi ottamisen tilanne, jossa mies ja nainen ja lapsi (simulaatio: 
harjoitellaan käytännössä) (30 min.)  
·         Kolme valittua luokan edessä (mies, nainen ja terveydenhoitaja)  
·         Tilanne pysäytetään tietyin ajoin ja muut opiskelijat saavat antaa 
Suullinen arviointi (15 min.) 
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Liite 5: Ammattikorkeakoulu 

  14.2.2013 klo 9.00 – 15.15 (muuttui 13.30 saakka) 

 

Ennen opetuksen alkua 
Ks. samat kuin edellä 
  
Päivän teema Perheen hyvinvointi klo 9.00 – 11.15 
9.00 – 9.15 PechaKucha 

Parkkiruutu ja auttava numero 
9.15 – 12.00 VNA 338/2011 ja laajennetut terveystarkastukset sekä eroperheet 

Terveyden edistämisen – pohdintakysymykset 
· Mitä on terveyden edistäminen – mitä sillä tarkoitetaan? 
· Miten minä (mitä toimintoja teen) neuvolan terveydenhoitajana edistän 

asiakkaan terveyttä?  
· Pohdintakysymyksillä päästään teeman sisältöön: mihin minä 

terveydenhoitajana haen valmiuksia kun tehtäväni on edistää perheen 
hyvinvointia ja terveyttä. 

· Kalvoilla näytetään faktaa Asetuksesta ja laajennetusta 
terveystarkastuksesta: mitä pitää sisällään. Keskustellaan laajennetun 
terveystarkastuksen tavoitteista ja toteutuksesta äitiys- ja 
lastenneuvolassa. 

Moninaiset perheet 
Eroperheet 
- Jos aikaa, käytän Brainwriting –menetelmää (kiertävä paperi). 

Menetelmässä aloitetaan jostain eroon johtaneesta syystä. Paperiin 
kirjoitetaan, kuinka neuvolan terveydenhoitajana voin tukea asiakasta. 
Välillä tuo näkökulma vaihtuu joksikin muuksi syyksi (tukee uusien tuen 
muotojen keksimistä). 
 

11.15 – 12.00  LOUNAS 
12.00 – 12.15  Pohdintatehtävä: turvallisuus – pelko – väkivalta 

Tehtävää avataan ensin yksin ja sitten yleisesti keskustellen. Tarkoituksena 
miettiä ja pohtia omia asenteita sekä valmistaa miettimään näitä kahta asiaa 
(turvallisuus ja väkivalta) rinnakkain. Turvallisuudesta keskustelu on yksi 
työväline tulevaisuuden työssä. 

12.15 – 13.15 Perhe- ja parisuhdeväkivalta: ilmiön ymmärtäminen (keskustelua, 
paripohdintaa) 

   Muodot, yhteiskunnallinen keskustelu, dynamiikkaa   
Työkalut (tasa-arvon talo – väkivallan talo, kierre, eskaloituminen) 
Parisuhdeväkivallan (tunnistaminen) ja puheeksi ottaminen (keskustelu, 
paripohdintaa) 

   Työkalut (lomakkeet, kysyminen) 
13.15 – 13.30  Arviointi (suullinen)  
 
 


