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1. Johdanto 

Yhdistelmäopintojaksot tarkoittavat sellaisia tutkinto-opetusohjelmaan sisältyviä opintojaksoja, 
joilla tutkinto-opiskelijat ja työelämässä olevat ammattilaiset opiskelevat kirjaimellisesti yhdessä. 
Se on samanaikaisesti opetussuunnitelman mukaista tutkinto-opetusta yksille ja osallistumis-
maksullista täydennyskoulutusta toisille. Opetuksen sisältö, osaamistavoitteet ja suoritusvaati-
mukset ovat kaikille samat. 
 
Tätä välittömään työelämävuorovaikutukseen perustuvaa opetus- ja opiskelumuotoa olemme 
soveltaneet informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan (ITC) kuuluvassa viestintätieteiden 
yksikössä vuodesta 2006 lähtien. Mikä meitä on motivoinut siihen, millaisten yliopistopedagogis-
ten kysymysten eteen se on meitä johdattanut ja mitä olemme siitä yritystemme, erehdystemme 
ja onnistumistemme kautta oppineet? Siitä kerromme tässä julkaisussa. Omia kokemuksiamme 
täydentää esimerkki johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) KOHA-koulutuksesta, jota on 
toteutettu yhdistelmäopetuksena vielä kauemmin, vuodesta 2002 lähtien. 
 
Miksi haluamme jakaa kokemuksemme juuri nyt? Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien laajen-
taminen ja kehittäminen on ehkä tärkein suomalaista korkeakoulumaailmaa koskettava muutos 
lähivuosina. Jos jatkuvan oppimisen opiskelijamäärä kasvaa tavoitellun nopeasti, opetusryhmien 
yhdistäminen lienee käytännöllisimpiä mahdollisuuksia päästä eteenpäin.  
 
Opetus on tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kanavista keskeisin. Yliopistojen roolin 
myös jatkuvassa oppimisessa tulisi oman näkemyksemme mukaan perustua niiden laaja-alai-
suuteen, opetuksen ja tutkimuksen yhteyteen sekä kyseenalaistavaan asenteeseen; tieteen 
ydintä on näet kritiikki ja se, että kaikki tieto pyritään aina korvaamaan uudella ja paremmalla. 
Tässä katsannossa yliopisto sopii jatkuvaan oppimiseen ihmiselle, joka haluaa kehittää osaa-
mistaan yllättäviin ja yksilöllisiin suuntiin ja yhdistelmiin, joka on kiinnostunut etenevästä tut-
kimuksesta ja joka haluaa kriittisesti reflektoida ja uudelleen arvioida aiemmin oppimaansa ja 
osaamaansa.    
 
Valintamme ja näkökulmamme on erityisesti tiedekuntien roolin korostaminen jatkuvan oppimi-
sen saralla. Olemme koonneet Yhdistelmäopetuksen käsikirjan keskustelun avaukseksi kaikille, 
joiden työhön tutkimusperustaisen opetuksen suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen 
tavalla tai toisella kuuluvat. Se on kokemuspohjainen tietopaketti tutkinto-ohjelmien suunnittelu-
ryhmille, tutkinto-ohjelmavastaaville sekä yliopistoissa opettaville ja opiskeleville. Se on ehdotus 
opetusta antaville tutkijoille, opintohallinnon tehtävissä toimiville ja korkeakoulujen jatkuvan 
oppimisen parissa työskenteleville. Se on kutsu yliopisto-opetuksen kehittämistä koskevaan kes-
kusteluun kaikille tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuudesta ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
kehittämisestä kiinnostuneille, mukaan lukien akateemista asiantuntijuutta edellyttävä työelämä-
kenttä.  
 
Julkaisu on laadittu osana viisivuotista Tampereen korkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen 
kehittämishanketta. Yhdistelmäopetus ja siitä saamamme kokemus vastaa vain pieneen osaan 
jatkuvan oppimisen kehittämisen haasteista. Mutta jotakin hyötyä kokemuksistamme saattaa 
olla, sillä ne ovat hyvin konkreettisia arkisen työn havaintoja. Emme jaa vain onnistumisen koke-
muksia vaan myös kommelluksemme. Toivomme, että muut aihetta tuntevat lisäävät löytämiään 
hyviä käytäntöjä ja oikopolkuja.
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Kerromme tässä käsikirjassa paitsi yhdistelmäopetuksen toteuttamisen käytännöistä myös siitä, 
millä tavoin se liittyy ja suhteutuu jatkuvan oppimisen muihin muotoihin Tampereen korkeakoulu-
yhteisössä ja valtakunnallisesti. Käsikirjan tietolaatikoista löytyy taustatietoja niille lukijoille, joille 
jatkuva oppiminen ei ole entuudestaan kovin tuttu ilmiö.

Julkaisun ensimmäinen versio lähti toukokuussa 2019 kommentoitavaksi noin kolmellekymme-
nelle Tampereen yliopiston opetus-, tutkimus- ja hallintohenkilökuntaan kuuluvalle työntekijälle. 
Tiesimme kaikilla heistä olevan kokemusta tai näkemystä yhdistelmäopetuksen toteuttamisesta. 
Saimme runsaasti palautetta, mistä lämmin kiitos! Siinä korostettiin muun muassa dokumentoin-
nin ja tiedon jakamisen merkitystä sekä palautteen, purkamisen ja jälkipuinnin tärkeyttä. Usein 
käy niin, että opiskelija alkaa hahmottaa opintojakson kokonaistavoitteet ja niiden saavuttamisen 
tason vasta siinä vaiheessa, kun koettua reflektoidaan yhteisesti. Joskus se vie pidemmänkin 
ajan. Tekstissä näkyvät kursivoidut nostot ovat peräisin näistä käsikirjoituksen lukijoilta saamis-
tamme palautteista. 

Saatteeksi vielä pari sanaa käsikirjassa esiintyvistä termeistä akateeminen moduuli ja työ-
elämäosallistuja. Akateeminen moduuli on vakiintumaton käsite, joka valittiin kuvaamaan niin 
tutkinto- kuin täydennyskoulutuksenkin perinteistä poikkeavaa opetuksen järjestämisen tapaa 
muutosvaiheessa, jossa Tampereen yliopiston pitkäaikainen täydennyskoulutuskeskus lakkautet-
tiin ja jatkuvan oppimisen tehtävät siirtyivät tiedekunnille. Termiä on syystä kritisoitu kömpelöksi: 
Miksi yliopistotason opetus tarvitsisi etuliitteen akateeminen? Entä mitä tarkoitetaan moduulilla? 
Yksi saattaa ajatella moduulin viiden opintopisteen opintojaksoksi, toinen viiden opintojakson 
muodostamaksi opintokokonaisuudeksi. Puhumme tässä käsikirjassa mieluummin yhdistelmä-
opetuksesta, mutta myös vanha termi toistuu tekstissä, sillä paremman puutteessa se on tähän 
asti ollut käytössä. 

Työelämäosallistujiksi kutsumme tässä niitä osallistujia, jotka tulevat yliopiston ulkopuolelta 
opiskelemaan yhdistelmäopintojaksoille lyhyeksi määräajaksi. Määritelmä ei tosin ole aukoton, 
sillä monet tutkinto-opiskelijat ovat varsinkin opintojensa loppupuolella jo vahvasti työelämässä 
itsekin. Valitsemamme käsitteet tuleekin tässä ymmärtää määritelmällisinä kompromisseina. Kun 
puhumme opintojakson osallistujista, tarkoitamme ryhmää, jossa läsnä on kumpiakin.

 
 
”Minusta termi ”työelämäosallistuja” on hyvä: osallistuja tulee 
työelämästä käväisemään yliopistolla, mutta on päätoimisesti 
muualla. On toki totta, että opiskelujen loppuvaiheessa ollaan usein 
kiinni työelämässä. Mutta: tutkinto-opiskelu on päätoimista, eikä työ 
esim. ole peruste opintojen lisäajan saamiselle […] Tässä mielessä 
opiskelijan status on erityinen ja se yhdistää heitä.” 
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Jatkuva oppiminen valtakunnan  
kirkonharjalla 
Jatkuvan oppimisen – josta puhutaan myös elinikäisenä oppimisena – merkitys 
korostuu uudessa yliopistolaissa ja yliopistojen rahoitusmallissa. Yliopistojen 
tulisi tehdä mahdolliseksi hyvin joustava osaamisen päivittäminen ja täydentä-
minen ilman kokonaisten tutkintojen suorittamista. Nykyiset jatkuvan oppimisen 
muodot, kuten erikoistumiskoulutus, markkinahintainen täydennyskoulutus ja 
avoin yliopisto, eivät ole onnistuneet täyttämään tätä tehtävää opetus- ja kult-
tuuriministeriön (OKM) toivomalla tavalla. 1

Jatkuva oppiminen liitetään usein työelämän tarvitseman osaamisen kehittämi-
seen läpi työuran. Hieman laajemmin kyse on myös ihmisten omasta kehittymis-
halusta, sivistyksestä, osallisuudesta yhteiskuntaan ja yleisestä koulutustasosta, 
jonka nousu näyttää Suomessa päättyneen.

Jatkuva oppiminen on tärkeässä asemassa OKM:n valmistelemassa ohjelmassa 
”Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030”. Tavoitteesta oli laaja yksimie-
lisyys puolueiden vaaliohjelmissa kevään 2019 eduskuntavaaleissa, ja myös 
monet etujärjestöt ovat pitäneet kysymystä näkyvästi esillä. Rinteen hallituksen 
ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi kehittää ”korkeakoulujärjestelmää oppijan ja 
jatkuvan oppimisen alustaksi” ja luvataan painottaa ”korkeakoulujen ohjausta 
ja rahoitusta siten, että se kannustaa korkeakouluja avaamaan koulutustarjon-
taansa mahdollisimman laajasti muillekin kuin omille tutkinto-opiskelijoilleen”.2 

Käynnissä on keskustelu siitä, miten jatkuvan oppimisen kustannukset jakautu-
vat tulevaisuudessa työntekijän, työnantajan ja yhteiskunnan välillä. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön keväällä 2019 raporttinsa jättänyt työryhmä ei päässyt 
asiasta yksimielisyteen.3

Keskustelussa on esitetty arvioita, joiden mukaan täydennyskoulutusta tarvitsee 
jopa miljoona suomalaista ja että toimiva jatkuvan oppimisen järjestelmä voisi 
olla Suomelle merkittävä, ehkä tärkein kilpailuvaltti maailmantaloudessa. Työn 
ja teknologian muutoksen arvioidaan olevan niin nopeaa, että uuden osaamisen 
tarve ei tyydyty nuoria ikäluokkia kouluttamalla. Siksi ennustetaan, että jatkuva 
oppiminen on lähivuosina tärkein korkeakouluja ja koko valtakunnan koulutus-
järjestelmää koskeva kehittämishanke.

1  Aikuiskoulutuksen johonkin muotoon osallistuneitten suomalaisten määrä on laskenut 
koko ajan vuoden 2000 jälkeen (Jatkuvan oppimisen kehittäminen 2019, 30). Yliopistojen täy-
dennyskoulutukseen osallistuneitten määrä laski vuoden 2010 77 308:sta vuoden 2017 47 181 
osallistujaan. Vuonna 2018 oli nousua jonkin verran. Erikoistumiskoulutusten rooli on jäänyt 
varsin pieneksi, sillä niihin osallistui vuosina 2016–2017 koko valtakunnassa vuosittain 100–350 
opiskelijaa (Rauhala & Urponen 2019, 17). Avoimen yliopiston ns. netto-opiskelijamäärä on kasva-
nut jonkin verran, mutta se on enemmän yliopistoon pyrkivien tai siellä jo tutkinto-opiskelijoina 
olevien nuorten koulutusväylä kuin työssä käyvien täydennyskoulutuksen väline. (Opetushallinnon 
tilastopalvelu Vipunen https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Avoin-yliopisto-opetus-ja-täyden-
nyskoulutus.aspx)
2  Osallistava ja osaava Suomi 2019, 169–170.
3  Työn murros ja elinikäinen oppiminen 2018, ks. myös Osaaminen 2035.

https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Avoin-yliopisto-opetus-ja-täydennyskoulutus.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Avoin-yliopisto-opetus-ja-täydennyskoulutus.aspx
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2. Yhdistelmäopetuksen lähtökohtia ja esimerkkejä

Yhdistelmäopintojaksoja olemme vuosina 2006–2019 toteuttaneet seuraavista aiheista:  
kriisiviestintä (2006), vaaliuutisointi (2007), mobiilijournalismi (2009), mediakasvatus (2012), 
terveysviestintä (2015–2017), luova kirjoittaminen (2016), tietoturva (2017), sovittelujournalismi 
(2017), arktisen alueen kysymykset (2018) ja tiedeviestintä (alkaen 2018). Tätä kirjoitettaessa 
valmisteilla on uusi yhdistelmäopintojakso kevätlukukaudelle 2020. Viidestä näistä kerromme 
tässä julkaisussa tarkemmin. Kuudes esimerkki tulee johtamisen ja talouden tiedekunnasta 
(MAB). Lähtöpiste näissä on eri, mutta idea sama. ITC-tiedekunnan yhdistelmäopetus on ollut 
ensisijaisesti tutkinto-opetusta, johon otetaan myös työelämästä tulevia täydennyskouluttautujia. 
MAB-tiedekunnan Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus (KOHA) puolestaan 
on ensisijaisesti täydennyskoulutusta, johon otetaan myös tutkinto-opiskelijoita.

Kaikki tähänastiset yhdistelmäopintojaksomme ovat olleet sellaisia, että ne olisivat voineet olla 
opetusohjelmassa tavallisinakin opintojaksoina, mutta joissa on nähty perusteltuja syitä toteuttaa 
ne opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa yhteisinä. Olemme nähneet yhdistelmäopetusmuodon 
olevan parhaimmillaan silloin, kun käsillä on aihe tai ilmiö, josta on uutta opittavaa yhtä lailla 
perustutkintoaan nyt suorittavalla opiskelijalla kuin jo pidempään työssä olleella ammattilaisella. 
Kyseessä voi olla ilmiö, joka on yhtä uusi kaikille. Se voi olla myös teema, joka nyt lisäkouluttau-
tuville osallistujille on työkokemuksen kautta tuttu, mutta johon liittyvää opetusta ei ollut tarjolla 
silloin, kun he suorittivat tutkinto-opintojaan ja johon he nyt kaipaavat tukea uudesta tutkimustie-
dosta. 

Omille opintojaksoillemme (ITC) on osallistunut yhdessä maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoita ja 
työelämässä olevia ammattilaisia pääasiassa viestintäaloilta. Laajuudeltaan ne ovat vaihdelleet 
yhden lähiopetuspäivän mittaisesta opetuksesta koko lukuvuoden kestävään opintokokonaisuu-
teen. Osa niistä on syntynyt hyvin pienellä vaivalla, osa on vaatinut pitkää valmistelua. Toteutuk-
seltaan vaativimpia ovat toistaiseksi olleet monitieteinen ja moniammatillinen terveysviestinnän 
opintojakso (5 op) sekä monitieteisyyden ja moniammatillisuuden lisäksi myös monikulttuurinen 
Media and the Arctic -mestariviikko (5 op). Laajempi, mutta siitä huolimatta toteutukseltaan 
yksinkertaisempi on tiedeviestinnän opintokokonaisuus (5–20 op), joka tätä kirjoitettaessa on 
käynnissä toista kertaa. 

Toteutusmuotojen ohella vaihtelevia ovat myös kimmokkeet, joista yhdistelmäopintojaksot ovat 
saaneet alkunsa. Yksi on syntynyt opettajan omasta ideasta, toinen lähtenyt liikkeelle spontaa-
nista kommentista tiedekunnan sisäisessä keskustelussa. Joskus ajatus on syntynyt tutkimus-
hanketta ideoidessa, toisinaan se on peräisin sidosryhmän yhteydenotosta tai hankerahoittajan 
aloitteesta. Harvemmin yhdistelmäopintojaksot ovat syntyneet strukturoidussa tutkinto-opetuksen 
suunnittelutyössä. Lukuvuosittainen opetuksen kokonaisuus aikatauluineen on kuitenkin otettava 
aina ensimmäiseksi huomioon yhdistelmäopetusta ideoitaessa. Tampereen korkeakouluyhteisön 
uudessa “jatkuvan oppimisen ekosysteemissä” (ks. s. 11) mielestämme linjakkainta olisi, että 
yhdistelmäopintojaksot ja -kokonaisuudet kehkeytyisivät siellä missä muukin tiedekunnan vuotui-
nen opetus suunnitellaan. Kuten perustutkinto-opetuksen, myös jatkuvan oppimisen tulisi yliopis-
tossa pohjata tutkimustietoon ja ihanteisiin kriittisestä ja avoimesta keskustelusta. 
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Seuraavassa lyhyet kuvaukset esimerkeistämme, joissa kaikissa toteutusmuoto on ollut oman-
laisensa. Samasta muotista ei ole syntynyt yksikään. Tarkemmin kerromme niistä luvussa 7 ole-
vissa esittelyissä.  

Tutkimushanke, tutkinto-opetus ja ammatillinen kehittyminen yhdessä:  
Sovittelujournalismin työpaja (5 op)  

Sovittelujournalismin työpaja oli journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopintojen vapaa- 
valintainen opintojakso kevätlukukaudella 2017. Se oli yksi neljästä työpajasta, jotka toteutettiin 
osana Koneen Säätiön rahoittamaa toimintatutkimushanketta Sovittelujournalismi (2016–2018). 
Hankkeen työpajoissa journalismin tutkijat ja tekijät etsivät yhdessä menetelmiä, joita hyödyn-
täen journalismi voisi entistä paremmin käsitellä konflikteille alttiita ja yleisöä eri leireihin jakavia 
aiheita. Tampereen yliopiston työpajaan osallistui yhdessä journalistiikan opiskelijoita ja työssä 
olevia journalisteja. Opintojakson toteutuksesta vastasivat hankkeen tutkijat ja suunnittelija. 
 
 
Eri alojen ammattilaiset ja opiskelijat yhdessä:  
Terveysviestintä (5 op) 

Terveysviestinnän opintojakso toteutettiin viestintätieteiden ja terveystieteiden yhteistyönä kol-
mena peräkkäisenä lukuvuonna 2015–2017. Sen lähtökohtana oli tietoisuus siitä, että mediasta 
on tullut ihmisille tärkeä terveystiedon ja vertaistuen lähde. Siksi sekä terveyden että viestin-
nän ammattilaisten kompetensseihin kuuluu kyky moniammatilliseen vuorovaikutukseen sekä 
keskenään että medialukutaidoiltaan vaihtelevin valmiuksin toimivien kansalaisten kanssa. 
Opintojaksolle osallistui maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoita journalistiikasta, puheviestinnästä, 
kansanterveystieteestä ja hoitotieteestä, terveysviestinnän ammattilaisia sekä erikoistuvia lää-
käreitä. Näille opintojakso oli osa heidän opintojaan terveystieteiden yksikön Moniammatillista 
johtamisosaamista -koulutuksessa. Opintojakson vetovastuussa olivat terveystieteiden opettaja 
sekä viestintätieteiden opettaja ja suunnittelija.  
 

Media-organisaatio ja journalistiikan opiskelijat ongelmaa ratkaisemassa:  
Uutta virtaa vaaliuutisointiin (4 op) 

Uutta virtaa vaaliuutisointiin -opintojakson teema oli politiikan journalismi ja näkökulmana val-
mistautuminen kevään 2007 eduskuntavaalien uutisointiin. Otsikon ilmaisu “uutta virtaa” viittaa 
siihen, että vaalit ovat tyypillinen esimerkki aiheista, jotka tulevat toistuvasti journalismin käsitel-
täväksi. Toistuvuutensa vuoksi ne tuottavat toimituksille painetta keksiä uutisointiin aina uusia, 
lukijoita kiinnostavia näkökulmia ja käsittelytapoja. Tätä silmällä pitäen opintojaksolla haluttiin 
ideoida ja toteuttaa erityisesti vaalien ennakkouutisointia tuoreella tavalla yhdessä journalistiikan 
maisteriopiskelijoiden ja politiikan journalismia Alma Media -konsernin sanomalehdissä tekevien 
toimittajien kanssa. Opintojakson toteutuksesta vastasivat journalistiikan professori, opettaja, 
väitöskirjatutkija ja suunnittelija. 

Yhdistelmäopetus tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja  
vuorovaikutuksen tukena: Tiedeviestinnän opintokokonaisuus (5–20 op) 

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus on suunnattu ITC-tiedekunnan maisterivaiheen tutkinto-opis-
kelijoille, väitöskirjatutkijoille sekä tiedeviestinnän tehtävissä toimiville tai sellaisista kiinnostu-
neille eri alojen ammattilaisille. Se koostuu kolmesta opintojaksosta: Johdatus tiedeviestintään 
(5 op), Tiedeviestinnän käytänteet (5 op) ja Tiedeviestinnän projekti (5–10 op, valitun työn 
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laajuuden mukaan). Opintokokonaisuus kuuluu viestintätieteiden yksikön opetusohjelmaan luku-
vuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021. Opintokokonaisuuden toteuttamista tukee C. V. 
Åkerlundin mediasäätiö, joka edellytti, että myönnetyllä tuella edistetään tiedeviestintäosaamista 
sekä viestinnän tutkinto-opetuksessa että alan ammattikentällä. Opintokokonaisuus toteutetaan 
viestintä- ja kielitieteiden yhteistyönä, josta vastaavat tutkimuspäällikkö (viestintätieteet), apulais-
professori (kielitieteet) ja projektipäällikkö (viestintätieteet). 

Monitieteistä, monikulttuurista ja moniammatillista intensiiviopetusta:  
Media and the Arctic Master Class Week (5 op) 

Mestarikurssi “Media and the Arctic” oli Venäjän ja Kiinan median osaamiskeskuksen TaRCin 
vuonna 2018 järjestämä englanninkielinen intensiiviopintojakso, jossa paneuduttiin median ja 
arktisen alueen suhteisiin viiden peräkkäisen lähiopetuspäivän ajan. Lisäksi opintojaksoon kuului 
verkkotyöskentelyä ennen intensiiviviikkoa sekä sen jälkeen. Kurssi oli ensimmäinen toteutus 
kolmivuotisessa hankkeessa, jossa perehdytään moniulotteisessa yhteistyössä vuosittain vaihtu-
vaan ajankohtaiseen teemaan. Mestarikurssista tekee poikkeuksellisen se, että siinä yhdistetään 
tutkinto-opetusta jatkuvaan oppimiseen monitieteisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. 
Näiden kolmen teeman yhdistämistä samalla kurssilla ei ole tietojemme mukaan aikaisemmin 
kokeiltu Suomessa. Opintojakson toteutuksesta vastasi joukko viestintätieteiden ja kielten yksi-
köiden professoreja, opettajia ja tutkijoita.
 

Täydennyskoulutus edellä, tutkinto-opetus mukana: Korkeakouluhallinnon ja -joh-
tamisen opintokokonaisuus KOHA (40 op) 

KOHA on johtamisen ja talouden tiedekunnan koulutusta, jossa osallistujat ovat työelämässä jo 
toimivia asiantuntijoita ja yliopisto-opiskelijoita. Kummatkin osallistujaryhmät opiskelevat yhdessä 
samat kurssit täysin samoin kurssivaatimuksin. Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden 
tiedekunnan Higher Education Group (HEG) on kouluttanut korkeakouluasiantuntijoita korkea-
kouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuudessa vuodesta 2002 alkaen kaikkiaan 18 kertaa. 
KOHA:lle syntyi tarvetta erityisesti suomalaisen korkeakouluhallinnon ja sen valtionohjauksen 
1990-luvun vaihteen modernisoitumisen seurauksena. Korkeakouluhallinnon parissa työsken-
televille asiantuntijoille ei ollut tarjolla pitkäkestoista yliopistotasoista osaamista päivittävää, 
laajentavaa ja syventävää täydennyskoulutusta lainkaan eikä myöskään korkeakouluhallintoon 
erikoistunutta maisteriohjelmaa. Opintojakson toteutuksesta vastaa yliopistonlehtori. 
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Jatkuva oppiminen Tampereen  
korkeakouluyhteisössä 
Tampereen yliopistossa on toteutettu monia jatkuvan oppimisen muotoja, kuten 
avoimen yliopiston opetusta, markkinahintaista täydennyskoulutusta ja erikoistu-
miskoulutuksia.

Myös erilaisia opiskelijaryhmiä yhdistävää opetusta on jo tehty monin eri tavoin. 
On esimerkiksi maisteriohjelmia, joissa osa – ja ainakin yhdessä jopa valtaosa 
– opiskelijoista on jo työelämässä: Porissa on toteutettu eri muodoissa yli 30 vuo-
den ajan Johtamisen ja tietotekniikan maisteri-DI-ohjelmaa, jonka opiskelijoista 
yli 80 prosenttia opiskelee työn ohessa.

Yhdistelmäopetusta on myös muilla kuin maisteriopintojen tasolla; esimerkiksi 
pohjoismaisissa kielissä on tavallista, että perus- ja aineopinnoissa on mukana jo 
työelämässä olevia opettajia, jotka haluavat laajentaa kielivalikoimaansa.
Yhdistelmäopetusta on mahdollista toteuttaa myös niin, että osa opetuksesta on 
yhteistä ja osa eriytettyä; suomen kielen opiskelijoille ja työssä oleville äidinkielen 
ja kirjallisuuden opettajille tarjottiin syksyllä 2019 opintojakso Opettajan ammatil-
lisen vuorovaikutusosaamisen kehittäminen (5 op), jossa osaamistavoitteet ovat 
yhteiset, mutta sisältö ja erityisesti suoritustavat osittain erilaisia. Keväällä 2020 
toteutettavalla podcast-aiheisella opintojaksolla (5/10 op) journalistiikan opiskeli-
jat ja ammattijournalistit opiskelevat niin ikään osin yhdessä (luentopäivät), osin 
eri ryhmissä (työpajat).

Kuvaamme tässä käsikirjassa vain yhtä yhdistelmäopetuksen muotoa. Kaikille 
muodoille on kuitenkin yhteistä se, että niin hallinto kuin opettajat joutuvat otta-
maan huomioon erilaisten opiskelijaryhmien taustan ja tarpeet. Tämä on se 
prisma, jonka kautta olemme tarkastelleet omaa kokemustamme.

Tampereella aloitettiin vuoden 2019 alussa jatkuvan oppimisen viisivuotinen 
kehittämishanke. Hankkeen taustalla on tamperelaisen korkeakouluyhteisön 
alkusyksystä 2018 luoma suunnitelma uudenlaisesta jatkuvan oppimisen ekosys-
teemistä (JOE), jota opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa vuosina 2019–2020. 
Hanke on yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen.

Ensimmäiset hankkeen pilotit aloittivat syksyllä 2019. Niissä testataan jatkuvan 
oppimisen ekosysteemin osia: yksilöllistä ohjausta ja tukea, työssä opitun tun-
nistamista ja opinnollistamista, osaamisen läpinäkyväksi tekemistä yksilötasolla 
digitalisaation ja tekoälyn keinoin, koulutuksen modulaarisuutta sekä kehitetään 
työnantajayhteistyötä ja asiakaslähtöisyyttä.

Yksi piloteista koskee rakentamisen alaa, jossa Tampereen yliopisto ja ammatti-
korkeakoulu antavat yhdessä vuosina 2019–2021 erillisrahoituksella opetusta 40 
opiskelijalle 1300 opintopisteen verran. Yliopiston osuutena ovat lähinnä raken-
nesuunnittelun maisteritason opinnot työelämässä oleville.
Lisätietoja hankkeen alkuvaiheista löytyy jatkuvan oppimisen blogista:  
blogs.tuni.fi/joe/jatkuva-oppiminen/missa-mennaan-tampereella/.  
Hankkeen johtajana toimii Heli Harrikari ja koordinaattorina Katri Viitanen.

https://blogs.tuni.fi/joe/jatkuva-oppiminen/missa-mennaan-tampereella/
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3.  Yhdistelmäopetuksessa huomioon otettavia 
asioita

Yhdistelmäopintojaksojen valmisteluun tarvitaan ennen kaikkea aikaa. Tavallista monimuotoi-
semmalle kohderyhmälle opetusta suunnitellessa nk. pedagogisen käsikirjoituksen laatiminen ja 
käytännölliset järjestelyt edellyttävät tavanomaistakin huolellisempaa harkintaa muun muassa 
kontaktiopetuksen aikatauluttamisessa, ryhmäkokojen suunnittelussa ja tarvittavien opetusre-
surssien arvioinnissa. Siksi ne tulisi saattaa osaksi opetusta samassa lukuvuotuisessa suunnitte-
luprosessissa, jossa muukin tutkinto-ohjelman opetus valmistellaan. Näin silloinkin, kun kyse on 
jo olemassa olevasta opintojaksosta, jolle vain päätetään avata jatkuvan oppimisen kurssipaik-
koja. Yliopiston ulkopuolelta tulevien osallistujien kutsumiseen ei riitä, että tiedot opintojaksosta 
ovat lukuvuoden opinto-oppaassa. Heille sitä pitää markkinoida jo kuukausia ennen opintojakson 
alkamista. “Aloita valmistelut ajoissa” on siten yhdistelmäopetuksen tärkein neuvo. Lisäksi on 
joukko muita kysymyksiä, joihin on tarpeen vastata ennen kuin opintojaksoa edes alkaa suunni-
tella yhdistelmämuotoiseksi: 

1) Osaamistavoitteet: Soveltuuko opintojaksoni 
yhdistelmäopetukseksi 

Parhaiten yhdistelmäopetuksen idea toimii silloin, kun opintojaksolla työstetään kysymyksiä,  
jotka ovat yhtä uusia tai vähintään yhtä ajankohtaisia sekä perustutkintoaan suorittavalle opiske-
lijalle että jo pidempään työssä olleelle. Sovittelujournalismin työpaja käy sopivaksi esimerkiksi 
tästä: Koko sovittelujournalismin käsitteen soveltuvuutta journalistisen työn kehittämiseen vasta 
tutkittiin, ja sitä tutkimaan oli luontevaa kutsua journalistit ja journalistiikan opiskelijat yhdessä. 
Kaikki olivat, tutkijat mukaan lukien, samalla lähtöviivalla etsimässä ratkaisua yhteisesti tunnis-
tettuun ongelmaan, tässä tapauksessa yhteiskunnallisen keskustelun polarisoitumiseen ja jour-
nalismin rooliin siinä. Jos yhdistelmäopetuksen ajatus alkaa kiehtoa, seuraavan lukuvuoden ope-
tusohjelman valmistelua kannattaa alkaa katsella sillä silmällä heti: Onko opetusohjelmassamme 
sellaisia opintojaksoja, joiden osaamistavoitteet sellaisinaan tai pienin muutoksin soveltuisivat 
yhtä hyvin kyseisen koulutusalan työelämäkentälle? Olisiko jollakin opintojaksolla kaikkien osa-
puolten – opiskelijoiden, opettajien, työelämäosallistujien, alan kehittämisen, opetuksen kehit-
tämisen, tutkimustiedon vaikuttavuuden, yliopiston yhteiskunnallisten vuorovaikutussuhteiden 
– kannalta erityisen hedelmällistä, että se toteutettaisiinkin yhteisenä? 

Viestintätieteiden yksikössä olemme katsoneet, että yhdistelmäopetukseen soveltuvat parhaiten 
syventävät, maisteriopintojen vaiheeseen kuuluvat opintojaksot. Onko sillä merkitystä, valitaanko 
yhdistelmäopintojaksoksi pakollinen vai valinnaisiin opintoihin kuuluva opintojakso? Valinnaisella 
opintojaksolla voidaan ajatella tutkinto-opiskelijoiden ja työelämäosallistujien olevan enemmän 
samalla viivalla. Kummatkin ovat itse tehneet aktiivisen valinnan hakeutua juuri tälle opintojak-
solle. Valinnaisten opintojen ongelma on kuitenkin se, että ne ovat usein vuosittain vaihtuvia 
kertaluonteisia toteutuksia, joilla ei ole jatkuvuutta – tai uusiin ilmiöihin tarttuessaan ne ovat 
ainakin ensimmäistä kertaa toteutettavaa opetusta. Pakollisten opintojaksojen valinnassa yhdis-
telmäopintojaksoiksi taas on arvioitava huolella, mitä erilaisten osallistujakokemusten kannalta 
merkitsee, että opiskelu ko. jaksolla on pakollista yksille, vapaaehtoista toisille. 
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”…ensikertaisuus tuo oman vaikeusasteensa ja hankausta […] 
Jos sen sijaan olisi jokin pitkään toiminut maisterikurssi, siinä 
toteutusmuoto ja fokus olisi hioutunut ja siihen voisi siten integroida 
paremmin yhdistelmäkurssin. Eli siinä ei tarvitsisi samaan aikaan 
rakentaa kiskoja, kun juna menee…”
 

2) Opetuksen rytmitys: Voiko lähiopetuksen pakata kokonaisiksi  
työpäiviksi? 

Tärkein yhdistelmäopetuksen käytännön järjestelyihin liittyvä asia on lähiopetuksen aikataulut-
taminen ja sen niveltäminen osaksi pedagogista kokonaistoteutusta. Harvalle työnsä ohessa 
opiskelemaan pistäytyvälle on mahdollista osallistua yliopisto-opetukseen, joka tyypillisesti on 
kerran tai kaksi kertaa viikossa annettavaa opetusta yhden tai useamman opetusperiodin ajan. 
Jotta osallistuminen on heille ylipäätään mahdollista, lähiopetus on tarpeen tiivistää mieluiten 
kokonaisiksi lähiopetuspäiviksi. Esimerkiksi 20 lähiopetustunnin opetus siis 8–10 viikoittaisen 
opetuskerran sijasta kolmeksi kokonaiseksi työpäiväksi. Ne taas tulisi, jos vain mahdollista, sijoit-
taa kalenteriin niin, että väliin jää riittävästi aikaa. Päivän poissaolo töistä kolmena tai neljänä 
peräkkäisenä viikkona ei välttämättä ole kaikille osallistujille mahdollista. 

Lähiopetuksen pakkaaminen ja välistäminen taas voi johtaa opetuksen ajattelemiseen muutoin-
kin toisin. Koska yhdistelmäopetuksen idea on juuri eritaustaisten osallistujien kohtaamisessa, 
yhteisissä kokoontumisissa olisi hyvä käyttää luento-opetusta monipuolistavia, vertaisoppimista 
ja osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta tukevia opetusmenetelmiä.

Yhdistelmäopintojaksoille voi hakeutua työelämäosallistujia kaukaakin. Opetuksen aikataulutta-
misessa se merkitsee sitä, että lähiopetuspäivät tulee pyrkiä sijoittamaan kalenteriin niin, etteivät 
ne osu missään päin Suomea vietettäville syys- tai talvilomaviikoille. Kolmella peräkkäisellä 
lokakuun viikolla sekä kolmella peräkkäisellä helmi-maaliskuun vaihteen viikolla on aina jossakin 
lomaviikko. Kalenteriin jää siitä huolimatta kylliksi viikkoja, joille yhdistelmäopetusta on mahdol-
lista sijoittaa niin, että ne pysyvät samalla myös opetusperiodien rytmissä.

Kuten esimerkkimme kertovat, omat kokemuksemme ovat toistaiseksi lähi- ja monimuoto-ope-
tuksena toteutettavasta yhdistelmäopetuksesta. Verkko-opetus tai verkon ja lähiopetuksen erilai-
set yhdistelmät tarjoavat omia mahdollisuuksiaan ja luovat omia haasteitaan. Esimerkiksi Porin 
Johtamisen ja tietotekniikan maisteri-DI-ohjelmaan lanseerattiin vuonna 2018 ns. verkkopainot-
teinen linja, joka mahdollistaa paikka- ja osin myös aikariippumattoman opiskelun läpi tutkinnon. 
Läsnäolovaatimuksena on vain 1–2 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Työssäkäynnin huomioon 
ottaminen on ollut keskeistä, kun ohjelman toteutustapoja ja pedagogisia ratkaisuja on mietitty ja 
vuosien myötä kehitetty. 

 
”Usein työelämäopiskelijoilla ei ole edes mahdollisuutta osallistua 
päiväopetukseen, jolloin verkkokurssi helpottaisi opiskelua 
huomattavasti. 

Verkkokurssillakin voi olla yhteinen aloituskerta, jolloin kurssi 
esitellään osallistujille ja jolloin myös tarjoutuu mahdollisuus 
ryhmäyttämiseen. Pohjoismaisissa kielissä tällaisesta opetuksesta 
on pelkästään positiivisia kokemuksia.” 
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3) Ryhmäkoko: Kuinka monta opiskelijaa otetaan, miten heidät valitaan 
ja milloin?

Tutkinto-opiskelijoille on ensisijaisesti taattava mahdollisuus päästä tutkintoonsa kuuluvaan 
opetukseen. Kuinka monta työelämäosallistujaa opintojaksolle voitaisiin ottaa heidän lisäkseen? 
Tutkinto-ohjelmien opetusresurssit  eivät useinkaan riitä ryhmäkokojen kasvattamiseen, saati 
ylimääräisen opiskelijaryhmän ottamiseen esimerkiksi työelämäosallistujista.
 
Työelämäosallistujille yhdistelmäopintojaksot ovat maksullisia, ja osallistumismaksun suuruus 
määräytyy heidän osallistumisestaan aiheutuvien kustannusten mukaan. Kuinka paljon ja mil-
laisia lisäkustannuksia opintojakson toteuttamisesta yhdistelmämallina koituisi? Olisivatko ne 
katettavissa osallistujamaksuilla? Voitaisiinko työelämäosallistujia ottaa niin monta, että osallis-
tumismaksuilla pystyttäisiin ostamaan sellaista opetustyötä, jota opetuksen perusvoimavaroin ei 
olisi mahdollista saada?

Samalla kun päätetään siitä, kuinka monta tutkinto-opiskelijaa ja työelämäosallistujaa opinto-
jaksolle voidaan ottaa, on hyvä tehdä selkeät päätökset myös valintaperusteista varsinkin sen 
varalta, että opintojaksolle ilmoittautuu enemmän osallistujia kuin sillä on paikkoja. Millä perus-
teella tutkinto-opiskelijat valitaan? Edellytetäänkö esimerkiksi jo valmista kandidaatin tutkintoa 
tai jotakin muuta aikaisempaa opintosuoritusta? Samalla tavoin on syytä laatia valintakriteerit 
työelämäosallistujille. Se, että he maksavat osallistumisestaan, ei voi automaattisesti tarkoittaa, 
että he myös pääsevät opiskelemaan jaksolle, jos paikkoja on rajoitetusti. Millä kriteerein työelä-
mäosallistujille varatut paikat täytetään oikeudenmukaisesti, jos tulijoita on enemmän kuin kurs-
sipaikkoja? Edellytetäänkö suoritettua yliopistotutkintoa tai tiettyä määrää aikaisempia korkea-
kouluopintoja? Valintakriteerien on myös oltava avoimesti opintojaksolle hakeutuvien nähtävillä 
esimerkiksi verkkosivuilla, joilla siitä tiedotetaan. 

Tähänastisissa kokeiluissamme emme ole asettaneet työelämäosallistujille erityisiä taustatieto-
vaatimuksia, mutta heitä varten tehdyllä erillisellä e-ilmoittautumislomakkeella olemme esittäneet 
muutamia taustoittavia kysymyksiä, joiden avulla olemme selvittäneet muun muassa hakijoiden 
itsensä kokemaa koulutustarvetta ja osallistumismotivaatiota. 

Kun opintojakson osallistujamääristä ja valintakriteereistä on päätetty, tulee seuraavaksi rat-
kaista, miten tieto tarjolla olevasta opintojaksosta saadaan erityisesti työelämässä olevalle 
kohderyhmälle. He eivät osaa tulla varta vasten etsimään yhdistämäopintojaksoja yliopiston ope-
tusohjelmista ja heille on tulevasta opetuksesta tarpeen viestiä jo paljon aikaisemmin kuin tutkin-
to-opiskelijoille. Se on välttämätöntä ottaa huomioon opintojakson ilmoittautumisajoissa ainakin 
kahdesta syystä. 

Ensiksi: Päätoimisesti työssä olevat joutuvat yleensä tekemään joitakin työyhteisöönsä vaikut-
tavia käytännön järjestelyjä opiskelemaan päästäkseen. He joutuvat mahdollisesti pyytämään 
esimieheltään luvan käyttää työaikaa opiskeluun, hankkimaan sijaisen tai muulla tavoin järjes-
tämään omat työnsä lähiopetuspäivien ajaksi tai hakemaan apurahaa osallistumista varten, jos 
työnantaja ei maksa koulutukseen osallistumista tai osallistuja työllistää itse itsensä esimerkiksi 
freelancerina.
 
Toiseksi: Opetusta valmisteltaessa on tärkeää tietää, onko kurssi ylipäätään toteutumassa 
yhdistelmäopetuksena – eli onko työelämäosallistujia tulossa mukaan ja kuinka monta – vai 
toteutuuko se sittenkin vain tutkinto-opiskelijoille suunnattuna. Jotta tilannetta pystytään enna-
koimaan riittävän aikaisin, työelämäosallistujien ilmoittautumisajan tulisi päättyä viimeistään 
pari viikkoa aikaisemmin kuin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisajan. Jos opintojakso on 
alkamassa esimerkiksi tammikuussa, työelämäosallistujien ilmoittautumisajan on hyvä päättyä jo 
marraskuussa, jotta varautumisaikaa jää kylliksi ennen joululomia. Jos opintojakso on alkamassa 
syyskuussa, ilmoittautumisista olisi hyvä olla tieto jo kesäkuun alussa, jotta tilanne on tiedossa jo 
ennen kesälomakautta. 
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Kun opintojaksolle aletaan kutsua työelämäosallistujia, on samalla hyvä olla valmistautunut 
yksityiskohtaisiinkin kysymyksiin opetuksen sisällöstä ja opettajista. Koska työelämäosallistujille 
opiskelu on paitsi sivistyksellinen myös ajallinen ja rahallinen sijoitus, on luonnollista, että heitä 
kiinnostaa, millaista vastinetta sijoituksille on luvassa.  

4) Budjetointi: Mitä yhdistelmäopetus maksaa ja mitä se tuottaa?  

Tavanomaisempaakin tutkinto-opetusta valmisteltaessa joudutaan tarkkailemaan budjettia. 
Yhdistelmäopetusta suunniteltaessa niin joudutaan tekemään vielä enemmän ja yksityiskohtai-
semmin. Siitä syntyviä lisäkustannuksia ovat esimerkiksi yhteisopetuksen suunnittelussa ja koor-
dinoinnissa tarvittava työ (pedagoginen suunnittelutyö, markkinointi- ja tiedottamistyö, työelämä-
osallistujien ilmoittautumisten vastaanottaminen ja käsittely, yhteydenpito työelämäosallistujiin, 
ohjaus ja neuvonta, tarvittavat osallistumistodistukset yms.) ja opintohallinnon työ.

Yhdistelmäopetuksen tulee kattaa osallistumismaksuin opetuksen integroinnista aiheutuvat 
lisäkustannukset. Tutkinto-opetuksen perusvoimavaroja se ei saa kuormittaa, mutta osallistu-
mismaksujen avulla se voi tukea niitä esimerkiksi mahdollistamalla sellaisen tuntiopetuksen 
ostamisen, jota muutoin ei pystyttäisi hankkimaan. On myös mahdollista, että työelämäosallis-
tujat voivat täyttää ryhmiä kursseilla, jotka muuten saattaisivat jäädä liian pieniksi ja kokonaan 
toteuttamatta.

”Ajatuksen tasolla tämä on toki ideaali tilanne. Käytännössä tilanne 
on kuitenkin se, että varsinkin pienissä opintosuunnissa ´kaikki 
ylimääräinen´ kuormittaa valtavasti tutkinto-opetuksen resursseja, 
sillä henkilökunnasta on koko ajan pulaa.” 

Yhdistelmäopetusta suunniteltaessa tulee hyvin varhaisessa vaiheessa keskustella avoimesti 
opetuksesta syntyvien kustannusten ja osallistumismaksutulojen reilusta jakamisesta. Erityisen 
tärkeää se on silloin, jos yhdistelmäopetusta tehdään useamman tieteenalayksikön tai tiedekun-
nan yhteistyönä, jotta vältytään väärinkäsityksiltä. Myös opetushenkilöstön tasavertaisen kohte-
lun vuoksi esimerkiksi opetuspalkkioiden määrittelyssä ja maksamisessa tulisi noudattaa yhteisiä 
periaatteita kaikkien opettajien kanssa.
 

”Täydennyskoulutuksen tuntiopetustaksoissa on perinteisesti ollut 
se vika, että opetukseksi on mielletty vain lähiopetus. Nykyään 
opetus on yhä useammin monimuotoista, erilaisen etätyöskentelyn 
ohjaamista, jolloin työn määrää on vaikeampi laskea ja hinnoitella.” 

Muita auki keskusteltavia asioita ovat esimerkiksi seuraavat: Kuuluuko työ opettajien työsuunni-
telmaan vai onko se erikseen korvattavaa? Mitä muita opettajavoimia mahdollisesti tarvitaan ja 
miten heidän työnsä korvataan? Millä tuntiopetustaksalla se korvataan: tutkinto-opetuksen takso-
jen mukaan vai erikseen korvattavan työn (korkeampien) taksojen mukaan? Keiden muiden työtä 
tarvitaan, missä vaiheissa ja kuinka paljon? Miten kustannukset esimerkiksi opetustilojen osalta 
jaetaan? Viimeksi mainittuun mahdollinen ratkaisu voisi olla se, että tilakustannukset jaetaan sen 
mukaan, missä prosentuaalisessa suhteessa opintojaksolla on tutkinto-opiskelijoita ja osallistu-
mismaksun maksavia osallistujia.

Yhdistelmäopetusmuoto on edelleen niin uusi ja vähän käytetty, että sille ei ole ehtinyt muodos-
tua muita yhtenäisiä hinnoitteluperusteita kuin väljä yleisohje kustannusperustaisuudesta: Las-
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ketaan yhteen kaikki lisäkustannukset, jotka opintojakson työelämäintegroinnista syntyvät ja jae-
taan ne työelämäosallistujille tarjottavien kurssipaikkojen määrällä. Näin muodostuu opintojakson 
osallistujakohtainen osallistumismaksu. Sen muodostumiseen taas vaikuttavat monet isommat ja 
pienemmät yksityiskohdat. Kuinka laaja opintojakso on? Kuinka paljon lisätyötä esimerkiksi työ-
elämäosallistujien ohjaaminen vaatii? He saattavat tarvita sitä enemmän kuin tutkinto-opiskelijat, 
jos aikaisemmista yliopisto-opinnoista on aikaa tai aikaisempaa kokemusta yliopisto-opiskelusta 
ei ole lainkaan. Millaisia opetustiloja tarvitaan? Usein työelämäosallistujat hakevat koulutuk-
sista paitsi uutta tietoa ja osaamista, myös tilaisuuksia verkostoitua, jakaa kokemuksia ja oppia 
kollegoiltaan. Jatkuvan oppimisen koulutuksissa tyypillistä on keskustelevuus ja kasvokkainen 
vuorovaikutus, ja tätä työelämäosallistujat saattavat yhdistelmäopetuksessakin odottaa. Kokoon-
nutaanko pienryhminä yhteisen pöydän ympärille vai isompiin luentosaleihin, joissa opiskelijat 
voivat jäädä toisilleen etäisemmiksi? Miten ja missä opintojaksoa markkinoidaan? Tarvitaanko 
maksullisia ilmoituksia vai riittävätkö yliopiston omat verkkosivut ja some-kanavat? Kummassa-
kin tapauksessa markkinointityön tekee joku, jonka työpanos on tarpeen laskea osaksi kustan-
nuksia.

”Tämä [vertaisten tapaaminen] on kokemukseni mukaan erittäin 
tärkeä syy osallistua täydennyskoulutuksiin. Kyse on usein myös 
jonkinlaisesta terapoinnista kollegojen kesken, ja sille pitää olla 
oma paikkansa ohjelmassa.” 

Triviaalilta tuntuva, mutta kokemuksemme mukaan yllättävän tärkeä yksityiskohta on mahdolli-
nen kahvitarjoilu. Tutkinto-opetuksessa aamukahveja ei ole tapana tarjoilla, mutta jatkuvan oppi-
misen koulutuksissa siihen on totuttu. Budjetointivaiheessa on syytä sopia siitä, noudatetaanko 
tältä osin tutkinto-opetuksen vai jatkuvan oppimisen traditioita.

Osallistumismaksun suuruus vaikuttaa luonnollisesti myös siihen, miten todennäköistä opinto-
jaksolle on saada työelämäosallistujia. Tutkinto-opetukseen kiinnittyvän yhdistelmäopetuksen 
hintaan ei lisätä arvonlisäveroa, mikä hiukan helpottaa osallistumismaksun maksajaa. Tiedevies-
tinnän opintojaksojen osallistumismaksua työelämäosallistujat ovat pitäneet tavanomaisiin jatku-
van oppimisen tarjonnan markkinahintoihin verrattuna ja koettuun opetukseen laatuun nähden 
edullisena. Tiedeviestinnän opintojaksoille onkin ollut verraten helppoa saada osallistujia. Sen 
sijaan mestariviikkojen korkea osallistumismaksu on vaikeuttanut työelämäosallistujapaikkojen 
täyttämistä. Ensimmäisessä toteutuksessa syksyllä 2018 osallistumiskynnystä madalsi yhteistyö 
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) kanssa; säätiö myönsi journalisteille hake-
muksesta apurahoja opintojaksolle osallistumiseen, ja tätä mahdollisuutta työelämäosallistujat 
myös käyttivät. Yhdistelmäopetuksen suunnittelussa voi hyvin pohtia, millaisilla yhteistyökump-
paneilla voisi olla halu ja tarve tukea edustamansa alan ammattilaisten tutkimusperustaista kou-
luttautumista. 

Omissa toteutuksissamme osallistumismaksut ovat vaihdelleet huomattavasti sen mukaan, miten 
yhdistelmäopintojakso on toteutettu. Edullisimmillaan se on ollut tiedeviestinnän opintokokonai-
suudessa (100 euroa/op), joka kolmen vuoden ajan nauttii säätiörahoituksen tukea. Toistaiseksi 
korkeimmaksi osallistumismaksu on noussut Media and the Arctic -mestariviikolla (390 euroa/
op), jonka kokonaiskustannuksia kasvattivat Tampereelle viikoksi saapuneet kansainväliset opet-
tajat. 

Tätä käsikirjaa laadittaessa Tampereen korkeakouluyhteisössä selvitetään yhteisiä periaatteita, 
joiden mukaisesti uudenlaisia jatkuvan oppimisen opetusmuotoja vastaisuudessa hinnoitellaan.

Jos yhdistelmäopintojaksoa toteutetaan ensimmäistä kertaa, ja jos se jää ainokaiseksi, se voi 
käydä kalliiksi. Jos se vakiintuu opetussuunnitelmaan pidemmäksi ajaksi, kustannukset laskevat.
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5) Työnjako: Keiden työpanosta tarvitaan ja millaisiin tehtäviin? 

Toteutusmuotona yhdistelmäopetus korostaa valmistautumisen, yhteispelin ja viestinnän merki-
tystä. Vuorovaikutuksen on toimittava kaikilla tasoilla: hallinnon ja opettajien välillä, opettajien ja 
opiskelijoiden välillä ja eritaustaisten opiskelijoiden kesken.

”Opintohallinnon näkökulmasta toivoisin, että opintohallinnon 
edustaja(t) voisivat olla mukana jo suunnitteluvaiheessa – näin 
varmistettaisiin akateemisen moduulin sujuva toteutus. Ja tietysti 
toiveena olisi myös moduulien suunnitelmallisuus ja jatkuvuus.” 

On oleellista, että kaikki osapuolet sitoutuvat prosessiin, joka saattaa tuoda mukanaan yllätyksiä 
ja vaatia joustavuutta.  Vastuuhenkilöiden rooli on tärkeä. He huolehtivat siitä, että toimintaa kan-
taa kokonaisnäkemys opintojakson tavoitteista ja siitä, että tavoitteet toteutuvat. Tämä edellyttää 
sitä, että heidän välisestään työnjaosta sovitaan riittävän ajoissa ja riittävän selkeästi. 

Miten saamme tiedon tarjolla olevasta opiskelumahdollisuudesta välitettyä työelämäkentällä 
niille, joita kutsu koskee? Kuka vastaa opintojakson markkinoinnista työelämäkentälle ja millä 
tavoin? Kuka ottaa työelämäosallistujien ilmoittautumiset vastaan ja vastaa tarvittaessa heidän 
kysymyksiinsä?  Miten heidän ilmoittautumisensa otetaan vastaan ja käsitellään, ja kuka huoleh-
tii siitä? Kenen tehtävä on huolehtia osallistumismaksujen laskuttamisesta? 

Viestintätieteiden yksikössä nämä asiat ovat hoituneet siten, että tutkimuksen, tutkinto-opetuk-
sen ja jatkuvan oppimisen yhdistely yksikön opetus- ja tutkimushenkilöstön kanssa on kuulu-
nut osaksi yhden opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan työntekijän tehtäviä. Näin ei liene 
monissa muissa tiedekunnissa ja yksiköissä. Tampereen yliopistossa aikaisemmin tiedekuntiin 
kuuluneet jatkuvan oppimisen asiantuntijat on sijoitettu tiedekunnista jatkuvan oppimisen pal-
veluihin, ja siten kauemmaksi tutkinto-opetuksen päivittäisestä arjesta. Yhdistelmäopetuksen 
rakentaminen kuitenkin vaatii niin likeistä ryhmätyötä tutkinto-opetuksen ja opintohallinnon palve-
lujen kanssa, että tullakseen osaksi opetussuunnitelmatyötä jatkuvan oppimisen edustajan olisi 
hyvä vastakin olla fyysisesti läsnä tutkinto-opetuksen jatkuvassa suunnittelutyössä. 

Vaikka yhdistelmäopetus “akateemiset moduulit” -projektina kuuluu viestintätieteiden yksikössä 
tiedekunnan hankekantaan, yhteistyötä tarvitaan tiedekuntien ulkopuolella toimivan jatkuvan 
oppimisen organisaation kanssa, sillä esimerkiksi työelämäosallistujia koskevat opintohallinnol-
liset tehtävät ovat sen vastuualueella. Jatkuvan oppimisen väyliä käyttävät osallistujat opinto-
suorituksineen kirjataan tarvittaviin rekistereihin siellä, ja siellä myös laaditaan ja arkistoidaan 
esimerkiksi heille kirjoitettavat osallistumistodistukset koulutuksista.



16

Käytännön asioiden vastuut

Kun yhdistelmäopintojakson tavoitteet ja aikataulut sekä osallistujamäärät ja osallistujien valin-
takriteerit on sovittu, tarvittavat tulo- ja menoarviot tehty ja osallistumismaksu määritetty, on aika 
varmistaa, että jokainen seuraavista käytännön asioista on jonkun vastuulla: 

Yhdistelmäopintojakson kuvailu opetusohjelmassa ja ilmoittautumisten sitovuus 
 
Tutkinto-opetuksen opintojaksojen vieminen tai päivittäminen opetusohjelmaan on periaatteessa 
yliopisto-opetuksen rutiinityötä, josta yhdistelmäopetuksena toteutettavan jakson kuvailu ei 
sinänsä poikkea. Osaamistavoitteet, toteutus- ja suoritustavat ja mahdolliset opetuksessa käytet-
tävät aineistot ovat yhdistelmäopintojaksolla samat kaikille osallistujille. Muutama seikka opinto-
jaksokuvailussa on kuitenkin tarpeen muistaa, kun toteutusmuoto on tämä.

”…tutkinto-opiskelijallekaan tällaiset erityiset kurssit eivät ole aivan mitä tahansa opintoja. Opis-
kelijan näkökulmasta voi näyttäytyä myös riskinä, jos kyseessä on kokeileva ja erilaisia oppijoita 
yhdistelevä teemakurssi. Voidaan ajatella, että projektiopinnot teettävät paljon töitä opintopistei-
siin nähden jne., joten tavanomaisempi opetus voi näyttäytyä turvallisempana. Siksi oikeiden, 
motivoituneiden opiskelijoiden tavoittamiseksi kannattaa nähdä vähän erityistä vaivaa. Tämä voi 
myös luoda positiivista virettä kurssille, jos myös opiskelijat ajattelevat, että kyseessä on erityis-
laatuinen tilaisuus, ei vain yksi kurssivaihtoehto muiden joukossa.”

Opetusohjelmatiedoissa on tuotava yksiselitteisesti esiin, että opintojakso toteutetaan yhdis-
telmäopetuksena, jotta se on myös tutkinto-opiskelijoiden tiedossa jo heidän ilmoittautuessaan 
opintojaksolle. Samalla on kirjoitettava näkyviksi mahdolliset opintojaksolle osallistumiseen liitty-
vät erityisehdot. Sellainen voi olla esimerkiksi tavanomaistakin tiukemmin vaadittu sitoutuminen 
läsnäoloon lähiopetuksessa tai tavanomaisesta poikkeavat työskentelytavat. Kun yhdistelmäope-
tus tavataan toteuttaa kokonaisiksi työpäiviksi pakattuna intensiiviopetuksena, yhdenkin päivän 
poissaolo haukkaa lähiopetustunneista huomattavan osan, jota voi olla – opintojakson toteutuk-
sen luonteesta riippuen – vaikea korvata muulla tavoin. 

Tutkinto-opiskelijoiden sitoutumista yhdistelmäopintojaksolle olemme joissakin toteutuksissa pyr-
kineet tukemaan kutsumalla heidät orientoivaan kokoontumiseen pari viikkoa ennen ensimmäistä 
työelämäosallistujien kanssa yhteistä lähiopetuspäivää. Tässä tunnin tai puolentoista mittaisessa 
kokoontumisessa on käyty läpi opintojakson vastuuopettajan tai -opettajien kanssa kyseiseen 
yhdistelmäopintojaksoon liittyviä erityiskysymyksiä, kerrottu sen tavoitteista ja toteutuksesta 
ja vastattu tutkinto-opiskelijoiden mahdollisiin kysymyksiin, jotka liittyvät tavanomaisesta poik-
keavaan opintojaksoon. Tällaisessa keskustelussa voidaan varmistaa, että kaikki ymmärtävät, 
mihin ovat ilmoittautuneet ja sitoutuneet. Jos opiskelija itse tässä vaiheessa huomaa, että riittävä 
sitoutuminen opintojakson vaatimuksiin ei syystä tai toisesta olekaan mahdollista, ehditään tältä 
vapautuvaa kurssipaikkaa tarjota jonossa seuraavalle opiskelijalle, jos jonoa on. Vastavuoroisesti 
keskustelu voi auttaa myös vastuuopettajia havaitsemaan vielä sellaisia opetukseen vaikuttavia 
käytännön seikkoja, joita ei ole tultu ajatelleeksi ennen opiskelijoiden esiin nostamia kysymyk-
siä. Sitoutumista ennalta mittaava käytäntö voi olla myös esimerkiksi motivaatiokirje tai opin-
tojaksoon kuuluva ennakkotehtävä, jonka määräaika on viikkoa tai kahta ennen lähiopetuksen 
alkamista. Määräajassa tehty tehtävä toimii tällöin sitoumuksen ilmauksena. Jos taas tehtävä jää 
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määräajassa tekemättä, se voidaan tulkita osallistumisen perumiseksi, ja vapautuvaa kurssipaik-
kaa voidaan tarjota varasijalle jääneelle opiskelijalle. 
 
Opettajien rekrytointi ja ohjeistaminen sekä opetuspalkkioista sopiminen

Kun opettajia rekrytoidaan yhdistelmäopintojaksolle, on muistettava kertoa myös heille, että opis-
kelijajoukko koostuu monenlaisista oppijoista, joista osalla on aiheesta mahdollisesti hyvin vähän 
tai ei lainkaan ennakkotietoja, osalla saattaa olla siitä pitkä työkokemus.

Tutkinto-opetuksen ja jatkuvan oppimisen yhdistyessä samalla opintojaksolla joudutaan pohti-
maan opettajiin liittyviä erityiskysymyksiä, kuten onko osallistumismaksuvaroin tarkoitus ostaa 
vierailevien tuntiopettajien työtä, ja jos on, minkä taksan mukaan heidän työnsä korvataan? 
Perusopetuksen alempien vai jatkuvan oppimisen koulutuksissa käytettävien hieman korkeam-
pien taksojen mukaan? Millä perusteella? Jos päädytään jatkuvan oppimisen taksoihin, ja jos 
kyseessä on esimerkiksi kahden tai useamman eri tiedekunnan yhdessä toteuttama opintojakso, 
on budjettiteknisten yllätysten välttämiseksi vielä hyvä avoimesti keskustella siitä, minkä tason 
taksoja po. tiedekunnassa on tavattu käyttää. Palkkiot jakautuvat opetuksen vaativuustason 
mukaan useaan eri luokkaan, ja niitä on saatettu yhdessä tiedekunnassa soveltaa eri tavalla kuin 
toisessa. Yhtenäisestä käytännöstä sopiminen on tärkeää, jotta yksi opintojakson valmistelija ei 
tulisi luvanneeksi vierailevalle opettajalle yhtä ja toinen toista. Päädyttiinpä kumpaan tahansa – 
perusopetuksen tai jatkuvan oppimisen korvaustasoon – vierailevien opettajien tuntityökorvauk-
sissa on syytä johdonmukaisesti noudattaa samaa sovittua periaatetta. Samalla on opintojakson 
valmistelun sisäisessä työnjaossa sovittava, kuka sopii käytännön asioista (tuntipalkkiot, matka-
kulujen korvaaminen yms.) vierailevien tuntiopettajien kanssa, sillä sen mukaan kulkee yliopis-
tohallinnossa myös opetuspalkkioiden maksamiseen liittyvä hallinnollinen työ. Perusopetuksen 
tuntiopetusasioista vastaavat jälleen eri ihmiset kuin jatkuvan oppimisen tuntiopetusasioista.
 
Tarjolla olevasta yhdistelmäopintojaksosta tiedottaminen työelämäkentälle 

Kun kaikki on sitä vaille valmista, että ilmoittautuminen yhdistelmäopintojaksolle voi alkaa, on 
varmistettava, että tieto siitä välittyy sekä tutkinto-opiskelijoille että työelämäosallistujille. Tut-
kinto-opiskelijoiden voi hyvällä syyllä olettaa seuraavan opetustarjontaa ja toimivan suhteellisen 
itseohjautuvasti opintoihinsa kuuluville jaksoille hakeutumisessaan. Olemme kuitenkin huoman-
neet, että valinnaisiin opintoihin kuuluvia yhdistelmäopintojaksoja kannattaa tutkinto-opiskeli-
joillekin markkinoida erikseen, jotta ne tulisivat suuresta opetustarjonnasta huomatuiksi. Kun ne 
eivät opetusohjelmakuvauksissa mitenkään oleellisesti poikkea muista opintojaksoista, niiden 
työelämäyhteistyöhön liittyvä erityisyys saattaa yksinkertaisesti jäädä huomaamatta.

Vielä tärkeämpää on yhdistelmäopintojakson markkinointi työelämäosallistujille, ja siinä tarvitaan 
koko korkeakouluyhteisön yhteistyötä. Yhdistelmäopintojaksojen löytämiseen ja markkinointiin 
tarvitaan keskitetty ja ammattimaisesti hoidettu väylä, mutta sen avuksi tarvitaan opetuksen 
tuottajien tietoja niistä erityisistä kohderyhmistä, jotka saattaisivat koulutukseen lähteä. Joskus 
on myös opetuksen itse tartuttava markkinoinnin toimeen pienten ja tarkkarajaisten kohderyh-
mien tavoittamiseksi, jotta saadaan niin sanotusti sana kiertämään. Tavoitellut osallistujat saavat 
tiedon koulutuksesta usein esimerkiksi työnantajan tai kollegan vinkistä.

Jo opintojakson suunnitteluvaiheessa on sovittava, kenen tehtävä on huolehtia siitä, että työelä-
mäosallistujat osaavat ylipäätään hakeutua opintojaksolle. Opintojaksoa koskevien yksityiskoh-
taisten tietojen ilmoittautumisohjeineen tulee löytyä helposti yliopiston verkkosivuilta. Kun tiedot 
ovat saatavilla, mahdollisia osallistujia on syytä aktiivisesti auttaa löytämään ne. Opintojaksosta 
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kannattaa kertoa tiedekunnan ja tieteenalayksikön sosiaalisen median kanavilla ja informoida 
suoraan esimerkiksi kyseisen ammattialan järjestöjä ja yhdistyksiä, samoin kuin yliopiston alum-
niyhteyksistä vastaavia toimijoita. Tarvitaanko jopa lehti-ilmoituksia? Jos tarvitaan, kuka laatii ja 
huolehtii ne oikeaan julkaisuun oikeaan aikaan? Kaikessa tässä on, aivan samoin kuin tutkin-
to-opiskelijoiden opetusohjelmatiedoissa, tehtävä yksiselitteisen näkyväksi se, että opintojaksolla 
opiskellaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Edellä kuvatun kaltainen markkinointihenkisyys saattaa tiedekuntakontekstissa tuntua äkkisel-
tään hiukan vieraalta, kun kyse kuitenkin on samaan aikaan tutkinto-opiskelijoille maksuttomasta 
yliopisto-opetuksesta. Työelämäosallistujien suuntaan olemmekin viestineet yhdistelmäopintojak-
soista pikemminkin alumnihenkisinä kutsuina palaamaan hetkeksi yliopisto-opintojen pariin kuin 
maksullisena täydennyskoulutuksena, vaikka sitä se työelämänäkökulmasta tarkastellen onkin.  

Työelämäosallistujien ilmoittautumisten vastaanottaminen ja käsittely

Kun tieto omiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin osuvasta yhdistelmäopintojaksosta on 
tavoittanut työelämäosallistujan, hän ilmoittautuu opintojaksolle verkkosivuilta löytämiensä 
ohjeiden mukaan – minne? Ainakaan toistaiseksi työelämäosallistujat eivät ole voineet ilmoit-
tautua opintojaksolle samojen järjestelmien kautta kuin tutkinto-opiskelijat. He tarvitsevat siten 
oman ilmoittautumiskanavansa. Meillä työelämäosallistujien ilmoittautumisia on pyydetty e-lo-
makkeella, jonka kautta tulevat ilmoittautumiset ottaa vastaan ja käsittelee tieteenalayksikössä/
tutkinto-ohjelmassa henkilö, jonka tehtäviin jatkuvan oppimisen ja tutkinto-opetuksen yhdistely ja 
siihen liittyvät käytännön työt kuuluvat. Ilmoittautumiset käydään ilmoittautumisajan päätyttyä läpi 
yhdessä opintojakson vastuuopettajan kanssa, joka viime kädessä päättää, kuinka monta osal-
listujaa opintojaksolle otetaan ja millä perustein.

Jos opintojaksoa ollaan rakentamassa nimenomaan sen varaan, että mukana on sekä alan 
ammattilaisia että alalle opiskelevia, on jo tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisen alkaessa hyvä 
tietää, onko työelämäosallistujia tulossa mukaan, kuinka paljon ja millaisista organisaatioista tai 
tehtävistä. Näin ollen esimerkiksi lukuvuoden ensimmäisellä periodilla alkavan yhdistelmäopin-
tojakson työelämäosallistujien olisi oltava tiedossa, valittuina ja myös valituksi tulemisestaan 
informoituina jo kesäkuun alkupuoliskolla. Se taas tarkoittaa, että heidän hakuaikansa opintojak-
solle avataan viimeistään toukokuussa. Vastaavat marginaalit on otettava huomioon esimerkiksi 
lukuvuoden kolmannella periodilla alkavien yhdistelmäopintojaksojen kanssa.

Työnjaon tässä kohdassa on hyvä sopia myös, kuka vastaa mihinkin kysymyksiin, sillä niitä voi 
esiintyä tavallista enemmän, kun mukana on erilaisia opiskelijaryhmiä. Kuka vastaa tutkinto-opis-
kelijoiden opintosuorituksia, läsnä- ja poissaoloja yms. koskeviin kysymyksiin, kuka opetuksen 
sisältöä sekä suoritustapoja ja -vaatimuksia koskeviin kysymyksiin, kuka mahdollisiin henkilökoh-
taisiin AHOTointimahdollisuuksiin liittyviin kysymyksiin, työelämäosallistujien osallistumismak-
suihin ja laskutuksen aikatauluihin liittyviin kysymyksiin ja niin edelleen. Tämäkin tieto on hyvä 
kirjoittaa opintojaksokuvauksiin niin, että eri osallistujaryhmät osaavat kääntyä kysymyksineen 
oikean ihmisen puoleen.

Kun työelämäosallistujat ovat saaneet tiedon tulemisestaan valituiksi opintojaksolle, on aiheel-
lista huolehtia siitä, että he – jossakin kaukana kampukselta – saavat tietoa prosessin etene-
misestä aina siihen saakka, kun opintojakso yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa alkaa. Mitä 
tapahtuu seuraavaksi ja milloin, milloin tulevat tarkemmat lisätiedot kurssin ohjelmasta, aikatau-
luista ja kokoontumispaikoista, milloin osallistumismaksut laskutetaan ja keneen voi tällä välin 
olla yhteydessä missäkin asiassa, jos on jotakin kysyttävää.
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Työelämäosallistujien kirjaaminen määräaikaisiksi opiskelijoiksi, opintopisteiden 
rekisteröinti ja osallistumistodistukset

Jotta myös työelämäosallistujat pääsevät osallisiksi yliopiston opetuksessa käytettävistä järjes-
telmistä ja palveluista (esimerkiksi oppimisympäristö Moodle) ja saavat aikanaan opintopistesuo-
rituksensa kirjatuksi yliopiston opintorekisteriin, heidät kirjataan opintojen ajaksi määräaikaisiksi 
opiskelijoiksi ja he saavat yliopiston peruspalvelutunnuksen. Kuka huolehtii siitä, että nämä 
kirjaamispalvelut pyydetään jatkuvan oppimisen palveluilta riittävän aikaisin ennen opintojakson 
alkamista? Tarpeen saattaa olla myös työelämäosallistujien ohjeistaminen yliopisto-opetuksessa 
usein käytetyn Moodlen peruskäyttöön ennen kuin opetus varsinaisesti alkaa. 

Niin ikään jonkun vastuulla on oltava huolehtia siitä, että työelämäosallistujien opintopistesuo-
ritukset kirjataan oikeaan paikkaan eli avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritusrekisteriin 
(Rekka). Tämä on joskus aiheuttanut sekaannuksia ja ylimääräistä päänvaivaa opintohallinto-
henkilöstölle. Vastuuopettajan tiedossa tulee olla, kenelle ja missä työelämäosallistujien valmiista 
opintosuorituksista ilmoitetaan, jotta ne päätyvät oikeaan rekisteriin. 

Vielä tämän jälkeenkin prosessissa on yksi vain työelämäosallistujia koskeva vaihe, osallistumis-
todistuksen antaminen. Sekin on yliopiston jatkuvan oppimisen palvelujen vastuualueella, joten 
vastuuopettajan on tarpeen tietää tällaisen käytännön olemassaolosta ja siitä, kenen puoleen 
kääntyä, kun todistusten kirjoittamisen aika on.
 
Osallistumismaksut ja projektitalous

Työelämäosallistujat tulevat yhdistelmäopintojaksolle niin sanotusti kassan kautta. Kun opinto-
jakso alkaa, he saavat ohjelman lisäksi laskun. Kuka huolehtii osallistumismaksujen laskuttami-
sesta? Myös laskut laaditaan jatkuvan oppimisen palveluissa, mutta laskuihin tarvittavat tiedot 
on jonkun heille toimitettava. Tarkat laskutustiedot on parasta pyytää osallistujilta jo ilmoittautu-
mislomakkeella, jolle tarkentavaksi kysymykseksi kannattaa lisätä, maksaako osallistuja laskun 
omasta kukkarostaan vai maksaako sen hänen työnantajansa. Näin säästetään laskujen käsit-
telijän turhaa lisätyötä jatkuvan oppimisen palveluissa. Laskut on tapana lähettää viimeistään 
koulutuksen alkaessa.

Jotta laskuilla saatavat tulot ohjautuvat oikeaan paikkaan eli sinne, missä yhdistelmäopintojak-
son työt tehdään, laskutuksesta vastaavalla henkilöllä on oltava tiedossaan projekti, jolle osallis-
tumismaksut tuloutetaan. Viestintätieteiden yksikössä on tätä varten nimenomainen akateemiset 
moduulit -projekti, joka muistona yhä kantaa yhdistelmäopetuksen takavuosina saamaa nimeä. 
Kyseiseltä projektilta myös voidaan budjetoidun mukaisesti ja projektia hallinnoivan vastuuhen-
kilön kanssa sopien käyttää osallistumismaksuvaroja opintojakson toteuttamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin vähintään niiltä osin kuin ne syntyvät työelämäosallistujien mukana olosta ja sen 
tuottamasta pedagogisesta ja hallinnollisesta lisätyöstä.
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Tietolaatikko: Moduulien lyhyt historia

Yhdistelmäopetusta (akateemisia moduuleja) alettiin toteuttaa Tampereen yli-
opiston viestintätieteiden yksikössä ja sen edeltäjissä jo ennen kuin nämä käsit-
teet otettiin käyttöön 4. 

Tiedotusopin laitoksella ensimmäiset kokeilut tehtiin vuosina 1993–1994 jär-
jestetyn tiede- ja ympäristöjournalismin erikoistumisohjelman aikana. Ohjelma 
toteutettiin noina lamavuosina yleisenä työllisyyskoulutuksena, mutta sen ope-
tusta avattiin niin paljon kuin mahdollista myös tutkinto-opiskelijoille. Lama oli 
näet karsinut tuntiopetusmäärärahat minimiin, ja erityisesti luennoitsijavieraitten 
tarjoamat herkut haluttiin jakaa myös perusopiskelijoille. 
 
Tutkimuskeskus COMETin toimenkuvaan on sen perustamisesta (1996) lähtien 
kuulunut tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohella sen omiin asiantuntijuusalu-
eisiin liittyvä täydennyskoulutus, lähinnä tilauskoulutuksena. Substanssi on 
ammennettu tieteenalan ajankohtaisesta tutkimuksesta ja yhteiskuntatieteiden 
kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavan journalistikoulutuksen asiantuntijoi-
den osaamisesta.  
 
2000-luvun alkuvuosina tutkimuskeskuksessa virisi pohdinta siitä, kuinka tar-
peellista ja mielekästä on pitää tutkintoon johtava journalistikoulutus ja journalis-
tinen täydennyskoulutus kokonaan toisistaan erillään. Hissifirmat saavat tulonsa 
yhtäältä hissien valmistamisesta ja toisaalta niiden huoltamisesta, ajateltiin. Eikö 
yliopiston kannattaisi tehdä samoin perustutkintojen ja täydennyskoulutuksen 
osalta? Mitä jos silloin tällöin integroitaisiin opintojaksoja ammattiin orientoitu-
vien opiskelijoiden ja ammatissa jo ehkä pitkäänkin työskennelleiden journalis-
tien yhteisiksi? Media-ala – kuten muutkin – on jatkuvassa muutoksessa, jota 
opetus joutuu aktiivisesti ennakoimaan ja johon sen täytyy ripeästi reagoida. 
Siksi se, mitä tutkintoon johtavassa journalistikoulutuksessa nyt opetetaan, voi 
olla yhtä uutta ja tarpeellista ammatillista osaamista myös heille, joiden alan 
opinnoista on jo kulunut huomattavasti aikaa. Mutta miten yhdistelmäopetus 
pitäisi järjestää?

Tähän vastatakseen COMETin edeltäjä Journalismin tutkimusyksikkö vuonna 
2006 haki ja sai opetusministeriön myöntämää täydennyskoulutuksen tuoteke-
hitysmäärärahaa Journalistisen alan integroidun täydennyskoulutusmallin kehit-
tämiseen. Tavoitteena oli luoda ”uusi täydennyskoulutuksen toimintakonsepti, 
jossa journalistinen täydennyskoulutus integroidaan Tampereen yliopiston tie-
dotusopin laitoksen toimittajakoulutuksen, kuvajournalismin ja visuaalisen jour-
nalismin perus- ja jatkotutkinto-opetukseen.” Näin saivat alkunsa ensimmäiset 
journalistiikan yhdistelmäopetuskokeilut kuten vaaliuutisointikurssi, joista tuolloin 
vielä puhuimme integroituna opetuksena. Sillä tarkoitettiin samaa opetusmuotoa 
kuin myöhemmin käyttöön otetulla termillä akateeminen moduuli.

Akateeminen moduuli on Tampereen yliopiston täydennyskoulutus- ja kehittä-

4  Käsikirjan liitteenä on lyhyt kuvaus tieteenalayksikön ja tutkimuskeskus COMETin  
edeltäjistä.
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mispalvelujen vuonna 2013 käyttöön ottama apukäsite, joka kuvaa yhdenlaista, 
tavanomaisesta poikkeavana pidettyä tapaa järjestää yliopisto-opetusta erilai-
sille opiskelijaryhmille yhteisenä. Termin taustalla on aikuiskoulutuksen ja tutkin-
to-opetuksen yhdistämistä koskeva aikaisempi pohdinta, joka käynnistyi Tam-
pereen yliopiston organisaatiouudistuksen yhteydessä vuonna 2011. Tuolloin 
avoimen yliopiston toiminta integroitiin opintopalveluihin, Tampereen yliopiston 
täydennyskoulutuskeskus (TYT) lakkautettiin ja sen toiminta yhdistettiin tiede-
kuntiin. 

Tuossa muutosvaiheessa yliopisto toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoi-
tuksella Aikuiskoulutuksen mallinnus Tampereen yliopistossa -hankkeen (AIMA, 
2011–2012). Niina Hietaniemi-Virtasen toimittamassa hankkeen loppuraportissa 
Yliopistollisen aikuiskoulutuksen uusi muoto – Tutkinnon osat tarkastelun koh-
teena vuonna 2013 nähtiin Tampereen yliopiston olevan liikkeessä kohti aikuis-
koulutuksen ja tutkinto-opetuksen rakenteiden yhteen sovittamista. 

Näkymän taustalla oli huoli siitä, että yliopistollisen loppututkinnon jo suorit-
taneiden oli havaittu alkaneen hakeutua takaisin yliopistoihin suorittamaan 
uusia perustutkintoja.5 Aikuiskoulutuksen mallinnuksen ajatuksena oli, että 
uudenlaisilla koulutusmuodoilla yliopisto voisi auttaa tutkinnon jo suorittaneita 
aikuisopiskelijoita palaamaan yliopisto-opintojen pariin toisella tavoin, esimer-
kiksi suorittamaan maksullisia tutkinnon osia – siis täsmälleen sama tavoite kuin 
nyt valtakunnalliseksi kehkeytyneellä jatkuvan oppimisen laajentamishankkeella.

Tutkinnon osa -määritelmästä luovuttiin nopeasti. Sen katsottiin voivan johtaa 
väärinkäsitykseen, että tutkinnon osista olisi mahdollista koostaa, pala kerral-
laan ostaa, kokonainen tutkinto. Korvaavaksi käsitteeksi valittiin akateeminen 
moduuli. Tätä termiä olemme viime aikoihin asti käyttäneet ITC:n viestintätietei-
den yksikössä. Tässä käsikirjassa ehdotamme sen tilalle termiä yhdistelmäope-
tus.

5  Korkeakoulujen ns. hakijasuman yksi selkeä syy on se, että huomattava osa opiskelu-
paikoista menee hakijoille, joilla on jo yksi korkeakoulututkinto tai opiskelupaikka. Esimerkiksi 
vuonna 2019 yliopistoissa opiskelupaikan vastaanottaneista lähes 40 prosenttia oli yli 25-vuotiaita. 
Heidän joukossaan arvioidaan olevan huomattavan paljon opiskelijoita, jotka hankkivat tutkin-
to-oikeuden sopivien täydennyskoulutusmahdollisuuksien puuttuessa. (Ahola, Asplund, Vanhala 
2018, Vipunen https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20
valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20yo%20-%20ik%C3%A4ryhm%C3%A4.xlsb.

 https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20
 https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20
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4. Yhdistelmäopetuksen etuja ja jännitteitä

Yhdistelmäopetus tarjoaa kiinnostavan pedagogisen alustan erilaisten, jopa eri tieteen- ja 
ammattialojen opiskelijaryhmien yhteiselle ongelmanratkaisulle yliopistossa, jos se ns. avoi-
men ja kansalaistieteen hengessä kutsuu mukaan keskusteluun kaikki asioista kiinnostuneet 
riippumatta heidän iästään tai asemastaan. Pelkäksi lukion jatkeeksi, nuorisokouluksi, asettuva 
yliopisto sulkisi seiniensä ulkopuolelle suuren määrän osaamista, energiaa ja kehittäviä, kriittisiä 
näkökulmia. Yhdistelmäopetuksessa opetustilanteisiin syntyy luonteva yhteiskunnallisen vuoro-
vaikutuksen ulottuvuus, kun työelämäkentän kokemustieto on konkreettisesti läsnä tutkimuspe-
rustaisessa opetuksessa myös oppivana osapuolena.

Työelämäosallistujien mukana voi yliopisto-opettajan pöydälle lennähtää paitsi relevantteja ja 
ajankohtaisia case-harjoitusten aihioita, myös opetuksen kehittämisen aineksia. Ajankohtaisen 
työelämätiedon, tutkimustiedon ja yliopisto-opetuksen kohtaamiset tarjoavat tilaisuuksia arvioida 
sitä, miten hyvin tutkinto-opetuksen osaamistavoitteet ovat linjassa työelämän osaamistarpeiden 
ja alalle opiskeleviin kohdistuvien odotusten kanssa. Se, että kurssilla on mukana myös opetuk-
sesta maksavia osallistujia, voi merkitä myös kaikille hyödyllisiä lisäresursseja esimerkiksi vierai-
levien luennoitsijoiden hankkimiseen.

“Ei se kaikkeen sovi” on yhdistelmäopetuksen idean usein herättämä ensireaktio. Ei pidäkään. 
Sillä ei välttämättä voi vastata esimerkiksi sellaisiin akuutteihin tarpeisiin, joissa työelämäken-
tältä yliopistolle tuleva toimeksianto on lyhytkestoinen, valmiita ratkaisuja tarjoava täsmäkoulutus 
nopealla toimituksella. Sellaisiin toiveisiin perinteisemmät ja notkeammat koulutusliiketoimin-
nalliset mallit vastaavat edelleen paremmin. Yhdistelmäopetuksen ei ole tarkoituskaan korvata 
näitä malleja, vaan täydentää niitä. Toteutusmuotojen ei silti tarvitse sulkea toisiaan pois. Jos 
yhteinen sävel löytyy, opintojakson tai -kokonaisuuden toteutus voidaan hyvinkin suunnitella 
myös yhdessä jonkin organisaation tai yhteisön kanssa. Esimerkiksi vaaliuutisointikurssimme 
rakennettiin juuri tällaisen työelämäyhteistyön pohjalle. Silloinkin on vain huolehdittava siitä, että 
opetuksen järjestämistä koskeva päätäntävalta pysyy tutkinto-ohjelman omissa käsissä ja ope-
tuksen osaamistavoitteet, sisältö, toteutustavat ja arviointi pedagogisesti linjassa tutkinto-ohjel-
man opetussuunnitelman kanssa. 

Yhdistelmäopintojaksoilla kokoontuvat opiskelijaryhmät voivat olla monin tavoin heterogeenisiä 
verrattuna tavanomaiseen tutkinto-opetusryhmään tai vastaavasti perinteisempään ammatilli-
seen täydennyskoulutukseen osallistuvaan ryhmään. Läsnä voi olla monen ikäisiä osallistujia, 
joilla voi olla hyvin pitkä tai varsin lyhyt työkokemus ja hyvin erilaisia kokemuksia ja käsityksiä 
korkeakouluopiskelusta. Ryhmät voivat lisäksi olla moniammatillisia, monitieteisiä ja monikulttuu-
risia, kuten esimerkeissämme terveysviestintää ja arktista aluetta käsittelevistä yhdistelmäopin-
tojaksoista.  Kaikki nämä erilaiset näkökulmat tuovat mukanaan mahdollisuuden monipuoliseen 
kokemusten vaihtoon ja oppimiseen. Samalla ne haastavat opettajien ja osallistujien valmiudet 
toimia erilaisten ihmisten ja heidän näkemystensä kanssa. 
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”…eittämättä eri kokemustaustaiset ihmiset yhdessä oppimassa 
rikastavat keskustelua. Opettajana on mahdollista jonkin verran 
luottaa siihen, että laajempaa esimerkkikuvastoa tulee myös 
opiskelijoilta ja omalla osuudella ei tarvitse kattaa kaikkea. 
Tämän osalta haastavaa on tuo verkko-opiskelu, missä yhteistä 
vuoropuhelua on huomattavasti vaativampaa saada aikaan 
verrattuna läsnäololuokkaan. Toisaalta näissä eritaustaisissa on 
sekin haaste, että aiempi osaamispohja voi olla hyvin kirjava ja 
sen räätälöinti hankalampaa. Tähän taas on huomattu, että flipped 
classroom -tyyppinen lähestymistapa antaa mahdollisuuden 
huomioida osaamispohjan erot paremmin.”

”Minulla on omaa kokemusta maisteritutkinnon opetuksesta, 
jossa osa kurssin opiskelijoista on suoraan kandista jatkavia, osa 
AMK:sta tulevia ja osa jo työelämässä olleita AMK-insinöörejä. Ei 
ole aiheuttanut ongelmia. Paremminkin varsinkin ryhmätyössä on 
hyvä, että mukana on käytännön kokemusta”.

Tutkinto-opiskelijoiden näkökulmasta yhdistelmäopetus tarjoaa luontevan mahdollisuuden 
verkostoitua ja luoda yhteyksiä mahdollisiin tuleviin kollegoihin jo opintojen aikana. Työelämä-
osallistujien ja heidän työnantajiensa näkökulmasta taas yhdistelmäopetus on ollut suhteellisen 
edullista verrattuna liiketoiminnallisin periaattein tarjottuun koulutukseen, kun työt ja kustannuk-
set jaetaan tutkinto-opetuksen kanssa. Lisäksi sen asema osana tutkinto-opetusta tekee mah-
dolliseksi hyväksi lukea opintosuoritukset osaksi kesken olevia yliopisto-opintoja tai muita oman 
alan täydentäviä opintoja. Eikä yliopistokaan ole pahoillaan, jos näin syntyy tilaisuus kannustaa 
työelämän vuosia sitten viemiä opiskelijoita jatkamaan opintojaan maistereiksi saakka.

Yhdistelmäopetuksen etuja voidaan tarkastella myös tutkimuksen näkökulmasta. Ammatissa 
toimivilla on tavallisesti avoimen myönteinen asenne ja kiinnostus alan uuteen tutkimustietoon, 
ja se voi yhteisillä opintojaksoilla antaa myös tutkinto-opiskelijoille positiivisen signaalin siitä, että 
tutkimustiedolla on merkitystä myös opintojen jälkeisessä työelämässä. Kuten toisaalla tässä 
käsikirjassa esiteltävä sovittelujournalismin työpaja osoittaa, ammatissa jo työskentelevät osallis-
tujat itsessään voivat olla myös merkittävä tutkimuksen voimavara.

Yhdistelmäopetuksen etuja on helppoa tunnistaa, mutta siihen liittyy myös jännitteitä. Hete-
rogeeniset opetusryhmät ja uusien ilmiöiden parissa liikkuvat aiheet vaativat opettajilta paljon 
valmistautumista. He tarvitsevat yhdistelmäopetuksen toteuttamiseksi tukea ja lisätyön huomioon 
ottamista työsuunnitelmissa. 

”Olen törmännyt omassa yksikössäni sellaiseen varsin 
naiiviin näkemykseen, ettei akateeminen moduuli edellytä 
sen kummempaa, ´samalla vaivallahan se menee´. Jos sillä 
mentaliteetilla ja rahanansaitsemismielessä lähdetään lisäämään 
tällaisen opetuksen osuutta, pieleen menee.”

Kaunis ajatus työelämäosallistujien kohtaamisesta samalla kurssilla tutkinto-opiskelijoiden 
kanssa ei välttämättä ole helppo kaikille kokeneillekaan yliopisto-opettajille. Se voi olla hiukan 
pelottavakin. Mitä jos työelämästä tulevat avoimesti kyseenalaistavat asiantuntijuuttani opetta-
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jana tai tutkijana? Hehän ovat kurssilla paitsi opiskelijoina myös maksavina asiakkaina. Miten 
tietoisuus siitä mahdollisesti vaikuttaa opetukseeni? Pitääkö koko opetus ajatella uudelleen? 
Huolet ovat ymmärrettäviä, ja niistäkin on syytä keskustella opetusyhteisössä avoimesti. Yhdis-
telmäopetusmuoto ei sovi mihin tahansa opetukseen eikä kaikille opettajille. Kaikkia ei pidä sii-
hen myöskään velvoittaa, mutta niitä, joita se kiinnostaa, tulisi rohkaista siihen ja palkita siitä.
Yhteisopetuksen tilanteet voivat olla jännittäviä myös työelämästä tutkinto-opetuksen keskelle 
astuvien osallistujien näkökulmasta. On mahdollista, että he tuntevat olonsa ahdistavaksi sellais-
ten tutkinto-opiskelijoiden seassa, joilla on luja opiskelurutiini, kokemusta uusista opetusmene-
telmistä ja tuoreet tiedot tutkimuksesta. Näin saattaa olla erityisesti silloin, kun opetus käsittelee 
tutkimustaitoja ja edellyttää niiden hallintaa.

”Pitkään työelämässä olleilla […] ei usein enää ole samanlaisia 
opiskeluvalmiuksia ja kykyä saman tasoiseen teoreettiseen 
ajatteluun kuin perustutkinto-opiskelijoilla. Syventävissä opinnoissa 
edellytettävät taidot tieteellisessä kirjoittamisessa […] ovat samoin 
ruostuneet siinä määrin, että opintojaksoista on vaikea selvitä. 
Tällöin aikuiskoulutukseen osallistuvat opiskelijat myös kuormittavat 
opettajien työtä, kun ohjausta tarvittaisiin ihan eri mittakaavassa 
kuin perustutkinto-opiskelijoille.”

Omien yhdistelmäopintojaksomme opettajien ja osallistujien kokemukset ovat pääosin myöntei-
siä. Jos ryhmän sisäinen vuorovaikutus saadaan sujumaan, myös opettaja saattaa enemmän 
tuntea kehittyvänsä kuin stressaantuvansa. Mutta aina asiat eivät mene hyvin eivätkä hyvät 
tavoitteet toteudu. Näitä jännitteitä avaamme lähemmin esimerkein yhdistelmäopetuksen osallis-
tujuutta ja opettajuutta käsittelevässä luvussa.
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Yhdistävät ja erottavat tekijät jatkuvan oppimisen  
muodoissa

Yhdistelmäopetuksen moduulien toteutustapa on periaatteessa hyvin samankal-
tainen kuin avoimen yliopisto-opetuksen. Kummassakin opetustarjonta koostuu 
yliopiston tutkintoihin kuuluvista opintojaksoista, joilla opintomaksun maksamalla 
voi osallistua yhteiseen opetukseen tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kummassakin 
opinnot ovat yliopiston opetussuunnitelmien mukaista tutkimusperustaista opetusta 
ja tehdyt opintosuoritukset voi hyväksyttää osaksi tutkinto-opintoja.6

Oleellisimmin avoin yliopisto-opetus ja yhdistelmäopintojaksot eroavat toisistaan 
siinä, mille opintojen tasolle ne sijoittuvat. Avoimissa yliopisto-opinnoissa tarjonta 
painottuu perusopintojen opintojaksoihin, mutta voi sisältää myös aineopintojen 
opintojaksoja (kandidaattitaso). Yhdistelmäopetukseksi soveltuvat oman kokemuk-
semme mukaan parhaiten syventävien opintojen valinnaiset opintojaksot (maisteri-
taso). 

Avoimista yliopisto-opinnoista tässä kuvaamaamme yhdistelmäopetusta erotta-
vat myös hinnoitteluperusteet. Avoimen yliopiston kiinteä opintomaksu 15 euroa/
opintopiste perustuu valtioneuvoston asetukseen. Yhdistelmäopetus puolestaan 
on kustannusperusteisesti hinnoiteltavaa, jolloin opintopisteen hinta määrittyy 
sen mukaan, millaisia lisäkustannuksia syntyy työelämäosallistujien ottamisesta 
mukaan opetukseen.

Tutkintoa täydentävän koulutuksen muodot, maksujen perusteet, osallistujaroolit ja 
maksajat:

Koulutusmuoto Hinta Osallistuja Maksaja
Avoin yliopisto Maksullinen, 

säännelty, 15 €/op
Opiskelija Opiskelija

Täydennyskoulutus Markkinahintainen + 
ALV 24 %

Asiakas Asiakas (osallistuja tai 
koulutuksen tilaaja)

Erikoistumiskoulutus Maksullinen,
enintään 120 €/op

Opiskelija Opiskelija/työnantaja

Yhdistelmäope-
tus (akateeminen 
moduuli)

Maksullinen, kus-
tannusperustainen + 
ALV 0 %

Osallistuja Osallistuja/työantaja/
rahoittaja
(esim. säätiö)

Yliopistojen erikoistumiskoulutus on vuonna 2016 aloitettu uusi koulutusmuoto, 
joka on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo aiemmin suorit-
taneille asiantuntijoille. Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoista (laajuus vähintään 
30 opintopistettä), ja sille on asetettu maksukatoksi 120 euroa/opintopiste.

6  Avoimen yliopiston, erikoistumiskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kuvaukset perustuvat 
Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku.fi-portaalin sivuihin https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/
avoin-yliopisto/, https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/yliopistojen-erikoistumiskoulutukset/ ja https://
opintopolku.fi/wp/yliopisto/yliopistojen-taydennyskoulutus/.

https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/yliopistojen-erikoistumiskoulutukset/
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Erikoistumiskoulutukset tähtäävät nimensä mukaisesti jonkin jo hankitun amma-
tin jonkin erikoisalan oppimiseen, kuten ”erikoishammaslääkärikoulutus” tai ”eri-
koispsykologikoulutus” (esim. oikeuspsykologia). Yhdistelmäopetuksen moduulit 
eivät muodosta samanlaisia tarkkarajaisia pätevyyteen johtavia kokonaisuuksia.
 
Yliopistojen täydennyskoulutus on lähinnä korkeakoulututkinnon suorittaneille 
tarkoitettua lisäkoulutusta, jota melkein kaikki yliopistot järjestävät. Se on tar-
koitettu ennen kaikkea auttamaan ajan tasalla pysymistä ammatissa ja paikkaa-
maan mahdollisia peruskoulutuksen puutteita.

Täydennyskoulutuksen kesto vaihtelee. Koulutukset voivat olla yhden päivän tai 
muutaman päivän pituisia tietoiskuja, seminaareja tai lyhytkursseja. Asiantuntija- 
ja erikoistumisohjelmat voivat olla selvästi pidempiäkin.

Täydennyskoulutuksesta perittävät kurssimaksut vaihtelevat, mutta niiden on 
oltava markkinahintaisia, toisin sanoen yliopistot eivät saa hankkia koulutus-
markkinoilla kilpailuetua subventoimalla koulutusta varoilla, jotka on tarkoitettu 
tutkintokoulutukseen. Täydennyskoulutus voi olla myös ensisijaisesti työttömille 
tarkoitettua työvoimakoulusta, esimerkiksi keskeytyneiden yliopisto-opintojen 
loppuun saattamista, ammatillista lisäkoulutusta, urasuunnittelua tai ohjaavaa 
koulutusta. Täydennyskoulutusta on myös esimerkiksi yliopistojen toteuttama 
opetustoimen henkilöstökoulutus, jota rahoittaa Opetushallitus. Se on osallistu-
jille itselleen maksutonta koulutusta.

Täydennyskoulutus pohjaa nykymuodossaan työmarkkinoiden koulutustarpei-
siin ja maksukykyiseen kysyntään. Yhdistelmäopintojaksot ja -kokonaisuudet 
lähtevät puolestaan yliopistojen normaalista tutkimuksesta ja opetuksesta, joista 
katsotaan olevan hyötyä myös jo työelämässä oleville.
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5. Osallistujuus ja opettajuus yhdistelmäopetuksessa

Useimmat yhdistelmäopetusesimerkkimme liittyvät journalistiikan opetukseen. Journalistiikka on 
näihin päiviin saakka ollut hyvin ammattiorientoitunut oppiaine samaan tapaan kuin esimerkiksi 
opettajankoulutus, teatterityön koulutus tai sosiaalityön koulutus, ja journalismin ammattilaiset 
varsin tarkkarajainen ryhmä, joka kuuluu samaan ammattijärjestöön ja joista monilla on saman 
alan yliopistokoulutus. Se on luultavasti jossain määrin helpottanut yhdistelmäopetuksen kehittä-
mistä omalla tutkimusalallamme. Monilla muilla aloilla kohderyhmän määrittely ja tavoittaminen 
voi olla vaikeampaa.  

Maisteriopintojen vaiheessa monilla journalistiikan opiskelijoillakin on jo alansa työkokemusta 
vähintään opintoihin kuuluvista pakollisista harjoitteluista. Monilla työkokemusta on opintojen 
loppupuolella jo niin paljon, että he mieltävät itsensä työelämässä oleviksi journalisteiksi, jotka 
viimeistelevät opintojaan. Heidän identiteettinsä painopiste saattaa olla jo aikaa sitten siirtynyt 
opiskelijan identiteetistä professionaaliin identiteettiin. Lisäksi maisteriopinnoissa on yhä useam-
min myös tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat tehneet jo huomattavan työuran ennen opintojensa 
aloittamista. Mielikuvat tutkinto-opiskelijoista nuorina ja aikuisopiskelijoista työuransa keskivai-
heilla olevina ammattilaisina eivät pidä välttämättä paikkaansa lainkaan. 

Entä millä termein puhua yhdistelmäopetuksen antajista? Tutkinto-opetuksessa puhutaan 
perinteisesti opettajista, maksullisen täydennyskoulutuksen yhteydessä useammin kouluttajista. 
Kumpi istuu paremmin yhdistelmäopetukseen? Moni käsikirjan kommentoija otti kantaa nimik-
keen opettaja puolesta, sillä se vahvistaisi yhteyttä muuhun yliopisto-opetukseen. Tosin joskus 
on järkevää tehdä ero yhtäältä vierailevien luennoitsijoiden ja asiantuntijoiden sekä toisaalta 
koulutuskokonaisuudesta vastaavien opettajien välillä. Vastaavien opettajien työhön kuuluu pal-
jon muutakin kuin opetusta, jolloin myös kurssin vetäjän nimike osuu kohdalleen. Opettajuuteen 
kiinnittyminen voi auttaa myös perustutkinto-opetuksen ja liiketoiminnallisen koulutuksen konven-
tioita sekoittavilla yhdistelmäopintojaksoilla alustajina tai luennoitsijoina vierailevia asiantuntijoita 
hahmottamaan tehtäväänsä kohdistuvat pedagogiset odotukset.

Yliopiston näkökulmasta luonteva ajatus on, että tutkimuspohjainen yhdistelmäopetus vetäisi 
puoleensa yliopistotutkinnon jo suorittaneita tai muutoin yliopisto-opintoja ennenkin harjoitta-
neita. Mutta muitakin mahdollisuuksia on. Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa tutkintonsa suorit-
taneilla jo työssä olevilla ammattilaisilla voi olla kiinnostusta osallistua myös siihen tutkimustaito-
jen ja teoreettis-käsitteellisten pohdintojen alueeseen, joka on yliopistojen erityisosaamista.

”Olen täydennyskouluttanut opettajia 1990-luvulta lähtien […] 
opettajat (tai ainakaan useimmat heistä) eivät etsi kikkakolmosia, 
vaan hakevat uusia oivalluksia ja toisaalta vahvistusta omille 
kokeiluilleen ja kokemuksilleen”.

Työelämäosallistujille emme ole asettaneet erityisiä lähtötasovaatimuksia yhdistelmäopetukseen 
osallistumiseksi. Useimmilla heistä on korkeakoulututkinto tai ainakin jonkin verran aiempia kor-
keakouluopintoja. Sen sijaan tutkinto-opiskelijoita olemme viestintätieteiden yksikössä ainakin 
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periaatteessa edellyttäneet jo suoritettua kandidaatin tutkintoa. Näin siksi, että maisterivaihee-
seen edenneillä opiskelijoilla voidaan perustellusti olettaa olevan vahvemmat teoreettiset ja 
kokemusperäiset valmiudet kollegiaaliseen keskusteluun oman alansa ammattikenttää edusta-
vien osallistujien kanssa kuin vasta perusopintojaan suorittavalla tutkinto-opiskelijalla. Näin ei 
kaikessa yhdistelmäopetuksessa tarvitse olla, ja varsin paljon asiaan vaikuttaa myös opetuksen 
muoto; luento-opetuksessa kuulijoiden osaamiseroilla on vähemmän merkitystä kuin pienryhmä-
työskentelyssä. 

Yhdistelmäopetukseen osallistuvien opiskelijoiden taustat, opiskelumotiivit ja -tavoitteet ja mah-
dollisesti myös yliopisto-opiskelua koskevat mielikuvat ja käsitykset voivat olla hyvin erilaisia. 
Sen vuoksi on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, millaisin tavoin itse puhumme näin moninai-
sesta opiskelijajoukosta; eikä vain itse opetustilanteissa, vaan myös ennen niitä. Jos opetusta 
valmistellessamme puhumme heistä esimerkiksi “ulkopuolisina osallistujina” tai “maksavina 
asiakkaina”, sanoitamme omaa suhtautumistamme pian kohdattavan opiskelijaryhmän moni-
muotoisuuteen tavalla, joka tutkinto-opetuksen näkökulmasta on vieras. Asian pohtiminen voi 
äkkiseltään tuntua triviaalilta, mutta jos opiskelijaryhmän ensimmäisessä yhteisessä kohtaami-
sessa tulee puhutelleeksi yksiä “meidän opiskelijoinamme” ja toisia “maksavina asiakkaina” tai 
“ulkopuolisina osallistujina”, tulee tarkoittamattaankin tarjonneeksi läsnäolijoille erilaista roolitusta 
kuin jos puhuttelisi ryhmää erilaisia taustoja korostamatta. 

Kaikkien yhdistelmäopetukseen osallistuvien tulee voida alusta saakka kokea olevansa oppijoina 
tasavertaisessa asemassa. Opettaja voi vahvistaa kollegiaalista asetelmaa, mutta hän voi myös 
huomaamattaan, vaikkakin hyvää tarkoittaen, myös horjuttaa sitä esimerkiksi työelämäosallis-
tujille suunnatuilla puolipahoittelevilla kommenteilla, kuten ”tämä varmaan on teille tuttua” tai 
”kuten te tietysti hyvin tiedätte”, jolloin saman ryhmän näiden nuoremmille kurssilaiskollegoille 
saattaa syntyä tunne, että ”pitäisikö tämä jo tietää” tai että opetuksessa ylipäätään ajatellaan 
ensisijaisesti muita kuin heitä. Työelämän asiantuntijoiden läsnäolo opetustilanteissa voi jossain 
määrin houkuttaa puhuttelemaan ensisijaisesti heitä.  
 
Esimerkki tilanteesta, jossa huomasimme tämän sudenkuopan, on yhdestä ensimmäisistä yhdis-
telmäopetuskokeiluistamme. Sitä valmistellessamme olimme vilpittömän innostuneita omasta 
ideastamme kutsua samalle teemakurssille yhdessä journalistiikan opiskelijoidemme kanssa jou-
kon ammattijournalisteja. Karkeistaen “urautuneet ammattilaiset” kohtaamaan “nuoret tuoreem-
pine ideoineen”. Luultavasti tämä oma urautunut oletuksemme kiri innostuksemme rinnalle myös 
opintojaksolla osallistujien kanssa käytyyn keskusteluun, sillä sitä toistivat koulutuksen alkaessa 
myös opintojakson työelämäosallistujat toiveineen, että nuoret opiskelijat “tuulettaisivat heidän 
ajatuksiaan uusilla ideoilla”. Mitä seurasi? Ensin hämmentyivät opiskelijat, sitten opettajat. 
Lähiopetuspäivässä oli osallistujaryhmän kanssa keskusteltu jo pitkään, kun tutkinto-opiskelija 
viimein viittasi: ”Onko tämä sellainen paikka, jossa saa kysyä?”. Kysymys yllätti opettajan, sillä 
samat opiskelijat eivät muissa opetustilanteissa tavanneet kainostella kysymysten esittämistä. 
Nyt he olivat vaiti seuranneet kurssin opettajien ja työelämäosallistujien keskustelua.

Opettajan on hyvä olla tietoinen tavoista, joilla erilaisten opiskelijaryhmien tuominen yhteen 
saattaa vaikuttaa oppimistilanteisiin, oppimisilmapiirin ja oppijoiden kokemuksiin omasta roo-
listaan ryhmässä. Esimerkissämme saattoi käydä niin, että sekä työelämäosallistujat itse että 
tutkinto-opiskelijat asemoivat ammattikentän edustajat suhteessa perusopiskelijoihin pikemmin-
kin kokemusasiantuntijoiksi tai mentoreiksi kuin tasavertaisiksi kurssikavereiksi. Mitä opimme? 
Kokeneen ja keskusteluhaluisen työelämäosallistujajoukon läsnäolo opetuksessa saa ilahduttaa 
yliopisto-opettajaa aivan erityisesti, mutta silloinkin on koko ryhmän keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa muistettava vaalia tasa-arvoa, huolehtia siitä, että kaikkien äänet kuuluvat ja että jokai-
nen tunnistaa oman arvokkaan tehtävänsä osana yhteistä oppimisprosessia.
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”Toisaalta sekin on totta, että osallistujien erilaiset taustat ja 
osaamiset ovat myös voimavara, jota ei kannata piilottaa. Eli 
esim. teoria/käytäntö, opiskelija/ammattilainen -tyyppiset erot 
kannattaa kehystää positiivisesti moninäkökulmaisuudeksi ja ehkä 
jopa kiinnittää siihen huomiota, että ne näkökulmat kohtaavat ja 
täydentävät toisiaan. Eli keskustelun fokus yhteisessä kohteessa ja 
siihen avautuvissa erilaisissa näkökulmissa, ei identiteetissä, että 
´te edustatte nyt kokemusta´”.

”Opetusryhmän todellisuus on aina heterogeeninen, moniääninen 
joukko”

Opettajan kannattaa tarkastella huolella ja hyvissä ajoin omaa tapaansa ajatella monimuotoista 
opiskelijaryhmää jo siksi, että siten saattaa säästää vaivojaan itse opetustyön aikana. Jos olettaa 
erilaisten osallistujaryhmien tavoitteet erilaisiksi tai jopa toisilleen vastakkaisiksi, saattaa joutua 
huomaamaan tekevänsä yhden yhteisen kurssin sijasta kahta sisäkkäistä kurssia, joista yhdellä 
yrittää puhutella oletettuja tutkinto-opiskelijoiden tarpeita, toisella oletettuja työelämäosallistujien 
tarpeita. Siksi kurssin ja kurssilaisten yhteisten tavoitteiden selkeä kirjaaminen on tärkeää.
 

Viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys

Yhdistelmäopetusta rakentaessa on hyvä tarkastella kriittisesti omia opiskelijoihin, niin perustut-
kinto-opiskelijoihin kuin aikaisempia opintojaan täydentäviin työelämäosallistujiinkin, liittyviä mie-
likuviaan, asenteitaan ja aikaisempia käsityksiään. Samoin kuvitelmiaan siitä, millä tavoin nämä 
opiskelijaryhmät mahdollisesti suhtautuvat toisiinsa.

Yhdistelmäopetuksen ryhmissä voi olla eroja osallistujien aiemmin tuntemissa opiskelu- ja ope-
tuskulttuureissa, oppimiskäsityksissä, taustakulttuureissa, perinteissä, auktoriteettikäsityksissä 
ja viestintäkulttuureissa. Myös heidän odotuksensa opetusta kohtaan voivat olla hyvin monenlai-
set. Sen vuoksi ennakkosuunnittelu on yhdistelmäopintojaksoilla tavanomaistakin tärkeämpää. 
Erilaiset motiivit ja odotukset voivat rikastaa opetustilanteita, mutta ne on ensin tunnistettava ja 
otettava huomioon opetuksen suunnittelussa.  
 
Alusta lähtien on tärkeää viestiä opintojakson perusluonteesta: Lupaako se valmiita ratkaisuja 
vai onko sen tavoitteena ratkaisujen tuottaminen yhdessä? Jos koko kurssin idea on olla elävä 
yhteistoiminnallinen prosessi, jonka kulkuun jokainen osaltaan voi vaikuttaa, se on syytä kertoa 
avoimesti, jotta opetus ei aiheetta näyttäytyisi valmistelemattomana tai huonosti suunniteltuna.

Niin opettajien kuin opiskelijoiden on hyvä olla tietoisia näistä erilaisista odotushorisonteista. 
Pitkään työssä olleet saattavat kaivata koulutustilanteissa eniten mahdollisuutta keskustella, 
jakaa kokemuksia ja reflektoida omaa työtään uutta tietoa vasten. Tutkinto-opiskelijoilla on ylei-
sesti ottaen vähemmän kokemuspohjaa reflektoitavaksi, joten heistä koulutuksen tiedollinen ja 
toiminnallinen anti voi tuntua tärkeämmältä. Samalla tavoin on hyvä muistaa, että osallistujilla 
voi olla vahvojakin ennakkokäsityksiä paitsi yliopisto-opetuksesta, myös toisistaan. Opettaja voi 
tukea sellaista yhteistä toimintaa ja asennetta, joka vahvistaa kollegiaalista suhtautumista ja 
toisten kokemuksen kunnioittamista. Kollegiaalisuuden kokemusta voi pohjustaa esimerkiksi ryh-
mätöinä toteutettavilla ennakkotehtävillä, jotka hyvin toimiessaan tasoittavat tietopohjan eroja ja 
käynnistävät yhteistoiminnan jo ennen kurssin alkua. Opettajan valmistautumista monimuotoisen 
opiskelijaryhmän kohtaamiseen auttavat myös ennen opintojakson alkamista pyydettävät moti-
vaatiokirjeet tai muulla tavoin tehtävät ennakkokysymykset opiskelijoiden taustoista, odotuksista 
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ja motiiveista, kuten “mitä odotat koulutukselta”, “mitä odotat muilta kurssin osallistujilta” ja “mitä 
itse tuot tullessasi ryhmään?”. Näin voidaan tunnistaa lähtötilanne ja erilaiset odotukset jo koulu-
tusta valmisteltaessa ja samalla viestiä, että oppiminen on vuorovaikutusprosessi, jonka onnistu-
misesta vastuu ei ole yksin opettajalla vaan myös jokaisella osallistujalla. Näin koottujen tietojen 
jakaminen myös opiskelijoiden kesken saattaa olla hyödyksi.

”Motivaatiokirjeet voivat auttaa ryhmäytymistä, etenkin jos ne 
ovat esim. kurssin verkkoalustalla keskustelumuodossa niin, 
että osallistujat näkevät toistensa kuvaukset lähtökohdistaan. 
Sitten ensimmäisellä tapaamisella esittäytymiset voidaan tehdä 
livenäkin, mutta näihin ennakkokysymyksiin nojaten niin, että 
”tutustumiskierros” jäsentyy samalla yhteisten tavoitteiden 
määrittelemiseksi.”

Monien mielestä tutustumisleikit ja ryhmäyttämisharjoitukset ovat kiusaannuttavia, mutta varsin-
kin kovin erilaisia osallistujaryhmiä yhteen tuovan yhdistelmäopetuksen alussa maksaa vaivan 
varata riittävästi aikaa jonkinlaiselle epämuodolliselle tuokiolle, jossa osallistujat voivat tutustua 
toisiinsa ja toistensa motiiveihin olla tässä samassa tilanteessa yhdessä. Ryhmäytymisellä voi 
olla ratkaiseva merkitys osallistujien kiinnittymisessä opintojakson yhteiseen työskentelyyn. 

Vuorovaikutusta täytyy opintojakson edetessäkin tukea ja kannatella, ja ylipäätään viestintää on 
parempi harjoittaa liikaa kuin liian varovaisesti. Esimerkiksi ohjeita ei yleensä voi antaa liikaa 
eikä laskea sen varaan, että osallistujat toimisivat kaikissa tilanteissa niin itseohjautuvasti kuin 
saatamme otaksua. 
 
Eräälle yhdistelmäopintojaksollemme oli tarkoituksella kutsuttu eri ammattiryhmien edustajia 
samoilta paikkakunnilta, jotta he voisivat konkretisoida koulutuksessa käsitellyt asiat suoraan 
alueelliseksi yhteistyöksi. He tiesivät tulleensa valituiksi opintojaksolle tällä perusteella, joten 
luotimme siihen, että tavatessaan he etsiytyisivät toistensa seuraan oma-aloitteisesti. Niin ei 
tapahtunut. Palautteessa osallistujat osoittivat pettymystään siihen, ettei heitä erikseen ohjattu 
työskentelemään keskenään. Olisi riittänyt, että olisimme sanoittaneet tavoitteen konkreettiseksi 
ohjeeksi: Toimikaa seuraavasti.

Toisella yhdistelmäopintojaksolla oma aliviestintämme horjutti koko opintojakson onnistumista. 
Olimme suunnitelleet opintojakson sen idean varaan, että työelämäosallistujat tuovat tullessaan 
konkreettisia ongelmia tai kehittämiskohteita, joita opintojaksolla lähdettäisiin työstämään heidän 
kanssaan yhdessä, monitieteisinä ja moniammatillisina pienryhminä. Olimme pyytäneet heiltä 
ilmoittautumisen yhteydessä ideoita kehittämiskohteiksi. Koska olimme toteuttaneet saman 
opintojakson aikaisemminkin samalla idealla – ja se oli toiminut hyvin – emme huomanneet, 
että tehtävänantomme lähti osallistujille tällä kertaa keskeneräisenä. Huolimaton muotoilu johti 
hankaluuksiin. Useimmat osallistujat olivat todellakin antaneet ilmoittautuessaan vasta alustavia 
ideoita. Emme olleet ilmoittautumisen jälkeen kyllin selvästi ohjeistaneet heitä ennen lähiope-
tuksen alkamista vielä tarkentamaan ideaansa, valitsemaan lopullista kehittämiskohdettaan ja 
kertomaan sitä opintojakson vastuuopettajille etukäteen. Ongelmat alkoivat, kun he ensimmäi-
senä lähiopetuspäivänä saivat tehtäväkseen esitellä oman keskeneräiseksi jääneen mahdollisen 
kehittämiskohteensa muille osallistujille. Sen jälkeen oli määrä jakautua ryhmiin, joissa näitä 
ehdotuksia lähdettäisiin työstämään. He joutuivat hämmentävään tilanteeseen, esittelemään 
keskeneräisen idean, tai ihan jonkin muun idean kuin minkä he olivat ilmoittautuessaan mainin-
neet ja sittemmin ehkä jo unohtaneetkin. Joutuminen heti opintojakson alussa näin epäreiluun 
tilanteeseen lukitsi joidenkin osallistujien asenteen negatiiviseksi koko koulutuksen ajaksi. Se 
taas heijastui koko ryhmän mielialaan ja vaikeutti yhteistä työskentelyä. Vaikka olimme käyttä-
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neet tavattoman paljon työtunteja opintojakson suunnitteluun, keskittymisemme oli herpaantunut 
tässä strategisesti tärkeässä kohdassa.

”Tutkinto-opiskelijalle yliopistossa käytettävät viestintäkanavat 
ja työskentelyalustat ovat tuttuja, mutta ulkopuolelta tuleville 
ei välttämättä, ja voi olla vaikea muistaa antaa riittävän 
yksityiskohtaisia ohjeita.”

”Rautalankaa saa olla ihan kaikesta, riippumatta siitä, keitä 
opettaa ja missä yhteydessä. Se vaatii viitseliäisyyttä opettajalta, 
mutta maksaa vaivan takaisin. Opettajan tehtävänä on laatia 
opiskeluympäristö sellaiseksi, että oppiminen, keskustelut, 
ryhmäytyminen ym. mahdollistuvat.”

Mitä opimme tästä? Sano suunnitteluvaiheessa kaikki ajatuksesi, epäilyksesi, huolesi, ideasi, 
toiveesi ja tavoitteesi ääneen muille opintojakson toteuttamisessa mukana oleville. Kysy hölmöjä 
kysymyksiä. Varmista ja tarkista puoliavoimetkin kysymykset vielä sittenkin, kun tunnet hokevasi 
jo moneen kertaan käsiteltyä asiaa. Älä yliarvioi omaa kykyäsi välittää tarkoittamasi ajatus osal-
listujille ohjeilla, joissa voi olla tulkinnanvaraisuutta. Älä yliarvioi myöskään osallistujien kykyä 
päätellä itse, mitä seuraavaksi tapahtuu. Anna ohjeita mieluummin liikaa kuin liian varovasti. 
Mieti valmiiksi kaikille yhteiset säännöt, joihin sitoudutaan keskustellen ja sopien sekä moniam-
matilliseen, tasavertaiseen tiimityöskentelyyn ja luottamuksen ilmapiiriin kannustaen.

Erityisesti sellaisilla yhdistelmäopintojaksoilla, joiden koko pedagoginen asetelma lepää erilaisen 
osallistujaryhmien läsnäolon varassa, on hyvä kiinnittää erityistä huomiota myös tutkinto-opiske-
lijoiden sitouttamiseen ja vastuuttamiseen. Heille opiskelu on rutiinia, jossa yhdistelmäopintojak-
solle ilmoittautumisen takana voi olla huomattavasti arkisempia ja lyhytkantoisempia motiiveja 
kuin työelämästä samalle opintojaksolle hakeutuvilla. Poissaolot ja keskeytykset eivät ole olleet 
erityisesti yhdistelmäopetuksemme ongelma, mutta tapahtuessaan niistä voi yhdistelmäopinto-
jaksolla olla enemmän harmia kuin tavanomaisella. Varsinkin, jos kurssipaikkoja on rajoitetusti, 
ja ne on kiintiöity tarkoituksella siten, että lähiopetuksessa saadaan koottua osallistujista tietyn 
kokoisia työryhmiä, joissa on sekä työelämäosallistujia että tutkinto-opiskelijoita. Jos pienryh-
mäopetuksesta yllättäen jää useampi opiskelija ennalta ilmoittamatta pois, hyvinkin suunniteltu 
opetus saatetaan joutua improvisoimaan lennossa uusiksi. 

”Erityistä huomiota täytyy kiinnittää tutkinto-opiskelijoiden 
motivoimiseen. No show, drop out ja ”rusinat pullasta” -ajattelu  
ovat tutkinto-ohjelmassa arkipäivää”.

Vaikka perumisilta ja keskeyttämisiltä vältyttäisiinkin, tutkinto-opiskelijoiden sitoutumista opinto-
jaksoon on tarpeen tukea aina siihen saakka, että itse opintosuoritus tehtäisiin loppuun. Yhdis-
telmäopintojaksot saattavat joskus innostaa opiskelijan ilmoittautumaan kurssille, nauttimaan 
lähiopetuksesta ja antamaan siitä kiitollisen palautteen, mutta jättämään kurssin opintopisteet 
suorittamatta, jos hän itse ei katso niille olevan tarvetta. Tästä meillä on valitettavasti karvaita-
kin kokemuksia. Näin yliopiston tuloksiin mitattavat tutkinto-opiskelijoiden opintopisteet jäävät 
saamatta. Vaikka työelämäosallistujat tekisivätkin opintosuorituksen loppuun saakka, heidän 
opintopisteitään taas ei ainakaan toistaiseksi lasketa yliopiston tuloksiin. On siis mahdollista, että 
kumpikaan opiskelijaryhmä ei kerrytä järjestävän tieteenalayksikön suoritteita. Sellainen toiminta 
voi tulosohjatussa yliopistossa loppua lyhyeen.
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6. Ehdotuksia eteenpäin menosta

Tässä käsikirjassa olemme kertoneet omista kokeiluistamme ja kokemuksistamme yhdistelmä-
opetuksen parissa. Toivomme, että lukija saa niistä yllykkeitä keksiä lisää tapoja tehdä yliopis-
to-opetuksen diversiteettiä kasvattavia kokeiluja omassa tiedekunnassaan ja tutkinto-ohjelmas-
saan. Samalla kannustamme koko korkeakouluyhteisöä keskustelemaan tutkinto-opetusta ja 
työuran aikaista opiskelua yhdistävistä opetusmuodoista ja kehittämään niitä edelleen. 

Ehdotamme seuraavia toimia jatkuvan oppimisen tavoitteiden vahvistamiseksi osana tutkinto-
ohjelmien opetussuunnitelmatyötä: 

Yhdistelmäopetuksen valmistelu nivotaan osaksi tutkinto-opetuksen normaalia 
suunnittelutyötä samaan tapaan kuin avoin yliopisto-opetus, jonka järjestämisestä 
sovitaan lukuvuosittain. Tämä on edellytys myös sille, että opetushenkilöstö 
pystyy sijoittamaan yhdistelmäopetusmoduuleihin liittyvät työt lukuvuoden 
työsuunnitelmaansa.

Työsuunnitelmien ohjeistuksessa otetaan huomioon yhdistelmäopetus ja arvioidaan 
realistisesti sen opettajilta vaatima työmäärä. Opetushenkilöstö tarvitsee hyvät ohjeet 
ja kannustimet sisällyttämään tällainen opetusmuoto työsuunnitelmaan ja yksiköiden 
johtajien on tiedettävä, mitä opetus käytännössä edellyttää.

Opettajia tuetaan ja rohkaistaan tuomaan osaamisensa myös jatkuvan oppimisen 
palvelukseen. Tarjotaan niin opettajille kuin tutkijoillekin osana yliopistopedagogiikan 
opintoja tai yliopiston henkilöstökoulutusta mahdollisuuksia tutustua jatkuvan 
oppimisen erityispiirteisiin. Tarjotaan konkreettista tietoa ja neuvoja siihen, miten 
työelämästä tulevien oppijoiden opettaminen on erilaista ja samanlaista kuin tutkinto-
opiskelijoiden. Mitä on tarpeellista tietää ja mitä on turhaa pelätä.

Tampereen korkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen hanke tarjoaa rinnalla 
kulkevaa tukea ja avoimen keskustelufoorumin kaikille yhdistelmäopetuksen 
tekemisestä kiinnostuneille ja tiedottaa aktiivisesti tämän opetusmuodon 
mahdollisuuksista. 

Tiedekunnat osoittavat jatkuvan oppimisen tehtävistä huolehtimaan henkilön, jonka 
työhön asia kuuluu myös sitten, kun korkeakouluyhteisön tasoinen hanke on päättynyt. 

Yhdistelmäopetuksen hinnoitteluun laaditaan selkeät ja avoimet periaatteet ja 
ohjeet, jotta innostus opetusmuodon kehittämiseen ei sammu rahakeskusteluun. 

Työelämäosallistujien suorittamat opintopisteet kirjataan yhdistelmäopintoina 
tehdyistä opinnoista yliopiston tuloksiin, kuten tutkinto-opiskelijoidenkin. Tiedekunnat 
tarvitsevat yhdistelmäopetuksen toteuttamiseen myös taloudellisia kannustimia.
 
Yhdistelmäopetusta tarjoavat tutkinto-ohjelmat julkaisevat ohjeet jatkuvan 
oppimisen opiskelijoilleen. Ohjeissa kerrotaan opetustarjonta, opiskelijastatus sekä 
siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, hakeminen ja opiskelijaksi hyväksyminen, 
HOPSin laatiminen, ohjauspalvelut, maksuperusteet, suoritusten kirjaus ja todistuksen 
antaminen.
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Hieman laajemmin tarvitaan keskustelua yliopistojen roolin muutoksesta jatkuvan oppimisen 
lisääntyessä: ovien avautumisesta työelämään ja yliopiston ulkopuoliseen maailmaan. Työelä-
mäprofessoreiden rooli voisi olla tässä muutoksessa tärkeä ja heillä on usein myös sellaista 
erityisosaamista, josta myös jo ammatissa olevat ovat kiinnostuneita.

Samalla voi ajatella, että jatkuvan oppimisen ympärille kehittyy uudenlaista yhteistyötä yritysten, 
kansalaisjärjestöjen, säätiöiden ja yliopistojen välille. Asenteet voivat yllättää myönteisesti; esi-
merkiksi kahta ITC-tiedekunnan koulutusta tukenut C. V. Åkerlundin mediasäätiö on edellyttänyt, 
että ne toteutetaan juuri yhteisopetuksena.

Jatkuvan oppimisen muotojen ymmärtäminen myös tiedeviestintänä ja tutkimusta inspiroivana 
kanavana työelämään saattaa myös avata uusia mahdollisuuksia. Tutkimushankkeiden suun-
nitteluun voi tuoda vahvemmin mukaan mahdollisuuden tutkimuksen ja opetuksen kytkemisestä 
yhteen (toimintatutkimus, tutkiva oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, yhteiskehittäminen). 
Tämä edellyttää sitä, että tutkimuksen rahoittajat hyväksyvät ja ymmärtävät opetuskytkentöjen 
arvon.

Yhdistelmäopetus kytkee opetuksen yliopistojen tutkimustyöhön ja yhteiskunnalliseen vaikut-
tavuuteen ja vuorovaikutukseen. Voisiko se osaltaan auttaa nostamaan opetuksen arvostusta? 
Opettaminen yliopistossa on myös tutkimustiedon merkitykselliseksi tekemistä, tiedeviestintää, 
yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja konkreettista työtä tutkimuksen vaikuttavuuden hyväksi. 
Opetustilanteet, joissa läsnä on tietoa soveltavan ammattikentän edustajia, voivat tuoda niin tut-
kijoille kuin gradun aihetta miettiville opiskelijoille uusia sytykkeitä tutkimusaiheiksi. 
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7. Esimerkkejä yhdistelmäopintojaksoista

Tutkimushanke, tutkinto-opetus ja ammatillinen  
kehittäminen yhdessä: Sovittelujournalismin työpaja  
(5 op)

Mistä oli kyse?
 
Sovittelujournalismin työpaja oli journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopintojen vapaava-
lintainen opintojakso kevätlukukaudella 2017. Se oli yksi neljästä työpajasta, jotka toteutettiin 
osana Koneen Säätiön rahoittamaa toimintatutkimushanketta Sovittelujournalismi (2016–2018). 
Hankkeen työpajoissa journalismin tutkijat ja tekijät etsivät yhdessä menetelmiä, joiden avulla 
journalismi voisi entistä paremmin käsitellä konflikteille alttiita ja yleisöä eri leireihin jakavia 
aiheita. Tavoitteena oli kehittää konkreettisia keinoja keskustelun laadun parantamiseksi kär-
jistyksiin taipuvaisen keskustelukulttuurin keskellä. Tampereen yliopiston työpajaan osallistui 
journalistiikan opiskelijoita ja työssä olevia journalisteja. Samanlaisiin työpajoihin Helsingissä, 
Oulussa ja Kouvolassa osallistui ainoastaan työssä olevia journalisteja. 
 
 
Mistä se sai alkunsa? 
 
Työpajatyöskentely kirjoitettiin sisään tutkimushankehakemukseen. Siinä ehdotettiin, että yksi 
työpajoista toteutettaisiin yhteisenä journalistikoulutuksen kanssa. Alan tutkimus- ja kehittämis-
työhön kutsuttaisiin siis mukaan paitsi alalla jo toimivat kokeneet ammattilaiset, myös alalle pian 
tulossa olevat nuoremmat kollegat. Tavoitteena oli, että tutkimustieto välittyisi jo sitä tuotettaessa 
suoraan opetukseen, ja mahdollisesti löytäisi siitä vakiintuneen paikan myöhemminkin.  
 
 
Ketkä opiskelijoina? 
 
Seitsemän journalistiikan, mediatutkimuksen ja puheviestinnän maisterivaiheen tutkinto-opiskeli-
jaa Tampereen yliopistosta. Yhdeksän ammattijournalistia suomalaisista medioista.

 
Ketkä opettajina? 
 
Sovittelujournalismi-hankkeen työryhmään kuului kolme tutkijaa, yksi toimittaja ja suunnittelija.  
Päävastuun kantoivat tutkijat Laura Ahva ja Mikko Hautakangas. Yhden alustuksen piti yksi 
tutkinto-opiskelijoista, jonka juuri tuolloin valmistumaisillaan ollut gradu käsitteli opintojakson tee-
maan liittyvää aihetta.

 
Miten opetus käytännössä toteutettiin? 
 
Kun hankkeen myönteinen rahoituspäätös saatiin syksyllä 2015, neuvoteltiin opintojaksolle 
sopiva paikka tulevan lukuvuoden opetusohjelmaan. Opintojaksoon sisältyi – kuten muihin 
hankkeen työpajoihin – neljä lähiopetuspäivää (4 x 6 tuntia) noin kuukauden välein, joista yksi 
(ensimmäinen tapaaminen) toteutettiin avoimena yleisöseminaarina. Lähiopetuspäivien välillä 
osallistujat työstivät omia sovittelujournalistisia juttukokeilujaan. Lisäksi tutkinto-opiskelijoiden 
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kanssa kokoonnuttiin kerran ennen ensimmäistä toimittajien kanssa yhteistä kokoontumista, ja 
kerran kaikkien yhteisten kokoontumisten jälkeen. Ennakkotapaamisen tarkoitus oli informoida 
opiskelijoita tavanomaisesta poikkeavan opintojakson ideasta, tavoitteista ja työskentelytavasta.  
Yksi opintojaksolle osallistuneista opiskelijoista viimeisteli samaan aikaan graduaan, jonka aihe 
sopi hyvin opintojaksolla käsiteltyihin aiheisiin (journalismi, vuorovaikutus, sovittelevuus, kuun-
teleminen, dialogisuus, konfliktit).  Hän piti gradunsa aiheesta ja tuloksista yhden luennon muille 
kurssilaisille. Opiskelijoilta, joiden ei ollut mahdollista soveltaa opintojaksolla opittua oman jut-
tuprojektin toteuttamiseen samalla tavalla kuin toimittajien, pyydettiin kurssin päätteeksi kirjoitus 
tutkimushankkeen blogiin. 
 
 
Raha-asiat
 
Opintojakso toteutettiin osana Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimushanketta. Työpajan vetäjinä 
toimivat hankkeen tutkijat ja tutkimusryhmän jäsenet. Opetustilakustannuksista vastasi tiede-
kunta/tieteenalayksikkö, muilta osin opintojakso ei kuormittanut yksikön opetusresursseja. 
 
 
Onnistumiset ja ongelmat 
 
Suurin osa ammattijournalisteista oli mukana työpajan alusta loppuun, osa intensiivisemmin, osa 
väljemmin, mutta kukaan heistä ei keskeyttänyt työpajaa. Sen sijaan tutkinto-opiskelijoiden sitou-
tumisessa opintojaksoon oli joitakin ongelmia alusta lähtien. Yksi opintojaksolle ilmoittautuneista 
ei saapunut edes ensimmäiseen tapaamiseen, ja muutama jättäytyi kyydistä matkan varrella. 
Loppuun saakka opintojakson suoritti vain osa sen aloittaneista. He tosin olivat sitäkin motivoi-
tuneempia ja kokivat saaneensa opintojaksolta paljon. Emme keränneet työpajasta varsinaista 
kirjallista palautetta – jälkeenpäin ajatellen olisi pitänyt – mutta muistiin jäi yhden maisterivaiheen 
opiskelijan suullinen palaute: “Tällaista olen odottanut koko opintojeni ajan.” Niin ikään yksi jour-
nalistiosallistujista kertoi pitävänsä siitä, että aihetta käsiteltiin yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
Nämä nostivat hänen mielestään keskusteluun sellaisiakin kysymyksiä, jotka alalle pitkään työs-
kennelleille eivät tule mieleen tai joita nämä eivät syystä tai toisesta tule esittäneeksi. 

 
Mitä opimme? 
 
Tutkimusta, tutkinto-opetusta ja ammatillista kehittämistä yhdistävä opintojakso havahdutti myö-
hemmin miettimään tällaisen toteutusmuodon hyötyjä erityisesti tutkimuksen ja tutkimusopintojen 
näkökulmasta. Pian työpajan päättymisen jälkeen eräässä tutkinto-ohjelman opetusta käsitte-
levässä keskustelutilaisuudessa pohdittiin, miksi journalistiikan opiskelijoiden rima tuntuu huo-
mattavasti nousevan maisterivaiheen tutkimusopinnoissa: kandidaatin tutkielma saattaa syntyä 
vielä kiinnostuneen innon vallassa, mutta gradua kohti mentäessä monien opiskelijoiden suhde 
tutkimuksen tekemiseen tuntuu mutkistuvan. Liittyykö tutkimukseen ja tutkimuksen tekemiseen 
sellaisia mielikuvia, jotka vaikeuttavat tutkimuksen ja tutkimuksellisen työskentelyn lähestymistä? 
Tällä opintojaksolla opiskelu itsessään oli samalla osallistumista tutkimustyöhön, tutkimustiedon 
tuottamista. Se teki yhdenlaisen tutkimuksen tekemisen tavan näkyväksi, avoimeksi ja osallis-
tujille kouriintuntuvaksi ilman, että sitä erikseen kutsuttiin tutkimusopinnoiksi. Tämän tapainen 
tutkimuksen demystifiointi ja tutkimuksellisen työtavan luonnollistaminen opetuksessa voisi 
osaltaan auttaa niin opiskelijoita kuin eri alojen ammattilaisiakin rohkeammin lähestymään myös 
muuta tutkimustietoa. Tutkimuksen, opetuksen ja jatkuvan oppimisen muotojen dialoginen yhdis-
telmä toteuttaa samalla yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävää ja konkretisoi 
tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Missä tähän voi tutustua lisää? 
 
Sovittelujournalismin käsikirja: sovittelujournalismi.fi 
Hankkeen blogi: sovittelujournalismi.wordpress.com

http://sovittelujournalismi.fi
http://sovittelujournalismi.wordpress.com
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Eri alojen ammattilaiset ja opiskelijat yhdessä:  
Terveysviestintä (5 op)

Mistä oli kyse? 
 
Terveysviestinnän opintojakso toteutettiin viestintätieteiden ja terveystieteiden yhteisenä opin-
tojaksona. Sen pedagogista tausta-ajatusta on kuvattu näin (Parviainen, Kuuluvainen & Seppä 
2017): Mediasta on tullut ihmisille tärkeä terveystiedon ja vertaistuen lähde. Siksi sekä terveyden 
että viestinnän ammattilaisten ajankohtaisiin kompetensseihin kuuluu kyky moniammatilliseen 
vuorovaikutukseen a) keskenään sekä b) medialukutaidoiltaan vaihtelevin valmiuksin toimivien 
kansalaisten kanssa. 
 
Puheviestinnän maisteriopintojen opetusohjelmassa opintojakson osaamistavoitteet kuvailtiin 
näin: Opintojakson käytyään opiskelija tuntee terveysviestinnän lähtökohdat, keskeiset tutkimus-
kohteet ja keskeiset käsitteet. Hän ymmärtää viestinnän merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä erilaisissa vuorovaikutussuhteissa (esim. asiakkaan kohtaaminen, mediayhteis-
työ, kriisiviestintä) ja osaa analysoida ja arvioida terveysviestinnän soveltamismahdollisuuksia 
erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi hän osaa toteuttaa ja kehittää terveysviestintää tarkoi-
tuksenmukaisesti eri kohderyhmille (yksilö, ryhmä, organisaatio). 

Mistä se sai alkunsa?

Opintojakso sai ensikipinänsä viestintätieteiden tieteenalayksikön henkilökuntakokouksessa, 
jossa keskusteltiin yksikön opetuksen kehittämisestä. Terveysviestintä oli jo tuolloin pitkään ollut 
opetusohjelmassa puheviestinnän ja terveystieteiden opiskelijoiden ja siten kahden tiedekunnan 
yhteisenä opintojaksona. Professori Pekka Isotalus totesi puheenvuorossaan, että se olisi hyö-
dyllinen myös samojen alojen ammattilaisille. Keskustelimme asiasta terveystieteiden yksikössä 
erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden johtamiskoulutuskokonaisuudesta (Mojop) 
vastaavan yliopisto-opettaja Heli Parviaisen kanssa ja löysimme nopeasti yhteisen sävelen. 
Mojop-koulutukseen sisältyy yhtenä osana viestinnän ja vuorovaikutuksen moduuli, jota koettiin 
tarpeelliseksi laajentaa terveysviestinnän osalta. Päätimme kokeilla opintojakson toteutusta seu-
raavana lukuvuonna. Lopulta se toteutettiin kolmena peräkkäisenä lukuvuonna: keväällä 2015, 
2016 ja 2017. 

Ketkä opiskelijoina?
 
Puheviestinnän, journalistiikan, kansanterveystieteen ja hoitotieteen maisterivaiheen tutkin-
to-opiskelijat, viestintäalan ammattilaiset ja Tampereen yliopistossa erikoistumiskoulutukseen 
sisältyvää johtamiskoulutuksen 30 opintopisteen kokonaisuutta suorittavat lääkärit, yhteensä 
noin 30 osallistujaa vuodessa. Noin kolmannes osallistujista oli erikoistuvia lääkäreitä ja viestin-
nän ammattilaisia, loput em. maisteriopiskelijoita. 

Ketkä opettajina? 
 
Opettajina olivat terveystieteiden ja viestintätieteiden asiantuntijat Tampereen yliopistosta sekä 
joukko vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita. Opintojakson pedagogisena vastuuhenkilönä olivat 
kahdessa ensimmäisessä toteutuksessa yliopisto-opettaja Heli Parviainen (terveystieteet) ja yli-
opistonlehtori Maija Gerlander (viestintätieteet), kolmannessa toteutuksessa Parviaisen kanssa 
väitöskirjatutkija Venla Kuuluvainen (viestintätieteet).
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Miten opetus käytännössä toteutettiin? 
 
Opintojakso koostui neljästä lähiopetuspäivästä (4 x 6 tuntia) noin kuukauden välein (ensim-
mäiset kaksi lähiopetuspäivää pidettiin peräkkäisinä päivinä), ennakkotehtävistä, etäopiskelusta 
jaksojen välillä sekä moniammatillisena ryhmätyönä toteutettavasta terveysviestinnän kehittämis-
tehtävästä. Ryhmät ideoivat ja suunnittelivat mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeita, 
organisaation verkkoviestinnän kehittämistä sekä erilaisia terveysviestintää edistäviä ohjeita ja 
oppaita. 
 
Ennakkotehtäviin sisältyi perehtymistä tutkimuskirjallisuuteen. Viestintäalan opiskelijat ja osallis-
tujat tutustuivat terveystieteitä käsittelevään aineistoon ja terveys- ja lääketieteen alojen opiske-
lijat ja osallistujat viestintätieteitä käsittelevään aineistoon. Tehtävän tarkoitus oli antaa osallistu-
jille perusvalmiudet käydä tieteen- ja ammattialojen välistä vuoropuhelua opintojaksolla. Dialogin 
syntymistä lähiopetuksessa pohjustettiin myös sillä, että osallistujat esittäytyivät ja kertoivat 
osallistumismotiiveistaan opintojakson Moodle-ympäristössä toisilleen jo ennen ensimmäistä 
lähiopetuspäivää. Myös opettajat esittäytyivät ja kertoivat, millaisissa rooleissa he ovat mukana.  
Opintojakson vastuuopettajat huolehtivat opintojakson kokonaisuudesta, vierailevien luennoitsi-
joiden kutsumisesta ja ohjeistamisesta sekä opiskelijoiden työskentelyn ohjaamisesta lähiopetus-
jaksoilla ja niiden välillä. Itse lähiopetus koostui pääasiassa terveystieteiden ja viestintätieteiden 
alojen asiantuntijaluennoista, joiden antia osallistujat sovelsivat moniammatillisissa ryhmätehtä-
vissä.
 
Opetusohjelmaan kirjattujen osaamistavoitteiden lisäksi opintojakson tarkoitus oli antaa erityi-
sesti tutkinto-opiskelijoille työelämävalmiuksia, joita tarvitaan monitieteistä ja moniammatillista 
vuorovaikutusosaamista vaativissa tehtävissä. Eri tieteenalojen ja ammattikäytäntöjen kirjaimelli-
nen kohtauttaminen tarjosi tähän hedelmällisen harjoitusympäristön.

Raha-asiat
 
Tutkinto-opiskelijoille terveysviestintä oli tutkinto-ohjelmaan kuuluva valinnainen opintojakso. 
Erikoistuvat lääkärit hakeutuivat opintojaksolle osana johtamisopintojaan terveystieteissä. Vies-
tintäalan ammattilaisille opintojakso oli maksullinen. Heidät tavoitettiin opintojakson aktiivisen 
markkinoinnin avulla.
 
Opintojakson vastuuopettajilla ja osalla luennoitsijoina toimineista Tampereen yliopiston asian-
tuntijoista kaikki opintojaksoon liittyvä työ sisältyi heidän työsuunnitelmiinsa. Vieraileville luen-
noitsijoille maksetut luentopalkkiot korvattiin kurssilaisten osallistumismaksuista. Osallistumis-
maksujen avulla siis pystyttiin ostamaan arvokasta tuntiopetusta, jollaista tutkinto-opetukseen 
ei ilman tätä resurssia olisi pystytty hankkimaan. Opetustilakustannukset jaettiin tiedekuntien 
kesken siten että lähiopetuspäivät järjestettiin vuoroin keskustakampuksen, vuoroin Kaupin kam-
puksen opetustiloissa. Myös tilakustannuksia katettiin osin osallistumismaksuista. 

 
Onnistumiset ja ongelmat
 
Niin opintojakson opiskelijat kuin toteuttajatkin kokivat moniammatillisuuden ja -tieteisyyden 
uutta luovaksi ja innostavaksi, mutta pedagogisesti vaativaksi lähtökohdaksi. Etenkin maiste-
riopiskelijat ja erikoistuvat lääkärit pitivät erinomaisena mahdollisuutta saada aito kosketus ter-
veysviestinnän monimuotoiseen kenttään, mutta myös totutusta poikkeavan oppimisympäristön 
haastavuus oli kurssipalautteista tulkittavissa. Moniammatillinen opiskelu on paikoin edellyttänyt 
astumista omien mukavuusalueiden reunoille ja ulkopuolelle. Erilaisten ammatti-identiteettien ja 
-orientaatioiden kohdatessa saatettiin hetkittäin kokea eräänlaisia akateemisen asiantuntijuuden 
kasvukipuja. 
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Mitä opimme? 
 
Opintojakson kouluttajat kokivat eri tieteen- ja ammattialoja yhdistävän opetuksen innovatiivi-
seksi ja pedagogisesti mielekkääksi malliksi, joka soveltuisi laajemminkin työelämärelevans-
sin konkretisoimiseen yliopisto-opetuksessa. Kolmannessa toteutuksessa opimme, että juuri 
työelämärelevanssiin osana piiloisia tai julkilausuttuja osaamistavoitteita on syytä kiinnittää 
huomiota myös yli opintojaksokuvauksen. Työelämäosaamiseksi voidaan nimittäin katsoa myös 
kyky ymmärtää oma vastuunsa erilaisten toimijaryhmien yhteistyön onnistumisessa ja yhteisten 
tavoitteiden saavuttamisessa. Koska itse näimme moniammatillisen ja monitieteisen opintojak-
son opiskelijoiden kannalta lähes ylellisenä tilaisuutena työskennellä ja verkostoitua työelämän 
ammattilaisten kanssa, emme osanneet varautua siihen, että osa opiskelijoista ei nähnytkään 
samoin. Tutkinto-opiskelijoiden sitoutumisessa työelämän edustajien kanssa yhteiseen opiske-
luun ilmeni erityisesti keväällä 2017 ongelmia, jotka vahingoittivat opintojakson onnistumista sen 
alusta lähtien. Opintojaksolla oli tiukat kiintiöt, kuinka monta minkäkin oppiaineen opiskelijaa 
opintojaksolle valittiin. Ensimmäisenä lähiopetuspäivänä osa opiskelijoista ei saapunutkaan pai-
kalle. He eivät myöskään olleet ennalta ilmoittaneet aikeistaan jäädä opetuksesta pois. Koko ryh-
märakenne – jolle opintojakso perustui – jouduttiin improvisoimaan uudelleen, mikä valitettavasti 
myös vaikutti ryhmän oppimisilmapiiriin kielteisesti. Kun siihen lisättiin ennakkotehtävänannossa 
syntynyt väärinkäsitys siitä, millaisia tehtäviä ryhmät lähtisivät kurssilla toteuttamaan, myös osa 
työelämäosallistujista turhautui ja koki, että heille maksullinen opiskelu oli huonosti suunniteltua. 
Kouluttajien kannalta tilanne oli todella epämukava, sillä opintojakson suunnitteluun oli todelli-
suudessa käytetty huomattavan paljon työtunteja. 

Opintojaksolle ei enää ensimmäisen lähiopetuspäivän jälkeen voitu ottaa uusia opiskelijoita 
tilalle, vaikka heitä olisi jonossa ollutkin, sillä opetuksen intensiiviluonteen vuoksi opiskelija oli 
ensimmäisestä lähiopetuspäivästä poissa oltuaan käytännössä ollut poissa jo yli kolmanneksen 
lähiopetuksesta.

Missä tähän voi tutustua lisää?
 
Radio Moreenin Apinalaatikko-ohjelmassa 18.5.2016 haastateltavina yliopisto-opettajat Heli  
Parviainen ja Venla Kuuluvainen sekä terveysviestinnän opintojakson työelämäosallistujista  
toiminnanjohtaja Ella Näsi: soundcloud.com/radio_moreeni/apinalaatikko-1852016-terveysvies-
tinnan-koulutuksesta-parviainen-kuuluvainen-nasi

Gerlander, Parviainen, Seppä (2017) Terveysviestinnän monimuotokoulutus työelämän ja eri  
tieteenalojen rajapinnoilla, Yliopistopedagogiikka-lehti 7.7.2017.
Parviainen, Kuuluvainen & Seppä (2017) PedaForum-päivien abstrakti Työelämärelevanssia 
akateemisista moduuleista. 

http:// soundcloud.com/radio_moreeni/apinalaatikko-1852016-terveysviestinnan-koulutuksesta-parviainen-kuulu
http:// soundcloud.com/radio_moreeni/apinalaatikko-1852016-terveysviestinnan-koulutuksesta-parviainen-kuulu
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Media-organisaatio ja journalistiikan opiskelijat  
ongelmaa ratkaisemassa: Uutta virtaa vaaliuutisointiin 
(4 op)

Mistä oli kyse? 
 
Opintojakson teema oli politiikan journalismi, näkökulmana valmistautuminen kevään 2007 edus-
kuntavaalien uutisointiin ja tavoitteena tuoreiden näkökulmien löytäminen vaalien journalistiseen 
käsittelyyn. Otsikon “uutta virtaa” viittaa siihen, että vaalit ovat tyypillinen esimerkki aiheista, 
jotka tulevat toistuvasti journalismin käsiteltäväksi. Toistuvuutensa vuoksi ne tuottavat toimituk-
sille painetta keksiä niiden uutisointiin aina uusia, lukijoita kiinnostavia näkökulmia ja käsittelyta-
poja. Tätä silmällä pitäen opintojaksolla haluttiin ideoida ja toteuttaa erityisesti vaalien ennakko-
uutisointia tuoreella tavalla yhdessä journalistiikan maisteriopiskelijoiden ja politiikan journalismia 
Alma Media -konsernin sanomalehdissä tekevien toimittajien kanssa.  

 
Mistä se sai alkunsa? 
 
Opintojakso toteutettiin osana Opetusministeriön täydennyskoulutuksen tuotekehityshanketta, 
johon olimme saaneet määrärahan vuonna 2006. Kevään 2007 eduskuntavaaleihin liittyvää 
opintojaksoa oli muutenkin jo mietitty yhdeksi valinnaiseksi teemakurssiksi journalistiikan ope-
tusohjelmaan. Näimme siinä mahdollisuuden uudenlaisen, samanaikaisesti sekä journalismin 
ammattikenttää että journalistikoulutusta palvelevan yhdistelmäkurssin kokeilemiseksi. Yhteistyö-
kumppanuutta ehdotettiin Alma Media -konsernille, joka tarttui tilaisuuteen.
 
 
Ketkä opiskelijoina? 
 
Opintojaksolle osallistui yhdeksän tiedotusopin opiskelijaa ja viisi toimittajaa Alma Median leh-
distä (Aamulehti, Satakunnan Kansa, Kainuun Sanomat ja Pohjolan Sanomat). Tämän 14-hen-
kisen ryhmän yhteisenä vastuuna oli aktiivisesti osallistua kurssille ja suunnitella osallistuvissa 
lehdissä julkaistavat vaalijuttujen sarjat. Toimittajien tehtävänä oli kehitellä sellaisia juttuideoita, 
joita he voivat oikeasti toteuttaa omissa lehdissään. Tutkinto-opiskelijoiden tuli antaa ideointi- ja 
kehittämistyössä yhteistyölehdille oma luova panoksensa. Heidän vastuullaan oli myös kirjoittaa 
yhteistyölehtiin vaalijuttuja, joista lehdet maksoivat heille erillisen juttupalkkion. Opiskelu simuloi 
siten todellista tilannetta, jossa journalistit valmistautuvat toistuvan, mutta vaativan uutisaiheen 
käsittelemiseen. Valmistautuminen oli vain tuotu yliopistokontekstiin ja sille oli varattu huomatta-
vasti enemmän aikaa kuin todellinen toimitustyön arki normaalisti mahdollistaa.
 
 
Ketkä opettajina? 
 
Opintojakson vastuuopettajina olivat journalistiikan professori Risto Kunelius sekä tutkijat Heikki 
Heikkilä ja Laura Ahva Tampereen yliopistosta. Lisäksi opintojaksolla vieraili joukko kutsuttuja 
politiikan ja journalismin asiantuntijavieraita. 

 
Miten opetus käytännössä toteutettiin? 
 
Tutkinto-opiskelijoille opintojakso oli opetusohjelmaan kuuluva valinnainen syventävien opinto-
jen opintojakso Vaalijournalismin teemakurssi. Uutta virtaa vaaliuutisointiin oli nimi, jolla kurssia 
ehdotettiin Alma Medialle. Jo nimeämiskäytännöstä voi lukea kaksi erilaista orientaatiota, joilla 
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osallistujia kutsuttiin yhteiselle opintojaksolle: Tutkinto-opiskelijoille se oli yksi teemakurssi mui-
den valinnaisten teemakurssien joukossa. Työelämäosallistujien näkökulmasta opintojakson 
nimeen sisältyi lupaus jonkinlaisesta muutoksesta suhteessa osallistujien sen hetkiseen osaami-
seen.
 
Opintojakso koostui neljästä toimittajien ja opiskelijoiden yhteisestä kokoontumisesta Tampereen 
yliopistossa. Kolme tapaamista pidettiin ennen eduskuntavaaleja ja yksi palautekeskusteluta-
paaminen vaalien jälkeen. Sen lisäksi pelkästään tutkinto-opiskelijoiden kanssa kokoonnuttiin 
jo ennen yhteisten lähiopetuspäivien alkamista. Näiden tapaamisten tarkoitus oli tutkinto-opis-
kelijoiden johdattaminen uudenlaisen opetusmuodon ideaan ja tavoitteisiin, opiskelijoiden kes-
kinäinen ryhmäyttäminen sekä vaaliuutisointi-teemaan virittäytyminen muun muassa edellisten 
eduskuntavaalien journalistiseen käsittelyyn liittyvän tutkimustiedon valossa. Opiskelijoiden 
ennakkotapaamisissa käytiin myös keskustelua siitä, millaisia ennakkotietoja opiskelijoilla on 
politiikan journalismista ja millaisin odotuksin he ovat ilmoittautuneet opintojaksolle. Lisäksi vain 
tutkinto-opiskelijoiden opintosuoritukseen sisältyi erillinen intensiiviopiskeluviikko, jonka aikana 
he pareittain kirjoittivat sovitut vaalijuttupaketit osallistuviin lehtiin. Opiskelijoiden tehtäviin sisältyi 
myös vaaliuutisointi-blogin kirjoittaminen.

Raha-asiat 
 
Työelämäosallistujien osallistumisen opintojaksolle kustansi Alma Media. Koska yhteistyökump-
panina oli yksittäinen mediaorganisaatio, se toteutettiin heidän osaltaan sopimuskoulutuksena. 
Opintojakson aikana tutkinto-opiskelijat kirjoittivat juttuja Alma Median lehtiin. Julkaistuista 
jutuista he saivat myös korvauksen.

Onnistumiset ja ongelmat
 
Vaaliuutisointi-kurssin toteutusta käsittelevässä yliopistopedagogiikan kehittämistehtävässään 
Laura Ruusunoksa (2008) toteaa, että kokemus osoitti tutkinto-opetusta ja täydennyskoulutusta 
yhdistävässä opetuksessa olevan paljon potentiaalia motivoivan, vuorovaikutuksellisen, konk-
reettisen ja haasteellisen pedagogisen ympäristön luomiseksi. Positiivisiksi mahdollisuuksiksi 
hän nostaa erilaisten näkökulmien kohtaamisen, mentoroinnin ja tukemisen mahdollisuuden 
sekä kontaktien syntymisen työelämän ja yliopiston välille. 
 
Ongelmista ilmeisimmät liittyivät siihen, että uudenlaista opetustapaa vasta kokeiltiin. Valmiita 
malleja tai aikaisempaa omakohtaista kokemustietoa ei ollut käytettävissä, joten uutta olivat 
oppimassa myös kurssin opettajat. Se yhdistettynä kurssin prosessimaiseen, osin ennalta luk-
koon lyömättömään etenemistapaan näyttäytyi opiskelijoille hetkittäisenä epävarmuutena.  
Aikaisemman kokemuksen puutteen piikkiin olemme myöhemmin osanneet panna myös sen 
suuremman ongelman, joka tässä ensimmäisessä toteutuksessa ilmeni: osallistujaryhmän sisäi-
sen kahtiajakautumisen. Vaikka kurssilla pyrittiin siihen, että kaikki osallistujat olisivat oppijoina 
tasa-arvoisessa, kollegiaalisessa asemassa, siinä ei ensimmäisellä yrittämällä onnistuttu. Kurs-
sille osallistuneiden toimittajien puheessa nousi esiin sanomalehtien toistuva huoli siitä, kuinka 
vaalijournalismi saataisiin kiinnostamaan myös nuoria lukijoita. Se vei keskustelua suuntaan, 
jossa toimittajat alkoivat asemoida läsnä olleita tutkinto-opiskelijoita ensisijaisesti “nuorisoksi”, 
jolta he näyttivät odottavan kokemusasiantuntijoiden ratkaisuja ongelmaan. Sen sijaan että nämä 
olisivat asemoituneet toimittajien nuoremmiksi kollegoiksi ja tasavertaisiksi keskustelukumppa-
neiksi, he tulivat asemoiduiksi edustamaan “sukupolvea, jota politiikan journalismi ei kiinnosta”. 
Se saattoi heijastua toimittajien ja opiskelijoiden vuorovaikutukseen koko kurssin ajaksi ja hei-
kentää osallistumismotivaatiota, mikä näkyi paikoin opiskelijoiden passiivisuutena, mutta valitet-
tavasti myös esimerkiksi toistuvana myöhästelynä sovituista lähiopetuspäivistä. Oli se sitten syy 
tai seuraus, palautteen perusteella osa opiskelijoista koki myös, että yhteiset keskustelut olivat 
enemmän “toimittajien ja yliopistoväen” vuoropuhelua. 
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Mitä opimme?
 
Laura Ruusunoksa nosti esiin viisi yhteiskurssiin liittyvää erityishaastetta, jotka hän opintojakson 
toteutuksessa paikansi: 1) Erilaisten oppimistarpeiden tunnistaminen (tutkinto-opiskelijoiden 
tarpeet ja odotukset, työelämäosallistujien tarpeet ja odotukset), 2) tasa-arvoisen ilmapiirin luo-
minen, 3) opiskelijajäsenten aktivoiminen, 4) epävarmuuden sietäminen ja 5) palautteen antami-
nen. Näiden ylittämiseksi yhteiskurssin rakenteen suunnitteluun on paneuduttava tavanomaista 
huolellisemmin, jotta kaikille syntyy kokemus todella yhteisestä ja yhdessä opiskelusta. Dialo-
gisemman oppimiskokemuksen syntymistä Ruusunoksan mukaan voisi auttaa vielä konkreetti-
sempi yhdessä työskentely, joka toisi erilaisten osallistujaryhmien näkökulmia lähemmäs toisiaan 
kuin pelkkä yhteinen keskustelu, joka sekin on toki hyödyllistä. 
 
Lisäksi Ruusunoksa toteaa kurssin opetukseksi sen, että “jos on erilaisia oppijoita, niin on myös 
erilaisia kouluttajia”. Kurssilla, jolla erilaisten osallistujaryhmien lisäksi on vetäjinäkin useita 
opettajia, on tärkeää huolehtia selkeästä työn- ja vastuunjaosta, ja varata aikaa myös opettajien 
keskinäisiin väliarviointeihin ja yhteiseen suunnitteluun.

Missä tähän voi tutustua lisää?
 
Uutta virtaa vaaliuutisointiin -kurssilla opettajana toiminut tutkija Laura Ruusunoksa (nyk. Ahva) 
laati kurssin toteuttamisesta ja siihen liittyvistä oppimisen ja ohjaamisen haasteista yliopistope-
dagogiikan kehittämistehtävänsä vuonna 2008. Täydennyskoulutuksen ja perusopetuksen yhdis-
tämisestä - Vaalijournalismin kurssi journalisteille ja alan opiskelijoille -raportti ei ole julkisesti 
saatavilla. Tässä opintojakson kuvauksessa on siitä suoria otteita. Raporttia ja mahdollisuutta 
tutustua siihen tarkemmin voi tiedustella tekijältä (laura.ahva@tuni.fi).

mailto:laura.ahva@tuni.fi
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Viestinnän ammattilaiset, väitöskirjatutkijat ja 
perustutkinto-opiskelijat yhdessä: Tiedeviestinnän 
opintokokonaisuus (20 op)

Mistä on kyse? 
 
Tiedeviestinnän opintokokonaisuus on suunnattu maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille, väi-
töskirjatutkijoille sekä tiedeviestinnän tehtävissä toimiville tai sellaisista kiinnostuneille eri 
alojen ammattilaisille. Se koostuu kolmesta opintojaksosta: Johdatus tiedeviestintään (5 op), 
Tiedeviestinnän käytänteet (5 op) ja Tiedeviestinnän projekti (5–10 op, osallistujan valitseman 
työn laajuuden mukaan). Opintojaksoja voi suorittaa haluamansa määrän, mutta projektijakson 
suorittaminen edellyttää, että suoritettuna on vähintään jompikumpi edeltävistä opintojaksoista. 
Opintokokonaisuus kuuluu viestintätieteiden yksikön opetusohjelmaan lukuvuosina 2018–2019, 
2019–2020 ja 2020–2021, ja se on myös kielten yksikön sekä yliopiston tohtoriohjelmien opetus-
tarjonnassa. Opintokokonaisuuden toteuttamista tukee C. V. Åkerlundin mediasäätiö.

 
Mistä se sai alkunsa?
 
Vuonna 2017 viestintätieteiden tiedekunnassa pohdittiin useissa työryhmissä, miten edistää 
yhteiskunnallista vuorovaikutusta, ja tähän liittyvää koulutustoimintaa lähdettiin suunnittelemaan 
monialaisena yhteistyönä. Konkreettisena ilmentymänä näistä suunnitelmista syntyi Tiedevies-
tinnän opintokokonaisuus (20 op), joka sai alkunsa Tampereen yliopiston ja C. V. Åkerlundin 
mediasäätiön yhteisestä näkemyksestä siitä, että tiedeviestinnän osaamista tarvittaisiin nykyistä 
enemmän. Tutkimuspäällikkö Sanna Kivimäki tutkimuskeskus COMETista näki erityisen tarpeen 
yhteiskuntatieteen ja ihmistieteiden tiedeviestinnän vahvistamiseen ja nostamiseen tieteenaloina 
näkyvämmin esiin mm. luonnontieteiden ja lääketieteen rinnalle. Usein, kun tiede ylittää uutis-
kynnyksen, on kyse STEM-tieteenaloista science (“luonnontiede”), technology, engineering ja 
mathematics. Kivimäki teki vuonna 2017 säätiölle ehdotuksen tutkimusperustaisesta tiedevies-
tinnän opetushankkeesta. Säätiön ehto rahoituksen myöntämiselle oli, että opetusta tarjottaisiin 
paitsi perustutkinto-opiskelijoille myös ammatillisena täydennyskoulutuksena. Teemana tiede-
viestintä soveltuukin vaivattomasti yhdistelmäopetusmuotoon, jossa aihe on sopivalla tavalla 
uusi ja oleellinen kaikille osallistujaryhmille. Lisäksi mukaan otettiin vielä Tampereen yliopiston 
väitöskirjatutkijat, joille opintokokonaisuus sopii hyvin osaksi heidän tutkijankoulutustaan ja suori-
tukseksi jatko-opintoihin. 

 
Ketkä opiskelijoina?
 
Viestintä- ja kielitieteiden maisterivaiheen tutkinto-opiskelijat, väitöskirjatutkijat ja viestinnän 
ammattilaiset. Viimeksi mainituille osallistuminen on maksullista. Osallistujamäärälle ei katsottu 
tarpeelliseksi asettaa ylärajaa, sillä opetus suunniteltiin toteutettavaksi monimuoto-opetuksena 
siten, että toteutus sallisi runsaankin osanottajamäärän. Kiinnostusta tähän opintokokonai-
suuteen oli vaikea ennakoida. Ensimmäiseen opintokokonaisuuteen ilmoittautui 14 viestinnän 
ammattilaista, saman verran väitöskirjatutkijoita ja kolmisenkymmentä perustutkinto-opiskelijaa.
 
 
Ketkä opettajina?
 
Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö on Sanna Kivimäki. Hän on vastuuopettaja kahdella ensim-
mäisellä opintojaksolla. Kolmannen opintojakson vastuuopettaja on suomen kielen apulais-
professori Johanna Vaattovaara. Sen lisäksi, että he ovat läsnä kaikissa lähiopetuspäivissä ja 
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pitävät niihin johdattavat avauspuheenvuorot, he vastaavat opintojakson lähitapaamisten välille 
sijoittuvien etätehtävien ohjaamisesta. Muutoin lähiopetus koostuu etupäässä erilaisista asian-
tuntijaluennoista ja vastuuopettajien vetämistä paneelikeskusteluista. Asiantuntijaluennoitsijoiden 
kutsumisesta ja perehdyttämisestä tehtäviinsä on vastannut Sanna Kivimäki.

 
Miten opetus käytännössä toteutettiin?
 
Kahden ensimmäisen opintokokonaisuuteen sisältyvän opintojakson lähiopetus on sijoitettu 
kolmeen kuusituntiseen lähiopetuspäivään, jotka pidetään Tampereen yliopistossa noin kuu-
kauden välein. Itsenäiseen ja/tai yhteisölliseen projektityöskentelyyn painottuvalla kolmannella 
opintojaksolla kokoonnutaan joustavammin osallistujien ja heidän projektiensa ja mahdollisten 
yhteistyökumppaneittensa ehdoilla, joiden tarpeiden mukaan projektityöskentelyn aikatauluakin 
on mahdollista muokata. Osa projektien toimeksiannoista on hankittu kurssilaisia varten yliopis-
ton sisältä, mutta huomattava osa projekteista on osallistujien itsenäisesti ideoimia tai hankkimia. 
Projektit esitellään joko valmiina tai keskeneräisinä avoimissa tilaisuuksissa toukokuun lopulla.

Ennen projektikurssia kahdella ensimmäisellä opintojaksolla johdatellaan tiedeviestintään (jakso 
I) ja harjaannutetaan sen käytänteisiin (jakso II) osallistujalähtöisiä tavoitteita tukien.
Ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa opiskelijat saavat opintojakson verkko-oppimisalustalla jak-
son teemaan liittyvää luettavaa sekä pieniä orientoivia tehtäviä. Samantyyppisiä tehtäviä anne-
taan myös lähiopetuspäivien välillä. Näin yksi opintojakso asettuu noin kahden kuukauden ajalle.
  
Lähiopetus on koostunut etupäässä asiantuntijaluennoista ja paneelikeskusteluista.

 
Raha-asiat
 
Tutkinto-opiskelijoille opiskelu on tavanomaista opetusohjelmaan kuuluvaa opiskelua. Väitös-
kirjatutkijat osallistuvat opintojaksoille osana omia tohtoriopintojaan. Muille osallistuminen on 
maksullista. Osallistumismaksu on pystytty pitämään maltillisena sen vuoksi, että tiedeviestinnän 
opintokokonaisuuden toteuttamista tukee C. V. Åkerlundin mediasäätiö. 

Onnistumiset ja ongelmat
 
Tiedeviestinnän opintokokonaisuus on ollut osin massaluentotyyppiseltä toteutukseltaan yksin-
kertaisempi kuin monet muut yhdistelmäopintojaksomme. Sen ensi vaiheen suunnittelu vaati 
runsaasti työtä, kun opintokokonaisuus oli kokonaan uusi, mutta käynnistyttyään se on sujunut 
mutkattomasti. Erilaisten osallistujaryhmien mukanaolosta ei ole koitunut erityistä lisätyötä. 
Osallistujakirjon moninaisuutta ei olisi edes huomannut, ellei sitä olisi tiennyt. Aikaisemmista 
kokemuksista opiksi ottaneina emme millään tavoin ole korostaneet sitä, että opiskelijajoukossa 
on erilaisista taustoista ja erilaisin tavoittein tulevia osallistujia. Yhtäältä se näytti toimivan hyvin, 
sillä saamastamme palautteesta päätellen osallistujat kokivat luontevasti solahtaneensa opiske-
lijajoukkoon ja löytäneen paikkansa siitä. Palautteissa, ja jo paikan päällä suullisestikin toivottiin, 
että osallistujille olisi lähiopetuspäivien ohjelmaan rakennettu aika ja paikka parempaan kasvok-
kaiseen tutustumiseen ja vertaiskeskusteluun. Tätä toivoivat erityisesti työelämäosallistujat. Hei-
dän koulutukseen osallistumismotiiveissaan, toisin kuin tutkinto-opiskelijoiden, voidaankin olettaa 
olevan myös mahdollisuus tutustua muihin oman alan kollegoihin, verkostoitua ja keskustella 
heidän kanssaan. 

Ajatukseen aktiivisesta ryhmäyttämisestä saattavat joskus niin yliopiston opettajat kuin koulu-
tusten osallistujatkin suhtautua varauksin. Jostakin aikaisemmasta kokemuksesta peräisin oleva 
pelko “laulut ja leikit” -tyyppisestä oheistoiminnasta voi olla lujassa, ehkä joskus syystäkin. Sen 
vuoksi olikin kiinnostavaa huomata, että kun ryhmäyttäminen oli nyt jätetty lähiopetuksesta pois, 
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osallistujat kaipasivat sitä. Tämä toive toistui vielä kurssipalautteissakin kehittämisehdotuksena 
tulevia koulutuksia silmällä pitäen. Vaikka osallistujat olivat esittäytyneet toisilleen ennen lähiope-
tusta opintojakson verkkoalustalla, se ei osallistujien oman kokemuksen mukaan riittänyt tutus-
tumiseksi. Ensimmäisen opintojakson lopulla meille selvisikin, että työelämäosallistujat olivat 
lopulta hoitaneet ryhmäytymisen omalla tavallaan. He olivat vetäytyneet aina lähiopetuspäivien 
päätteeksi läheiseen ravintolaan reflektoimaan päivän antia keskenään. Näissä reflektiotuoki-
ossa olikin syntynyt juuri sellaista verkostoitumista, joka voisi syntyä myös itse opetustilanteessa 
ja johon tulisi osallistaa myös tutkinto-opiskelijat. Siten akateemiset moduulit tarjoaisivat myös 
heille konkreettisia mahdollisuuksia verkostoitua oman alansa ammattilaisten kanssa – ja kään-
täen alan ammattilaisille mahdollisuuden verkostoitua alalle tulossa olevien nuorempien kollegoi-
den kanssa.

Mitä opimme?
 
Yhdistelmäopetuksen ei aina tarvitse tarkoittaa pienryhmäopetusta, jollaisena olimme sitä siihen 
asti toteuttaneet. Se voi toimia myös suurten osallistujaryhmien ja suurten luentosalien kon-
tekstissa, ja itse asiassa sen toteuttaminen tuntui sillä tavoin paljon vaivattomammaltakin kuin 
intensiivisinä pienryhmätoteutuksina. Vaikka osallistujamäärä tällöin nousisikin viidentoista sijaan 
viiteenkymmeneen, ohjatun ryhmäyttämisen merkitystä ei sovi unohtaa. Siinä ei ole syytä sääs-
tää opetukseen käytettävästä ajasta, sillä se voi hyvin maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin 
sitoutuneempana opiskeluna ja osallistujien vahvempana kiinnittymisenä opintojakson suoritta-
miseen.  
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Jari Väliverronen 
 
Monitieteistä ja monikulttuurista integroivaa opetusta: 
Media and the Arctic Master Class Week (5 ECTS) 

Mistä oli kyse?
 
Mestarikurssi “Media and the Arctic” oli Venäjän ja Kiinan median osaamiskeskuksen TaRCin 
vuonna 2018 järjestämä englanninkielinen akateeminen moduuli, jossa paneuduttiin median ja 
arktisen alueen suhteisiin. Kurssi oli ensimmäinen toteutus kolmivuotisessa hankkeessa, jossa 
perehdytään moniulotteisessa yhteistyössä vuosittain vaihtuvaan ajankohtaiseen teemaan. Mes-
tarikurssista tekee poikkeuksellisen se, että siinä yhdistetään tutkinto-opetusta jatkuvaan oppimi-
seen monitieteisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Näiden kolmen teeman yhdistämistä 
samalla kurssilla ei ole tietojemme mukaan aikaisemmin kokeiltu Suomessa. 

Mistä se sai alkunsa?
 
Kurssin taustalla oleva TaRC on vuonna 2017 perustettu löyhä monitieteinen ja -kulttuurinen 
yhteenliittymä tutkijoita ja opettajia, joita Venäjän ja Kiinan media kiinnostavat. TaRCissa käy-
dyissä keskusteluissa syntyi idea kulttuurin alalta tutusta mestarikurssista, jossa oman alansa 
arvostetut asiantuntijat ja tekijät jakavat osaamistaan muille. Idea jalostui projektisuunnitelmaksi, 
joka sai kolmivuotisen rahoituksen C. V. Åkerlundin mediasäätiöltä. Tiedeviestintäkurssin tapaan 
myös mestarikurssilla olennaiseen rooliin rahoituksen saamisessa nousi jatkuvan oppimisen ja 
tutkinto-oppimisen yhdistäminen. Näin kolmen eri tematiikan yhdistely pääsi vauhtiin, ja vuosit-
tain vaihtuviksi kurssiteemoiksi valikoituivat Tampereen yliopiston painopistealueiden ja TaRCin 
tutkijoiden erikoisosaamisen pohjalta media ja arktinen alue (2018), naisten asema ja johtajuus 
mediateollisuudessa (2019) sekä media ja terveys (2020).

Ketkä opiskelijoina?
 
Ensimmäisellä mestarikurssilla mukana oli kaikkiaan 45 osallistujaa. Heistä 35 oli opiskelijoita 
ja loput 10 työssäkäyviä ammattilaisia. Opiskelijoista 21 tuli Tampereen yliopistosta ja 14 muista 
korkeakouluista. Jälkimmäiseen lukuun sisältyvät myös Tampereen yliopistossa opintojaan suo-
rittaneet vaihto-opiskelijat. Opiskelijoista 30 oli joko kandidaattiopintojensa loppuvaiheessa tai 
maisteriopintovaiheessa; näistä kaksi oli AMK-opiskelijoita. Loput viisi olivat väitöskirjatutkijoita. 
Työssäkäyvistä ammattilaisista pääosan muodostivat toimittajat, joita oli kaikkiaan seitsemän. 
Muut olivat eri alojen tutkijoita. Kurssin osallistujat tulivat 11 eri maasta, kaukaisimmat Uudes-
ta-Seelannista ja Namibiasta.

Ketkä opettajina?
 
Opetussuunnitelmaan opintojakson vastuuopettajaksi merkittiin osaamiskeskuksen koordinaat-
tori Mika Perkiömäki. Hän ei kuitenkaan opettanut kurssilla itse, vaan huolehti käytännön asioi-
den sujumisesta. Pääosan opetuksesta antoivat mestariopettajat, joita saapui Tampereelle vii-
destä maasta kaikkiaan kuusi. Heidän lisäkseen kurssilla oli mukana yksittäisinä luennoitsijoina, 
panelisteina ja apuopettajina kuusi muuta asiantuntijaa sekä viisi TaRCin jäsentä.
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Miten opetus käytännössä toteutettiin?
 
Kurssin opetus jaettiin kolmeen eri osioon. Ensimmäisessä osiossa (lokakuun alusta marraskuun 
puoliväliin 2018) osallistujat saivat perehdytyksen kurssiin ja he tekivät verkon välityksellä pien-
ryhmissä kurssin ennakkotehtävät, jotka palautettiin kurssin Moodle-alustalle. Tästä osiosta vas-
tasivat TaRCin jäsenet. Toinen osio koostui kurssin lähiopetuksesta, joka järjestettiin Tampereella 
intensiivisenä viisipäiväisenä mestarikurssiviikkona marraskuun lopussa 2018. Lähiopetuksen 
antoivat pääosin mestariopettajat. Viimeisessä osiossa osallistujat tekivät itsenäisesti media-ai-
heisen lopputehtävän, joka piti palauttaa kurssin Moodleen tammikuun 2019 loppuun mennessä. 
Lopputehtävät arvioitiin TaRCissa.

Lähiopetus toteutettiin monimuotoisesti. Valtaosan ajasta osallistujat viettivät yhdessä kurssin 
kolmesta pienryhmästä, joihin heidät oli jaettu kurssin alussa pääosin heidän omien toiveidensa 
mukaisesti. Yksi ryhmistä keskittyi arktisen alueen visuaaliseen esittämiseen, toinen ympäristö-
journalismiin ja kolmas arktisen alueen globaaleihin suhteisiin. Pienryhmissä opiskelijat kuulivat 
omaan aihepiiriinsä liittyviä luentoja, kävivät ryhmäkeskusteluja ja tekivät pieniä käytännön 
harjoituksia. Kaikille yhteisiä osioita lähiopetuksessa olivat pienryhmiä vetäneiden mestariopet-
tajien keynote-luennot ja lähiopetusjakson päättänyt paneelikeskustelu. Lisäksi lähiopetusviikon 
ohjelmassa oli yhteinen elokuvanäytös sekä vastaanotto, jossa osallistujat saattoivat tutustua 
toisiinsa epämuodollisissa merkeissä.

Raha-asiat
 
Mestarikurssin toteuttamisen mahdollisti ensisijaisesti C. V. Åkerlundin mediasäätiön apuraha. 
Apurahalla maksettiin valtaosa kurssin kustannuksista sekä järjestelyistä vastanneen puolipäi-
väisen koordinaattorin palkka. Lisäksi mestariviikon kuluihin saatiin tukea viestintätieteiden tiede-
kunnalta ja yliopiston tukisäätiöltä.

Osallistujista tutkinto-opiskelijoille kurssi oli tavanomaista opetusohjelmaan kuuluvaa opiskelua, 
ja väitöskirjatutkijat osallistuivat sille osana omia tohtoriopintojaan. Nämä ryhmät eivät mak-
saneet kurssista, mutta muille osallistuminen oli maksullista. JOKES (Journalistisen kulttuurin 
edistämissäätiö) tuki viiden toimittajan osallistumista kurssille myöntämällä heille apurahan osal-
listumis-, matka- ja majoituskulujen kattamiseksi.

Onnistumiset ja ongelmat
 
Kurssi oli mukana olijoille valtaosin positiivinen kokemus. Erityisesti sen monitieteinen ja -kult-
tuurinen lähestymistapa oli osallistujien mieleen. He arvioivat oppineensa asioita syvemmin 
kuin perinteisellä kurssilla ja kokivat oman asiantuntemuksensa sekä tietopohjansa kehittyneen 
tavanomaista kurssia paremmin. Kokemukseen vaikutti osallistujien mukaan myös kurssilla 
käytetty keskusteluun pohjautunut opetustyyli. Sen avulla osallistujien erilaiset taustat saatiin 
tehokkaasti osaksi opetusta, mikä helpotti ryhmäytymistä. Tehokas ryhmäytyminen puolestaan 
helpotti verkostoitumista, jonka merkitystä erityisesti opiskelijaosallistujat kehuivat tulevaisuu-
tensa kannalta. Opettajillekin uudenlainen kokemus oli innostava elämys ja toimi paikkana oppia 
uutta sekä verkostoitua.

Kurssin ongelmat liittyivät ensisijaisesti työmäärään. Palkatun koordinaattorin avusta huolimatta 
kurssin järjestelyt ja toteutus vaativat opettajilta merkittävän ylimääräisen työpanoksen, kun moni 
asia piti rakentaa nollasta. Kurssilaisille rasitus ilmeni lähiopetusviikolla, jolla pitkät intensiiviset 
päivät runsaine tietosisältöineen monikulttuurisessa seurassa tuottivat ajoittain “infoähkyä”, 
vaikka aihe kiinnostikin. Jossain määrin pulmia tuottivat myös opetuksen käytännön järjestelyt 
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ja niistä viestiminen. Näin kävi lähinnä kurssin ennakkotehtävissä, joissa kasvokkaisviestinnän 
puute johti muutamiin väärinymmärryksiin. Kolmas ongelma syntyi lopputehtävistä. Vaikka kurs-
sia pidettiin erittäin kiinnostavana, vain noin kaksi kolmasosaa osallistujista palautti lopputyön ja 
sai siten kurssista opintosuorituksen. Lopputyön väliin jättäneistä määrällisesti eniten oli tutkin-
to-opiskelijoita. Prosentuaalisesti katsottuna useimmin työn jättivät palauttamatta työelämäosal-
listujat, joista yli puolet ei tehnyt lopputehtävää. 

Mitä opimme?
 
Mestarikurssin kaltaisella yhdistelmäopetuksella on erittäin suuri potentiaali: se osoitti, että eri-
taustaisten oppijoiden yhdistäminen toimivaksi ryhmäksi on mahdollista, vaikka se teettääkin 
töitä. Erityisesti jatkuvan oppimisen ja tutkinto-opetuksen yhdistämiseen näemme mallissa suuria 
mahdollisuuksia, ja jatkossa työmääräkin vähentyy, kun aiempia kokemuksia ja malleja voidaan 
soveltaa käytäntöön.
 
Vastaavaa suunnitteleville olennaista on ensinnäkin miettiä kurssille aihepiiri, johon voi tarttua 
monesta eri kulmasta. Se mahdollistaa eri osapuolten hitsautumisen yhteen. Toiseksi opetuksen 
luonnetta on hyvä pohtia (uudelleen). Yliopisto-opetus on painottanut oppimisen kognitiivisia 
seikkoja, mutta opetusryhmien muuttuessa heterogeenisemmiksi oppimisen sosiaalisten ja affek-
tiivis-emotionaalisten kysymysten miettiminen on vähintään yhtä tärkeää. Niillä voidaan säädellä 
kurssin rasitusta, parantaa oppimiskokemuksia ja lisätä kaikkien ymmärrystä siitä, miksi ollaan 
koolla ja mitä voidaan oppia toisiltamme. Viimeiseksi vaan ei vähäisimmäksi: nämä tarpeet on 
huomioitava kaikessa viestinnässä. Tämä tarkoittaa paitsi aiemmin mainittua ryhmäyttämistä 
(tavalla tai toisella tehtynä) myös konkreettisia ja selkeitä käytännön järjestelyitä ja ohjeistuksia, 
joihin kurssilaiset on osallistettava alusta pitäen. Näin saavutetaan parhaat tulokset kaikkien osa-
puolten kannalta.

Missä tähän voi tutustua lisää?
 
Jari Väliverronen: Monitasoista yhteistyötä pohtimassa: Opiskelijoiden ja opettajien reflektioita 
Tampereen yliopiston mestarikurssista 2018 (ilmestyy).

TaRC-keskuksen sivut https://research.uta.fi/tarc/, vuoden 2018 mestariviikon Media and the Arc-
tic esittely https://research.uta.fi/tarc/masterclass-2018/ ja vuoden 2019 mestariviikon Gender, 
Media, Leadership: Women in Chinese and Russian Media esittely https://research.uta.fi/tarc/
masterclass-2019/

https://research.uta.fi/tarc/
https://research.uta.fi/tarc/masterclass-2018/
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Vuokko Kohtamäki 

Täydennyskoulutus edellä, tutkinto-opetus mukana: 
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonai-
suus KOHA (40 op)

Mistä on kyse?
 
KOHA on johtamisen ja talouden tiedekunnan koulutusta, jossa osallistujat ovat kokonaan 
työelämässä jo toimivia asiantuntijoita ja yliopisto-opiskelijoita. Kummatkin osallistujaryhmät 
opiskelevat yhdessä samat kurssit yhden tai kahden lukuvuoden aikana täysin samoin kurssi-
vaatimuksin. Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan Higher Education Group 
(HEG) on kouluttanut korkeakouluasiantuntijoita korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokoko-
naisuudessa vuodesta 2002 alkaen. 

Mistä se sai alkunsa?
 
KOHA:lle syntyi tarvetta erityisesti suomalaisen korkeakouluhallinnon ja sen valtionohjauksen 
1990-luvun vaihteessa alkaneen modernisoitumisen seurauksena. Korkeakouluhallinnon parissa 
työskenteleville asiantuntijoille ei ollut tarjolla pitkäkestoista yliopistotasoista osaamista päivittä-
vää, laajentavaa ja syventävää täydennyskoulutusta lainkaan eikä myöskään korkeakouluhallin-
toon erikoistunutta maisteriohjelmaa. Korkeakoulujen hallinnon asiantuntijoiden työ on nopeasti 
muuttunut ja uudistunut.  Tämä on seurausta useasta eri tekijästä, muutosta on tapahtunut mm. 
kokonaan uusien korkeakoululainsäädäntöjen, korkeakouluautonomian, uusien rahoitusjärjestel-
mien, organisaatio- ja johtamisuudistusten sekä korkeakouluyhdistymisten myötä.

Ketkä opiskelijoina?
 
KOHA on suunnattu korkeakouluhallinnon hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville 
täydennyskouluttautujille sekä korkeakouluhallinnosta ja -johtamisesta sekä niiden kehittämi-
sestä kiinnostuneille maisteri- tai tohtoriopiskelijoille. Osallistujilla on vahva motivaatio koulutuk-
seen. He hakeutuvat koulutukseen vapaaehtoisesti ja usein myös joko esimiehen tai työkaverin 
innoittamana. Koulutuksen pääkohderyhmä ovat yliopistoista tai ammattikorkeakouluista val-
mistuneet työelämässä jo toimivat korkeakoulujen parissa työskentelevät asiantuntijat. Osallis-
tujien työtehtävät vaihtelevat suunnittelijasta hallintojohtajaan. Osallistujat tuovat kokemuksena 
ja myös peruskoulutuksestaan kumpuavan erilaisen taustan vuoksi arvokkaan lisän KOHA:n 
luento- ja pienryhmäkeskusteluihin.

Ketkä opettajina? 
 
Opettajina ja ohjaajina toimivat HEG:n omat korkeakouluhallintoon erikoistuneet opettajat ja tut-
kijat, vierailevat opettajat ja tutkijat sekä alan käytännön asiantuntijat. Erittäin suosittuja luennoit-
sijoita ovat myös KOHA-alumnit. Koulutuksessa on säännöllisesti vierailevia asiantuntija-alustajia 
erilaisista korkeakoulutuksen alalla toimivista ja muista organisaatioista. Opettajaverkosto tukee 
ohjelman korkeaa laatua ja koulutuksen kehittämistä. Lähipäivien aikana koulutuksessa vallitsee 
positiivinen omanlainen ”KOHA-tunnelma”. KOHA on dynaaminen yhteisö eri toimijoita ilman 
ilmapiiriä jäykistäviä virallisuuksia. Ehkä näiden syiden vuoksi myös opettajia on helppo rekry-
toida jaksoille. KOHA-opettajaverkosto on laaja ja perustuu asiantuntijuuteen jollakin korkea-
kouluhallinnon alueella. Opettajaverkosto tukee ohjelman korkeaa laatua ja koulutuksen kehittä-



49

mistä. Vierailevat opettajat tulevat erittäin mielellään puhumaan ja luennoimaan KOHA-ohjelman 
jaksoille. KOHA-ohjelman akateemisesta tutkimusperustaisesta korkeasta laadusta huolehditaan 
opiskelija- ja alumnipalautteisiin tukeutuen.

Miten opetus käytännössä toteutetaan?
 
KOHA on luonteeltaan hallinto- ja johtamistieteiden tiedeperustaan kytkeytyvää asiantuntija-
koulutusta. Koulutus on 40 opintopisteen laajuinen syventävistä opinnoista koostuva opintokoko-
naisuus.

Koulutuksen aikana osallistujat voivat opiskella kuudesta jaksosta koostuvan koulutuksen joko 
yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Tarkoitus on, että opiskelu on mahdollista työn ohessa ja 
käytännön toteutus tapahtuu intensiivisesti lähipäivinä. Osallistujat, joita kutsumme myös yhteis-
nimityksellä ”kohalaiset”, matkustavat Tampereelle eri paikkakunnilta lähipäivien ajaksi.

KOHA:ssa yhdistyvät korkeakoulututkimuksen ja käytännön hallintotyö erilaisina oppimis- ja 
opiskeluympäristöinä. Opintoihin sisältyy luentoja, ryhmätyöpajoja, seminaareja sekä omalla 
ajalla tehtäviä ryhmätöitä. Tavoitteena on syventää ja laajentaa osallistujien korkeakoulututki-
mukseen perustuvaa ymmärrystä korkeakouluista ja korkeakoulujärjestelmistä, niiden toimin-
nasta ja hallinnosta, korkeakoulujen ympäristösuhteista sekä niiden kehittämisestä. Koulutus 
mahdollistaa miellyttävän ympäristön vertaisoppimiselle ja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet 
verkostoitumiseen alan muiden asiantuntijoiden kanssa. 
Koulutuksen peruspiirteitä ovat tutkimusperustaisuus, ajankohtaisuus, opiskelijalähtöisyys, 
yhteistoiminnallinen oppiminen, asiantuntijuuden kehittäminen, syventäminen ja laajentaminen 
sekä vertaisoppiminen.

Raha-asiat
 
KOHA on maksullista koulutusta täydennyskouluttautujille. Tampereen yliopiston johtamisen ja 
talouden tiedekunta vahvistaa opintopistekohtaisen hinnoittelun. Hinnoittelussa on kolme eri 
ryhmää. Työnantajan kustantamana koulutuksen opintopistehinta on syksyllä 2019 90 euroa 
opintopisteeltä. Opiskelijan itse maksaessa oman täydennyskoulutuksensa opintopistehinta on 
mainitusta hinnasta puolet. Jos Tampereen yliopisto maksaa koulutuksen oman työntekijänsä 
henkilöstökoulutuksena, hinta on samoin puolet. Sen sijaan perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille, 
jotka ovat kirjoilla Tampereen yliopistossa, koulutus on maksuton. Tämä ryhmä voi sisällyttää 
KOHA-opinnot osaksi perus- tai jatkokoulututkintoaan.

Onnistumiset ja ongelmat
 
KOHA:n yksi vahvuus perustuu monimuotoisiin opiskelijakokoonpanoihin ja vahvaan ryhmä-
koheesioon. Ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota ensimmäisellä lähijaksolla sekä 
pienryhmien työskentelyssä. Ryhmätyöt ovat olleet KOHA-opintojen stimuloivin osa osallistujien 
oppimisen näkökulmasta. Pienryhmissä työskentelevät yhdessä eritaustaiset osallistujat. Ryh-
mätyöpalaute on ollut erittäin myönteistä kauttaaltaan KOHA:n olemassaolon ajan. 

KOHA-opintojaksoilta kerätään opiskelijapalaute ja siihen myös vastataan kirjallisesti siksi, että 
opiskelijat tietävät mihin mahdollisiin toimiin palautteen perusteella ryhdyttiin. Yhtenä konkreet-
tisena näyttönä kehittämisestä on kokonaan uuden KOHA-kurssin perustaminen. Korkeakoulut 
työyhteisöinä -jakso on ollut mukana koulutuksen tarjonnassa vuodesta 2012 lähtien. Todistus 
KOHA-koulutuksesta on ollut etu, kun korkeakoulut rekrytoivat hallintohenkilöstöä. KOHA-koulu-
tusta käytetäänkin joissakin yliopistoissa hallintohenkilöstön rekrytoinnissa yhtenä valintakritee-
rinä. 



50

KOHA on suomalaisessa korkeakoulukontekstissa tavoitteiltaan, sisällöiltään ja toteutustavoil-
taan ainoalaatuinen koulutus. Se on myös eurooppalaisessa perspektiivissä harvinainen, sillä 
samantapaisia pitkäkestoisia yliopistollisia täydennyskoulutusohjelmia on vain muutamissa 
maissa tarjolla. KOHA-ohjelman sisällöt ja rakenne ovat toimineet akateemisena sytykkeenä ja 
mallina johtamisen ja talouden tiedekunnan kansainvälisille koulutusohjelmille/koulutuksille ja 
niiden kehittämiselle. Esimerkkeinä tästä ovat Master’s Degree Programme in Research and 
Innovation in Higher Education (MARIHE) ja kehitysyhteistyöhankkeina toteutetut Capacity Buil-
ding -ohjelmat Afrikassa. 

KOHA-ohjelman akateemisesta (tutkimusperustaisesta) korkeasta laadusta huolehditaan jatku-
van kehittämisen periaatetta noudattaen. Tärkeää koulutuksen korkean laadun ja kehittämisen 
kannalta on kokonaisuuden akateeminen koordinointi sekä jaksokohtaisten korkeakoulututkimuk-
seen perehtyneiden vastuuopettajien saumaton yhteistyö.

Koulutuksen aikana ongelmaksi saattaa muodostua tiivis opiskelutahti, sillä 40 opintopisteen 
laajuiset opinnot yhden lukuvuoden aikana työn ohella vaativat opiskelijoilta paljon aikaa. Tätä 
on pyritty ratkaisemaan mahdollistamalla opintojen jaksottaminen kahdelle eri lukuvuodelle. 
Toisena aikaan liittyvänä ongelmana on alan tutkimuskirjallisuuden lukeminen. On hyvin pitkälle 
aikuisopiskelijan omassa harkinnassa, missä määrin käyttää aikaa opintoihin. Kolmantena ongel-
mana ovat pienryhmien ns. kiireiset jäsenet, jolloin ryhmätyössä saattaa työn kuormitus jakautua 
epätasaisesti. Tätä on pyritty ratkomaan ohjauksella ja ryhmäytymisen tärkeyttä korostamalla.

Mitä olemme oppineet 

Olemme oppineet muokkaamaan KOHA-koulutuksesta toimivan konseptin. KOHA-koulutuksen 
jatkuva kehittäminen perustuu tutkimukseen perustuvaan opetukseen, monimuotoiseen opiskelu- 
ja oppimisympäristöön sekä osallistujaryhmän kokoonpanoon. Koulutusta kehitetään jatkuvasti ja 
koulutus ei ole koskaan täydellinen. Kuuntelemme sekä opiskelijoiden palautetta että työnanta-
jien sekä muiden sidosryhmien palautetta, jota saamme eri yhteyksissä.
  

Missä tähän voi tutustua lisää?

KOHA-opintoihin voi tutustua Tampereen yliopiston opinto-oppaan avulla. KOHA:sta on myös 
ns. koulutuskortti yliopiston verkkosivuilla, jossa koulutuksen rakennetta ja sisältöjä esitellään. 
KOHA-ryhmätöihin (KOHA Ideasta innovaatioksi) ja KOHA-alumnien kokemuksiin (KOHA Kom-
passi korkeakouluhallinnon kehittämiseen) voi tutustua julkaisujen avulla, jotka löytyvät Tampe-
reen yliopiston kirjastosta sähköisinä.
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8. Haastatellut, tekijät ja lähteet

Tutkinto-opetusta ja aikuiskoulutusta yhdistävän opetuksen kokemusasiantuntijoina käsikirjaa 
laadittaessa on jututettu yliopistonlehtori Vuokko Kohtamäkeä (MAB) sekä tutkija ja opettaja Jari 
Väliverrosta (ITC). Vuokko Kohtamäki on myös kirjoittanut KOHA-ohjelmaa koskevan kuvauksen 
ja Jari Väliverronen Media and the Arctic -opintojakson esittelyn. Kiitämme avusta ja antoisista 
keskusteluista!

Käsikirjan kirjoittajista Satu Seppä työskentelee projektipäällikkönä tutkimuskeskus COMETissa 
(ITC). Heikki Luostarinen on tiedotusopin professori samassa tiedekunnassa. Sadun tavoittaa 
osoitteesta satu.seppa@tuni.fi ja numerosta 040 1904131 ja Heikin heikki.luostarinen@tuni.fi ja 
050 3714718. 

Käsikirjan tekstiä on ideoitu ja siitä on keskusteltu JOTOS-ryhmässä, johon kuuluvat sen kirjoit-
tajien ja Jari Väliverrosen lisäksi Arja Rosenholm, Eila Mäntysaari, Eeva Kuikka, Emmi Kaila, Jyri 
Lindén ja Mikhail Mikhailov.

JOTOS-joukko (jatkuva oppiminen osaksi opetussuunnitelmatyötä) on korkeakoulupedago-
giikasta kiinnostuneiden eri tiedekunnissa työskentelevien ihmisten löyhä verkosto, jonka on 
tarkoitus toimia vuoden 2019 loppuun saakka. JOTOS kerää kokemuksia kahdesta käynnissä 
olevasta yhdistelmäopetuksen opintojaksosta sekä selvittää keinoja tavoittaa yhdistelmäopetuk-
sen moduulien aikuisopiskelijoita. Markkinoinnin koekaniinina on toiminut ITC-tiedekunnan Venä-
jän kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus Russian Studies, joka soveltuu Venäjän yhteiskuntaa 
ja kulttuuria koskevien tietojen päivittämiseen. Kesällä ja syksyllä 2019 selvitettiin Pirkanmaan 
alueella kansalaisjärjestöjen, hallinnon ja yritysten kiinnostusta ja mahdollisuutta hyödyntää 
opintokokonaisuutta, jos se avataan myös aikuisopiskelijoille. JOTOS-hankkeen jatkoksi pyritään 
löytämään rahoitus kehittävän työntutkimuksen projektiin, joka auttaisi yhdistelmäopetuksen 
kokeilijoita vuoden 2020 keväästä lähtien.

Käsikirjaan valituista opintojaksojen esimerkeistä kertoessamme olemme suoraan tai epäsuo-
rasti lainanneet niitä aikaisemmin käsitelleitä artikkeleja ja esityksiä. Uutta virtaa vaaliuutisoin-
tiin -opintojaksosta kertoessamme olemme käyttäneet otteita Laura Ruusunoksan (nyk. Ahva) 
yliopistopedagogiikan kehittämistehtävästä Täydennyskoulutuksen ja perusopetuksen yhdis-
tämisestä (2008). Terveysviestinnän opintojaksosta kertoessamme olemme lainanneet otteita 
yliopisto-opettaja Heli Parviaisen, yliopistonlehtori Maija Gerlanderin, tutkija Venla Kuuluvaisen ja 
suunnittelija Satu Sepän aihetta käsittelevästä PedaForum-abstraktista (2017) sekä Yliopistope-
dagogiikka-lehden artikkelista Terveysviestinnän monimuotokoulutus työelämän ja eri tieteenalo-
jen rajapinnoilla (2017). Kiitämme lainoista!
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Liite

Koska yksiköiden nimet ja hallinnolliset asemat ovat muuttuneet Tampereella viime vuosina 
nopeasti, tässä lyhyt historia: Tampereen yliopistossa (vanhassa) oli vuoteen 2011 saakka tiede-
kuntia, joihin kuului laitoksia. Tässä käsikirjassa näkyvästi esillä oleva journalismin koulutus oli 
osa tiedotusopin laitosta, joka kuului yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Vuonna 2011 aloitti 
toimintansa Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT), jossa journalismin opetus oli osa 
journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaa. Yksiköt lakkautettiin vuonna 2017 ja perustettiin 
viestintätieteiden tiedekunta, jossa journalismin opetus jatkui entisen tutkinto-ohjelman nimellä. 
Vuoden 2019 alussa perustettiin informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC), jossa 
journalistiikka sijaitsee viestintätieteiden yksikössä viestinnän monitieteisessä tutkinto-ohjel-
massa (VIMO). Selvyyden vuoksi käytämme tällä hetkellä (lokakuu 2019) käytössä olevia nimiä. 
Samanlaiset muutokset ovat koskeneet myös muita tässä ohjekirjassa mainittuja yksikköjä. 
Vuonna 1996 perustettiin tiedotusopin laitokselle Journalismin tutkimuksen ja tuotekehityksen 
yksikkö, jonka toimintaan kuului alusta alkaen tiivis yhteys journalismin ammattikenttään ja myös 
tutkimukseen nivottu täydennyskoulutus. Yksikkö lyhensi myöhemmin nimensä Journalismin 
tutkimusyksiköksi (JTY), ja vuonna 2011 siitä tuli Journalismin, viestinnän ja median tutkimus-
keskus COMET. 
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