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TIIVISTELMÄ 
 

Kehittämishankkeen ”Jätehuoltoon liittyvän materiaalin tuottaminen opetuskäyt-
töön” tavoitteena oli tuottaa Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan 
opiskelijoille syyslukukaudella 2006 pidettävälle Jätehuollon opintojaksolle luento-, 
harjoitus- ja ryhmätyö- sekä laskuharjoitusmateriaali. Tavoitteena oli lisäksi arvioit-
taa materiaalin sisältö ja kurssin tehtävät opiskelijaryhmän avulla.  
 
Materiaalin työstäminen opintojaksolle oli haastavaa. Valmista opintomateriaalia ei 
ollut opintojaksolle saatavilla. Materiaalia tuotettaessa oli ennakoida, mitkä asiat 
alalta ovat tulevaisuudessa tärkeitä opintojaksolla olleille opiskelijoille. Työkenttä 
ympäristötekniikan insinööreillä on varsin laaja, eli heidän on saatava opintojensa 
aikana kokonaiskuva jätehuollosta ja siihen liittyvistä asioista. Myös opintojakson 
laajuus (3 op) asetti vaatimuksia materiaalin tuottamiseksi ja tiivistämiseksi. 
 
Opintojakson opetusmateriaalin soveltuvuutta testattiin opiskelijoille tehdyn kyselyn 
avulla. Kyselyn tuloksena (13 vastausta) saatiin opiskelijoilta yllättävän hyviä vasta-
uksia luentomateriaalin ja opintojakson sisällön edelleen kehittämiseksi. Opintojak-
son laajuus tulisi miettiä uudelleen oppilaitoksessamme. Aihe on tärkeä, ja myös 
oppijat haluaisivat sitä olevan enemmän kurssivalinnassa. Jos opintojakson laajuus 
säilyy nykyisellään, on tuotetun materiaalin sisältöä karsittava ryhmä- tai harjoitus-
työn osalta. Myös luentomateriaalia tulee kehittää edelleen, kalvoja selkeyttää ja 
asiaa tiivistää sekä päivittää ajankohtaiseksi aina vuosittain. Jatkossa pitäisi panostaa 
myös opintomonisteen kirjoittamiseen, tai mahdolliseen alan oppikirjan luomiseen. 
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1 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

 

Suomessa ei ole tällä hetkellä saatavina ammattikorkeakoulun jätehuollon opetuk-

seen suunnattua oppikirjaa. Kehittämishankkeeni tavoitteena oli tuottaa Mikkelin 

ammattikorkeakoulun syyslukukaudella 2006 pidettävälle Jätehuollon opintojaksolle 

luento-, harjoitus- ja ryhmätyö- sekä laskuharjoitusmateriaali. Tavoitteena oli lisäksi 

arvioittaa materiaalin sisältö ja kurssin tehtävät opiskelijaryhmän avulla. Tavoitteena 

on edelleen, että kehittämishankkeen tuotosta voitaisiin jatkossa hyödyntää Mikkelin 

ammattikorkeakoulun jätehuoltoon liittyvässä opetuksessa. Yksi kehittämishankkeen 

osatavoitteista oli hyödyntää Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus YTI:n 

tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia opetustyössä. 

 

Jätehuollon opintojakson opetusmateriaali tuotettiin ja testattiin syys-joulukuun 

2006 välisenä aikana. Opetettava ryhmä oli ammattikorkeakoulun kolmannen vuosi-

kurssin ympäristötekniikan opiskelijat. Joulukuussa 2006 toteutettiin opiskelijaryh-

mälle kysely (13) materiaalin ja harjoitusten toimivuudesta opetuksessa ja oppimis-

prosessissa opintojakson aikana. Kyselyn vastauksien avulla saatiin selville opetus-

materiaalien ja harjoitusten jatkokehittämistarpeet.  

 

Tämän kehittämishankkeen kirjallisuusosiossa on aluksi yleistä ammattikorkeakou-

lusta ja sen asettamista vaatimuksista opetustyölle sekä oppimisympäristöille. Lisäk-

si käsitellään opetusmenetelmiä ja oppimiskäsityksiä yleisellä tasolla. Opintojakson 

opintomateriaalia ei ole kokonaisuudessaan tämän työn liitteenä. Tämä kirjallinen 

tuotos on rajattu käsittelemään valintoja Jätehuollon opintojakson sisällöstä ja sen 

aihepiireistä sekä tuotetun materiaalin kehittämistarpeista tulevaisuudessa.  
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2 AMMATTIKORKEAKOULUN OPETUS- JA TUTKIMUSTYÖ 

2.1 Yleistä ammattikorkeakoulusta 

 

Vuonna 2003 uudistetun ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulujen 

perustehtävä on seuraava: ” Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän 

ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin näkökohtiin pe-

rustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön 

ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työ-

elämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Ammattikor-

keakoulut antavat ja kehittävä aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi 

ja vahvistamiseksi”. (Mikkelin ammattikorkeakoulu 2004, 3.) 

 

Uusi ammattikorkeakoululaki antaa hyvät edellytykset ammattikorkeakoulujen ke-

hittämiseen omaleimaisina korkeakouluina. Niiden tehtävät liittyvät työelämälähei-

sen korkeakouluopetuksen järjestämiseen ja kehittämiseen sekä opetusta palvelevaan 

ja työelämää sekä aluekehitystä tukevaan soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhön. 

(Opetusministeriö 2004, 44.) 

 

OECD:n suorittaman arvioinnin mukaan ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat 

ovat innovatiivisia ja työelämän kannalta tarpeellisia. Ammattikorkeakoulujen tut-

kinnoissa korostuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimukset. Opetuksen laatu-

tason kohottamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota yksilöllisiin opintosuunnitel-

miin, hyväksilukemiskäytäntöihin, opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapalveluihin 

sekä keskeyttämisten vähentämiseen liittyviin toimenpiteisiin. (Opetusministeriö 

2004, 44.) 

 

Ammattikorkeakoulut lisäävät opetuksessaan opiskelijoiden mahdollisuuksia yksi-

löllisiin ratkaisuihin opetussisältöjen suhteen. Opiskelijoille vahvistetaan henkilö-

kohtaiset opintosuunnitelmat, lisätään kesäaikaan toteutettavaa opetustarjontaa ja 

tarjotaan kaikissa koulutusohjelmissa mahdollisuus suorittaa vähintään 20 opinto-

viikkoa virtuaaliopintoina. Opettajakunnan rakenne ja koulutustaso on viime vuosi-

na kehittynyt myönteisesti. Jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota opettajien mah-

dollisuuksiin omaksua uusinta tietoa työelämän muutoksista ja kehittyvistä ammatti-
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käytännöistä. Opettajien ja työelämän yhteyksiä lisätään tarjoamalla kaikille opetta-

jille mahdollisuus osallistua ammattikorkeakoulun yhdessä työyhteisöjen kanssa 

toteuttamiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. (Opetusministeriö 2004, 55.) 

 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintorakenteissa on selviä eroja. Ammat-

tikorkeakoulussa opiskelija ei voi suoraan perustutkinnon jälkeen siirtyä suoritta-

maan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, vaan häneltä vaaditaan vähintään kol-

men vuoden työkokemus syklien välissä. Toinen selkeä ero liittyy aloituspaikkojen 

mitoittamiseen. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja ei ole 

yliopistojen maisteritutkintojen tavoin tarkoitettu kaikille ensimmäisen syklin tut-

kinnon suorittaneille. Aloituspaikkojen mitoituksen osalta tavoitteena on, että 

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa noin 20 % perustutkinto-

opiskelijoista. Ammattikorkeakoulututkintojen asema maamme korkeakoulujärjes-

telmässä on esitetty kuvassa 1. (Arene ry 2007, 12.) 

Kuva 1.  Ammattikorkeakoulututkintojen asema suomalaisessa koulutusjärjestel-

mässä kansallisen tutkintojen viitekehyksen luonnoksen mukaan (Arene ry 2007, 

12). 
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Ammattikorkeakouluissa oli vuonna 2003 nuorten tutkintoon johtavassa koulutuk-

sessa noin 108 000 opiskelijaa. Lisäksi aikuisopiskelijoita oli noin 22 000. Nuorten 

koulutuksen aloituspaikkoja oli samana vuonna noin 24 500. Opetusministeriön hal-

linnonalalla toimivan 29 ammattikorkeakoulun muodostama verkko kattaa koko 

maan. Ammattikorkeakoulut ovat pääosin alueellisia ja monialaisia korkeakouluja. 

Alueellisesta luonteesta johtuen niiden ylläpitäjät ovat useimmiten kuntia tai kun-

tayhtymiä. Joissakin tapauksissa kunnat ovat muodostaneet osakeyhtiöitä ammatti-

korkeakoulujen ylläpitämiseksi. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat joko kunnallisia 

tai yksityisiä. (Opetusministeriö 2004, 11 - 14.) 

 

Suomen korkeakoululaitos niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujenkin suhteen 

on rakennettu alueellisen peittävyyden periaatteen mukaisesti. Ammattikorkeakoulu-

uudistuksen yhtenä tavoitteena oli vahvistaa alueellista kehitystä ja pyrkiä vastaa-

maan alueellisiin korkeakoulutuksen tarpeisiin. Ammattikorkeakouluverkko ulot-

tuukin kaikkiin maakuntiin. Väestöltään suurissa maakunnissa toimii useita ammat-

tikorkeakouluja. Monissa maakunnissa ammattikorkeakouluverkko on alueellisesti 

hajautunut useisiin toimipisteisiin. Ammattikorkeakouluyksiköiden sijaintipaikka-

kuntia on kaikkiaan yli 80. Kuntapohjaisesti tarkastellen yksittäisten ammattikor-

keakoulujen toimipisteiden koot vaihtelevat alle 20 aloituspaikan yksiköistä suuriin 

tuhansien aloituspaikkojen keskittymiin. (Opetusministeriö 2004, 14.)  

 

2.2 Ammattikorkeakoulun ECTS-järjestelmä 

 

Suomen korkeakouluissa siirryttiin vuonna 2005 ECTS-opintopisteytyksen käyt-

töön. Pohjimmiltaan ECTS-järjestelmään siirtymisessä on kyse paljon syvällisem-

mästä muutoksesta kuin opintojen mitoitusjärjestelmän muutoksesta mekaanisia 

muuntokertoimia käyttäen. Järjestelmän kaksi keskeistä käsitettä ovat opiskelijan 

työmäärä ja koulutuksen tavoitteiden määrittäminen konkreettisina oppimistuloksina 

ja osaamisena. Voidaan siis puhua opiskelijalähtöisestä sekä oppimis- ja osaamispe-

rustaisesta järjestelmästä. Korkeakoulujen kannalta paljon mitoitusjärjestelmän 

muutosta haastavampi asia on opiskelijalähtöiseen ja oppimisprosessiperustaiseen 

toimintatapaan siirtyminen. ECTS-järjestelmän aito soveltaminen on edellyttänyt 

monissa koulutusohjelmissa toimintaorientaation muutosta opetussuunnitelmien 
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laadinnassa ja ennen kaikkea toiminnan käytännön toteutuksessa, esimerkiksi ope-

tusjärjestelyissä, ohjauksessa ja arvioinnissa. Opetusta ja oppimista ensisijaisesti 

ohjaavana tekijänä tulisi olla tavoitteellinen osaamisen kehittäminen eikä pelkkä 

tutkinnon suorittamiseen vaadittavien opintojaksojen suorittaminen. (Arene ry 2007, 

21.) 

  

Opetussuunnitelmien perusta on muuttumassa oppiainejakoisista, opetuksen lähtö-

kohdista rakennetuista suunnitelmista kohti ihmisen kokonaiskehityksen huomioimi-

seen ja ammatillisen kasvun tukemiseen perustuvia juonneopetussuunnitelmia. Am-

mattikorkeakoulussa tämä tarkoittaa opetussuunnitelmien joustavuuden, oppiainei-

den integroinnin, työelämäperustaisuuden ja opiskelijalähtöisyyden vahvistamista. 

Suunnittelun perustana on opiskelijan oppimisprosessi, jonka tueksi rakennetaan 

opiskelijoiden toimintaan liittyviä ja oppimista tukevia oppimistilanteita. Oppimis-

prosessiperustaisen suunnittelun lähtökohtina ovat tavoitteena oleva osaaminen sekä 

oppijan lähtötilanne prosessin alkaessa (kuva 2). Oppimisprosessi rakentuu edellä 

mainittujen lähtökohtien välille opetustilanteista, oppimistehtävistä, sekä ohjauksen 

ja arvioinnin muodostamista kokonaisuuksista. Oppimisprosessi on yksilöllinen ja 

yhteisöllinen prosessi, johon opettaja ja hänen käyttämänsä menetelmät vaikuttavat. 

Opettajan tehtävänä on oppimistilanteiden ja -ympäristöjen rakentamisella tukea 

sekä yksilöiden että yhteisöjen tuloksellisten oppimisprosessien syntymistä. (Arene 

ry 2007, 22.) 

 

Juonneopetussuunnitelmassa opetussuunnitelman rungon muodostavat koulutuksen 

tavoitteena olevat keskeiset osaamisalueet eli ydinkompetenssit. Osaamisjuonteet 

voivat ulottua läpi koko tutkinnon tai ne voivat rajoittua vain johonkin tutkinnon 

osaan. Mielekkään oppimisen ja opetussuunnitelman ymmärrettävyyden kannalta on 

tärkeää, että opinnot koostuvat riittävän laajoista työelämäperustaisista kokonai-

suuksista ja ne suunnitellaan vuositasolla loogisesti eteneviksi jatkumoiksi. Op-

piainejakoisessa jäsennyksessä opiskelijan oppimat asiat jäävät helposti irrallisiksi, 

ulkokohtaisiksi ja nopeasti unohtuviksi tiedoiksi ja taidoiksi, joita on vaikea liittää 

aiemmin opittuun. Myös kokonaisvaltaisen osaamisen näkökulma jää usein toissijai-

seksi, ja opiskelujen tavoitteena nähdään helposti vain vaadittavien opintojaksojen 

suorittaminen. (Arene ry 2007, 22.) 
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Kuva 2. Oppimisprosessiperustainen opetuksen suunnittelu (Arene 2007, 23). 

 

Erityisen tärkeää on, että opiskelun eri vaiheessa tapahtuva arviointi muodostaa joh-

donmukainen kokonaisuuden, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen 

saavuttamista. Kokonaisvaltaisen arviointisuunnitelman lähtökohtana ovat tutkinnon 

osaamisvaatimukset. Arviointi ei saa kohdistua pelkästään koulutusohjelmakohtai-

seen erikoisosaamiseen, vaan sen pitää tukea tasapuolisesti kaikkien osaamisaluei-

den kehittymistä. Vähintään lukuvuosittain arvioinnissa tulee paneutua osaamista-

voitteiden kokonaisuuteen ja tuotosten arvioinnin lisäksi myös oppimisprosessin 

arviointiin.  (Arene ry 2007, 23.) 

 

Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä täytyy miettiä, minkälainen opetussuun-

nitelman rakenne soveltuu parhaiten koulutusohjelman oppimistavoitteiden saavut-

tamiseen annetussa ajassa ja käytettävissä olevilla resursseilla. Ammattikorkeakou-

lun sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vaatimukset tulee myös ottaa huomioon opetus-

suunnitelmamallin valinnassa. Rakenteiltaan jäykät ja pirstaleiset opetussuunnitel-

mat vaikeuttavat esimerkiksi työelämäyhteistyötä. Toisaalta suuret koulutusohjelmi-

en väliset rakenteelliset erot opetussuunnitelmissa ovat merkittäviä esteitä monialai-

sen yhteistyön toteuttamisessa. (Arene ry 2007, 23.) 
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2.3 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 

 

Pedagoginen strategia ohjaa ammattikorkeakoulun perustutkintoon johtavan koulu-

tuksen, ammatillisten erikoistumisopintojen, jatkotutkintojen, avoimen ammattikor-

keakoulun opintojen sekä täydennyskoulutuksen suunnittelua, toteutusta ja arvioin-

tia. Pedagoginen strategia kuvaa yhteisiä pedagogisia toimintaperiaatteita ja määrit-

tää koulutuksen, opetuksen ja oppimisen kehittämistavoitteet sekä toimenpiteet. 

Strategia lisää opiskelijoiden tasa-arvoisia opiskelumahdollisuuksia. (Mikkelin am-

mattikorkeakoulu 2004, 5.) 

 

Pedagogisessa strategiassa 

1) kuvataan opetuksen, oppimisen ja opintojen ohjauksen yhteisiä toimintaperi-

aatteita ja määritellään kehittämistavoitteet ja toimenpiteet 

2) kehitetään ja varmistetaan ammattikorkeakouluopintojen pedagogista ja am-

matillista laatua 

3) ohjataan ammattikorkeakoulua kehittymään työelämän tarpeita ennakoivaksi 

ja työelämää kehittäväksi monialaiseksi oppivaksi organisaatioksi 

4) ohjataan oppimisympäristön kehittämistä 

5) syvennetään henkilöstön yhteisiä pedagogista näkemystä. 

 

Koulutusrakenteilla ja opetussuunnitelmilla ohjataan koulutuksen joustavuutta, mo-

nialaisuutta ja sisältöä sekä huolehditaan siitä, että koulutukset vastaavat työelämän 

tarpeita ja antavat tutkinnon suorittaneille valmiuksia toimia työyhteisön kehittäjinä. 

Koulutuksen tavoitteiden, sisältöjen ja toteutuksen perustana on työelämän kehitys-

haasteiden, mahdollisuuksien sekä alan arvo-, tieto- ja taitoperustan ymmärtäminen. 

(Mikkelin ammattikorkeakoulu 2004, 6.) 

 

2.4 Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemys ja -ympäristöt 

 

Oppiminen on koko eliniän kestävä prosessi. Opiskelu on opiskelijan aktiivista toi-

mintaa, jossa lähtökohtana ovat aikaisemmat tiedot ja taidot. Uusi oppiaines jäsen-

tää, muuttaa ja rakentaa uudelleen aikaisemmin omaksuttua. Tavoitteena on kriitti-

nen, ymmärtävä ja syvällinen asioiden omaksuminen ja taito käyttää oppimaansa 
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työelämän eri tilanteissa. Opiskelijalla on vastuu omasta oppimisestaan ja opintojen-

sa suorittamisesta. Häntä kannustetaan tavoitteelliseen oppimiseen, omatoimisuu-

teen, osallistuvuuteen, opiskelutaitojen kehittämiseen sekä tutkivaan ja kehittävään 

työotteeseen. Oppimisympäristö tukee kunkin alan ammattitaitovaatimusten mukai-

sen osaamisen omaksumista. Opettaja tukee opiskelijan itseohjautuvuuden ja yhteis-

toiminnallisuuden kehittymistä. Opettaja osaa käyttää monipuolisia opetus- ja työ-

menetelmiä sekä hänellä on valmiuksia ohjata opiskelijaa yksilöllisessä oppimispro-

sessissa sekä tiedon ja työtoiminnan yhteensovittamisessa. (Mikkelin ammattikor-

keakoulu 2004, 5.) 

 

Oppimisympäristön ja oppimismenetelmien valinnoilla edistetään opiskelijan oppi-

mista ja ammatillista kehittymistä.  Opiskelussa hyödynnetään avoimia oppimisym-

päristöjä. Käytetyt opetusmenetelmät ovat opiskelijaa monipuolisesti aktivoivia, 

oppimista tukevia ja ohjaavia. Opetuksessa käytetään hyväksi monipuolisesti tieto- 

ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. (Mikkelin ammattikorkeakoulu 

2004, 7). 

 

Koulutuksen tavoitteiden määrittely perustuu alan tietoperustan ja toimintakäytäntö-

jen ymmärtämiseen. Tavoitteiden määrittely pohjautuu tällöin tutkimustietoon ja 

tutkimukselliseen työotteeseen ammatillisista pätevyystaidoista ja niiden muuttumi-

sesta. Ammattikorkeakoulussa harjoitettu tutkimus- ja kehitystyö ovat opetuksessa 

sekä ammatillista osaamista tukevaa ja kehittävää. Palvelutoiminta edistää koulutuk-

sen ja yritysten sekä yhteisöjen vuorovaikutusta. Tavoitteena on mahdollistaa Mik-

kelin ammattikorkeakoulun ja/tai muun työelämän T&K -hankkeiden toimintojen 

sisällyttämistä opetussuunnitelmiin ja opetukseen. Osana opintoja voidaan suorittaa 

T&K -työtä palvelevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa kaikilla koulutusaloilla. Lisäk-

si tavoitteena on osaamisen siirtäminen T&K -hankkeista oppimisprosesseihin. Tut-

kimus- ja kehitystyö palvelee opetusta, tukee työelämää ja aluekehitystä.  (Mikkelin 

ammattikorkeakoulu 2004, 9.) 
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3 OPETUSMENETELMÄT JA -VÄLINEET 

 

3.1 Opettajan työ ja käyttöteoria  

 

Mitä opettajan työ, opettajuus, oikeastaan on? Opettajan työ on perinteisesti miellet-

ty pelkäksi opettamiseksi. Opettaja on kuitenkin uuden haastavan muutoksen edessä: 

ympäröivä yhteiskunta muuttuu ja sirpaloituu nopeasti ja asettaa uudenlaisia odotuk-

sia opettajan työlle. Jotta opettaja voisi kohdata muutoksen hedelmällisesti, hänen on 

hahmotettava ja pohdittava edessä olevia vaihtoehtoja. Tuleva opettajuus on muut-

tuvaa, kehittyvää, yhä enemmän yhteisöllistä yhteisvastuuta, jossa työn vaateisiin 

vastataan yhteisöllisinä osaamiskeskittyminä ja verkostoina. Opettajan työhön kuu-

luu yhä enemmän tulevaisuushakuisuus ja yhteiskuntasuuntautuneisuus. Tämä tar-

koittaa puolustautumisen sijasta rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa vallitsevia käytän-

töjä. Samalla se on opettajuuden uudistamista ja oppijan ohjaamista uudistamaan. Se 

on eettistä ajassa elävää kysymistä.  (Luukkainen 2005.) 

 

Viime vuosina on puhuttu paljon oppijakeskeisyydestä ja opiskelun itseohjautuvuu-

desta, siitä, että opiskelijat kasvavat asettamaan itselleen tavoitteita ja löytämään 

sopivat keinot niiden toteuttamiseen. Näkökulman suuntaaminen oppijaan itseensä 

ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että oppija jätettäisiin omaan rauhaansa rakenta-

maan taitoa, vaan on syytä uskoa, että opettajan rooli on merkittävä. Ihanteellisim-

millaan opettaja on ihminen, joka houkuttelee oppijasta esiin taidot ja auttaa eteen-

päin. (Kalaja & Dufva 2005, 62.) 

 

Opettajankoulutuksen tavoitteena tulisi olla opiskelijan oman henkilökohtaisen käyt-

töteorian rakentamisen ja "tieteellistämisen" käynnistäminen niin, että hän opettaja-

na toimiessaan perustaa vankkaan tietopohjaan, professionaaliseen tietoon sekä omi-

en uskomusten ja käytänteiden jatkuvaan tutkimiseen. (Silkelä & Väisänen 2000, 

138 - 139). Opettajan käyttöteoria tarkoittaa uskomuksia, joiden varassa opettaja 

ohjaa omaa työtään. Opettajan praktinen tieto tarkoittaa tietoa, jota opettaja käyttää 

opetustyössään ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Vaikka opettajan työ ra-

kentuu arkipäiväisille taidoille, niin se ei kuitenkaan pelkisty niihin. Opettajan prak-
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tinen tieto on luonteeltaan hyvin moninaista, ja sen teoreettinen käsitteellistäminen 

edellyttää monenlaisia käsitteitä. Opettajan praktinen tieto on kietoutunut hänen per-

soonaansa ja luonteenpiirteisiinsä. (Moilanen 1998, 73.)  

 
Luukkaisen (2005, 210) mukaan käyttöteoria rakentuu teoreettisesta perehtymisestä, 

työkokemuksesta, täydennyskoulutuksesta ja kollegiaalisesta reflektiosta. Opettajan 

ominaisia piirteitä ovat muun muassa päämärän ja oman kasvatusnäkemyksen muo-

dostaminen, asennoituminen ajattelun uudistamiseen, ammatilliseen kasvuun ja jat-

kuvaan oppimiseen omakohtaisen pohdinnan kautta sekä kollegiaalinen yhteistyö 

(Luukkaisen 2000, 74). 

 

Opetustyötä aloittelevan on vaikea hahmottaa opetusprosessin kokonaisuutta, koska 

siihen vaikuttavia tekijöitä on niin runsaasti. Ongelmana on ennen kaikkea työsken-

telyprosessin kokonaisuuden hahmottaminen, jonka seurauksena syntyy tavoiteltua 

oppimista. (Vuorinen 1998, 39.)  

 

Käytännön kasvatustyössä vaikuttaa aina myös kasvattajan oma niin sanottu käyttö-

teoria, joka voi olla esimerkiksi yhdistelmä erilaisista kasvatustieteen ope-

tus/oppimisnäkemyksistä sekä omista kokemuksista ja uskomuksista. Käyttöteoria 

voi olla tietoinen tai tiedostamaton. Se voi myös olla hyvin tai vähemmän hyvin 

toimiva. Tietoista käyttöteoriaa on helpompi kehittää ja monipuolistaa kuin tiedos-

tamatonta. (www.uku.fi 2006.) 

 

Oppiminen on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen tiedon, taidon ja tietämyksen ra-

kentamisen prosessi. Oppiminen perustuu aikaisempaan osaamiseen ja kokemukseen 

ja tapahtuu teoreettisen pohtimisen ja toiminnan vuorovaikutuksessa. Oppimista 

tapahtuu monilla eri tasoilla ja tavoilla, eri oppimistyyleillä ja erilaisissa ympäris-

töissä. Oppiminen jatkuu läpi elämän. Vastuu omasta oppimisesta kuuluu opiskeli-

jalle. Ammattikorkeakoulutus on luonteeltaan tavoitteellista, institutionaalista, tut-

kintoon johtavaa sekä osa eurooppalaista koulutusjärjestelmää. Koulutus on oppi-

mistavoitteiden, oppimiseen käytetyn ajan ja oppimiseen saatavan tuen osalta sään-

neltyä ja siitä saa todistuksen. (www.tpu.fi 2006.) 
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3.2 Erilaiset oppimiskäsitykset 

 
Erilaiset näkemykset opetuksesta ja oppimisesta perustuvat kasvatustieteen ihmiskä-

sitykseen ja -kuvaan. Kasvatustieteen näkemykset siitä, miten ihminen oppii ja mil-

laiset opetusmenetelmät ovat tarkoituksenmukaisia, ovat ajan myötä muuttuneet ja 

monipuolistuneet. Keskeinen muutos on ollut huomion siirtyminen opetuksen ohella 

myös oppimiseen. Esimerkiksi aikuisen ei nykyisin enää ajatella oppivan samalla 

tavalla kuin lapsi, saatikka kuin rotat, joita joskus on käytetty niin sanottu 

behavioristisissa oppimistutkimuksissa.  Nykyään vallitseva käsitys ihmisestä perus-

tuu pääasiassa humanistiseen psykologiaan, jossa ihminen nähdään aktiivisena, 

itseohjautuvana toimijana ja oppijana. Käsitys siitä, että ihminen on itseohjautuva 

vaikuttaa opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. (www.uku.fi 2006.) 

 

Konstruktivismi perustuu käsitykselle oppijasta aktiivisena tiedon muokkaajana sekä 

käsitykselle itse tiedon dynaamisuudesta. Konstruktivistisen käsityksen mukaan tie-

toa ei voida sellaisenaan välittää oppijalle, vaan oppija on aktiivinen tiedon konstru-

oija eli tietorakenteiden muodostaja oppimisprosessissa. Oppija tekee informaatiosta 

oman tulkintansa ja luo tiedon konstruktionsa aikaisempien tietojensa ja kokemus-

tensa pohjalta. Myös oppimistilanteen fyysiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat muo-

dostuvaan konstruktioon. Oppijan ajattelun aktiivisuus, tiedon käsittelytaidot sekä 

niitä ohjaavat metakognitiiviset taidot ovat konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

avainteemoja. (wwwedu.oulu.fi 2006.) 

 

Koska konstruktivismin mukaan oppiminen on yksilöllisen konstruointiprosessin 

tulos, opettajan tehtävä on luoda puitteet ja edesauttaa oppijan yksilöllisiä oppimis-

prosesseja. Opettaja on siis yksilön oppimisprosessien ohjaaja ja oman asiantuntija-

kulttuurinsa välittäjä. Hänen tehtävänsä on tukea oppijaa tämän omissa pyrkimyksis-

sä, edesauttaa metakognitiivisten taitojen kehittymistä ja suunnitella oppimisympä-

ristö sosiaalisilta ja fyysisiltä komponenteilta oppijan aktiivisuutta tukevaksi. Kon-

struktivistiseen näkemykseen perustuvia oppijan ohjaamisen muotoja ovat oppimis-

tehtävän mallittaminen, oppijan oikea-aikainen tukeminen ja oppijan ajattelun ref-

lektointi. (wwwedu.oulu.fi 2006.) 
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Kognitiivisen oppimisnäkemyksen mukaan jo havaintoja tehdessämme tulkitsemme 

ja valikoimme informaatiota, tietoisesti tai tiedostamatta. Tätä informaation vastaan-

ottoa ohjaavat niin sanotut sisäiset mallit (skeemat). Havainto saa enemmän tai vä-

hemmän mielekkään merkityksen, kun kytkemme sen aiemmin opittuun ja tulkit-

semme aiemman tietomme pohjalta. Esimerkiksi ammattitaitoinen lääkäri tai kätilö 

voi tunnistaa poikkeuksellisen ultraäänilöydöksen ja myös muistaa sen, maallikolle 

sama informaatio ei kerro mitään. Tällöin se todennäköisesti unohtuu tai sen löytä-

minen pitkäaikaisen muistin arkistosta ainakin huomattavasti vaikeutuu. Muistettava 

aines ei myöskään varastoidu yksittäisiksi tiedoiksi vaan sitä jäsennetään sisäisten 

kytkentöjen avulla laajemmiksi rakenteiksi. (wwwedu.oulu.fi 2006.) 

 

Behavioristisen näkemyksen vaikutus opetukseen korostaa opettajan toimintaa. 

Opettajan on osattava valita oikeat ärsykkeet saadakseen aikaan oikeat reaktiot eli 

toivottavaa käyttäytymistä ja sitten osattava palkita sitä sopivassa määrin. Opettaja 

on aktiivinen, oppija on passiivinen vastaanottaja. Oppiminen on sitä parempaa mitä 

enemmän "oikeita reaktioita" oppija muistaa ja tarvittaessa tuottaa. Ohjelmoitu ope-

tus on malliesimerkki behavioristiseen oppimisnäkemykseen perustuvasta opetuk-

sesta. (wwwedu.oulu.fi 2006.) 

 

3.3 Opetusmenetelmiä 

3.3.1 Opetusmenetelmiä ja -välineitä 

 
Perinteisessä luentomuotoisessa opetuksessa opettajan ja oppiaineksen merkitys on 

keskeistä. Opiskelija toimii passiivisena tiedon vastaanottajana. Oppimateriaali rajaa 

tarkasti aiheen ja asettaa tavoitteet oppimiselle. Tavoitteiden ja saavutusten välinen 

arviointi tapahtuu tentin muodossa. Kaikki edellä mainitut seikat tukevat behavioris-

tista oppimisen käsitystä. 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisia oppimis- ja opetusmenetelmiä ovat 

ongelmalähtöinen oppiminen (PBL, eli Problem Based Learning) ja tutkiva oppimi-

nen. Ongelmalähtöisessä oppimisessa ei lähdetä lukemaan ensin kaikkea alaan kuu-

luvaa ja sen jälkeen soveltamaan, vaan lähdetään suoraan ratkaisemaan jotakin to-
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dellista ongelmaa ja hakemaan siihen soveltuvaa kirjallisuutta. Samalla opitaan 

myös tiedonhakutaitoja, jotka ovat jo tänä päivänä erittäin tärkeitä taitoja. Tutkiva 

oppiminen on samanhenkinen menetelmä. Ideana on suhtautua kaikkeen kuin tutki-

ja. Tavoitteena on asettaa opittavana olevasta aiheesta mielekkäitä ja kiinnostavia 

kysymyksiä ja sitten ratkoa ne. Ongelmalähtöinen opetus muistuttaa käytännössä 

tieteellistä tutkimustyötä. Ongelmalähtöisen opetuksen pääasiallisena toimintamuo-

tona on se, että opiskelijat käyvät ryhmätöinä läpi suuren joukon konkreettisia, joko 

käytännön elämään ja/tai tieteelliseen tutkimukseen liittyviä ongelmia tai ilmiöitä eli 

tapauksia. 

 

Teema opetusmenetelmä on pedagoginen menetelmä, jossa koko oppimisprosessi 

käydään läpi yhden teeman tai aiheen pohjalta. Menetelmään liittyy keskeisesti pro-

jektiopetus sekä yhteistoiminnallinen opetus. Projektiopetuksessa ratkaistaan todel-

linen ongelmakokonaisuus vaiheittain. Yhteistoiminnallinen opetus tarkoittaa sitä, 

että teemaa työstetään tiimissä, jossa jokaisella on tarkoin määrätty tehtävä. Tavoit-

teena on positiivinen riippuvuus, joka edistää sosiaalisia taitoja ja kykyä työskennel-

lä ryhmässä. Teemaopetusmenetelmä sopii kaikille aloille, joissa voidaan työsken-

nellä konkreettisten teemakokonaisuuksien parissa.  

 

Yhtenä oppimismenetelmänä voidaan käyttää oppimispäiväkirjaa. Oppimispäiväkir-

jaan voidaan kirjoittaa merkittäviä oppimiskokemuksia, päivien tapahtumia, avoimia 

kysymyksiä ja arviointi omasta toiminnasta. Oppimispäiväkirjaa voi ohjeistaa hyvin 

monella eri tavalla. Oppimispäiväkirjoja voi kommentoida tai niiden pohjalta voi 

suunnata kurssia tai selvittää mitkä asiat vaativat kertausta. Oppimispäiväkirja voi 

olla kurssin mittainen tai se voidaan laatia osasta kurssia. Päiväkirjan voi kirjoittaa 

omalla ajalla tai opettajan varaamalla ajalla esimerkiksi opetustilanteen loppupuolel-

la. Kaikki opiskelijat eivät pidä oppimispäiväkirjoista, koska niiden tekeminen on 

työlästä ja joistakin voi tuntua turhalta kirjoittaa omia ajatuksia paperille. Kuitenkin 

kirjoittamisen kautta ihminen joutuu jäsentämään omia ajatuksiaan ja oppii samalla.  

 

Ryhmätyötä voidaan käyttää opetusmenetelmänä. Töiden onnistuminen riippuu osal-

listujien panostuksesta ja tehtävänannosta. Opetusryhmä jaetaan pienryhmiin, joille 

annetaan jokin tehtävä ja aikataulu. Ryhmät voivat pohtia samoja tai eri kysymyksiä. 
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Ryhmän lopputulos voidaan purkaa esimerkiksi raporttina, esitelmänä, opetus-

tuokiona tai keskusteluna. Ryhmän jäsenille voidaan antaa rooleja ja omia vastuu-

alueita. Ryhmän suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota työskentelyn suunnitte-

luun, tehtävänantoon, pienryhmätyöskentelyn työskentelymuotoihin ja toimintaan, 

tulosten raportointiin ja yhteenvedon tai johtopäätösten tekemiseen. Ryhmätyön 

avulla opiskelija oppii toimimaan ryhmässä ja voi hyödyntää ryhmän kykyä ratkoa 

ongelmia yhdessä. Hyvän oppimiseen tähtäävän ryhmätyön synnyttäminen on haas-

tavaa. Ryhmän toiminnan käynnistyminen voi viedä aikaa usein enemmän kuin sille 

on annettu. Ryhmän auttaminen yli omien käsitysten jakamisesta tiedon hankintaan 

ja kriittiseen analyysiin tarvitsee tukea ohjaajalta ja hyvää ohjeistusta.  

 

3.3.2 Verkko-opetus 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisessa strategiassa 2004 - 2008 esitetty op-

pimisnäkemys lähtee siitä, että oppiminen on koko eliniän kestävä prosessi. Opiske-

lu on opiskelijan aktiivista toimintaa, jossa lähtökohtana ovat opiskelijan aikaisem-

mat tiedot ja taidot. Opiskelijaa kannustetaan omatoimisuuteen, osallistuvuuteen, 

opiskelutaitojen kehittämiseen sekä tutkivaan ja kehittävään työotteeseen. Edelleen 

pedagoginen strategia asettaa tavoitteeksi sen, että opiskelussa hyödynnetään avoi-

mia oppimisympäristöjä, opetuksessa käytetään monipuolisesti hyväksi tieto- ja 

viestintätekniikan mahdollisuuksia ja käytetyt opetusmenetelmät ovat opiskelijaa 

aktivoivia, oppimista tukevia ja ohjaavia. (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 3 - 4.) 

 

Oppimisympäristö tarkoittaa paikkaa, tilaa, yhteisöä tai toimintakäytäntöä, jonka 

tarkoitus on edistää oppimista. Verkkopohjainen oppimisympäristö muodostuu pää-

sääntöisesti tekstistä, hypertekstirakenteista, mediasta (kuvat, video, ääni), linkeistä, 

keskustelualueista ja muista vuorovaikutuskanavista (sähköposti, chat). Se muodos-

tuu vasta kun teknisen ratkaisun, verkko-oppimisalustan, ympärille rakennetaan si-

sältö, oppimisprosessia tukevat opintojen ja opiskelun ohjausprosessit, tutorointi 

sekä monitahoiset vuorovaikutusprosessit etä- ja lähitapaamisineen. (Mikkelin am-

mattikorkeakoulu, 4.) 
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Tavoitteena on, että verkkoalustan (Moodle, WebCt) kautta opiskelija saa kaiken 

oleellisen opintojen suorittamiseen liittyvän tiedon. Näin sekä oppimispolkujen 

suunnittelu että opintojen ja työelämän rytmittäminen helpottuvat. Verkkoon raken-

netun keskustelufoorumin avulla opintotoimiston tiedonvälitys helpottuu ja opiskeli-

joiden välinen yhteydenpito myös etäjaksojen aikana mahdollistuu aiempaa parem-

min. 

 

Yhteisöllisyys on oleellinen osa opiskelua myös verkossa, jossa tietoa käsitellään ja 

rakennetaan kollektiivisesti. Verkossa useampi opiskelija pystyy työskentelemään 

saman ammatillisen teeman ympärillä tietoa jakaen ja uutta rakentaen. Parhaimmil-

laan tämä auttaa myös työelämäverkostojen rakentumista: samalla alalla, mutta eri 

työpaikoissa toimivat ihmiset vaihtavat kokemuksiaan. (Mikkelin ammattikorkea-

koulu, 5.) 

 

3.4 Opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen 

 

Opetusta ja oppimisympäristöjä kehitetään siten, että ne luovat yksilölle vankan pe-

rustan elinikäiselle oppimiselle ja persoonallisuuden kasvulle. Tavoitteen toteutumi-

nen edellyttää huomion kiinnittämistä sekä riittävän osaamisen ja oppimisvalmiuksi-

en että opiskelulle myönteisen elämänkatsomuksen ja motivaation kehittymiseen. 

Edelleen on huolehdittava tuki- ja ohjauspalvelujen riittävyydestä ja toimivuudesta. 

Oppimisympäristöjä kehitettäessä kiinnitetään huomiota opiskelun monipuolisuu-

teen ja laaja-alaisuuteen. (Opetusministeriö 2004, 16.) 

 

Opiskelussa hyödynnetään aiempaa enemmän myös virallisen koulutusjärjestelmän 

ulkopuolisia oppimisympäristöjä. Yhteistyötä kirjastojen kanssa kehitetään. Riittävät 

opitun tunnustamisen mekanismit edesauttavat yksilön mahdollisuuksia hyödyntää 

koulutuksen ulkopuolella opittua. (Opetusministeriö 2004, 16.) 

 

Yhteiskunnassa, työn organisoinnissa ja sen sisällössä tapahtuvat muutokset ovat 

keskeinen lähtökohta koulutus ja tutkimusjärjestelmän kehittämiselle. Toisaalta kou-

lutuksella ja tutkimuksella vaikutetaan keskeisesti yhteiskunnan ja työelämän kehi-

tykseen. Toimintaympäristössämme tapahtuvat yhä nopeammat muutokset edellyt-
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tävät koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen edistämistä 

edelleen. (Opetusministeriö 2004, 17.) 

 

Oppimisympäristöt ovat perinteisesti organisoituneet välittömän opettaja-oppija -

vuorovaikutuksen varaan. Tavanomaista on ollut myös erilaisten ryhmätöiden ja 

harjoitusten käyttö. Opetuksen ja oppimisen tuloksellisuutta on arvioitu ja mitattu 

kirjallisten kuulustelujen avulla. Valtaosa organisoidusta opetuksesta toteutetaan yhä 

edelleen näitä konventionaalisia menetelmiä käyttäen.   

 

Perinteisen lähiopetuksen rinnalle on viimeisten vuosien aikana kehitetty yhä moni-

puolisempia, joustavampia ja oppijakeskeisempiä opetuksen organisointitapoja. Etä-

opetus sinällään ei ole mikään uusi ilmiö, mutta kun se aikaisempina vuosikymme-

ninä toteutettiin pääasiassa "kirjekursseina" ja myöhemmin myös radion ja television 

välityksellä, ovat mahdollisuudet nyt lähes rajattoman tuntuiset. Organisointimuodot 

ja erilaiset opetuksessa ja opiskelussa käytettävät menetelmät ja välineet eivät ole 

toisiaan poissulkevia, vaan niitä voidaan käyttää tarpeen mukaan toisiaan (tai perin-

teistä lähiopetusta) täydentämässä ja tukemassa.   

 

Opettajan työssä ovat vahvistuneet asiantuntijatyön elementit, joissa vuorovaikutusta 

ja yhteistyötaitoja tarvitaan. Asiantuntijatyön muutoksen lisäksi vuorovaikutus liit-

tyy myös oppimiskäsityksen muutokseen. Oppimisen teoreettisessa jäsennyksessä 

on voimistunut näkemys, jonka mukaan yksilön sijasta huomio kohdistuu yhteisöi-

hin ja verkostoihin sekä näissä tapahtuvaan oppimiseen ja vuorovaikutukseen (kuva 

3). Näin jäsennettynä oppiminen voidaan nähdä yksilön tiedonhankintana, sosiaali-

sen vuorovaikutuksen kautta yksilöiden välillä tapahtuvana tai tiedon tuottamisena, 

joka tapahtuu välitysprosesseissa, joissa yhteisesti jaettuja toiminnan kohteita kehi-

tetään yhteistoiminnallisesti. (Opetusministeriö 2007, 20.) 
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Kuva 3. Osaamisen jakaminen, oppiminen ja vuorovaikutus (Opetusministeriö 2007, 

46). 

 

Koulutuksessa ja opetustyössä asiantuntijat erikoistuvat sekä osaamisensa että tehtä-

viensä kautta, ja tämä edellyttää yhteistyön lisäämistä muiden kanssa sekä kollego-

jen erityisalojen ja osaamisen tuntemista. Yhteisöllinen oppiminen, työtä koskevan 

hiljaisen tiedon käsittely ja jakaminen sekä tätä kautta uuden tiedon luominen suju-

vat, jos työyhteisön tai tiimin jäsenet tuntevat toistensa erityisalat ja -osaamisen. 

Ongelmien ratkaisemisessa näillä metataidoilla on merkitystä. (Opetusministeriö 

2007, 20 - 21.) 

 

Asiantuntijuuden yhteiskunnallinen ulottuvuus liittyy erityisesti kontekstisidonnai-

seen tai situationaaliseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan asiantuntijatehtäviin 

kehittymisessä olennaista ei ole niinkään opitun tiedon lisääntyminen kuin sosiaalis-

tuminen professionaaliseen kulttuuriin sekä oman ammatti-identiteetin kehittymi-

nen. Työelämän asiantuntijaksi kehitytään vähitellen asiantuntijayhteisön jäsenenä 

toimimalla substanssikokemuksen karttuessa. Hiljainen kokemuksen avulla hankittu 

tieto ja ”näkyvä” ammattitieto kasvattavat yksilön inhimillistä pääomaa, asiantunti-

jayhteisön jäsenyys sosiaalista pääomaa. (Opetusministeriö 2007, 21.) 
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4 JÄTEHUOLTO -OPINTOJAKSO 

 

Kehittämishankkeen opintomateriaali tuotettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun Jä-

tehuollon (T54B323) opintojaksolle, jonka laajuus oli kolme opintopistettä. Opinto-

jaksolle osallistui kolmannen vuosikurssin 12 opiskelijaa ja kaksi neljännen vuosi-

kurssin opiskelijaa. Kurssi toteutettiin syyslukukaudella 2006. 

 

Koko opintojaksolle asetettiin tavoitteeksi, että jakson jälkeen opiskelija tuntee jäte-

lainsäädännön sekä tärkeimmät yhdyskuntien jätehuoltotoiminnot. Opintojakso an-

taa valmiudet kuntien viranomaistehtäviin sekä perustiedot erilaisiin ympäristön 

suojelun ja jätehuollon kehittämistehtäviin.  

 

Opiskelijoiden tietämys jätehuollosta ennen opintojaksoa pohjautui lähinnä muilla 

opintojaksoilla opintomateriaalina olleeseen lainsäädäntöön. Oletuksena oli, että 

opiskelijat ovat kesäharjoittelunsa sekä työtehtäviensä aikana törmänneet aiheeseen. 

Jokaisella meistä kuluttajista on myös kuva jätehuollosta kotimme jätehuollon jär-

jestämisen tiimoilta. Jätteentuottaja eli kuluttajahan on vastuussa jätteen oikeanlai-

sesta alkupään lajittelusta. Opiskelijat olivat lisäksi suorittaneet opintojakson ”Ym-

päristötietous” ennen luennoille tuloa. 

 

4.1 Opintojakson oppisisältö 

 

Jätehuollon opintojaksolla annettiin lähiopetusta 40 tuntia. Lähiopetus järjestettiin 

lukujärjestykseen niin, että opetusta annettiin pääasiallisesti kerran viikossa kolmen 

oppitunnin kokonaisuuksissa. Opiskelijoiden omaa opiskelua olivat luentojen lisäksi 

ryhmä- ja harjoitustyö. Lisäksi opiskelijat perehtyivät alan kirjallisuuteen opintojak-

son moodle-sivuilta. Opintojaksolla opiskelijoiden työmäärä oli keskimääräisellä 

opiskelijalla 3 opintopistettä eli 79,8 tuntia. Taulukossa 1 on esitetty opintojakson 

aihepiirit oppitunneittain. 
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Taulukko 1. Opintojakson oppituntien aiheet.    

 

Pvm Oppitunnin aihe Pvm Oppitunnin aihe 
1. 31.8.06 Kurssin esittely ja opiskelijoiden 

yhteystiedot  
Jäte käsitteenä 
Taustaa nykyiselle jätehuollolle 

21. 12.10.06 
 

Ekskursio: Metsäsairila Oy, 
Oppimispäiväkirja 

2. 31.8.06 Jätealan lainsäädäntö, Sivu-
tuoteasetus 

22. 19.10.06 YT-messut 

3. 31.8.06 Jätelaki, jäteasetus, jätelain muu-
tokset 

23. 19.10.06 YT-messut 

4. 7.9.06 Kunnalliset jätehuoltomääräyk-
set 
Jätemäärät ja hyötykäyttö 
 Ominaispainoja 

24. 19.10.06 YT-messut 

5. 7.9.06 Ryhmätöiden aloitus: työskente-
ly kahden hengen ryhmissä 

25. 2.11.06 Ryhmätöiden purku 

6. 7.906 Laskuharjoitukset 1. 26. 2.11.06 Ryhmätöiden purku 
7. 14.9.06 Jäteastiat, keräys, kuljetus, käsit-

tely ja kierrätysjärjestelmät  
27. 2.11.06 Ryhmätöiden purku 

8. 14.9.06 Jätemaksutaksa 28. 9.11.06 Ryhmätöiden purku 
9. 14.9.06 Laskuharjoitukset 2. + laskuhar-

joituksen 3: 1. tehtävä 
29. 9.11.06 Laskuharjoitukset 4.  

 
10. 19.9.06 Jätteiden poltto 30. 9.11.06 Kaatopaikkatoiminta ja loppusi-

joitus, kaatopaikkavedet 
11. 19.9.06 Waste incineration technology    31. 16.11.06 Jätteiden määrän vähentäminen 

ja synnyn ehkäisy 
12. 19.906 Waste incineration technology    32. 16.11.06 Ongelmajätehuolto, Pilaantu-

neet maat, Erityisjätteet 
13. 28.9.06 Kompostointi ja mädätys 33. 16.11.06 Haja-asutusalueen jätevedet 
14. 28.9.06 Tuhkan käsittely 34. 23.11.06 Harjoitustyön palautus 

Kertausta kurssista ja kurssiar-
viointi 

15. 28.9.06 Laskuharjoitukset 3: 2. tehtävä 35. 23.11.06 Kertausta kurssista ja kurssiar-
viointi 

16. 5.10.06 Ryhmätöiden tekoa ja ohjausta 36. 23.11.06 Kertausta kurssista ja kurssiar-
viointi 

17. 5.10.06 Ryhmätyön 1. version esittely 37. 30.11.06 Tentti 
18. 5.10.06 Jaetaan harjoitustyön teko-ohje 38. 30.11.06 Tentti 
19. 12.10.06 Ekskursio: Metsäsairila Oy, 

Oppimispäiväkirja 
39. 30.11.06 Tentti 

20. 12.10.06 Ekskursio: Metsäsairila Oy, 
Oppimispäiväkirja 

40. 7.12.06 Tentin palautus 
Kurssiarvioinnin läpikäynti 

 

4.2 Opiskelun ja työskentelyn järjestely sekä arviointi 

 

Opintojakso toteutettiin luentoina ja laskuharjoituksina. Lisäksi tehtiin ryhmätyö 

sekä harjoitustyö. Opiskelijat tekivät harjoitustyön jätehuollon toiminnasta jollakin 

paikkakunnalla. Opintojakson opintomatkat kohdistuivat paikalliseen jätehuoltoyh-

tiöön ja alan messuille. 
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Luennot pidettiin pääasiallisesti normaalissa luokkatilassa. Teoriaosuudet pyrittiin 

järjestämään vuorovaikutteisena luokkaopetuksena, jolloin opiskelijat voivat esittää 

vapaasti aiheeseen liittyviä kysymyksiä opetuksen aikana. Myös opettaja yritti saada 

opiskelijoita aktivoitua kysymällä ja keskustelemalla. Luokkatilassa pidettyjen luen-

tojen lisäksi oppimisympäristönä oli käytössä moodle-verkkoympäristö.  

 

Ryhmätöiden avulla harjoituksiin saatiin eri näkökulmia, opittiin ryhmätyöskentely-

taitoja ja purettavien harjoitustöiden määrää saatiin tiivistettyä ja työskentelyä siten 

tehostettua. Ryhmätöiden avulla opiskelijat käsittelivät opintojaksoon kuuluvan ai-

healueen. Ryhmätyöt liittyivät jonkin jätemateriaalin elinkaaren, määrien ja hyödyn-

tämisen, käsittelemisen sekä loppusijoituksen selvittämiseen. Opiskelijat oppivat 

näin ryhmätyön avulla jonkun materiaalin kiertokulun raaka-aineesta loppusijoituk-

seen. 

 

Paikalliseen jätehuoltoyhtiöön tehdyn opintomatkan avulla oli tarkoitus, että opiske-

lijat saavat käytännössä kokea luennoilla opetettuja asioita. Opiskelijat tekivät vie-

railusta itselleen oppimispäiväkirjan. Vierailukäynnin pohjalta tuli kysymyksiä myös 

tenttiin ja oppimispäiväkirja toimi kurssikirjallisuutena vierailun osalta.  

 

Opintojakson kirjallisuutta olivat muun muassa jätelaki ja jäteasetus, luentomateri-

aali, ryhmätöiden tuotokset ja laskuharjoitukset. Tämän työn liitteeksi ei ole koottu 

oppituntien opetusmateriaalia. Liitteenä 1 on esimerkki yhdelle oppitunnille tuote-

tuista luentokalvoista. 

  . 

Opintojakson oppilaan oppimisen arviointi koostui tentistä (60 %), ryhmätyöstä (20 

%) ja harjoitustyöstä (20 %). Oppimista arvioitiin myös laskuharjoituksien yhtey-

dessä. Ryhmätöiden yhteydessä opiskelijat opponoivat myös toistensa ryhmätöiden 

tuotoksia.  

 

4.3 Moodlen käyttö opintojakson aikana 

  

Opintojakson aikana käytettiin moodle -verkko-oppimisympäristöä. Moodlesta opis-

kelijat saivat tulostettua päivää ennen luentoja opintomateriaalin luennoille. Lisäksi 
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moodleen oli koottu opetettavan aiheen kohdalle aihetta koskevaa täydentävää kir-

jallisuutta. Opiskelijat myös palauttivat ryhmätyönsä moodleen. Oppimisympäristö 

pyrittiin rakentamaan selkeäksi siten, että opiskelijoiden olisi helppo löytää sieltä 

luentokertaan liittyvä kokonaisuus. 

 

Kuvassa 4 on esitetty näkymä moodleen rakennetusta aiheiden 1 - 3 sisällöstä. En-

simmäisenä kohtana oli kurssin aikataulu ja alustava sisältö. Toisena kohtana oli 

yleistä tietoa kurssista, joka sisälsi opintojakson tarkennetun kuvauksen. Kolmante-

na kohtana oli ensimmäisen luentokerran luentomateriaali (oppitunnit 1 - 3) ja täy-

dentävä kirjallisuus. 

 

 

 

Kuva 4. Moodlen näkymät aiheista 1 - 3. 

 

Aihe neljä oli varattu ryhmätöille ja niiden palautustilaksi. Aihealueet 5 ja 6 sisälsi-

vät luentokertojen materiaalin, kirjallisuuden ja muita ohjeita. Aihealueiden 4, 5 ja 6 

sisältö on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Moodlen näkymät aiheista 4 - 6. 

 

Oppimisympäristöön rakennetut kohdat 7 - 14 sisälsivät opintojaksoon liittyviä luen-

topäivien luentomateriaalin, laskuharjoituksia, kirjallisuutta, ryhmätöiden esitysajat 

sekä ajo-ohjeita ekskursio kohteeseen Metsäsairila Oy:n. Moodlesta löytyi myös 

opintojakson palautteen tulokset. Kuvassa 6 on esitetty kohtien 7 - 14 sisältö. 
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Kuva 6. Moodlen näkymät aiheista 7 - 14. 
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5 OPINTOMATERIAALIN KEHITTÄMISTARPEET 

 

5.1 Opiskelijoiden käsityksiä opintomateriaalista 

 

Opintojakson loppupuolella 23.11.2006, teetettiin opiskelijoille kysely, minkä tar-

koituksena on kehittää edelleen Jätehuolto-opintojakson opetusmateriaalia. Osa ky-

symyksistä kohdentui myös yleiseen kurssin kehittämiseen, opetusmenetelmiin sekä 

kurssin mielenkiintoisuuteen.  

 

Kysymyksiä oli tarkemmin kohdistettu laskuharjoitusten, harjoitustyön, ryhmätöiden 

ja luentomateriaalin arviointiin. Kysymyssarjat sisälsivät myös avoimia kysymyksiä. 

Myös opiskelijoiden omaa arviointia opintojaksolle osallistumisesta ja oppimisesta 

arvioitiin. Kysely on liitteenä 2. 

 
Opintojaksokyselyyn vastasi opintojaksolle osallistuneista 14 opiskelijasta 13 hen-

keä. Seuraavaksi on esitetty yhteenveto opiskelijoiden vastauksista ja avoimista vas-

tauksista kysymyksittäin.  

 

Ensimmäiseen yleiseen kurssinarviointiin liittyvään kysymykseen 13 opiskelijasta 

vastasi 12 henkeä. Opiskelijoista 100 %:n mukaan kurssin opetussuunnitelma on 

käyty läpi ja on saanut riittävästi ohjausta ja opetusta. Kysymyksen perässä oli myös 

yksi avoin vastaus ”ohjeet välillä hieman epäselviä”. Taulukossa 2 on koottuna lisää 

vastauksia yleiseen kurssinarviointiin liittyen.  
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Taulukko 2. Yleiseen kurssinarviointiin liittyvät vastaukset (kysymyksiin vastasi 13 

henkeä). 

 5 ka (3,58) 
 

1 

Olen opetussuunnitelman toteutumiseen erittäin tyytyväinen 3,54 erittäin tyytymätön 

Opetuksen sisältöön  erittäin tyytyväinen 3,54 erittäin tyytymätön 

Opettajan asiantuntemukseen erittäin tyytyväinen 4,15 erittäin tyytymätön 

Opettajan opetus/esitystaitoon erittäin tyytyväinen 3,77 erittäin tyytymätön 

Opetusmenetelmiin erittäin tyytyväinen 3,23 erittäin tyytymätön 

Oppimateriaaliin erittäin tyytyväinen 3,38 erittäin tyytymätön 

Tiloihin ja laitteisiin erittäin tyytyväinen 3,46 erittäin tyytymätön 

 5 ka (3,56) 
 

1 

Kurssin mielenkiintoisuus Erinomainen 3,69 Huono 

Kurssin hyödyllisyys Erinomainen 3,69 Huono 

Tiedon soveltaminen Erinomainen 3,31 Huono 

Jaettu materiaali Erinomainen 3,54 Tarpeeton 
       
 

Seuraavaksi opiskelijat vastasivat laskuharjoituksiin, harjoitustyöhön, ryhmätöihin ja 

luentomateriaaliin liittyviin kysymyssarjoihin. Taulukossa 3 on esitetty vastauksien 

yhteenveto. 

 

Taulukko 3. Kysymyksen ”Laskuharjoitusten, harjoitustyön, ryhmätöiden ja luento-

materiaalin arviointi” vastaukset (kysymyksiin vastasi 13 henkeä). 

 5 ka (3,07) 1 

Ryhmätyön opastus ja tehtävänanto erinomainen 3,15 heikko 

Ryhmätyön tarpeellisuus oppimisen kannalta erinomainen 3,23 heikko 

Ryhmätöiden sisältö erinomainen 3,46 heikko 

Harjoitustyön opastus ja tehtävänanto erinomainen 3,15 heikko 

Harjoitustyön tarpeellisuus oppimisen kannalta erinomainen 2,92 heikko 

Laskuharjoituksien sisältö erinomainen 2,77 heikko 

Laskuharjoituksien tarpeellisuus oppimisen kannalta erinomainen 2,77 heikko 

Luentomateriaalien sisältö erinomainen 3,77 heikko 

Luentomateriaalin tarpeellisuus oppimisen kannalta erinomainen 3,85 heikko 

Moodlen käytön tarpeellisuus erinomainen 2,31 heikko 

Moodlen käytön opastus erinomainen 2,38 heikko 
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Opiskelijoilta tiedusteltiin seuraavaksi ryhmätöiden, harjoitustöiden ja laskuharjoi-

tuksien tekemiseen kulunutta aikaa. Vastaukset heidän mielipiteistään on esitetty 

taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Opiskelijoiden (13 henkeä) mielipiteet ryhmä- ja harjoitustöiden sekä 

laskuharjoitusten tekemiseen kuluneesta ajasta. 

 

Ryhmätöiden tekemiseen kului aikaa                                                        [%] 

Aivan liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään 15,38 

Liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään 38,46 

Sopivassa suhteessa luentojen kanssa 46,15 

Liian vähän, jolloin tehtävät olivat liian yksinkertaisia 0 

Liian vähän, jolloin asia jäi epäselväksi 0 

Harjoitustyön tekemiseen kului aikaa                                                       [%] 

Aivan liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään 0 

Liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään 61,54 

Sopivassa suhteessa luentojen kanssa 38,46 

Liian vähän, jolloin tehtävät olivat liian yksinkertaisia 0 

Liian vähän, jolloin asia jäi epäselväksi 0 

Laskuharjoitusten tekemiseen kului aikaa                                               [%] 

Aivan liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään 0 

Liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään 16,67 

Sopivassa suhteessa luentojen kanssa 83,33 

Liian vähän, jolloin tehtävät olivat liian yksinkertaisia 0 

Liian vähän, jolloin asia jäi epäselväksi 0 
 
 

Avoimeen kysymykseen ”Mitkä ovat mielestäsi ryhmätyön ja harjoitustyön kehittä-

mistarpeet?” vastattiin seuraavasti: 

• Ei ryhmätöitä enää ainakaan tässä vaiheessa vain niitten tekemisen takia… 

• Yksi ryhmä- tai harjoitustyö 3 op:n riittää, töitä muillakin kursseilla 

• Töistä oppii paljon, mutta työllistävät paljon. Ehkä yksi kirjallinen työ riittää, 

varsinkin jos pidetään vielä kurssista tentti. 

•  Ryhmä- ja harjoitustöiden sivumäärät olisivat voineet olla toisinpäin. 
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• Jompikumpi pois, liikaa hommaa 3 opintopisteen eteen tai harjoitustyön si-

vumäärä ainakin pienemmäksi. Töitä muistakin aineista ja ne kärsivät, kun 

yhdessä aineessa vaaditaan liikaa. 
 

Kysymyksiin ” Mitkä ovat mielestäsi luentomateriaalin kehittämistarpeet? Tarvi-

taanko mielestäsi opintojaksolle oma luentomoniste?” saatiin seuraavat vastaukset: 

• Luentomateriaali ja kurssin sisältö oli melko laaja verrattuna opintopisteisiin. 

• Ehdottomasti materiaali valmiiksi ennen luentoja 

• Kyllä tarvitaan, materiaalit ennen luentoja 

• Materiaalit opiskelijoille ennen luentoja 

• Luentomateriaalin määrä tulisi suhteuttaa saatavien opintopisteiden määrään 

• Kyllä tarvitaan. Kehittämistarpeena, että materiaalia voisi tiivistää, mutta lu-

ennoilla käytäisi yhtä tarkasti asiat. 

• Matsku oli hyvä ja erittäin selkeä. Alussa materiaali tuntui todella laajalta, 

mutta materiaalin johdonmukaisuus auttaa todella. 

• Ehkä luentomoniste on hyvä olla. Luentomateriaalia on paljon, ehkä hitusen 

liikaa. Ajatellen paperin määrää..  

• Olisihan se mukava, jos materiaali olisi ennen kyseistä luentoa -> mukavam-

pi seurata ja pystyy myös tekemään muistiinpanoja ja muita merkintöjä. 
 

 

”Tuo esiin kehittämisideoita moodle-oppimisympäristöön liittyen” kohtaan saatiin 

kaksi vastausta: 

• Sinne ei niin paljon materiaalia 

• Ei oikeastaan mielipidettä 

 

Kahden seuraavan avoimen kysymyksen ”Olivatko opintojakson tutustumiskäynnit 

Metsäsairila Oy:n jäteasemalle ja YT-messuille hyödylliset oppimisesi kannalta? 

Tukiko oppimispäiväkirjan kirjoittaminen oppimistasi?” vastaukset on koottuna alla: 

• Metsäsairila oli 

• Ekskursiot olivat hyviä  

• kyllä. kyllä 

• oli mielenkiintoista ja oli paljon hyötyä  
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• YT-messut todella huonot, vaikka kivaa oli  

• Hyvä nähdä käytäntöä 

• Ei kyllä  

• Oli hyödyllisiä ja mielenkiintoisia. Päiväkirja tuki oppimistani  

• Oli hyödyllistä. 

• Kyllä. Oppimispäiväkirjasta en tiedä 

• Ne olivat mukavia, piristivät. Oppimisen kannalta messut olisivat voineet ol-

la tehokkaammat ts. oma aktiivisuus siellä. 

• Oli ihan hyödylliset, mutta Metsäsairilaan oltaisiin voitu tutustua tarkemmin 

paikanpäällä. 
 

Seuraavaksi tiedusteltiin opiskelijoiden mielipidettä jätehuollon opetuksen laajenta-

misesta opetuksessa ”Onko mielestäsi nykyinen opintopistemäärä sopiva jätehuollon 

opettamiselle tutkintoosi liittyen? Perustele valintasi.” 

• Opintopistemäärä on liian vähäinen kurssin sisältöön verrattuna. 

• Sopiva on. 

• Liian vähän pisteitä tiedon määrään nähden 

• Jätehuoltoa käsitellään kyllä muillakin kursseilla. Riippuu mihin koulutusoh-

jelmaan menos -> ELINTARVIKE puoleen, eli ei niin tarpeellinen. Itseä 

kiinnostaa enemmän ympäristöasiat, joten myös jäteasiat. 

• Voisi varmaankin olla enemmän, liikaa asiaa yhteen kurssiin. 

• Voisi olla jätettä enemmän -> nyt tulee liikaa asiaa näille opintopisteille 

• Ei ole. Ainakin kolminkertaisesti tulisi nostaa jätehuollon opintopistemäärää. 

3 op on liian suppea määrä, koska jätehuollon tietoa tarvitaan tulevassa työs-

sämme. 

• Aika oli tiukilla. Asiaa oli paljon ja tieto todella hyödyllistä. Soisi, että jäte-

huoltoa olisi enemmän. 

• En tiedä 

• Ei. Mielestäni opintopistemäärää tulisi lisätä jätehuollon osalta, jotta asiaan 

voitaisiin paneutua huolella ja ajan kanssa. Tämä on mielestäni ajankohtai-

nen ja tärkeä aihealue. 
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• Jätehuoltoa voitaisiin painottaa ehkä enemmän opetuksessa. 3 op kurssi on 

ehkä liian "pieni", suppea. -> jotta asioihin voitaisiin perustua perusteellises-

ti. 
 

Yleiseen kehittämiskohtaan saatiin kaksi vastausta. Avoin kysymys oli seuraavan-

lainen ” Kirjaa ylös yleisiä kehittämistarpeita opintojaksolle”. Alla on esitetty vasta-

ukset. 

• Aikas paljon materiaalia, jota ei saa edes etukäteen tutkittavaksi -> ahdistaa, 

kun ei tiedä kurssikokonaisuutta 

• Selkeämmät kokonaisuudet, sisältö suhteutettuna opintopisteisiin 

 

Opiskelijoiden pyydettiin arvioimaan myös omaa työpanostaan opintojaksolle. Vas-

taukset on esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Kysymyksen ”Arvioi omaa työpanostasi” vastaukset. 

 5 ka (3,58) 1 

Miten paljon panostit saavuttaaksesi opintojaksolle 

asetetut tavoitteet? hyvin paljon 3,62 en juuri mitään 

Missä määrin omaksuit opintojakson sisällön? erittäin hyvin 3,38 en juuri ollenkaan 

Osallistumiseni hyödyllinen 4,00 tarpeeton 

Keskustelin aiheesta luentojen ulkopuolella hyvin paljon 3,31 en juuri ollenkaan 

      

 

Opiskelijoilta kysyttiin myös heidän osallistumistaan opetukseen. Opiskelijoista 

92,31 % vastasi, että on osallistunut opetukseen 70 % tai enemmän. Loput opiskeli-

joista (7,69 %) vastasivat, että olivat osallistuneet opetukseen 50 - 69 %:sti. Lopuksi 

opiskelijat antoivat vielä risuja ja ruusuja opintojaksoon liittyen. Mielipiteet olivat 

seuraavanlaiset:  

• hyvä oli 

• liikaa asiaa opintojakson laajuuteen nähden 

• Työmäärä oli ja koemateriaalia oli liikaa. Näihin opintopisteisiin nähden. 

Aika stressaava opintojakso. 

• Mukava ope. 
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• Sain hyvät eväät jatkoon, tarpeellista tietoa tuli opittua. Reipas ja selkeä 

opettaja. 

• Mukavat nykyaikaiset opetusvälineet, mutta ehkä liian työläs kurssi. Opetta-

jan asiantuntevuus on plussaa. 

• Ehkä liikaa hommaa 3 opintopisteen eteen. Opetus on kyllä mielenkiintoista 

ja asiantuntevaa. 

 

5.2 Opintomateriaalin kehittämisnäkökohdat 

5.2.1 Luentomateriaali  

 

Luentomateriaalin työstäminen opintojaksolle oli haastavaa. Valmista opintomateri-

aalia ei ollut saatavilla. Materiaalia tuotettaessa oli osattava ennakoida, mitkä asiat 

alalla ovat tulevaisuudessa tärkeitä opintojaksolla olleille oppilaille. Työkenttä ym-

päristötekniikan insinööreillä on varsin laaja, eli heidän on saatava opintojensa aika-

na kokonaiskuva jätehuollosta ja siihen liittyvistä asioista. Luentomateriaalissa käsi-

teltiin pääteemoittain yleistä asiaa jätehuollosta, lainsäädäntöä, jätemääriä, kierrätys-

tä, logistiikkaa, jätteiden polttoa, kompostointia, mädätystä, sivutuotteiden käsitte-

lyä, kaatopaikkatoimintaa, jätteiden synnyn ehkäisyä, ongelmajätehuoltoa, pilaantu-

neita maita ja haja-asutusalueen jätevesiä. Pyrin hyödyntämään luentomateriaalin 

työstämisessä työtehtävieni aikana Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus 

YTI:ssä T&K -hankkeissa saamaani osaamista, ja niiden aikana tehtyä julkaisutyötä. 

 

Opetusalue oli siis laajahko. Käsittelin jätehuollon opintojaksolla laajasti alan ken-

tässä, jotta opiskelijat tulevassa työelämässään hallitsisivat edellä mainitut aiheet 

edes käsitteinä. Lähtökohtana oli siis tiivis ja intensiivinen opintojakso. 

 

Opintojakson luentomateriaali onnistui mielestäni kohtalaisen hyvin. Panostin tällä 

kertaa kalvomateriaalin tuottamiseen, ja opintomoniste on opintojaksolle vielä te-

kemättä. Luentomateriaalin sisällöstä oppilaat antoivat arvosanan 3,77 ja sen tarpeel-

lisuudesta oppimisen kannalta 3,85.  

 



 34

Jatkossa luentomateriaalia tulisi karsia ja sijoittaa osa materiaalista opintomonistee-

seen. Oppilaat kommentoivatkin avoimissa kysymyksissä, että luentomateriaali oli 

laaja opintopisteisiin nähden. Oppilaat kommentoivat myös, että haluavat luentoma-

teriaalin itselleen jo opintojakson alussa. Tämä ei ollut syksyllä mahdollista, koska 

tein materiaalin viikoittain seuraavalle luentokerralle. Jatkossa on ehkä osittain 

mahdollista jakaa materiaali etukäteen, tosin materiaalia on päivitettävä vuosittain 

aina ajankohtaiseksi. 

 

5.2.2 Ryhmä- ja harjoitustyö 

 

Opintojakson ryhmätyön aikana opiskelijat tutustuivat jonkin jätemateriaalin kierto-

kulkuun kehdosta hautaan. Tavoitteena oli, että opiskelija saa näkemyksen jonkin 

jätejakeen elinkaaresta kuluttajalta loppusijoitukseen, hyötykäyttöön ja jatkojalos-

tukseen. Tarkoituksena oli myös, että he tuottavat ryhmätöidensä avulla osan opinto-

jakson oppimateriaalista. Töiden tekemiseen varattiin kolme opintojakson luentotun-

tia. Työt myös esitettiin luentojen aikana. Yksi tärkeä ryhmätyön sivussa tuleva oppi 

oli työn esitys, koska oppilaat joutuvat tulevaisuudessa työtehtävissään esittelemään 

asioita muille ihmisille ja olemaan esillä. 

 

Ryhmätyön opastukseen ja tehtävän antoon tulisi jatkossa varata enemmän aikaa. 

Toisaalta oppilaat eivät jaksaneet keskittyä opastuksen aikaan muuhun kuin ryhmi-

ensä jäsenten pohdintaan. Jatkossa tulee myös kertoa oppilaille entistä selkeämmin, 

miksi tehdään jokin ryhmätyö, nyt kaikki eivät kokeneet ryhmätyötä tärkeänä oman 

oppimisen kannalta.  

 

Ryhmätyön maksimi pituus oli ohjeistettu viideksi sivuksi. Oppilaista 15,38 % kui-

tenkin näki, että työn tekemiseen meni aivan liikaa aikaa suhteessa kokonaisopinto-

viikkomäärään. Oppijoista 38,46 % näki, että aikaa kului liikaa suhteessa kokonais-

opintoviikkomäärään ja 46,15 %:n mukaan aikaa kului sopivassa suhteessa luentojen 

kanssa. 

 

Harjoitustyössä opiskelija valitsi jonkin yrityksen tai kunnan ja kokosi tietoa sen 

nykyisistä jätehuoltomääräyksistä (yhdyskuntajätehuollon osalta), kerättävistä jäte-
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jakeista (esim. sekajäte, biojäte, paperi, pahvi), jätejakeiden vuotuisista määristä 

sekä hyötykäyttö- ja loppusijoituskohteista. Lisäksi tuli selvittää tulevaisuuden 

suunnitelmat jätehuollon osalta. Työn laajuus oli viisi - kahdeksan sivua. Tavoittee-

na oli, että opiskelija ymmärtää mitä luennoilla käydyt asiat tarkoittavat käytännössä 

jossakin yrityksessä tai kunnassa.  

 

Harjoitustyötä ei nähty kovinkaan hyväksi oman oppimisen kannalta. Sen tekemi-

seen kului 61,54 % mukaan liikaa aikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään. 

Loppujen mukaan aikaa oli suhteessa sopivasti luentojen kanssa. Tulevaisuudessa 

harjoitustyön tehtävänantoa ja tavoitetta tulee selkeyttää. 

 

Luulen, että jatkossakin ryhmä- ja harjoitustöiden laajuudet ovat sopivia. Ryhmä-

työn tekemiseen tulee vaan varata jatkossa useampi luentotunti. Jos opintojakso säi-

lyy jatkossakin kolmen opintopisteen laajuisena, tulee sieltä poistaa ryhmä- tai har-

joitustyö. Näin opintojakso saadaan tasapainoon. Jos opintojakson opintopistemäärä 

laajenee tulevaisuudessa, ovat ryhmä- ja harjoitustyöt hyvä säilyttää. Näin oppijat 

oppivat toimimaan ryhmissä sekä tekemään myös yksilöllisiä selvityksiä. 

 

5.2.3 Laskuharjoitukset 

 

Opintojakson laskuharjoitukset pidettiin luentojen aikana. Laskuharjoitukset eivät 

välttämättä olleet aina laskutehtäviä, vaan niissä saatettiin kerrata edellisen luento-

kerran asioita. Laskuharjoitukset toteutettiin myös välissä ryhmätöinä. Laskeminen 

on erittäin tärkeä asia insinööritieteissä, kuten asioiden suuruusluokkien ymmärtä-

minen sekä looginen ajattelu. Myös jätehuoltoon liittyvissä työtehtävissä käytetään 

apuna laskemista. 

 

Oppilaat antoivat laskuharjoituksen sisällölle arvosanan 2,77 ja näkivät niiden tar-

peellisuuden oppimisen kannalta olevan arvosanaltaan 2,77. Laskuharjoituksiin ku-

lui 16,67 %:n mukaan liikaa aikaa ja 83,33 %:n mukaan aikaa oli sopivassa suhtees-

sa luentoihin nähden. Jatkossa laskuharjoituksen sisältöä tulee kehittää edelleen niin, 

että niissä käydään läpi vielä konkreettisempia asioita. Mielestäni jatkossa laskuhar-

joituksiin tulisi myös varata aiempaa enemmän aikaa. 
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5.2.4 Moodle ja yritysvierailut 

 

Opintojaksolla oli käytössä oppimisympäristönä luokkatilassa pidettävien luentojen 

lisäksi moodle. Oppilaille lisättiin luentomateriaali ja muu kirjallisuus moodleen. He 

myös palauttivat ryhmätyönsä moodleen. Oppilaat pystyivät tutustumaan luentoma-

teriaaleihin ja tulostamaan tarpeelliset materiaalit sieltä jo ennen luentoja. 

 

Opintojakson alussa oppilailta tiedusteltiin, että haluaisivatko he opastusta moodlen 

käyttöön. Oppijat ilmoittivat, että eivät tarvitse erityistä opastusta moodlen käyttöön. 

Kehittämiskyselyssä kuitenkin nousi esiin, että moodlen käytön opastusta olisi tar-

vittu (arvosana 2,38). Jatkossa opintojaksoilla on varattava yksi oppitunti moodlen 

käytön opastukseen. Luulen, että näin oppilaat näkevät sen käytön myös tarpeelli-

semmaksi, nyt tulos oli vain 2,31. Oppilailla ei oikeastaan ollut kehittämisideoita 

moodlen käyttöön. Yksi toi esiin, että ei sinne niin paljon materiaalia. Mielestäni 

oppimisympäristössä pitää olla jatkossakin tausta kirjallisuutta. 

 

Opintojakson tutustumiskäynneistä Metsäsairila Oy:n jäteasema oli varsin onnistu-

nut. Oppilaat saivat siellä tutustua teorialuennoilla käytyihin asioihin käytännössä. 

Tutustumiskäynnin jälkeen oppilaat tekivät oppimispäiväkirjan ja se nähtiin hyödyl-

liseksi oman oppimisen kannalta. Oppimispäiväkirjasta saatu tuki näkyi myös tentti-

en vastauksissa. Jatkossakin opintojaksolla on hyvä tehdä vierailu jollekin jätease-

malle tai alan yritykseen. 

 

YT-messut eivät ehkä olleet niin oppimista tukevia, koska olivat varsin suppeat. 

Lisäksi näytteilleasettajat suhtautuivat opiskelijoihin varsin kriittisesti. Kovinkaan 

moni opiskelija ei saanut messuilta materiaalia ryhmätyöhönsä. Tosin messut voivat 

joskus olla antoisia työpaikkojen haussa, joten jatkossa tiedusteltava oppilaiden in-

toa käydä opintojakson aikana alan messuilla. 
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Kehittämishankkeen ”Jätehuoltoon liittyvän materiaalin tuottaminen opetuskäyt-

töön” tekeminen oli oman oppimiseni ja opettajuuteni kannalta erittäin antoisaa. 

Sain hyödyntää omaa T&K -osaamistani jätehuollon saralta opetuksessa. Työ opetti 

minua arvostamaan opettajan työtä. Luentomateriaalin työstäminen ja luentojen pi-

täminen oli erittäin aikaa vievää ja haasteellista oman päivätyön ohessa.  

 

Sain opiskelijoilta hyviä vastauksia luentomateriaalin ja opintojakson sisällön edel-

leen kehittämiseksi. Opintojakson laajuutta tulisi miettiä uudelleen oppilaitokses-

samme. Aihe on tärkeä, ja myös oppijat haluaisivat sitä olevan enemmän kurssiva-

linnassa. Jos opintojakson laajuus säilyy nykyisellään, on todennäköisesti harjoitus-

työ jätettävä väliin jatkossa. Myös luentomateriaalia tulee kehittää edelleen, kalvoja 

selkeyttää ja asiaa tiivistää sekä päivittää ajankohtaiseksi aina vuosittain. Jatkossa 

pitäisi panostaa myös opintomonisteen kirjoittamiseen, tai mahdolliseen alan oppi-

kirjan luomiseen. 

 

Tarkoituksena on, että hyödynnän jatkossa kehittämishankkeen aikana tuotettua ma-

teriaalia jätehuollon opetukseen liittyvien tehtävien parissa. Toivon, että saan opettaa 

jatkossakin oppilaitoksessamme jätehuoltoa, jolloin voin jatkaa materiaalin eteen-

päin kehittämistä. Voin myös hyödyntää osaa materiaalista muiden oppilaitoksien 

opetustyössä tai T&K -hankkeissa pidettävissä yrityskoulutuksissa. 

 

Kehittämishanke ja siihen liittyvä luennot olivat aimo harppaus omassa opettajuuden 

ammatillisessa kehittymisessä. Se antoi monipuolisen kuvan opettajana olemisesta ja 

haasteellisesta T&K -työn ja opetustyön yhdistämisestä oppilaitoksessamme. Näillä 

eväin on hyvä jatkaa eteenpäin oman opetustyön ja ammattialan kehittämistä ja ke-

hittymistä. 
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Liite 1 Esimerkki luentokalvoista 

 
 

 

 



 41

 
 

 

 

 

 

 



 42

 
 

 

 

 

 

 



 43

 

 



 44

Liite 2 Opintojaksoarviointi  
 

Yleinen kurssiarviointi    
    

  kyllä ei  
Kurssien opetussuunnitelma on käyty läpi      

Sain riittävästi ohjausta ja palautetta       

    

 5  1 

Olen opetussuunnitelman toteutumiseen erittäin tyytyväinen   erittäin tyytymätön

Opetuksen sisältöön  erittäin tyytyväinen   erittäin tyytymätön

Opettajan asiantuntemukseen erittäin tyytyväinen   erittäin tyytymätön

Opettajan opetus/esitystaitoon erittäin tyytyväinen   erittäin tyytymätön

Opetusmenetelmiin erittäin tyytyväinen   erittäin tyytymätön

Oppimateriaaliin erittäin tyytyväinen   erittäin tyytymätön

Tiloihin ja laitteisiin erittäin tyytyväinen   erittäin tyytymätön

    

 5  1 

Kurssin mielenkiintoisuus Erinomainen   Huono 

Kurssin hyödyllisyys Erinomainen   Huono 

Tiedon soveltaminen Erinomainen   Huono 

Jaettu materiaali Erinomainen   Tarpeeton 
 
 
 
 
 

Laskuharjoitusten, harjoitustyön, ryhmätöiden ja luentomateriaalin arviointi 
 5  1 

Ryhmätyön opastus ja tehtävänanto erinomainen   heikko 

Ryhmätyön tarpeellisuus oppimisen kannalta erinomainen   heikko 

Ryhmätöiden sisältö erinomainen   heikko 

Harjoitustyön opastus ja tehtävänanto erinomainen   heikko 

Harjoitustyön tarpeellisuus oppimisen kannalta erinomainen   heikko 

Laskuharjoituksien sisältö erinomainen   heikko 

Laskuharjoituksien tarpeellisuus oppimisen kannalta erinomainen   heikko 

Luentomateriaalien sisältö erinomainen   heikko 

Luentomateriaalin tarpeellisuus oppimisen kannalta erinomainen   heikko 

Moodlen käytön tarpeellisuus erinomainen   heikko 

Moodlen käytön opastus erinomainen   heikko 
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Ryhmätöiden tekemiseen kului aikaa 

Aivan liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään   

Liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään   

Sopivassa suhteessa luentojen kanssa   

Liian vähän, jolloin tehtävät olivat liian yksinkertaisia   

Liian vähän, jolloin asia jäi epäselväksi   

  

Harjoitustyön tekemiseen kului aikaa 

Aivan liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään   

Liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään   

Sopivassa suhteessa luentojen kanssa   

Liian vähän, jolloin tehtävät olivat liian yksinkertaisia   

Liian vähän, jolloin asia jäi epäselväksi   

  

Laskuharjoitusten tekemiseen kului aikaa 

Aivan liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään   

Liikaa suhteessa kokonaisopintoviikkomäärään   

Sopivassa suhteessa luentojen kanssa   

Liian vähän, jolloin tehtävät olivat liian yksinkertaisia   

Liian vähän, jolloin asia jäi epäselväksi   
 

Mitkä ovat mielestäsi ryhmätyön ja harjoitustyön kehittämistarpeet? 

    

    

    

    
 

Mitkä ovat mielestäsi luentomateriaalin kehittämistarpeet? Tarvitaanko 

mielestäsi opintojaksolle oma luentomoniste?   

    

    

    

    
 

Tuo esiin kehittämisideoita moodle-oppimisympäristöön liittyen. 
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Olivatko opintojakson tutustumiskäynnit Metsäsairila Oy:n jäteasemalle ja YT-messuille hyödylliset 
oppimisesi kannalta? 

Tukiko oppimispäiväkirjan kirjoittaminen oppimistasi? 

  

  

  

  
 

Onko mielestäsi nykyinen opintopistemäärä sopiva jätehuollon opettamiselle 

tutkintoosi liittyen? Perustele valintasi. 

  

  

  

  
 

Kirjaa ylös yleisiä kehittämistarpeita opintojaksolle: 

    

    

    

    
 

Arvioi omaa työpanostasi    
 5  1 

Miten paljon panostit saavuttaaksesi opintojaksolle ase-
tetut tavoitteet? hyvin paljon   en juuri mitään 
Missä määrin omaksuit opintojakson sisällön? erittäin hyvin   en juuri ollenkaan
Osallistumiseni hyödyllinen   tarpeeton 

Keskustelin aiheesta luentojen ulkopuolella hyvin paljon   en juuri ollenkaan
 

Osallistuin opetukseen noin  

alle 10 %   
10-29 %   
30-49 %   
50-69 %   

70 % tai enemmän   
 
RISUJA JA RUUSUJA OPINTOJAKSOON LIITTYEN  
      
      
      
 
Kiitos vastauksestasi!   

 


