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TIIVISTELMÄ 
 
 
Kehittämishankkeena suunniteltiin ja järjestettiin Yrityksen lähiverkot –opintojakso 
tutkivan oppimisen opetusmenetelmällä. Aikaisemmin pidetyllä vastaavalla opinto-
jaksolla oli ongelmaksi muodostunut liiallinen teoreettisuus ja sen myötä mielen-
kiinnon lopahtaminen. Tämän vuoksi valittiin käytettäväksi opetusmenetelmä, jonka 
uskottiin motivoivan opiskelijoita sekä pitävän mielenkiintoa yllä koko opintojakson 
ajan. 
 
Tutkivan oppimisen opetusmenetelmään tutustuminen tapahtui kirjallisuuskatsauk-
sen kautta. Monet luetuista kirjoista olivat opetusmenetelmän kehittäjien kirjoitta-
mia. Kirjallisuudesta poimittiin mukaan sellaisia tutkivan oppimisen opetusmuotoja, 
joiden uskottiin soveltuvan Yrityksen lähiverkot –opintojakson toteuttamiseen. 
 
Opintojakson opetus pidettiin kolmen lähitunnin jaksoissa. Yhteensä lähiopetustun-
teja oli 40. Kokemusten mukaan tutkiva oppiminen soveltui hyvin tämän tyylisen 
opintojakson opetusmenetelmäksi. Opetuksen suunnitteluvaiheessa oli kohtalaisen 
helppo kehitellä tutkimustehtäviä, joiden avulla opintojakson asiat tuli käytyä läpi. 
Lähes kaikki tehtävät oli kehiteltävä itse, koska valmiita tehtäviä ei oikeastaan ollut 
olemassa. Joitakin tietokoneella tehtäviä verkkoasetuksia päästiin harjoittelemaan 
valmiita käyttöjärjestelmälle tehtyjä tehtäviä hyväksi käyttäen. 
 
Palautteessa lähes kaikki opiskelijat vastasivat myöntävästi kysyttäessä opetusmene-
telmän soveltuvuudesta opintojakson opetukseen. Lopputuloksena syntyneiden ra-
porttien laajuudesta ja monipuolisuudesta voitiin päätellä, että oppimista oli tapahtu-
nut. Opiskelijat antoivat positiivista palautetta varsinkin siitä, että itse tekemällä 
mielenkiinto ja motivaatio säilyivät koko opintojakson läpi. 
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1 TAUSTAA 

 

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen suunnittelu lähti liikkeelle aiheen valin-

nasta. Aiheen valinta oli muhinut mielessäni jo koko ensimmäisen opiskeluvuoden 

ajan. Monenlaisten ideoiden pyörittely päässä ja paperillakin johti aiheen lopulliseen 

valintaan vasta loppukesällä 2006. Kehittämishankkeen lähtökohdat ovat täysin it-

sekkäät. Haluan kehittää vaikeaksi opetettavaksi havaitun opintojakson opetusta. 

 

Näin kehittämishankkeen työnimeksi muotoutui Uutta potkua lähiverkojen opetuk-

seen – Tutkiva oppiminen Yrityksen lähiverkot – opintojakson opetusmenetelmänä. 

Aikaisemmat kokemukset osoittivat, että opintojaksoon kaivataan potkua uudenlai-

sesta opetusmenetelmästä, jossa opiskelijat itse tutkivat asioita ja menetelmiä. 

 

Tutkiva oppiminen opetusmenetelmänä on kiinnostanut minua opettajankoulutuksen 

alusta asti ja tämän kehittämishankkeen avulla minun on tarkoitus oppia käyttämään 

sitä enemmänkin opetuksessa. Menetelmästä kertovien ja sitä esittelevien lähteiden 

mukaan tutkiva oppiminen tarkoittaa opetuksen organisoimista uudelleen siten, että 

oppiminen tähtää ymmärtämiseen, ilmiöiden selittämiseen. Oppiminen tapahtuu 

ongelmanratkaisuna, omien ennakkokäsitysten tietoisen pohtimisen kautta. 

 

Tutkivan oppimisen toteuttaminen on melko vaativaa ja vie varmasti enemmän aikaa 

kuin perinteinen opiskelu. Tämä edellyttää, että opintokurssiin sisältyviä asioita 

asetetaan tärkeysjärjestykseen ja kohdistetaan opetus- ja oppimistoiminta kaikkein 

keskeisimpiin käsitteisiin ja ajatuksiin. (Hakkarainen ym. 1999, 14.) 

 

Ammattikorkeakoulussa on puhuttu paljon ns. ydinainesanalyysistä, jonka tehtävänä 

on auttaa opettajaa hahmottamaan opettamansa aiheen tietojen ja taitojen väliset 

hierarkiat ja yhteydet sekä suhteuttamaan nämä opiskelijan oppimisaikaan, tutkinto-

vaatimukseen ja opetussuunnitelmaan. Tutkivan oppimisen opetusmenetelmässä 

huomiota pyritään kohdistamaan nimenomaan näihin keskeisiin käsitteisiin tai pe-

rustaviin ideoihin, joten senkin vuoksi tämän opetusmenetelmän käytännön kokeilu 

on erittäin tärkeää. Yrityksen lähiverkot -opintojakson ydinainesanalyysi on osa ke-

hittämishanketta. Uskomuksena on, että kun kehittämishankkeen aikana suunnitel-
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laan perusteellisesti yksi opintojakso tämän opetusmenetelmän mukaan, tulee sitä 

jatkossa käytettyä helpommin myös muiden opintojaksojen opetusmenetelmänä. 
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2 TUTKIVA OPPIMINEN OPETUSMENETELMÄNÄ 

 

Yliopisto- ja korkeakoulu-opetusta on yritetty kehittää monin eri innovatiivisin me-

netelmien viimeisen reilun vuosikymmenen aikana. Kai Hakkarainen, Kirsti Lonka 

ja Lasse Lipponen aloittivat tutkivan oppimisen mallin kehittämisen 1990-luvulla. Se 

oli tarkoitus olla yksi vastausvaihtoehto yliopisto- ja korkeakouluopetuksen kehittä-

misen haasteisiin. (Lindblom-Ylänne ym. 2003, 64.) 

 

Tutkivan oppimisen mallissa perusperiaatteena ja lähtökohtana on ajatus, jonka mu-

kaan opiskelijan tulee itse ohjata omaa oppimistaan asettamalla omia kysymyksiä, 

muodostamalla omia käsityksiä ja etsimällä näiden kautta syvempää tietoa ja osaa-

mista. Tärkeäksi asiaksi tutkivan oppimisen mallissa on nostettu myös aidot tutki-

musongelmat eli pyritään siihen, että opiskelijat itse muodostavat tutkimusongelmat, 

joihin lähdetään hakemaan vastauksia. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että opettaja 

johdattelisi opiskelijoita ongelmien löytämisessä ja ratkaisupolun pään hahmottami-

sessa. Opettajan on hyvä omaksua ajatus siitä, että opiskelijoiden löytämät ratkaisut 

voivat olla yllättäviä. Tämä tuo opetukseen varmasti uusia näkökulmia, joten sitä ei 

kannata pelätä. (Hakkarainen ym. 2004.) 

 

2.1 Tutkiva oppiminen insinööritieteissä? 

 

Tämän päivän ammattikorkeakoulun opetuksessa ei voida enää lähteä liikkeelle sel-

laisesta oletuksesta, että insinööriaineiden opetus olisi jotenkin staattisen tiedon vä-

littämistä opiskelijoille. Kuten monilla elämän alueilla niin myös insinöörien, ja eh-

kä varsinkin juuri insinöörien, työssä tieto muuttuu tai syvenee ja uutta tietoa syntyy 

koko ajan tietotulvaksi asti. Jotta insinööri pystyisi tuloksekkaasti toimimaan tieto-

työntekijänä, tulee hänellä olla kehittyneet tiedolliset taidot, kuten taito asettaa on-

gelmia, luoda ja etsiä ilmiöille selityksiä, kehitellä tiedosta uusia kokonaisuuksia, 

verrata erilaisia käsityksiä keskenään ja arvioida niiden tueksi esitettyjä todisteita ja 

perusteluja. 
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Insinöörin kannattaa opetella tutkimustyöhön heittäytymistä ja havaita, miten asioi-

den konkreettinen ja käytännöllinen kokeilu opettaa (Hakkarainen ym. 2004, 17). 

Halu kartuttaa näitä taitoja johti päätökseen tutkivan oppimisen opetusmenetelmään 

tutustumisesta ja sen käyttämisestä lähiverkkojen opetuksessa. 

 

2.2 Tutkivan oppimisen periaatteita 

 

Lähdekirjallisuuteen tutustuminen on osoittanut, että tutkivan oppimisen taustalla 

olevien periaatteiden tunteminen on tärkeää, jotta opetuksen suunnittelu sen mukaan 

voisi onnistua. Lähdeteokset ovat myös kohtalaisen hyvin havainnollistaneet, kuinka 

tutkivaa oppimista voidaan toteuttaa käytännössä. Tutkivan oppimisen toteuttamisen 

sanotaan olevan melko vaikeaa, mutta uskon, että kun menetelmään tutustumiseen ja 

opetuksen suunnitteluun on tarpeeksi aikaa, voidaan toteutuksessa päästä jo ensim-

mäiselläkin kerralla kohtalaiseen tulokseen. Uuden vuosituhannen uudet teknologian 

kehitystrendit vaativat opetuksen muuttamista nykyaikaisemmaksi, jotta opiskelijat 

selviytyisivät monimutkaisessa tietoyhteiskunnassa. Kehityshankkeen aluksi tässä 

kappaleessa käydään läpi tutkivan oppimisen pääperiaatteet. 

 

Tutustuttaessa tutkivan oppimisen periaatteisiin, päätavoitteena on hahmottaa sitä, 

kuinka oppimiseen ja opettamiseen liittyviä ilmiöitä tulisi hahmottaa ja käsitteellis-

tää tavalla, joka tukee laadukkaampien oppimistulosten saavuttamista. Pelkkien pe-

riaatteiden tunteminen ei vielä kuitenkaan riitä, vaan jokaisen oppiaineen ja oppi-

misprojektin yhteydessä on erikseen pohdittava, miten tutkivaa oppimista voidaan 

toteuttaa juuri siinä aineessa ja millainen on esimerkiksi tietotekniikan rooli oppi-

misprosessissa. (Hakkarainen ym. 1999, 6.) 

 

Tutkiva oppiminen on lyhyesti sanottuna prosessi, jossa tietojen omaksuminen ei 

tapahdu valmiina opettajalta tai oppikirjasta, vaan oppija ohjaa itse omaa oppimis-

taan asettamalla ongelmia, muodostamalla omia käsityksiään ja selityksiään sekä 

hakemalla tietoa itsenäisesti ja rakentamalla näin syntyneestä tiedosta laajempia ko-

konaisuuksia. Tärkeä ajatus tässä kokonaisuudessa on myös se, että tutkimusprosessi 

jaetaan oppimisyhteisön sisällä, jolloin ryhmän jäsenten välinen jatkuva vuorovaiku-

tus tukee hyvien oppimistulosten saavuttamista. (Hakkarainen ym. 1999, 7.) 
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2.3 Prosessimalli 

 

Tutkivan oppimisen mallia on kehitelty jatkuvasti. Tässä esitelty malli on hyväksi 

havaittu, kun opetuksessa voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi tieto- ja viestintätek-

niikan tarjoamia keinoja tiedon etsimiseen ja sisäistämiseen. Seuraavassa kuviossa 

on esitelty koko tutkivan oppimisen prosessi yhtenä kuvana, jotta kokonaisuuden 

hahmottaminen osatekijöiden summana olisi mahdollista. Katso kuvio 1. 

 

 
Kuvio 1. Malli tutkivan oppimisen osatekijöistä ja vaiheista (Hakkarainen ym. 1999, 13). 

2.3.1 Kontekstin luominen 

Kontekstin luominen tarkoittaa sitä, että opiskeltava asia sidotaan kyseisen tieteen-

alan merkityksellisiin kysymyksiin tai asiantuntijoiden ratkaisemiin todellisiin on-

gelmiin. Samalla muodostetaan yhteys opiskelijoiden omiin kokemuksiin ja aikai-

semmin opittuihin asioihin. Tällä on motivoiva vaikutus. Se auttaa opiskelijaa ym-

märtämään opiskeltavien asioiden merkityksiä ja soveltamaan opittua omassa ympä-

ristössään. 

 

Parhaat tulokset saadaan usein, kun kontekstin luonnilla yhdistetään opiskeltava 

asia, opiskelijoiden omat mielenkiinnon kohteet sekä aikaisemmin opitut asiat koko-

naisuudeksi. (Collin ym. 2003.) 
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2.3.2 Ongelmien asettaminen 

Tutkittavilla ongelmilla on hyvin tärkeä kognitiivinen arvo tutkivan oppimisen me-

netelmässä. Tämän vuoksi koko oppimisprosessia tulisi ohjata ongelmia asettamalla. 

Tieteellistä tietoa opiskellaan edelleen useimmiten valmiiksi jäsenneltynä ja kirjan 

tai opettajan määrittelemissä valmiissa paketeissa. Tällöin opiskelu voi tapahtua 

täysin ilman alkuperäisen ongelman hahmottamista tai ymmärtämistä. 

 

Tieteellinen tutkimustyö tai asiantuntijatyö on kuitenkin lähes aina ongelmanratkai-

sua. Valmistuakseen mahdollisimman hyvin asiantuntijatyöhön opiskelijan on hyvä 

jo opiskeluaikana käydä läpi useita ongelmanratkaisuprosesseja, joissa opitaan työs-

kentelyn vaiheet sekä monipuolisten tieto- ja viestintäteknologian tarjoamien tie-

donhakukanavien hyväksikäyttäminen. 

 

Jotta tutkiva oppiminen onnistuisi, tulee ongelmat asettaa niin, että ne ovat opiskeli-

joille sopivan haasteellisia ja ajattelutyötä vaativia. Jos ongelmat ovat liian helppoja 

tai vaikeita, motivaatio saattaa kadota. Tutkivan oppimisen näkökulmasta on kes-

keistä asettaa ymmärtämisen tarpeesta syntyviä ongelmia. Tällaiset ongelmat ovat 

usein sellaisia, joissa yhdistyy aiemmin opittu asia ja uusi asia miksi- ja miten-

kysymyksillä. (Hakkarainen ym. 1999, 15.)  

 

2.3.3 Työskentelyteorioiden luominen 

Tässä tapauksessa opiskelijoiden omilla työskentelyteorioilla tarkoitetaan ilmiölle 

tai asialle aikaisemman osaamisen pohjalta tehtyjä selitysmalleja. Ne voivat olla 

arvauksia, hypoteeseja eli olettamuksia, selityksiä tai tulkintoja. Keskeisenä tavoit-

teena pidetään sitä, että opiskelijat tuovat omat intuitiiviset käsityksensä ja tulkin-

tansa muiden tietoon ja pohdinnan kohteiksi. Tässä opiskelijoita täytyy rohkaista ja 

heille tulee kertoa menettelyn päämäärä. Tavoitteenahan on näin oppia tiedostamaan 

ero oman käsityksen ja uuden informaation välillä. 

 

Uusia asioita pyritään selittämään joko niin että selitetään, miten aikaisempi käsitys 

oli väärä tai miten uusi opittu asia syventää aikaisemmin opittua. Selittämisen kogni-

tiivinen arvo perustuu selittämisen ja ymmärtämisen väliseen yhteyteen. Sanotaan, 

että ihminen ymmärtää asian vasta, kun hän pystyy selittämään sen. 
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Tutkivassa oppimisessa opiskelijoita ohjataan tuottamaan asteittain uutta tietoa ja 

uusia selityksiä. Asioiden selittäminen auttaa liittämään yhteen uusia opittuja asioita 

ja sitomaan ne aikaisemmin opittuun sekä selittämään niillä aikaisemmin opittujen 

asioiden vääriä käsityksiä. Tiedon syvällinen omaksuminen edellyttää oppijalta ak-

tiivista työskentelyä. On etsittävä tietoa, pyrittävä löytämään merkitysyhteyksiä ja 

muodostettava suurempia tietokokonaisuuksia. Hyviä ja toimivia tapoja tiedon hah-

mottamiseen ja itselleen selittämiseen ovat kirjoittaminen ja piirtäminen. Oppimista 

voidaan tehostaa esimerkiksi selittämällä uusia asioita ryhmän jäsenille. (Hakkarai-

nen ym. 1999, 16-17.) 

 

2.3.4   Kriittinen arviointi 

Kriittisellä arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijat arvioivat kriittisesti omien 

tutkimusprojektiensa edistymistä ja samalla asettavat uusia tavoitteita kokonaisuu-

den parantamiseksi. Kriittisen arvioinnin tulee olla rakentavaa. Tavoitteena on kiin-

nittää huomiota puutteellisuuksiin ja epäkohtiin, joita pitää jatkossa muokata tai pa-

rantaa. 

 

Opiskelija ideoivat ryhmissä ja tuottavat uusia ajatuksia prosessin eteenpäin viemi-

seksi. Samalla mietitään, mitkä ideat parantavat kokonaisuutta ja mitkä eivät tuota 

lisäarvoa eli voidaan jättää pois. Tässä hyvänä apuvälineenä voidaan käyttää jotain 

verkko-oppimisympäristöä, jossa kaikilla on mahdollisuus tutustua toistensa tuotok-

siin ja arvioida niitä kriittisesti. (Collin ym. 2003.) 

 

2.3.5 Syventävän tiedon etsintä 

Tutkivan oppimisprojektin tarkoituksena on uuden ymmärryksen ja tiedon synnyt-

täminen. Tämän vuoksi kiinteä osa tutkivan oppimisen menetelmää on uuden syven-

tävän tiedon etsintä. Tietoa voidaan etsiä monenlaisista tietolähteistä kuten tieteelli-

sestä ja ammattikirjallisuudesta, sähköisistä lähteistä, asiantuntijoiden haastatte-

luista, kokeiden tekemisestä ja tutkimusaineiston kokoamisesta. Edelleen keskeistä 

on vastaaminen opiskelijoiden itse muodostamiin kysymyksiin. 
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Kun tietolähteestä löydetään vastauksia, kirjataan vastaukset omin sanoin selityksinä 

aiemmin muodostetuille ongelmille. Tietoa etsittäessä korostuu taito arvioida löyde-

tyn tiedon luotettavuutta. (Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus.) 

2.3.6 Tarkennettujen ongelmien asettaminen 

Kuten aiemmin mainittiin, on tutkiva oppimisprosessi asteittain syvenevä tutkimus-

prosessi. Alussa on yksi tai useampia epätarkkoja kysymyksiä tai ongelmaryppäitä, 

jotka tutkimuksen edetessä lähtevät selviämään. Monimutkaisia ongelmia ei pysty 

selvittämään pintapuolisella tiedonhaulla eikä yhden kerran etsinnällä. Opiskelijoille 

tulisi opettaa tiedonhakua, jossa ei tyydytä yhteen löydettyyn materiaaliin, vaan py-

ritään vertailemaan eri lähteistä saatua tietoa ja muodostamaan niistä oma selitys 

kullekin asialle. Edelleen täytyy pitää mielessä lähteen luotettavuuden kriittinen ar-

viointi. (Hakkarainen ym. 1999, 19.) 

 

Kun alussa asetettuihin kysymyksiin löydetään vastauksia ja selityksiä alkaa syntyä, 

muodostuu opiskelijoille pidemmälle meneviä kysymyksiä. Näiden kysymysten 

muokkaamisella saadaan aikaan tarkennettuja tutkimusongelmia, joihin etsitään taas 

tietoa, jonka avulla asiat selitetään. 

 

2.3.7 Uusien työskentelyteorioiden luominen 

Tutkivan oppimisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että opiskelijat pystyvät ha-

kemansa tiedon valossa luomaan asteittain monimutkaistuvia selityksiä ja malleja. 

Samalla heidän täytyy pystyä luopumaan omista vanhoista käsityksistään ja löytä-

mään selitysten kannalta relevantteja teorioita ja malleja. Opiskelijoita tulee roh-

kaista käyttämään hankittua tietoa uuden kokonaiskäsityksen muodostamiseksi. 

(Hakkarainen ym. 2005, 56.) 

 

Tutkivan oppimisen teorian mukaan onnistuneessa oppimisprosessissa tapahtuu op-

pimisen käsitteellisiä muutoksia. Käsitteelliset muutokset tarkoittavat sitä, että opis-

kelija sisäistää tutkittavan tiedonalan peruskäsitteet. Sisäistämiseen liittyy käsit-

teiden välisten hierarkkisten suhteiden muuttuminen ja uusien selitysperiaatteiden 

omaksuminen. Käsitteellisen muutoksen tutkimus on osoittanut, että opiskelijat eivät 

tule oppimistilanteisiin ”pää tyhjänä”. Opiskelijoilla on entuudestaan suuri joukko 
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ennakko- tai intuitiivisia käsityksiä, jotka pitkälti vaikuttavat siihen, miten he omak-

suvat opittavat asiat. (Hakkarainen ym. 2004, 86) 

 

Opiskelijan voi edelleen olla vaikea havaita eroa aikaisemmin omaksuttujen väärien 

uskomusten ja uuden tiedon välillä. Tämän eron selventämisessä selitysten kirjoit-

taminen on hyväksi havaittu keino. 

 

Tutkivan oppimisprosessin alussa opiskelijoiden työskentelyteoriat voivat olla epä-

määräisiä ja paljonkin toisistaan eroavia. Prosessin edetessä ryhmän jäsenet yhdessä 

muokkaavat työskentelyteoriansa tarkemmiksi ja perustelluimmiksi. Opiskelijoiden 

yksilöllisten hahmottamistapojen kautta syntyvät selitykset muokkaantuvat ryhmän 

yhteisöllisen toiminnan kautta tarkemmiksi ja paremmin asioita selittäviksi kokonai-

suuksiksi. (Hakkarainen ym. 1999, 20.)   

 

2.4 Opettajan rooli tutkivan oppimisen ohjaajana 

 

Opettajalla on hyvin tärkeä rooli tutkivan oppimisen opetusmenetelmässä. Opettajan 

rooli ei enää ole perinteinen tiedon jakaja vaan opettajan tärkein tehtävä on ohjata 

opiskelijoita yhteisölliseen työskentelyyn asiantuntijaryhmissä. 

 

Jotta opiskelija pystyy ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, hänellä tulee olla 

omistusoikeus omaan oppimiseensa. Opiskelijat voivat olla joko passiivisia vastaan-

ottajia, joihin on totuttu perinteisessä luento-opetuksessa tai sitten aktiivisia teki-

jöitä, jotka ottavat vastuun omasta oppimisestaan. Kun opettaja järjestää oppimisym-

päristön haasteet ja vaatimukset sopivasti, on opiskelijoiden kokemuksen vähitellen 

karttuessa helpompi ja helpompi toimia tutkivan oppimisen aktiivisuusvaatimusten 

mukaisesti. (Hakkarainen ym. 2004, 101.) 

 

Tutkivan oppimisen käyttöönottovaiheessa opettaja kohtaa varmasti vastustusta, 

koska opiskelijoista on paljon helpompi suorittaa opettajan antamia tehtäviä kuin 

itse ottaa vastuuta omasta tai yhteisestä tutkimustyöstä. Opettajan tehtävä onkin oh-

jata opiskelijoita ottamaan itse vastuuta kaikista tutkivan oppimisen vaiheista. On 

tärkeää myös näyttää esimerkkiä siitä, miten jonkun uuden asian tutkimisessa voi-
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daan edetä. Tältä pohjalta voidaan todeta opettajan olevan koko tutkivan oppimisen 

sydän. (Hakkarainen ym. 2005, 74.) 

 

2.5 Tutkivan oppimisen suunnittelu 

 

Kaiken opettamisen tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla yri-

tetään mahdollistaa ja edistää opiskelijoiden oppimista. Kaiken opetuksen suunnit-

telu alkaa oppimistavoitteiden määrittelyllä sekä opetuksen sisällön valitsemisella. 

Opiskelijoiden taustat ja aikaisempi osaaminen tulee aina ottaa huomioon. Käytet-

tävän opetusmenetelmän valinta tulee eteen suunnittelun alkuvaiheessa. Tämän 

suunnittelun osion sanotaan olevan didaktista suunnittelua. Jotta määritellyt oppi-

mistavoitteet täyttyisivät, opettaja joutuu miettimään, mikä opetusmenetelmä tuottaa 

kulloisenkin aiheen kanssa parhaat mahdolliset oppimistulokset. (Lindblom-Ylänne 

ym. 2003, 237.) 

 

Tutkivan oppimisen suunnittelu on ensimmäisellä kerralla varmasti hyppy tunte-

mattomaan. Hyvällä valmistelulla, opetusmenetelmään perehtymisellä ja suunnitte-

lulla päästään kohti onnistunutta toteuttamista. Suunnitelman tulee olla joustava 

niin, että siitä voidaan poiketa, jos oppimisen onnistumisen edellytykset sitä vaati-

vat. Hyvä etukäteissuunnittelu luo varmuutta, mutta ei yksin takaa onnistumista. 

Onnistunut suunnittelu tutkivaan oppimiseen syntyy paljolti yrityksen ja erehdyksen 

kautta. Ei ole olemassa yhtä ja valmista suunnittelukaavaa, jonka mukaan voisi hel-

posti edetä. Hankkeen aikana tapahtuu varmasti paljon ennalta arvaamattomia asi-

oita, joihin ei voi mitenkään varautua. 

 

Tutkivan oppimisen suunnitteluun kannattaa ottaa opiskelijat mukaan niin paljon 

kun mahdollista. Opiskelijoiden motivaatio kasvaa, jos he saavat vaikuttaa omien 

opiskelujensa suunnitteluun. Myös sitoutuminen on helpompaa, kun kaikki ei ole 

vain opettajan määräysvallan alla tapahtuvaa. (Hakkarainen ym. 2005, 85.) 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tutkivan oppimisen suunnittelun tikapuut, kts. 

taulukko 1. 
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Taulukko 1. Tutkivan oppimisen suunnittelun tikapuut (Hakkarainen ym. 2005, 86.) 
Suunnitteluun vaikuttavat 
tekijät 

Kuvaus 

1. Aiheen valinta ja sen merkityksen perusteleminen Tutkivan oppimisen hank-
keen aiheesta sopiminen 2. Omaperäisen näkökulman löytäminen aiheeseen 

3. Mahdollisesta opettajayhteistyöstä ja työnjaosta so-
piminen 
4. Aiheen ja siihen liittyvien teemojen yhtyminen ope-
tussuunnitelmaan 
5. Oppiaineiden mahdollinen yhdisteleminen 

Resurssit ja rajoitteet 

6. Aikaresurssien, aikataulun ja välietappien hahmot-
taminen 
7. Sisällöllisten, taidollisten ja metakognitiivisten tavoit-
teiden määrittely ja niiden painottaminen 
8. Lopputulosten, välitulosten ja arvioinnin määrittele-
minen 

Tavoitteet ja päämäärät 

9. Prosessin dokumentointi, ulkoistaminen ja mahdolli-
nen julkaisu 
10. Sopiminen oppilaiden ryhmiin jakamisen periaat-
teista 
11. Yksilöllisen ja yhteisöllisen työn nivoutuminen toi-
siinsa 
12. Lähiopetuksen ja verkkotyöskentelyn suhteen mää-
ritteleminen 

Sosiaalinen ympäristö 

13. Ryhmien aikataulujen ja merkkipaalujen asettami-
nen 
14. Fyysisen ympäristön, työskentelytilojen ja -pisteiden 
järjestäminen 
15. Tietokoneiden, oheislaitteiden ja tietokoneluokan 
mahdollisuuksien selvittäminen 
16. Verkostopohjaisten oppimisympäristöjen käyttämi-
nen projektin tukena 
17. Erikoistyövälineohjelmien ja -materiaalien käyttämi-
nen 

Tekniset mahdollisuudet 

18. Muiden tarvittavien teknisten laitteiden hankkiminen
19. Aiheeseen perehtyminen ja tietolähdetarjontaan 
tutustuminen 
20. Hankkeesta tiedottaminen 
21. Oppilaiden ennakkokäsitysten selvittäminen 
22. Tutkivan oppimisen eri alueiden huolellinen läpi-
käyminen yhdessä oppilaiden kanssa 
23. Asiantuntijakontaktien virittäminen 

Etukäteisvalmistelut 

24. Hankkeen kannalta merkityksellisten ulkoisten re-
surssien saantomahdollisuuksien selvittäminen 
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Näitä tikapuita viitteellisenä rakenteena hyväksi käyttäen tutkivan oppimisen suun-

nittelussa päästään hyvin alkuun. Opetussuunnitelma asettaa tässäkin tapauksessa 

tietysti rajat kokonaisuuden toteuttamiselle. Myös käytettävissä olevat resurssit vai-

kuttavat paljon siihen, miten tarkkaan osa voidaan toteuttaa. Tutkivan oppimisen 

opetusmenetelmällä toteutettuun opetukseen voidaan ehkä asettaa hieman toisenlai-

sia tavoitteita kuin perinteiseen opetukseen. Lopputuloksena voidaan odottaa enem-

män tiedon prosessoinnin raportointia ja vähemmän vastauksia yksittäisiin kysy-

myksiin kuten tenttikysymyksiin. 

 

2.6 Tiedonhaku 

 

Yksi tutkivan oppimisen tärkeimmistä vaiheista on tiedonhaku. Opiskelijoita tulisi 

ohjata itsenäisesti hakemaan tietoa mahdollisimman monipuolisesti eri tietolähteistä. 

Kun haetaan uusinta tietoa jostain asiasta, sitä ei useinkaan löydy kirjoista, vaan on 

tutustuttava alan lehtiin, tietokantojen kautta artikkeleihin sekä tietoverkkojen kautta 

muualla julkaistuihin uusimpiin teksteihin. Hyviä tietolähteitä ovat ainakin:  

• Oppikirjat 

• Sanoma- ja aikakauslehdet 

• Tietosanakirjat ja yleistajuiset tieteelliset aikakauslehdet 

• Tieteelliset kirjat, aikakauslehdet ja muu kirjallinen materiaali 

• Tietoverkkojen hakukoneet ja linkkikirjastot 

• CD-ROM-pohjaiset tietosanakirjat ja muut ohjelmat 

• Oppimisaihiot ja muut TVT (Tieto- ja Viestintäteknologian) –opetusohjelmat 

• Videot ja TV-opetusohjelmat 

• Museot ja tiedekeskukset 

• Asiantuntijaopettajat 

• Asiantuntijat ja asiantuntijaorganisaatiot (Hakkarainen ym. 2005, 124.) 

 

Kaikkea tietoverkkojen kautta löydettävää tieto voidaan kuvata metatiedolla kirjas-

toaineistojen tapaan.  
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2.7 Arviointi tutkivan oppimisen opetusmenetelmässä 

 

Arvioinnilla on aina ollut tärkeä rooli koulussa. Arviointi on tärkeä motivointikeino 

ja opiskelijat panostavat selvästi enemmän sellaisiin suorituksiin, joita opettaja arvi-

oi. Numeraalista arviointia on pidetty ainakin opiskelijoiden keskuudessa mielek-

käänä menetelmänä. Numeroilla on helppo vertailla suoritusta niin omiin aikaisem-

piin kuin toisten opiskelijoidenkin suorituksiin. 

 

Tutkivassa oppimisessa arvioinnin tulisi keskittyä lopputuloksen sijasta oppimispro-

sessin itse- ja vertaisarviointiin. Perinteisestä testeihin perustuvasta arvioinnista ol-

laankin siirtymässä yhä enemmän kohti uudenlaista autenttista eli todellista arvioin-

tia. Arvioinnin tulee olla oppimisprosessin osa eikä sen jälkeinen irrallinen tapahtu-

ma. Keskeisintä onkin prosessin aikainen palaute ja arviointi. Sillä voidaan korjata 

väärinymmärrykset, mikä jää kokeen jälkeen useimmiten tekemättä. Arvioinnin teh-

tävä on siis tukea oppimista sekä ohjata, kannustaa ja motivoida opiskelijaa ja sa-

malla kehittää itsearvionnin taitoja. (Collin ym. 2003.) 

 

2.8 Onnistuneen tutkivan oppimisen seuraukset 

 

Kun tutkiva oppiminen onnistuu, sillä sanotaan olevan monia tärkeitä seurauksia. 

Ensinnäkin jos verrataan luentotyyppiseen opetukseen, jossa tieto tarjotaan valmiina 

pakettina, pääsee opiskelija tutkivan oppimisen menetelmällä syvemmälle ilmiön 

ymmärtämiseen. Jo yhden keskeisen käsitteen omaksuminen auttaa käsittämään val-

tavasti muutakin. Biologiassa tällainen muuta ymmärtämistä edistävä käsite voisi 

olla esimerkiksi evoluutio tai fysiikassa energia. Toiseksi ryhmätyöskentelyssä opis-

kelijat muodostavat yhteisen tavan työskennellä ja havaitsevat, että tiedonmuodostus 

on yhteisöllistä. Tieto ei synny tyhjiössä vaan verkostossa. Kolmanneksi oppilaat 

harjaantuvat vähitellen arvioimaan heille tarjottua tietoa. Opettajan on tärkeintä pys-

tyä ohjaamaan ongelmien asettelua. Tiedonhankinnan tulisi aina olla kysymysten 

ohjaamaa, muutoin siitä tulee päämäärätöntä törmäilyä. (Mutanen A. 2000.) 
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3 YDINAINESANALYYSI 

 

Korkeakoulututkinnon suunnittelun ja kehittämisen työvälineeksi on kehitetty ns. 

ydinainesanalyysi. Ydinainesanalyysissä tutkitaan opetettavan aineen sisäistä raken-

netta. Sen tehtävänä on auttaa sekä koulutuksen suunnittelijaa että opettajaa hahmot-

tamaan kurssin (tai opintokokonaisuuden) tietojen ja taitojen väliset hierarkiat ja 

yhteydet. Samalla se auttaa suhteuttamaan ne opiskelijan oppimisaikaan, tutkinto-

vaatimuksiin ja opetussuunnitelman kokonaisuuteen. Opettajan tarkoituksena on 

selvittää itselleen, mitkä ovat opiskeltavan aineen pääkohdat eli ydinaines, täyden-

tävä tietämys sekä erityistietämys. Näiden selvitysten perusteella opettaja luokittelee 

tiedot ja taidot eri luokkiin niiden tärkeyden mukaan. (Lindblom-Ylänne ym. 2003, 

241.) 

  

Luokitteluperusteina voivat olla 

• Tieteellinen asiantuntijuus  

• Ammatilliset taidot 

• Tiedon käyttöarvo muissa koulutusohjelman kursseissa  

  

Tältä pohjalta selkiytetään opintojakson sisältämän tiedon hierarkista asemaa suh-

teessa muiden opintojaksojen tietoihin. 

  

Ydinaines (must know) kattaa tiedot ja taidot, joiden hallitseminen on välttämätöntä 

omaksuttaessa uusia tietoja. Hallitsemisella tarkoitetaan ymmärtävää oppimista ja 

pysyviä oppimistuloksia. Käytännössä tällöin on mukaan otettava ainakin ne asiat, 

jotka luovat pohjaa seuraaville kursseille. Ydinaineksessa on harvemmin mukana 

yksittäisiä faktoja. Siinä on enemmänkin teorioita, malleja ja periaatteita. Ydinai-

neksen esittämiseen ja omaksumiseen tulisi käyttää opintojakson työajasta suurin 

osa. Tavoite on, että kaikki opiskelijat hallitsevat ydinaineksen. (Lindblom-Ylänne 

ym. 2003, 241.) 

  

Täydentävä tietämys (should know) kattaa teorioiden, mallien ja periaatteiden yksi-

tyiskohtia ja laajennuksia, jotka toisinaan voivat olla tarpeellisia. Aika- ja oppimis-
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resurssien takia tätä tietämystä ei kuitenkaan painoteta eikä sitä opeteta ydinaineksen 

oppimisen kustannuksella. (Lindblom-Ylänne ym. 2003, 241.) 

  

Erityistietämys (nice to know) on tietoa, joka toimii ydinaineksen ja täydentävän 

tietämyksen yksityiskohtina. Sillä tuskin koskaan on käyttöarvoa perusasioiden 

omaksumisessa, ja tämä tietämys on oppijan itsensä harrastuneisuuden ja erikoistu-

misen varassa. Erityistietämykseen ei käytetä aikaa mainintaa enempää eikä sen 

omaksumista ja oppimista vaadita kurssissa / opintojen tässä vaiheessa. (Lindblom-

Ylänne ym. 2003, 241.) 

 

Ydinainesanalyysin avulla opettaja pystyy paremmin hahmottamaan opintojaksonsa 

työmäärän suhteessa siihen varattuun aikaan. Analyysi saattaa myös tuoda esille 

mahdollisuudet ottaa opintojaksolle jotain uutta aihepiiriin liittyvää tietoa. Jos tällai-

nen tieto koetaan tärkeäksi, voidaan analyysin avulla arvioida mahdollista työmää-

rän kasvua ja vastaavasti suunnitella joidenkin täydentävien ja erityistietämysten 

karsimista opintojaksolta. (Lindblom-Ylänne ym. 2003, 241.) 

 

Miten voidaan määritellä ydinaineksen ja osaamistavoitteiden suhde? Minna Mikko-

la (Mikkola 2004, 7) Helsingin yliopistosta esitti Valtakunnallisessa ydinainesana-

lyysi – seminaarissa: 

 

” Osaaminen määritetään tiedoksi, taidoiksi, toiminnaksi, arvoiksi ja 

asenteiksi, jotka tuottavat tilanteisen ja tehtävää vastaavan kyvykkyy-

den.” 

 

”Osaamistavoitteet ja ydinaines vastaavat parhaimmillaan toisiaan 

harkitusti ja suunnitelmallisesti.” 
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4 YRITYKSEN LÄHIVERKOT – OPINTOJAKSON 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS TUTKIVAN OPPI-

MISEN OPETUSMENETELMÄLLÄ 

 

Näissä seuraavissa luvuissa on kirjoitettu kerronnallisesti kehittämishankkeen läpi 

viennistä. Tuntisuunnitelmia hiottiin pitkin matkaa opintojakson ja siihen vai-

kuttaneiden asioiden mukaan. Tässä on esitetty lopulliset tuntisuunnitelmat siten, 

kuin tunnit vietiin läpi. Koko prosessin ajan kirjattiin ylös kokemuksia tuntien pitä-

misestä ja tutkivan oppimisen menetelmällä tehtyjen tutkimusten onnistumisesta. 

Jokaisen tunnin kokemukset on kirjattu tuntisuunnitelman yhteyteen viimeiseksi. 

 

4.1 Suunnitelma  

 

Kehittämishankkeen suunnittelu alkoi keväällä 2006. Alkuperäinen suunnitelma 

esitettiin opettajaopiskeluryhmälle syyskuussa 2006. Kehittämishankkeen runko ja 

tuntisuunnitelmat valmistuivat juuri sopivasti ennen opintojakson alkua. Opetus to-

teutettiin kevätlukukaudella 2007. Suunnittelu alkoi tutustumalla tarkemmin tutki-

vasta oppimisesta tehtyyn kirjalliseen materiaaliin. Tärkeimmät materiaalit kirjattiin 

alkuosan teoriaosuuteen lähdeviitteineen. Tämän jälkeen suunnittelu ja toteutus ete-

nivät kutakuinkin suunnitelmien mukaan: 

• Opintojaksolla opiskeltavien aiheiden kartoitus ja aikatauluttaminen kevään 

2007 opetussuunnitelmaan 

• Ydinainesanalyysi, pohjana myös aikaisempi kokemus opiskelijoiden ennak-

kotiedoista  

• Aihepiirisuunnitelmien laatiminen tutkivan oppimisen -opetusmenetelmän 

mukaan 

• Kunkin aihepiirisuunnitelman tuntisuunnitelmien teko 

• Opintojakson opetus suunnitelmien mukaan, muutoksia vaativat tilanteet 

huomioon ottaen 

• Loppuyhteenveto, opiskelijoiden palautteen purku sekä reflektio 

Loppuraportti muodostui kirjoittamalla vaiheiden tärkeimmät asiat raporttiin. 



 20

4.2 Yrityksen lähiverkot – opintojakson ydinainesanalyysi 

 

Tämä yrityksen lähiverkot –opintojakso on suunnattu kone- ja tuotantotekniikan 

opiskelijoille. Heidän ei ole siis tarkoitus päätyökseen rakentaa ja suunnitella lähi-

verkkoja, mutta suunniteltaessa koneita ja tuotantolaitteita, täytyy tuntea myös, mitä 

vaatimuksia yrityksen verkot asettavat käytettäville tuotantolaitteille. Tältä pohjalta 

tehtiin opintojakson ydinainesanalyysi, jonka lopputuloksena saatiin luokiteltua: 

 

Ydinaines (must know), joka siis kattaa tiedot ja taidot, joiden hallitseminen on vält-

tämätöntä omaksuttaessa uusia tietoja. Ydinainekseksi valikoitui 

• Tietokonelaitteiden kokoonpano 

• Tietokonelaitteiden tärkeimmät oheislaitteet 

• Käytetyimmät verkkoratkaisut 

• Ethernetin perusteet 

• Päälaitetyypit verkkojen muodostamisessa 

• Tärkeimmät kaapelointityypit 

• Käyttäjätunnusten ja salasanojen muodostaminen 

 

Kovankin karsinnan jälkeen ydinainesta oli loppujen lopuksi niin paljon, että se tuli-

si viemään suuren osan opintojakson opiskeluajasta. 

  

Täydentävä tietämys (should know), joka siis kattaa teorioiden, mallien ja periaat-

teiden yksityiskohtia ja laajennuksia, jotka toisinaan voivat olla tarpeellisia. Tällaista 

tietoa suunniteltiin kerääntyvän väkisinkin tutkittaessa ydinainekseksi valikoituja 

asioita. Niitä ovat ainakin: 

• Tietokoneen eri osien tuntemus 

• Oheislaitteiden asennus 

• Verkkoratkaisujen tiedonsiirtotekniikat 

• Ethernetin tiedonsiirtoprotokollat 

• Verkkolaitteiden asennukset 

• Kaapelointi 

 



 21

Täydentävä tietämys ja erityistietämys tällä opintojaksolla koostuvat eri ryhmillä 

vähän eri tavoin riippuen siitä, mitä asioita he tutkivat yrityksensä verkkojen raken-

tamiseen tarkemmin. 

 

4.3 Tuntien toteutus tutkivan oppimisen opetusmenetelmän mukaan 

 

Tässä kirjoituksessa esitetyt tuntisuunnitelmat on kirjoitettu niin, kuin asiat todelli-

suudessa tapahtuivat. Jokaisen tuntisuunnitelman lopussa on kirjattuna kokemukset 

tuntien jälkeen. Kokemukset on kirjoitettu reflektiomuotoon. Niiden päätarkoi-

tuksena on toimia seuraavaa opintojaksoa varten tehtävien suunnitelmien ja muu-

tosten pohjana. Jokainen opetuskerta koostui kolmesta oppitunnista. Viimeisellä 

kerralla käytettiin sitten neljäs tunti palautekyselyyn ja loppukeskusteluun. 

 

4.3.1 Mitä kaikkea tarvitaan verkon rakentamiseen? 

Ensimmäisten tuntien aluksi kerrottiin, miksi opintojakso on muotoutunut uudelleen 

tämän kaltaiseksi ja selitettiin tutkivan oppimisen periaatteita lyhyesti.  Sen jälkeen 

käytiin läpi opintojaksoseloste (arviointeineen) sekä opintojakson tuntien suunni-

telma viikko viikolta. Opiskelijoille kerrottiin myös Moodle – verkko-oppimis-

ympäristöstä ja siitä, että opintojakson materiaalit ja valmiit tutkimusraportit / suun-

nitelmat löytyvät sieltä. Tämän jälkeen opiskelu aloitettiin alkukeskustelulla.  

Alkukeskustelu 

Alkukeskustelussa opiskelijat saivat keskustella opettajan johdattelun ja kysymysten 

avustamina ainakin ryhmien jakamisesta, arvioinnista, opintojaksosuunnitelmasta 

sekä edellä esitellyistä ensimmäisen kerran aiheista. Siihen kuului mm. 

• Keskustelua ja asiaan tutustumista sekä ryhmiin jakautuminen. 

• Ryhmä keksii yrityksensä, jolle verkkoa aletaan rakentaa  pieni selostus 

yrityksestä (paljonko henkilökuntaa? Mitä yritys tekee? Paljonko tietokonei-

ta, ohjelmia jne.). 

• Ryhmät tehdään heti aluksi ja ryhmä tekee itselleen säännöt ja ne säännöt 

puhutaan julki ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista. 
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• Alussa kun käydään läpi kokonaisuuksia, opiskelijat saavat sopia ryhmän 

kesken, kuka seuraa minkäkin laitteen hintoja mainoksissa ja kaikki tuovat 

mainoksia kouluun. 

• Mainoksista lasketaan kokonaisuuden hintaa suunnilleen. 

 

Keskustelun aikana käytiin läpi myös erilaisia tuntien toteutusvaihtoehtoja sekä ar-

viointitapoja, kuten: 

• Tuntien aluksi esitetään edellisellä kerralla aloitettujen tutkimusten tulokset. 

• Aihepiirin kehittely ja tutkiminen voi alkaa vaikka toisen ryhmän antamiin 

kysymyksiin vastauksia etsien. 

• Jossain tehtävässä ryhmät arvioivat toisten ryhmien esityksiä ja tuloksia = 

vertaisarviointi. Muiden ryhmien antama arvosana on pohjana lopulliselle 

arvosanalle, joka muotoutuu ryhmän jäsenten omista plus- ja miinuspisteistä 

= ryhmäkohtainen itsearviointi. Jokaisen tehtävän yhteydessä ainakin yh-

den ryhmän jäsenen täytyy saada miinuspiste / -pisteitä ja jonkun muun täy-

tyy saada pluspiste / -pisteitä. 

• Jossain tehtävässä ryhmät arvioivat kirjallisesti toistensa töitä. Näiden arvi-

oiden perusteella opettaja antaa arvosanat. 

Kontekstin luominen - verkon laitteet etukäteistiedon mukaan 

Ensimmäisten tuntien aikana luotiin konteksti tutkimuksille. Se on tutkivan oppimi-

sen prosessimallin ensimmäinen vaihe. Alkukeskustelujen ja järjestäytymisen jäl-

keen käytiin kiinni aiheeseen. Ryhmissä tutkittiin, mitä kaikkea tarvitaan verkon 

rakentamiseen? Tämän jälkeen tutkittiin seuraavia asioita tarkemmin: 

• Työaseman kokonaisuus; 

1. Millainen yritys on kyseessä eli millaiset koneet tarvitaan? 

2. Kuinka paljon koneita tarvitaan (Opintojakson vaatimus >10 kpl)? 

3. Millaisia töitä koneilla tehdään eli minkä tyyppisiä ohjelmia tarvi-

taan? 

• Tulostus ja skannaus; 

1. Paljonko tulostimia tarvitaan? 

2. Käytetäänkö verkkotulostusta vai paikallisia tulostimia? 

3. Millaisia skannereita tarvitaan? 
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Ensimmäisellä kerralla ryhmät saivat koko opintojakson ajaksi tehtävän: 

• Alussa, kun käytiin läpi kokonaisuuksia, opiskelijat saivat sopia ryhmän kes-

ken, kuka seuraa minkäkin laitteen hintoja mainoksissa 

• Ryhmien tuli kirjata ylös sovitut seurantatiedot  

• Mainoksista laskettiin kokonaisuuden hintaa suunnilleen ja laskelma kirjat-

tiin osaksi loppuraporttia 

Kokemukset 

Opiskelijoita ilmoittautui opintojaksolle 21 kpl ja kahta lukuun ottamatta kaikki oli-

vat paikalla jo ensimmäisellä kerralla. Kun opiskelijoille kerrottiin tutkivan oppi-

misen opetusmenetelmästä, he olivat aluksi ihan hiljaa ja ehkä hieman kysymys-

merkkeinä. Huomattiin, että oli parasta mennä mahdollisimman pian asiaan, jotta 

käytännön tekeminen selventäisi tutkivan oppimisen tarkoitusta. 

 

Kun aluksi oli kerrottu yritysten keksimisestä ja ryhmien jakamisesta, lähti alkukes-

kustelu alusta asti vilkkaana liikkeelle. Ryhmät muodostuivat helposti ja yritysten 

kehittely alkoi heti. Jo toisen tunnin alussa ryhmillä oli keksittynä eri toimialojen 

yrityksiä ja yritysten kokoonpanokin oli melko selkeää. Seuraavaksi ryhmät muo-

dostivat ja kirjasivat ylös omat sääntönsä, joissa kiinnitettiin erityistä huomiota seu-

raaviin seikkoihin: 

• Poissaolosanktiot 

• Tasapuolinen osallistuminen ryhmän toimintaan 

• Oman työn arviointi ja miten ryhmän eri toimijoiden välillä tehdään erottelua 

arvioinnissa 

• Muiden ryhmien töiden arviointi ja asiat, joihin erityisesti kiinnitetään huo-

miota 

 

Oli yllättävää huomata, että opiskelijat olivat alusta asti näin innokkaasti mukana 

tutkivassa oppimisessa. He myös kiinnittivät huomiota heti alusta asti omaan ja 

muiden ryhmien arviointiin. 

 

Alkukeskustelun ja –järjestelyjen jälkeen mentiin ensimmäiseen opiskeltavaan asi-

aan, yrityksen verkon kokonaisuuteen. Ryhmät miettivät, mitä kaikkia laitteita yritys 

tarvitsee omaan lähiverkkoonsa. Nämä mietinnät tehtiin perustuen etukäteistietoihin 
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ja internetin kautta tunnilla tehtyihin pintapuolisiin tutkimuksiin. Tarkoituksena oli, 

että opittaessa uusia asioita verkon laitteista ja tietokoneiden yhdistämisestä, ryhmät 

täydentäisivät ja muokkaisivat ensimmäisellä kerralla tehtyä etukäteissuunnitelmaa. 

 

4.3.2 Mitä on huomioitava työasemien hankinnassa? 

Kolmannen kerran opetus jouduttiin järjestämään etäopetuksena opettajan matkan 

vuoksi. Toisen kerran aluksi johdateltiin opiskelijoita aiheeseen alkukeskustelun 

avulla. Samalla annettiin myös opastus kolmannen kerran tutkimusten tekemiseen. 

Suunnitelman I esitys 

Tuntien aluksi ryhmien oli tarkoitus esitellä ensimmäisellä kerralla tekemänsä suun-

nitelmat, joiden piti siis edellisen kerran keskustelujen perusteella pitää sisällään: 

• Ryhmän kokoonpanon 

• Yrityksen nimen, koon ja toimialan 

• Yrityksessä tarvittavien tietokoneiden määrät ja laadut 

• Yrityksessä tarvittavien tulostimien ja skannerien määrät ja tyypit 

Moodlen käyttö 

Tällä kerralla tutustuttiin myös Moodle -verkko-opetusympäristön käyttöön osoit-

teessa moodle.tp.spt.fi ja varmistettiin, että kaikki osallistujat pääsevät opinto-

jaksolle sisään. Samalla käytiin katsomassa, kuinka opetuskertojen ohjeistus sekä 

ryhmien omat raportit ja suunnitelmat löytyvät Moodlesta. 

Alkukeskustelu 

Alkukeskustelussa käytiin läpi päivän aihe eli tietokoneen kokoonpano osista. Kes-

kusteltiin siitä, kuinka paljon opiskelijoilla on tietoa tietokoneen eri osien toiminnas-

ta ja niiden merkityksestä kokonaisuudelle. Keskustelussa esille tulleet osat olivat: 

• Kotelo 

• Virtalähde 

• Emolevy 

• Keskusmuisti 

• Kiintolevy 

• CD- ja DVD-asemat 
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• Levykeasema 

• Lisä- eli laajennuskortit 

• Liitännät 

• Näyttö 

• Näppäimistö 

• Hiiri 

• Kaiuttimet 

Tietokoneen kokoonpano 

Alkukeskustelun jälkeen opiskelijat saivat ryhmissä purkaa saamansa tietokoneen 

osiin ja kasata sen uudelleen. Kun tämä oli tehty, opiskelijat saivat kirjoittaa suun-

nitelman yrityksen tietokoneiden kokoonpanosta ja sisällöstä sekä tutkia juuri niiden 

koneiden osien tarkempaa merkitystä ja ominaisuuksia. Suunnitelmaan kirjattiin 

kunkin osan merkitys pääpiirteittäin. Tätä tehtäessä asetettiin ensimmäiset ongelmat 

tutkivan oppimisen prosessimallin mukaisesti. 

 

Samaan suunnitelmaan tuli kirjata yrityksen tietokoneiden vähimmäisvaatimukset, 

jotta kerättävistä mainoksista voidaan karsia pois ne, jotka eivät täytä vaatimuksia. 

Samalla mainosten kerääminen helpottui, kun voitiin keskittyä hakemaan määrä-

tynlaisia kokonaisuuksia.  

 

Opiskelijat saivat vierailla esim. mbnet.fi -hintaseurantasivuilla tai vastaavilla ja ke-

rätä kokoon suunnilleen hinnan sellaiselle koneelle, joka täyttää asetetut vaati-

mukset. 

Ohjelmat tietokoneisiin 

Viimeiseksi ryhmät saivat miettiä, mitä kaikkia ohjelmia yrityksen tietokoneissa 

tarvitaan. Aluksi miettiminen sai olla brainstorm –tyyppistä eli mietittiin, mitä kaik-

kea koneilla pitää saada tehtyä. 

Etätehtävä ohjelmista 

Kolmannen kerran tunnit korvaavana etätehtävänä opiskelijat saivat sitten valita 

edellisen kohdan keskustelujen perusteella ohjelmat koneisiin ja kirjata ne suunni-

telmaan, johon myös selitettiin kunkin ohjelman tarkoitus. 



 26

Suunnitelma II 

Toisen ja kolmannen opiskelukerran lopputuloksena ryhmällä oli suunnitelma II, 

joka piti sisällään tiedot yritykseen hankittavista tietokoneista. Suunnitelmaan kir-

jattiin: 

• Tietokoneiden kokoonpano 

• Tietokoneiden eri osien merkitys pääpiirteittäin 

• Tietokoneiden vähimmäisvaatimukset kunkin osan kohdalta 

• Suunnilleen valituille osille laskettu hinta 

• Koneisiin valitut ohjelmat sekä niiden tarkoitus 

Kokemukset 

Koska päivän aihe oli laaja ja aikaa vievä, päätettiin aluksi, että suunnitelma I liitet-

tiin yhteen toisen ja kolmannen (etä) kerran aikana tehdyn tietokonesuunnitelman 

kanssa. Tuntien aluksi siis opiskeltiin Moodlen käyttöä niin, että kaikki pääsivät 

mukaan opintojakson sivuille, missä tuli olemaan opettajan toimesta nähtävillä kun-

kin opiskelukerran tutkimussuunnitelmat ja minne myös laitettiin kunkin ryhmän 

omaan hakemistoon kaikki tutkivan oppimisen menetelmällä tehtävät tutkimus-

raportit, joita kutsutaan yrityksen lähiverkon osasuunnitelmiksi tai raporteiksi. 

 

 Alkukeskustelussa opiskelijat tulivat taas heti innokkaasti mukaan keskusteluun ja 

opettajan rooli oli oikeastaan johdatella keskustelua oikeaan suuntaan. Tietokoneen 

kokoonpano oli joillakin suunnilleen tiedossa, mutta oli niitäkin, jotka puhuivat asi-

oista väärillä nimillä tai sekoittivat eri osien merkityksiä. Näissä kohdissa yritettiin 

selventää asiaa ja kehotettiin olemaan tarkkaavaisena, kunhan päästään tietokonei-

den purkamiseen ja kasaamiseen. 

 

Tästä päästiin sitten luonnollisesti siirtymään purkamiseen ja kasaamiseen. Se oli 

taas todellista tutkivaa oppimista. Opiskelijat kyselivät osien merkitystä toisiltaan ja 

opettajalta. Tämä osoitti, että oli tärkeää ottaa tämäkin tutkimus osaksi opintojaksoa. 

Opiskelijat olivat aiemmin puhuneet tietokoneen osista täysin abstrakteina kappa-

leina, eikä heillä ollut mitään tietoa, miltä mikäkin kotelon sisällä oleva osa oikeasti 

näyttää. Nyt sellaiset ymmärtämisen esteet oli poistettu ja jatkossa oli helpompi kes-

kittyä tietokoneiden yhdistämiseen. Kun oli konkreettisesti selvää, mitkä yhdistämi-
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seen tarvittavat osat tietokone itsessään jo sisältää, oli helpompi valita niiden yhdis-

tämiseen tarvittavia lisäosia. 

 

Loppuaika tunneista käytettiin yritysten tietokonekannan suunnitteluun. Tämä herät-

ti myös paljon keskustelua ja vilkasta ajatusten vaihtoa ryhmän jäsenten välillä, mut-

ta myös yleisesti koko luokassa. 

 

4.3.3 Tulostimien ja skannerien hankinta 

Neljännellä kerralla saatiin sitten nähtäville ensimmäiset suunnitelmat yrityksistä ja 

niiden tietokonekannasta. Ryhmät esittelivät suunnitelmansa toisilleen ja antoivat 

vinkkejä ja parannusehdotuksia toistensa töihin. Tällä kerralla uutena asiana tutkit-

tiin tulostimia ja skannereita. 

 

Tuntien aluksi ryhmät saivat esitellä kaksi ensimmäistä suunnitelmaansa, joiden 

sisältö on esitetty aiemmissa tuntisuunnitelmissa. 

Alkukeskustelu 

Alkukeskustelussa käytiin läpi päivän aihe eli yrityksen tulostimien ja skannerien 

hankinta. Keskusteltiin siitä, millaisia erilaisia tulostimia ja skannereita opiskelijat 

tiesivät olevan olemassa. 

Tulostimien ja skannerien hankinta 

Alkukeskustelun jälkeen opiskelijat saivat ryhmissä kerätä tietoa erilaisista tulosti-

mista ja skannereista sekä niiden ominaisuuksista, kuten verkkotulostus ja –skan-

naus. Kerättyjen tietojen perusteella ryhmät valitsivat yritykselle parhaiten soveltu-

vat tulostimet ja skannerit. Näistä tutkimuksista muodostuvaan tulostimien ja skan-

nerien hankintasuunnitelmaan (Suunnitelma III) kirjattiin tärkeänä osana kunkin 

tulostin- ja skannerityypin plussat ja miinukset sekä yrityksen kannalta tärkeimmiksi 

katsotut ominaisuudet. Näistä listauksista ristiinvertailulla saatiin yrityksen tulostin- 

ja skanneritarpeet. 

Suunnitelma III 

Neljännen opiskelukerran lopputuloksena ryhmällä on suunnitelma III, joka pitää 

sisällään tiedot yritykseen hankittavista tulostimista ja skannereista edellisen selos-
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tuksen mukaan. Suunnitelma III voitiin heti liittää osaksi kokonaisraporttia ja esittää 

viidennen opiskelukerran aluksi. 

Kokemukset 

Tuntien aluksi ryhmät esittelivät ensimmäisten kertojen tuotoksensa (suunnitelmat I 

ja II). Materiaalia oli paljon ja ryhmät olivat selvästi paneutuneet asioihin. Muuta-

mien ryhmien kohdalla hintojen selvittely oli jäänyt ja ohjelmiin ei oltu perehdytty, 

vaan ohjelmat oli valittu aikaisempien kokemusten ja tietojen perusteella. Suuren 

materiaalimäärän kanssa oli varmasti mennyt paljon aikaa, koska itse suunnitelmat 

olivat muodoltaan hyvin raakoja. Niihin pyydettiin jatkossa parannuksia. 

 

Päivän uuteen aiheeseen paneuduttiin taas vilkkaan alkukeskustelun avulla. Kes-

kustelun avulla kerättiin listan erilaisista tulostimista. Päivän tutkimuksena olikin 

sitten erilaisten tulostimien toiminnan selvittäminen. Tähän ryhmät paneutuivat taas 

aktiivisesti. Osa ryhmistä teki jaottelua, jossa jokaisen ryhmäläisen tehtävänä oli 

selvittää parin tulostimen toimintaa. Toiset taas lähtivät ryhmänä etsimään tietoa ja 

koostivat sitten löydetystä tiedosta ryhmän lopullisen tekstin. Selvästi hedelmälli-

semmältä vaikutti jälkimmäinen, yhteistoiminnallinen, vaihtoehto, mutta toisaalta se 

vei myös enemmän aikaa ja ryhmille jäi paljon enemmän työtä tehtäväksi tuntien 

jälkeen. Skannerien toiminnan selvittely ja lopulliset valinnat yrityksen tulostimiksi 

ja skannereiksi taisi jäädä kaikilla ryhmillä kotona tehtäväksi. 

 

Koko ajan oli mukava seurata, miten opiskelijat valitsivat tutkittavasta asiasta tär-

keimmäksi itseään eniten kiinnostavat aiheet. Tällöin oppiminenkin oli varmasti 

mielekkäämpää. Innostus oli ainakin selvästi suurempaa kuin aikaisemmin pidetyllä 

vastaavalla opintojaksolla.  

 

4.3.4 Peruskäsitteitä verkoista 

Viidennellä kerralla päästiin vasta opintojakson pääaiheeseen eli verkkotekniikkaan. 

Oli kuitenkin hyvin tärkeä käyttää aluksi aikaa tietokoneiden ja tulostimien tutkimi-

seen, koska sen jälkeen verkon muiden laitteiden toiminnan ymmärtäminen oli hel-

pompaa. Ensimmäisten opiskelukertojen aikana luotiin ryhmien työskentely-

teorioiden perustat. Opiskelijat oppivat tuomaan omat aikaisemmin oppineensa asiat 
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toisten tietoon ja kertomaan omia intuitioitaan oudompien asioiden merkityksistä. 

Näin luotiin mahdollisuus sitoa aiemmin opittu ja uusi asia yhteen. Samalla väärät 

mielikuvat voitiin korvata uusilla oikeammilla mielikuvilla. Työskentelyteorioiden 

luominenhan on tutkivan oppimisen prosessimallin yksi vaihe. 

Suunnitelman III esittely 

Ryhmät kertoivat lyhyesti omat tulostimien valintaperusteensa. Lopulliset, muotoil-

lut, suunnitelmat palautettiin opettajalle, joka vei ne tarkastelun jälkeen Moodleen. 

Siellä ne olivat muiden ryhmien arvioitavissa. 

Perehtyminen päivän asiaan 

Alkukeskustelussa mietittiin, mitä eri verkkotyyppejä opiskelijat tiesivät. Ainakin 

seuraavat asiat tulivat pienellä johdattelulla esille ennen työskentelyn aloittamista: 

 

• Verkko ja sen pääosat 

• Verkkolaite 

• Lähiverkko 

• Alueverkko 

• Laajaverkko 

• Ethernet 

• WLAN 

Raportti verkon perusteista 

Jotta voitiin edetä yrityksen lähiverkon suunnittelussa, piti tuntea verkkotekniikan 

perusasiat. Tämän vuoksi ryhmien tutkimukset keskittyivät tällä kerralla perus-

termien selvittelyyn. Tämän kerran tuloksena ryhmillä oli raportti lähiverkkojen 

perustermeistä. Ryhmät keräsivät tietoa alkukeskustelussa esille tulleista termeistä ja 

esittelivät sen selkeänä kokonaisuutena. Ethernetistä sovittiin riittäväksi historia-

tiedot eli mistä on lähdetty ja miten on päädytty tämän päivän tilanteeseen. Etherne-

tiin keskityttiin paremmin seuraavalla kerralla. 

Kokemukset 

Tällä kerralla oli selvästi huomattavissa, että asia oli opiskelijoille aikaisempia ker-

toja oudompaa. Alkukeskustelu oli nihkeämpää ja johdattelua kaivattiin selvästi 
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enemmän. Johdattelun tuloksena verkkoratkaisuista päästiin kuitenkin puhumaan ja 

opiskelijat huomasivat, että jotkut asiat olivat jo kotiverkkoratkaisuistakin tuttuja, 

mutta he eivät olleet ajatelleet asiaa tästä näkökulmasta aikaisemmin. 

 

Kun tutkimukset sitten aloitettiin alkukeskustelussa tulleita asioita tutkimalla, nousi 

luokasta paljon kysymyksiä opettajalle. Näihin kysymyksiin ja niiden vastausten 

löytämiseen opettaja kertoi muutamia internetsivuja, joilta oli hyvä lähteä liikkeelle. 

Tässä vaiheessa oli helppo huomata, että kun joku ryhmä löysi hyvää materiaalia 

jostain verkkotekniikasta, levisi tuo tietolähde nopeasti koko luokkaan. 

 

Tutkimustyö oli jotenkin intensiivisempää kuin aikaisemmin, koska asia oli oudom-

paa ja vastausten löytäminen siksi hankalampaa. Lopputuloksena ryhmillä oli kui-

tenkin oikein hyviä selityksiä alkukeskustelussa esille tulleille asioille.  

 

4.3.5 Ethernet-perusteita 

Kun edellisellä kerralla oli tutkittu erilaisia verkkoratkaisuja, oli siitä selkeänä seu-

rauksena tutkittava laajimmin käytössä olevaa verkkoratkaisua, Ethernetiä, tarkem-

min. Samalla ryhmillä oli mahdollisuus tehdä tutkivan oppimisen prosessimallin 

mukaista kriittistä arviointia oman lähiverkkosuunnitelmansa etenemisestä. 

Perehtyminen päivän asiaan 

Kuudennella opiskelukerralla jatkettiin siis edellisellä kerralla aloitettuja tutki-

muksia. Niiden täydennykseksi selvitettiin Ethernet-verkon perusteet ainakin seu-

raavien asioiden kautta: 

• Ethernet -kehystyypit ja niiden rakenne sekä toiminta 

• Ethernetin toiminta 

• Lähetys ja vastaanotto Ethernet -verkossa 

Tässä tarvittiin opettajan johdattelua sekä kysymysten asettelua, jotta tutkimukset 

lähtivät aluksi oikeaan suuntaan. 

Raportti Ethernetin toiminnasta 

Jotta voitiin edetä tästäkin eteenpäin yrityksen lähiverkon suunnittelussa, piti tuntea 

Ethernet -verkon perustoiminta. Tämän kerran tuloksena ryhmillä oli edellä mainit-
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tuja asioita tutkimalla muodostettu raportti Ethernet -verkon toiminnasta. Tässä ra-

portissa piti jo olla raportin muotoa, kuten johdanto-kappale, tutkimuskohteiden sel-

vitys sekä päätelmät jatkoa varten. Ethernetin toimintaan piti syventyä niin tarkasti, 

että ryhmän jäsenille tuli mielikuva kokonaisuudesta ja toiminnan pääpiirteistä. Tä-

mä oli jo tutkivan oppimisen prosessimallin mukaista syventävän tiedon hakua. 

Aikaisempien suunnitelmien arviointi 

Tämän kerran viimeinen tunti käytettiin ryhmien aikaisempien töiden arviointiin. 

Jokainen ryhmä antoi toisilleen jotain rakentavaa palautetta. Opettaja antoi samassa 

yhteydessä oman palautteensa ja kommenttinsa sekä mahdolliset täydennys-

vaatimukset. Näin saatiin valmiiksi opintojakson alkupuolen arviointi. 

Kokemukset 

Tämän kerran aihe oli sellainen, johon opiskelijat muutamia lukuun ottamatta, eivät 

olleet koskaan aikaisemmin törmänneet. Se oli hyvin huomattavissa ja sen vuoksi 

opettajan johdattelua tarvittiin paljon aikaisempia kertoja enemmän. Taas tutkimus-

työn alettua opiskelijat kyselivät paljon ja halusivat enemmän ohjeita tiedon etsin-

tään. 

 

Kun he löysivät tietoa, he halusivat opastusta erilaisten termien ja määritelmien se-

littämiseksi. Osaan opettaja antoi suoria vastauksia, mutta osan opiskelijat saivat 

selvittää itse opettajan kertomia internetlähteitä hyväksi käyttäen. Parasta oli, että 

sellaiset tiedot, joita käytettiin lopullisessa raportissa, haettiin kirjallisena. Näin ra-

porttiin saatiin varmemmin oikea sanamuoto ja selitystä kirjoittaessaan opiskelijat 

myös ymmärsivät ko. asian. 

 

Arvioinnissa opiskelijat olivat kovin positiivisia toisten ryhmien töiden arvioinnissa 

ja melko negatiivisia oman työnsä arvioinnissa. Tästä johtuen ei saatu oikein raken-

tavaa palautetta toisilta ryhmiltä. Opettaja yrittikin painottaa rakentavan palautteen 

merkitystä. 
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4.3.6 Ethernet -perusteita ja verkkolaitteita 

Ryhmät olivat päässeet hyvin alkuun Ethernet – tutkimuksissaan ja seitsemännellä 

kerralla niitä jatkettiin. Samalla tutkimuksia laajennettiin ottamalla mukaan verk-

kojen muodostamiseen tarvittavien verkkolaitteiden tutkimus. Tämä on suoraa seu-

rausta tutkivan oppimisen prosessimallista, jonka mukaan tässä vaiheessa tehdään 

tarkennettujen ongelmien asettaminen.  

Keskustelu viime kerran tutkimuksista 

Ryhmät kertoivat lyhyesti omat tutkimustuloksensa viime kerralla tehdyistä selvi-

tyksistä. Keskustelussa käytiin läpi asiat, jotka olivat ryhmien mielestä vaikuttaneet 

tärkeimmiltä. Samalla vertailtiin ryhmien tutkimustuloksia. 

Perehtyminen päivän asiaan 

Keskustelua jatkettiin ja mietittiin, mitä eri verkkolaiteita opiskelijat tietävät. Aina-

kin seuraavat laitteet tulivat esille: 

• Toistin 

• Kytkin 

• Keskitin 

• Silta 

• Reititin 

• Yhdyskäytävä 

• ADSL -päätelaite 

• WLAN -tukiasema ja -päätelaite 

 

Keskustelussa kaivattiin taas hieman johdattelevia kysymyksiä, jotta opiskelijat osa-

sivat ajatella oikeita asioita. Monet verkkolaitteistakin olivat jo jollain tasolla tuttuja, 

mutta niiden merkitystä ei ollut aikaisemmin tullut ajateltua. 

Raportti verkkolaitteista 

Jotta voitiin taas edetä yrityksen lähiverkon suunnittelussa, piti siis tuntea verkko-

laitteet, joiden avulla tietokoneet voidaan liittää toisiinsa. Tärkeää oli myös selvittää, 

mitä vaatimuksia kukin laite asettaa tietokoneelle ja sen verkkokortille. Tämän 

vuoksi ryhmien tutkimukset keskittyivät tällä kerralla eri laitteiden tarkoituksen ja 



 33

toimintaperiaatteiden selvittelyyn. Tämän kerran tuloksena ryhmillä oli raportti lähi-

verkon erilaisista mahdollisista verkkolaitteista ja niiden toiminnasta. Ryhmät kerä-

sivät tietoa alkukeskustelussa esille tulleista laitteista ja esittelivät ne selkeänä koko-

naisuutena. Teoriaselvitysten selkeänä seurauksena oli yrityksen tarvitsemien verk-

kolaitteiden valinta. Tähän raporttiin kirjattiin verkkolaitteen valintaprosessi sekä 

sen tuloksena syntynyt suunnitelma verkkolaitteiden hankinnasta. 

Kokemukset 

Tällä kerralla päästiin parin edellisen kerran abstrakteista asioista taas käytännön 

läheisempiin aiheisiin ja erilaisten laitteiden toiminnan tutkimiseen. Se näkyi lisään-

tyneenä innokkuutena. Opiskelijat lähtivät mielellään etsimään tietoa erilaisista lait-

teista. Oli selvästi helpompi etsiä tietoa, kun tiesi etukäteen, mitä tietoa oli hakemas-

sa. 

 

Laitteiden välisten erojen selvittäminen ei sitten ollutkaan ihan helppoa, koska eri 

lähteet puhuivat samoista toiminnoista eri nimillä jne. Raportit olivat selkeitä ja niis-

sä oli hyvin eroteltu laitteiden toiminnat omiksi kappaleikseen. Ryhmät olivat myös 

löytäneet havainnollistavia kuvia yritykselle valituista laitteista. 

 

4.3.7 Mitä verkkolaitteita yritykseen hankitaan? 

Verkkolaitteiden hankinnassa tulee ottaa selvää paljon muistakin asioista kuin vain 

laitteiden toimintaperiaatteesta. Kahdeksannella opiskelukerralla jatkettiin verkko-

laitteiden hankintaprosessia hintoja yms. selvittämällä. 

Päivän aihe 

Jatkettiin edellisellä kerralla aloitetun raportin kirjoittamista. Kerättiin internet-

kaupoista hintatietoja yritykselle valituille verkkolaitteille. Hintatiedot sekä niiden 

perusteella tehty viimeistelty verkkolaitteiden valinta kirjattiin raporttiin. Edellisen 

kerran raporttihan koostui lähiverkon erilaisista mahdollisista verkkolaitteista ja nii-

den toiminnasta esitettynä selkeänä kokonaisuutena. Teoriaselvitysten jälkeen rapor-

toitiin yrityksen tarvitsemien verkkolaitteiden valintaprosessi sekä sen tuloksena 

syntynyt suunnitelma verkkolaitteiden hankinnasta. Tähän lisättiin tällä kerralla hin-

tatiedot ja lopullinen valinta perusteluineen. 
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Arviointia 

Tällä kerralla käytettiin noin puolet ajasta verkkotyypeistä, Ethernet -verkoista sekä 

verkkolaitteiden valinnasta tehtyjen raporttien arviointiin. Ryhmät perehtyivät tois-

tensa tuotoksiin ja arvostelivat ne taas asteikolla 2-4. Tämän jälkeen ryhmät keskit-

tyivät omien tuotostensa arviointiin ja arvioivat ne samalla asteikolla. Viimeiseksi 

ryhmät saivat kertoa oman ryhmän miinus- ja pluspisteiden saajat. Opettaja antoi 

myös oman sanallisen ja numeerisen arvionsa kullekin ryhmälle. 

Arvioinnissa käytettiin asteikkoa 2-4 sen vuoksi, että jokaisen ryhmän itsearvioinnin 

perusteella voitiin laskea tai nostaa kunkin ryhmäläisen saamaa numeroa yhdellä. 

Kokemukset 

Hintatietojen etsintä ja verkkolaitteiden hintojen vertailu oli selvästi mielenkiintoista 

puuhaa. Tutkimukset etenivät vauhdikkaasti ja hintavertailuista tuli kattavia. Kun 

edellisellä kerralla oli vertailtu eri laitteiden toimintaa ja ominaisuuksia, oli tällä 

kerralla helppo vertailla hintoja. Kun opiskelijat osasivat hakea ominaisuuksiltaan 

samanlaisia laitteita, oli hintavertailukin kattava ja paikkansapitävä. 

 

Arviointi oli tällä kerralla realistisempaa kuin aikaisemmalla kerralla. Ryhmät antoi-

vat jopa rakentavaa palautetta toisilleen. Edelleen oli huomattavissa, että kovin ne-

gatiivista palautetta ei annettu, vaikka joissain tapauksissa olisi ollut aihettakin. Jos 

omaa työtä oli kovasti kehuttu, vaikka syystäkin, oli ryhmän sen jälkeen vaikea an-

taa negatiivista palautetta toisille ryhmille. Tähän odotettiin vielä muutosta loppuar-

viointiin mentäessä. 

 

4.3.8 Millaisia kaapeleita lähiverkoissa voidaan käyttää? 

Yhdeksännen kerran aiheena oli lähiverkon kaapelointi. Tuntien tutkimustyö suunni-

teltiin tapahtuvaksi itsenäisenä etäopiskeluna. Opiskelijat saivat etukäteen kirjallista 

materiaalia muutamista kaapeloinnin perusasioista. Asiaan tutustuminen tapahtui 

tämän valmiin materiaalin johdattelemana jo tuttuun tapaan etsimällä ja tutkimalla 

lisätietoa. Seuraavaan on kirjattu kysymyksiä, joiden avulla tutkimusten itsenäinen 

aloittamisen oli tarkoitus ohjautua oikeaan suuntaan. 
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1. Kuinka monta johdinta verkkokytkentöihin käytettävässä parikaapelissa on 

tyypillisesti? 

2. Hae kirjoista tai valmistajien kotisivuilta seuraavien parikaapelityyppien ra-

kenne ja mielellään kuvat kustakin tyypistä: 

a. UTP 

b. F-UTP 

c. SF-UTP 

d. STP 

3. Millainen on koaksiaalikaapelin rakenne tarkasti? 

4. Miksi on tärkeää valita oikeaimpedanssinen koaksiaalikaapeli kuhunkin 

paikkaan? Mitä tarkoittaa impedanssi puhuttaessa koaksiaalikaapeleista? 

5. Selitä, mitä tarkoittaa optinen kuitu. Selitä sen rakenne ja toiminta. Kerro 

samassa myös miten optinen kuitu eroaa valokaapelista ja millainen on valo-

kaapelin rakenne. 

6. Miten valokuituja voidaan jatkaa eli liittää toisiinsa? 

7. Mistä osista valokaapelijärjestelmä koostuu? Siis mitä osia tarvitaan, jotta 

normaali sähköinen tiedonsiirtotapa voidaan muuntaa valokaapeliin sopivak-

si ja taas takaisin sähköiseen muotoon? Mikä on näiden kunkin valokaapeli-

järjestelmän osan tehtävä? 

8. Mikä aallonpituusalue on tarkoitettu kuituoptiseen siirtoon? 

9. Selvitä seuraavien kuitujen toimintatapa kuituoptisessa tiedonsiirrossa 

a. Monimuotokuitu 

b. Yksimuotokuitu 

c. Asteittaiskuitu 

10. Millaisia erilaisia valokuitujen liittämisestä aiheutuvia häiriöitä voi esiintyä? 

 

Ryhmä kirjasi tutkimustulokset taas yhden raportin muotoon, joka sitten oli yksi 

kappale lopullisessa raportissa. 
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4.3.9 Käyttäjätilien luonti ja hallinta 

Kymmenennellä kerralla tutkisteltiin käyttäjätilien luontia ja hallintaa koskevia asi-

oita. Tutkimukset ja harjoitukset tehtiin Windows XP:n asetusten muokkauksia har-

joitellen virtuaalikoneilla, joihin oli asetettu Windows XP -käyttöjärjestelmä. 

 

Windows XP:ssä on kolmenlaisia käyttäjätilejä, joista opiskelijat saivat etukäteistie-

toja. Niiden avulla virtuaalikoneella tehtävät harjoitukset oli mahdollista suorittaa. 

Harjoitukset ja etukäteistiedot olivat Windows XP –sertifikaatin mukaisia, eikä niitä 

siksi ole tähän erikseen kirjattu. 

Uudet käyttäjätilit 

Toisena asiana tällä kerralla tutustuttiin käyttäjätilien luomisprosessiin, jota voi te-

hostaa suunnittelemalla ja järjestämällä käyttäjätilien tietoja.  
 

Windows XP:ssä on kaksi tapaa luoda, muuttaa ja poistaa käyttäjätilejä sekä muoka-

ta niiden ominaisuuksia: Ohjauspaneelin Käyttäjätilit ja Tietokoneen hallinta – laa-

jennus. Näistä opiskelijat saivat erillisen materiaalin tunnilla. Samoin he saivat muu-

tamia harjoitustehtäviä, jotka tehtiin tunnin aikana. 

Millaisia käyttäjätilejä yrityksessä käytetään? 

Virtuaalikoneella tehtyjen harjoitusten lisäksi ryhmien tuli suunnitella käyttöjärjes-

telmän ohjeiden mukaan, millaisia käyttäjätilejä ja salasanoja ryhmien kuvitteellisis-

sa yrityksissä käytetään. Suunnitelmat kirjattiin taas osaksi kokonaisraporttia. Ra-

porttiin piti kirjata myös tarkat ohjeet käyttäjätilien nimeämisestä sekä salasanojen 

vaatimuksista. 

Kokemukset 

Asetusten konkreettinen muokkailu virtuaalikoneella lisäsi selvästi opiskelijoiden 

kiinnostusta. Tutkimuskokeiluja virtuaalikoneella voisi olla varmaan enemmänkin 

opintojakson aikana. 

 

Oli mielenkiintoista nähdä, miten erilaisia suunnitelmia opiskelijat tekivät yritysten 

käyttäjätunnusten ja salasanojen tekemisestä. Niiden suunnitelmissa tuli taas esille 

kunkin ryhmän sitoutuminen hyvän tutkimustuloksen saavuttamiseen. Osa suunni-
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telmista oli todella yksityiskohtaisia ja käyttöjärjestelmän ohjeita tarkasti seuraavia. 

Pari suunnitelmaa oli taas tehty melko nopeasti ja niistä näkyi vain tavoite saada 

jonkunlainen lopputulos aikaan. 

 

4.3.10 Kokonaisuuden määrittely 

Kolmanneksi viimeisellä kerralla tehtiin kokonaissuunnitelma yrityksen tietoverkos-

ta. Siihen kuului tietokoneiden, verkkolaitteiden, tulostimien ja skannerien asettelun 

suunnittelu sekä kaapeloinnin suunnittelu. Kokonaisuudesta oli tarkoitus piirtää ku-

va, jonka esittämät asiat sitten kirjallisesti selitettiin tarkemmin kirjallisesti. 

Tulostimien asettelu yrityksen tiloihin 

Tulostimien asettelussa oli tärkeää selvittää, onko kyseessä verkkotulostin vai ver-

kon kautta käytettävä tulostin. Ymmärryksen varmistamiseksi vaadittiin suunnitel-

maan kirjattuna näiden merkitysten ero. Asiaan liittyen piti myös tutkia, miten tulos-

timia asennettaessa kyseinen ero tulee ottaa huomioon. 

Lopullisen suunnitelman muodostaminen 

Tämän kerran päätteeksi ryhmällä oli tai ainakin kotityöskentelyn jälkeen tuli ole-

maan muodostettuna kokonaissuunnitelma niin täydellisenä, kun ryhmä sen halusi 

olevan. Tutkivan oppimisen prosessimallin mukaan uusien työskentelyteorioiden 

luominen on tärkeä osa koko oppimisprosessia. Kuten alussa kerrottiin, opiskelijan 

voi vielä tässäkin vaiheessa olla vaikea havaita eroa aikaisemmin omaksuttujen vää-

rien uskomusten ja uuden tiedon välillä. Tämän eron selventämisessä selitysten ja 

raportin kirjoittaminen on hyväksi havaittu keino. 

Kokemukset 

Kokonaisraportit alkoivat muotoutua ja tällä kerralla aktiiviset ryhmät panostivat 

tosissaan raportin selkeyteen ja sisällön laajuuteen sekä ulkonäköön. Oikeastaan 

vain yksi ryhmä päätti vielä tässäkin vaiheessa ”mennä aidan yli matalimmalta koh-

dalta”. 

 

Kokonaisraportit pitivät sisällään paria poikkeusta lukuun ottamatta kaiken sen, mitä 

opintojakson aikana oli tutkittu. Asiat oli nidottu hyvin yhteen sitomalla kukin aihe 

aina kuvitteellisen yrityksen verkon rakenteeseen.  



 38

4.3.11 Oppilaitoksen verkkoratkaisut 

Toiseksi viimeisellä kerralla tutustuttiin Satakunnan ammattikorkeakoulun ja tar-

kemmin Tekniikka Porin verkkoratkaisuihin. Tämän tutustumiskierroksen veti Tek-

niikka Porin verkkoratkaisuihin erikoistunut laboratorioinsinööri. Aluksi kuultiin 

erittäin kattava luento oppilaitoksen verkkolaitteista sekä niiden lukumääristä. Lu-

ennoitsija kertoi myös verkon liitynnöistä ulkomaailmaan sekä erilaisista käytössä 

olevista tietokoneluokkaratkaisuista. 

 

Tuntien toisella puoliskolla kierrettiin sitten kytkentähuoneissa tutustumassa käy-

tännössä kytkentöihin ja verkkolaitteisiin. Samalla nähtiin demonstraatio verkkolait-

teiden ja niitä ohjaavien tietokoneiden asetusten määrittämisestä. 

 

Tällainen oikeaan verkkoon tutustuminen oli hyvä päätös opintojaksolle. Kun asioita 

oli ensin tutkittu teoriassa ja harjoittelemalla virtuaalikoneilla, saatiin tutustumis-

käynnillä paljon käytännön oppia. Tämä oppi oli paljon helpompi sisäistää, kun ai-

heisiin oli aikaisemmin tutustuttu. 

 

Opiskelijat intoutuivat kyselemään laitteista ja niiden kanssa tehtävästä verkon oh-

jaamisesta, kun päästiin kytkentähuoneisiin oikeiden laitteiden viereen. Jälkeenpäin 

opiskelijat myös kertoivat saaneensa todellisemman kuvan laitteiden toiminnasta ja 

niiden ohjaamisesta. 

 

4.3.12 Lopullisten raporttien esittely ja arviointi 

Viimeisellä kerralla ryhmät saivat esitellä lopulliset raporttinsa. Esitykset oli tehty 

PowerPoint –diasarjamuotoon. Esitysten jälkeen ryhmät saivat arvioida toistensa 

kirjalliset työt ja esitykset. Kirjalliset työt olivat olleet aikaisemmin jo Moodlessa 

kaikkien luettavissa, joten niiden arviointiin oli saanut käyttää kauemmin aikaa. Ver-

taisarvioinnin jälkeen ryhmäläiset arvioivat omaa työtään ja antoivat toisilleen plus-

sia ja miinuksia työpanoksen mukaan. 

 

Esityksissä oli pyydetty painottamaan ryhmän kuvitteellisen yrityksen kannalta tär-

keitä asioita. Ryhmät esittelivät piirustukset yritysten verkoista. Niissä oli esitetty 
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tietokoneiden, oheislaitteiden ja verkkolaitteiden sijainnit sekä kaapelointiratkaisut 

kunkin laitteen kohdalta. 

 

Esitykset olivat pääsääntöisesti hyvin kattavia ja järjestelmällisesti eteneviä. Jotkut 

painottivat esityksessään laitteiden ominaisuuksia ja niistä koituvia kustannuksia, 

kun taas toiset esittelivät enemmän kokonaisuutta ja laitteiden yhteistyökykyä. 

Kaikki ryhmät olivat laskeneet kokonaisuuden hinnan kerättyjen mainosten ja hinta-

tietojen perusteella. Opiskelijat kertoivat huomanneensa kokonaishinnasta kunkin 

laitteen suhteellisen arvon. Osa ryhmistä oli vielä vaihtanut esim. tulostinta, kun 

alkuperäinen valinta oli ollut hinnaltaan lähes puolet yrityksen koko verkon laittei-

den hinnasta. 

 

Arviointi oli syvällisempää kuin opintojakson aikaisemmilla arviointikerroilla. 

Ryhmät olivat selvästi paneutuneet toistensa kirjallisiin raportteihin ja esitykset vielä 

syvensivät tuntemusta. Koska jokainen oli itse tehnyt samankaltaisen työn ja kaikki 

tunsivat raportin vaatimukset kokonaisuudessaan, oli arviointi nyt tasavertaisempaa 

kuin aikaisemmin. Ryhmäläisten arviot toistensa raporteista ja esityksistä olivat hy-

vin samansuuntaisia kuin opettajankin arviot. 

 

Itsearvioinnissa opiskelijat olivat edelleen melko vaatimattomia. Varsinkin hyvien 

töiden tekijät eivät millään olisi sanoneet työtään hyväksi. Tässä vaiheessa opettaja 

yritti kannustaa ja kehua työn hyviä puolia. Toisaalta ne kaksi ryhmää, joiden työt 

olivat hutaisemalla tehdyt, olisivat antaneet itselleen lähes samoja numeroita kuin 

hyvien töiden tekijätkin. Jokaisesta ryhmästä löytyi itsearvioinnin aikana opiskelija, 

jonka numeroa muut halusivat nostaa hyvän työpanoksen ansiosta, mutta numeron 

laskua ei olisi haluttu antaa kenellekään. 

 

Lopulliset arvosanat muodostuivat sitten kaikkien opintojakson aikana tehtyjen arvi-

ointien sekä opettajan kokonaisuuksista tekemien arviointien keskiarvona. 
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4.4 Palaute ja kysely 

 

Tuntien päätteeksi opiskelijat antoivat vielä kirjallisen palautteen ja vastasivat kyse-

lyyn tutkivan oppimisen käytöstä opintojakson opetusmenetelmänä. Kyselyssä ky-

syttiin: 

1. Miten tutkivan oppimisen menetelmän mukainen opiskelu on mielestäsi so-

veltunut opintojakson opetusmenetelmäksi? 

2. Miten asioiden omatoiminen tutkiminen kuvitteellisen yrityksen tarpeisiin on 

edistänyt oppimistasi? 

3. Mitä asioita olisit tehnyt toisin, jos opetusmenetelmä kuitenkin olisi pidetty 

samanlaisena (tutkiva oppiminen)? 

4. Mikä oli parasta tutkivan oppimisen menetelmällä opiskelussa? 

 

Palaute annettiin Satakunnan ammattikorkeakoulussa käytössä olevan opintojakso-

palautejärjestelmän kautta. Siellä pyydetään vastausta seuraaviin kohtiin: 

1. Arvioi omia oppimistuloksiasi ja arvioi opintojakson suorittamiseen käyttä-

mäsi kokonaisaika tunteina 

2. Kerro, miten opintojaksoa voitaisiin mielestäsi edelleen kehittää 

3. Arvioi opintojaksoselosteessa opintojaksolle annettujen tavoitteiden täytty-

mistä 

4. Arvioi opintojaksoa kokonaisuutena (asteikolla 1-5) 

 

4.4.1 Kyselyn vastauksista 

Kyselyyn vastasi 17 opiskelijaa niistä 21:stä, jotka olivat osallistuneet opintojaksol-

le. Yksi opiskelija oli estynyt tulemaan viimeisille tunneille ja kolme muuta lähtivät 

fysiikan kokeeseen viimeisen tunnin alussa, joten he eivät voineet vastata kyselyyn. 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin siis tutkivan oppimisen soveltumisesta opin-

tojakson opetusmenetelmäksi. Tähän tuli 14 hyvin myönteistä vastausta, joissa pe-

rusteltiin menetelmän sopivuutta mm. seuraavasti: 

• ”Se on ollut ihan mukavaa vaihtelua” 
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• ”Hyvin on passannut, kun on tarvinnut hakea tietoa, mitä muuten ei olisi tul-

lut eteen” 

• ”Hyvin on sopinut ja opintojaksoa olisi hankala toteuttaa jollain muilla me-

netelmillä, sillä se menisi vain monotonisiksi kalvosulkeisiksi” 

• ”Hyvin sopi. Kun sai itse etsiä tietoa, se jäi päähänkin paremmin” 

• ”Ihan hyvin, koska tiedon hankinta tuli vapaammaksi ja ehkä toisaalta myös 

laajemmaksi” 

• ”Hyvin on soveltunut  mielenkiinto on säilynyt” 

 

Yhdessä vastauksessa sanottiin: 

• ”Menetelmä on soveltunut tämän kaltaisen opintojakson vetämiseen hyvin, 

mutta toisaalta opettajavetoisena tiedon saisi helpommin ja ehkä ymmärtä-

vämmin, kuin itse etsimällä” 

 

Kahdessa negatiivisemmassa paperissa vedottiin siihen, että täsmällisen tiedon han-

kinta etenkin internetin kautta on hankalaa. Näiden vastausten kirjoittajat olisivat 

halunneet opettajan opetusta faktatietojen kera. 

 

Toisessa kysymyksessä kysyttiin, miten asioiden omatoiminen tutkiminen on edistä-

nyt oppimista. Selvästi positiivisia vastauksia oli 13 ja niissä kysymystä kommentoi-

tiin mm. näin: 

• ”On edistänyt, kun on joutunut keskittymään ja paneutumaan tietoihin 

enemmän” 

• ”On tullut esille monia asioita, joita yritys joutuu harkitsemaan tehdessään 

laitehankintoja” 

• ”On tää nyt ollut mielenkiintoisempaa kuin normaali opiskelu” 

• ”Monien harjoitusten määrä on auttanut opiskelua” 

• ”Oppiminen on ollut mielestäni mukavampaa kuin kirjasta suoraan lukemi-

nen ja myös ryhmässä työskentely on ollut mielekästä” 

• ”On saanut miettiä ratkaisut käytännössä” 

• ”Hyvin, sillä moni asia on selkiintynyt huomattavasti” 

• ”Kyllähän sitä pakostakin oppii, kun on itse täytynyt miettiä asioita” 
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Negatiivisemmat vastaukset sanoivat vain, että tällainen ei ole edistänyt oppimista. 

Mitään perusteluja näissä ei ollut. 

 

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin, että mitä opiskelijat olisivat tehneet toisin, jos 

tutkiva oppiminen olisi kuitenkin ollut opetusmenetelmänä. Tähän suurin osa vasta-

si, ettei olisi tehnyt mitään toisin, vaan he olivat tyytyväisiä tähän toimintaan. Pa-

rannusehdotuksia olivat: 

• ”Ehkä olisi kuitenkin parempi, jos opettaja selventäisi tutkittuja asioita 

enemmän” 

• ”Kovempaa panostamista oman kuvitteellisen yrityksen toimintaan” 

Lopuksi kysyttiin, mikä oli parasta tutkivassa oppimisessa. Tässä on muutamia ylei-

simpiä vastauksia: 

• ”Sai itse miettiä asioita” 

• ”Sai itse asettaa haasteet ja tavoitteet” 

• ”Paljon tekemistä” 

• ”On jotain tekemistä, kun hakee tietoa” 

• ”Kuvitteleminen ja Wikipedia” 

• ”Vapaa omatoimisuus” 

• ”Mielenkiinto säilyy” 

• ”Itse tekeminen ja suunnittelu” 

 

4.4.2 Opintojaksopalaute 

Opintojaksopalautteen kautta annettu palaute oli hyvin samanlaista kuin kyselyssä-

kin annettu palaute. Tämän kirjoittamiseen mennessä opintojaksopalautteen oli an-

tanut 14 opiskelijaa. 

 

Lähes kaikki arvioivat omat oppimistuloksensa hyviksi tai kohtalaisen hyviksi. Kak-

si opiskelijaa ei ollut tyytyväinen omiin oppimistuloksiinsa. Käytetty aika oli arvioi-

tu sellaiseksi, kun se opintojaksoselosteessa oli laskettukin. 

 

Kysymykseen opintojakson kehittämisestä suurin osa vastasi taas, ettei ole kehitet-

tävää. Yhdessä palautteessa ehdotettiin lisää ekskursioita opintojaksolle ja parissa 
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toivottiin kyselyn vastausten tapaan opettajan selittävän enemmän asioita tuntien 

aikana. 

 

Kaikkien tähän mennessä vastanneiden mielestä opintojakson etukäteen asetetut 

tavoitteet täyttyivät. Kokonaisarvosanaksi opiskelijat antoivat keskiarvona 3,57. 
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5 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Opintojakson uudelleen suunnittelu ja järjestäminen vei todella paljon aikaa. Uuden 

opetusmenetelmän sisäistäminen tapahtui vähitellen kirjallisuuteen tutustumalla. 

Teoriaan tutustumisen ja useiden esimerkkien jälkeen tutkiva oppiminen tuntui jo 

tutummalta ja siitä alkoi ajatusten ja suunnitelmien pyörittely. Aluksi ajatukset oli 

hyvä kirjoittaa ylös listan muotoon sitä mukaan, kun niitä syntyi. Tästä oli sitten 

helppo aloittaa tarkempien suunnitelmien teko. Oikeastaan koko kehittämishankkeen 

teko oli lähes suoraan tutkivan oppimisen prosessimallin mukainen. 

 

Ydinainesanalyysin jälkeen aihepiirisuunnitelmat alkoivat muotoutua järjestelmälli-

sesti sen mukaan, mitä asioita ydinainesanalyysissä oli noussut ydinaineslistalle. 

Tutkiva oppiminen tuntui lähes alusta asti erittäin hyvältä menetelmältä tällaisen 

opintojakson toteuttamiseen. Internet oli selvästi tärkein tietolähde koko opintojak-

son aikana. Sieltä löytyi melko helposti kriittisestikin arvioituna käyttökelpoista tut-

kimusmateriaalia. 

 

Opintojakson aikana oli selvästi huomattavissa, miten tutkivan oppimisen menetel-

mällä kaikki opiskelijat sitoutuivat ryhmän tekemisiin ja kaikki opiskelijat saivat 

kaikista asioista ainakin jotain irti. Tämä on erilainen huomio kuin perinteisemmässä 

opetuksessa. Siellä opiskelija voi ottaa joltain tunnilta jotain irti, mutta sitten ”nuk-

kua” muutamia tunteja taas perään, jolloin jotain tärkeitäkin asioita jää helposti 

huomiotta. 

 

Rinnakkaisten oppimistehtävien sijaan tälle opintojaksolle valittiin kaikille yhteiset 

tutkimustehtävät, jotta opintojakson koko oppimäärä tuli sisäistettyä. Tähän voisi 

suunnitella jonkunlaista muutosta seuraavaa kertaa varten. 

 

Opiskelijoille ei annettu opintojakson aikana mitään raporttien tekoon liittyvää opas-

tusta, mikä näkyi raporttien jäljessä. Pääasia oli kuitenkin, että ryhmät tekivät tun-

nollisesti jokaisesta tutkimuksesta raportit tai suunnitelmat ohjeiden mukaan. 
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Kokonaisuudessaan tutkiva oppiminen Yrityksen lähiverkot –opintojakson opetus-

menetelmänä vaikutti onnistuneelta valinnalta. Tietysti opintojakson aikana tuli esil-

le asioita, jotka voi seuraavalla kerralla tehdä vähän toisin. Palautteesta huomasi, 

että tutkimusten jälkeinen asioiden ytimekkäämpi kiteyttäminen tulee lisätä ohjel-

maan seuraavalla kerralla. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla sellainen järjestely, missä 

ryhmillä on vuorotellen vastuu kiteytyksen teosta ja opettaja vain tarkastaa ja hyväk-

syy lopputuloksen ennen julkaisua koko ryhmälle. 

 

Kaiken kaikkiaan kehittämishanke loi pohjan tutkivan oppimisen opetusmenetelmän 

käytölle jatkossakin tämän tyyppisten opintojaksojen opetusmenetelmänä. Kuten 

kirjallisuudessa mainittiin, ei ensimmäinen kerta koskaan ole täydellinen, mutta täs-

sä päästiin ihan tyydyttävään lopputulokseen. 
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