
  

 
 
 
 
 
 
 
ONGELMALÄHTÖINEN LÄÄKETIETEEN OPETUS 
OPISKELIJOIDEN ARVIOIMANA 
 
Tutkimus Tampereen yliopiston lääketieteen I–IV vuosikurssien 
nais- ja miesopiskelijoiden kokemuksista opiskelusta lääketieteen 
laitoksella vuonna 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antti Mikkola 
syventävien opintojen kirjallinen työ  

Tampereen yliopisto 
Lääketieteen laitos 

Yleislääketieteen tutkimusryhmä 
Marraskuu 2008 

 



  

Tampereen yliopisto 
Lääketieteen laitos 
 
ANTTI MIKKOLA: ONGELMALÄHTÖINEN LÄÄKETIETEEN OPETUS 
OPISKELIJOIDEN ARVIOIMANA; Tutkimus Tampereen yliopiston lääketieteen I–
IV -vuosikurssien nais- ja miesopiskelijoiden kokemuksista opiskelusta lääketieteen 
laitoksella vuonna 2003 
 
Kirjallinen työ, 36 s. 
Ohjaaja: Irma Virjo, LT, Yleislääketieteen professori, Lääketieteen laitos 
 
Marraskuu 2008 
 
Problem Based Learning, ongelmalähtöinen opiskelu, Tampereen malli, tutor, 
tutortyöskentely, tutorryhmä, lääketieteen opiskelu, Visual Analogue Scale 
 
TIIVISTELMÄ 
 
Tampereen yliopistossa on sovellettu ongelmalähtöisen oppimisen metodia (Problem 
Based Learning; PBL) lääketieteen lisensiaattien koulutuksessa vuodesta 1994. 
Tampereella perustieteiden ja kliinisten taitojen oppiminen kulkevat rinnakkain koko 
opiskelun ajan. Oppialoja yhdistävien oppimisjaksojen keskeiset asiat käsitellään 
tutorryhmissä. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, kokevatko nais- ja miespuoliset opiskelijat 
ongelmalähtöisen opetuksen eri tavalla. Myös sukupuolen yhteyttä opiskelijan arvioon 
omasta toiminnastaan tutorryhmätyöskentelyssä sekä opiskelijan arvioon tutorin 
toiminnasta tutkittiin. 
Aineisto kerättiin kyselyllä kaikille I–IV-vuosikurssin opiskelijoille v. 2003. Kyselyllä 
haluttiin kartoittaa opiskelijoiden käsityksiä mm. PBL:n tehokkuudesta. Kyselyyn 
vastattiin nk. VAS-asteikon avulla (Visual Analogue Scale), jossa janan vasen ääripää 
tarkoittaa nollaa (täysin eri mieltä) ja oikea ääripää sataa (täysin samaa mieltä). 
Tilastollisia eroja mies- ja naisopiskelijoiden vastausten välillä tutkittiin käyttäen 
yksisuuntaista varianssianalyysiä (One-way ANOVA). Tilastollisen merkitsevyyden 
rajaksi valittiin p = 0,05.  
 
Kyselykaavakkeeseen vastasi 87,6 % I–IV-vuosikurssien opiskelijoista. Miehiä oli 31,9 
% ja naisia 66,6 %. Tulokset osoittivat, että suurin osa opiskelijoista oli tyytyväisiä 
PBL-menetelmään ja omaan työskentelyynsä. Suurin osa opiskelijoista koki 
hyötyvänsä työskentelystä tutorryhmässä. Miehet kokivat ryhmätyöskentelyn hieman 
hyödyllisemmäksi kuin naiset. Tutorin toimintaan ryhmässä oltiin myös pääosin 
tyytyväisiä. Tutorin toimintaa arvioiviin yhdeksään väittämään sekä miehet että naiset 
vastasivat lähes yhtenevästi. Väittämissä ”tutor edisti oppimistani” ja ”tutor edisti 
ryhmän toimintaa” naiset arvioivat tutorin toimintaa miehiä kriittisemmin.  
 
Tulokset ovat arvokkaita yliopisto-opetuksen kehittämiselle ja niitä voidaan hyödyntää 
mm. uusien tutorien koulutuksessa. Tutkimuksen tulokset kannustavat jatkamaan 
opiskelijoiden kokemusten ja mielipiteiden keräämistä ongelmalähtöisestä opetuksesta 
tulevaisuudessa. Tämän vuoden 2003 mielipidekyselyn perusteella voidaan sanoa, että 
opiskelijat olivat tyytyväisiä opiskeluunsa.  
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1 JOHDANTO 

 

 
1.1. Ongelmalähtöinen oppimismenetelmä lääketieteen opetuksessa 

 
Ongelmalähtöinen oppimismenetelmä on viime vuosituhannen lopulla kasvattanut 

suosiotaan maailmanlaajuisesti lääketieteen opetuksessa. Ongelmalähtöisen 

oppimismenetelmän (Problem Based Learning eli PBL-menetelmä) perustana on 

kognitiivinen oppimiskäsitys. Oppimiseen liittyvät kiinteästi havainnointi, ajattelu, 

muistaminen ja käyttäytyminen. Tästä kaikesta syntyy muistijälkiä, jotka ovat 

myöhemmin helposti palautettavissa, ja ennalta tiedetty voidaan liittää saumattomasti 

uuteen opittuun asiaan. Ongelmalähtöisessä opetuksessa on integroitu perustieteet, 

kliiniset tieteet ja käyttäytymistieteet, mikä tukee oppimisprosessia. (Rauste-von 

Wright & von Wright 1995.) 

 

Ongelmalähtöisessä opiskelussa opiskelija joutuu miettimään alituiseen, mitä hän jo 

tietää ja mitä pitäisi vielä opiskella. Tämä tulee esiin erityisesti 

pienryhmätyöskentelyssä, jossa opiskelijat asiantuntijatutorin ohjauksessa ratkovat 

kliinisiä potilastapauksia. Ryhmässä käydään keskustelua siitä, mitä potilastapauksesta 

jo tiedetään ja mitä vielä kuuluisi tietää, jotta lääketieteellisen ilmiön ymmärtäisi 

paremmin. (Barrows 1983.) 

 

Lääketieteellistä koulutusta on kehitetty intensiivisesti useista syistä. Lääketieteen 

nopea kehittyminen on johtanut tietotulvaan, jossa on yksin hankala pysyä perässä. 

Kerran opittu ei enää riitä, vaan ajan tasalla pysymiseksi pitää olla halu ja valmiudet 

hankkia uutta tietoa jatkuvasti. Uusien oppimiskäsitysten mukaan puolestaan ”tietoa ei 

voi siirtää”.  Asiat opitaan parhaiten, kun niitä joutuu itse työstämään riittävästi. Myös 

lääkärin rooli työelämässä on muuttunut itsenäisestä aukroriteetista ryhmän 

tasavertaiseksi jäseneksi niin potilastyössä kuin hallintotehtävissä. Lisäksi potilas– 

lääkäri-suhde vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja toimiakseen mallikkaasti.  
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1.2. Lääketieteen opiskelu Tampereen yliopistossa 

 
Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on sovellettu ongelmalähtöisen 

oppimisen metodia lääketieteen lisensiaattien koulutuksessa vuodesta 1994. Jo ennen 

tätä uutta menetelmää oli harjoiteltu kolmen ensimmäisen opintovuoden aikana 

”varhaisella kliinisellä opintojaksolla” (Holmberg-Marttila ym. 1998, Virtanen ym. 

1999). Suomen viidestä lääketieteellisestä tiedekunnasta Tampere on ainoa, jossa 

lääketieteen perusopetus on ongelmalähtöistä ensimmäiset kolme ja puoli vuotta 

opiskelijoiden curriculumista. Ongelmalähtöinen opetus eroaa perinteisestä 

lääketieteen opetuksesta usealla tavalla (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Ongelmalähtöisen oppimisen ja perinteisen lääketieteen opetuksen 
vertailua. (Lääketieteen koulutus Tampereen yliopistossa -esitelehtinen 2006) 
Ongelmalähtöinen oppiminen Perinteinen lääketieteen opetus 

opiskelijat etsivät ja prosessoivat  

tietoa aktiivisesti 

opettajat siirtävät tietoa 

painotetaan tiedon hankkimistaitoja ja 

ongelmanratkaisukykyä 

korostetaan tietojen määrää 

opetusohjelman muodostavat eri  

oppialojen integroidut jaksot 

opetusohjelma perustuu erillisiin 

oppialoihin 

potilaskontakteja ensimmäisestä  

viikosta lähtien 

potilaskontaktit tutkinnon myöhäisessä 

vaiheessa 

arvioidaan opiskelijan tietoja, taitoja  

ja kykyä kommunikoida 

arvioidaan opiskelijan 
tietomäärää 

 

 

Tamperelainen tapa opiskella lääketiedettä pienryhmissä valmentaa yhteistyöhön ja 

opettaa toisten huomioon ottamista. Taulukossa 1 esitellään Tampereella sovellettavan 

ongelmalähtöisen opetuksen etuja perinteiseen opetusmalliin nähden. Tampereen 

mallissa ei opiskelua selkeästi voida jakaa prekliiniseen ja kliiniseen vaiheeseen, vaan 

perustieteiden oppiminen ja kliininen harjoittelu kulkevat rinta rinnan. Opintojen 

edetessä kliinisen harjoittelun määrä lisääntyy.  
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Ensimmäiset kolme ja puoli vuotta opinnoista suoritetaan 23:ssa eri oppialoja 

integroivassa jaksossa, joilla jokaisella on tietty teema. Jaksojen laajuus vaihtelee 

neljästä neljääntoista opintopisteeseen. Tutkinnon jälkimmäiset kaksi ja puoli vuotta 

koostuvat kliinisistä kursseista, joissa opiskelijat harjoittelevat potilaiden tutkimista ja 

hoitoa sairaalan eri klinikoilla sekä perusterveydenhuollossa. Johtava ajatus on ollut eri 

oppialojen integraatio ja yhteistyö sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. 

 
aika 

 

 

 

 

Kuva 1. Tampereen lääket. tdk:ssa perustieteiden ja kliinisen harjoittelun 
opiskeleminen kulkevat toisiaan tukien. (Lääketieteen koulutus Tampereen yliopistossa 
-esitelehtinen 2006) 
 

Ensimmäisen lukuvuoden alussa on kolmen viikon pituinen Johdanto-jakso, joka 

tutustuttaa tiedekunnan uuden opiskelijan ongelmalähtöisen oppimisen periaatteisiin. 

Ko. jaksolla opetellaan myös toimimista tutoristunnoissa. Opiskelijoille kerrotaan 

tutorin roolista ryhmässä pikemminkin opastajana kuin opettajana tai asiantuntijana. 

Tutorit onnistuvat parhaiten tehtävässään, kun he ovat tasa-arvoisia ryhmän jäseniä 

eivätkä ole liian ohjaavia tai syrjään vetäytyviä tarkkailijoita. (Nikkari ym. 2004.) Eri 

oppialoja integroivien oppimisjaksojen keskeinen oppimissisältö käsitellään 8–10 

hengen tutorryhmissä, jotka tapaavat keskimäärin kahdesti viikossa.  

 
Opetusuudistuksen yhteydessä opiskelijoiden curriculumia muutettiin siten, että heille 

jää aikaa itsenäiseen opiskeluun ja tiedon etsimiseen tutoristuntoja varten. Itsenäisen 

opiskelun ohessa tarvittavaa tietoa saa luennoilta, harjoitustöistä, kliinisistä 

harjoituksista, tutustumiskäynneiltä terveydenhuollon eri toimipisteisiin ja 

asiantuntijaseminaareista.  

 

Luentojen määrää on opetuksessa rajattu, jotta aikaa itsenäiseen työskentelyyn 

tutoristuntoja varten jää riittävästi. Keskimäärin luentoja on n. viisi tuntia viikossa. 

Lisäksi jokaisen integroidun oppimisjakson viimeinen viikko on suunniteltu ns. 

Kliininen harjoittelu 
 

Perustieteet 
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itseopiskeluviikoksi. Tällöin ei järjestetä lähiopetusta ja opiskelijoille annetaan aikaa 

opiskella ja kerrata jakson keskeisiä teemoja. Itseopiskeluviikon päätteeksi järjestetään 

kirjallinen kuulustelu. Näin varmistetaan, että jokaisella opiskelijalla on riittävät taidot 

jakson päättyessä. (Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2003–2005.) 

 

1.3 Tutoristunnon kulku Tampereen mallin mukaan 
 

Tampereen yliopistossa kouluttajatutorit ovat kehittäneet ongelmalähtöistä opetusta 

vuodesta 1994 lähtien. Opiskelutapaa on alettu kutsua ns. Tampereen malliksi (kuva 2). 

Mallia tutorryhmätyöskentelyyn on otettu mm. Linköpingin ja Maastrichtin 

yliopistoista. Myös kanadalaisen McMasterin yliopiston kokemuksia PBL:stä 

hyödynnettiin (Peltokangas 1996). 
 

 

Kuva 2. Tampereen malli. Ongelmanratkaisumenetelmä pienryhmässä (Holmberg-
Marttila 2004). 
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Ensimmäisellä tapaamiskerralla tutor jakaa käsiteltävän kliinisen ongelman jokaiselle 

ryhmän jäsenelle paperilla. Ryhmän jäsenillä on hetki aikaa lukea ongelma läpi ja 

tämän jälkeen alkaa vapaa assosiointi ongelman tiimoilta. Tämä ensimmäinen vaihe on 

ns. aivoriihi (engl. brainstorm). Tutorryhmän keskustelua johtaa ryhmän sisältä valittu 

puheenjohtaja, ja ryhmän keskustelussa esiin tulevat asiat kirjaa ylös sihteeri. Nämä 

ryhmän jäsenien erityistehtävät vaihtuvat jokaisella kerralla, kun uusi tutorongelma 

otetaan käsittelyyn. Puheenjohtajan tehtävä on jakaa puheenvuoroja ja antaa siten 

kaikille ryhmän jäsenille mahdollisuus osallistua keskusteluun. Myös tutortapauksessa 

mahdollisesti ilmenevät vieraat termit tai ilmaisut tulee selventää.  

 

Aivoriihen jälkeen on sihteerin vuoro kerrata keskustelussa ilmi tulleet asiat ja jäsentää 

ne yhdessä ryhmän kanssa keltaisia post-it-muistilappuja avuksi käyttäen. Lappujen 

perusteella ryhmä voi muodostaa konsensuksen käsiteltävästä kliinisestä ongelmasta: 

määritellään a) mitä ko. asiasta jo tiedetään, b) mitä pitäisi vielä opiskella asian 

tiimoilta, jotta tutorongelma avautuisi paremmin ja ryhmä pystyisi ymmärtämään 

lääketieteellisiä ilmiöitä, jotka liittyvät juuri tähän ongelmaan. Tämän jälkeen ryhmä 

muodostaa yhteiset oppimistavoitteet.  

 

Ennen seuraavaa tutoristuntoa ryhmän jäsenet pyrkivät opiskelemaan yhdessä sovittuja 

asioita. Tässä tukena toimivat luennot, ryhmätyöt, kliiniset harjoitustyöt ja itseopiskelu, 

jolle on pyritty jättämään riittävästi aikaa lukujärjestyksessä. Seuraavalla 

tapaamiskerralla aloitetaan edellisen tutortapauksen purusta. Opiskelijat käyvät 

systemaattisesti lävitse aiemmin luotuja oppimistavoitteitaan ja keskustelevat 

opiskelemistaan asioista. Tässä vaiheessa on vielä mahdollista käydä epäselviä asioita 

läpi, jotta kaikki ryhmän jäsenet ymmärtäisivät keskeisimmät opiskelluiksi tarkoitetut 

asiat. Purkuvaiheessa voidaan hyödyntää mm. taululle piirtämistä, kaavioita ja 

anatomisia malleja. Lopuksi käydään läpi uudelleen ratkaistavaksi annettua ongelmaa 

uuden tiedon valossa. Ryhmä hyväksyy yhdessä sen, tiedetäänkö nyt asiasta kaikki 

olennaisimmat asiat vai pitääkö jotakin selvittää vielä seuraavaa tapaamista varten.  
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1.4 Opiskelijoiden arvioita PBL-menetelmästä 

 
Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on opintouudistuksen jälkeen 

kerätty opiskelijoiden mielipiteitä ongelmalähtöisestä opetuksesta, tutoristuntojen 

toimivuudesta ja niiden merkityksestä opiskelussa. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

opiskelijat ovat olleet pääosin tyytyväisiä nk. PBL-menetelmään ja he ovat kokeneet 

sen tehokkaaksi tavaksi opiskella lääketiedettä (Holmberg-Marttila ym. 1998, Virtanen 

ym. 1999). Erityisen tärkeiksi tutoristunnon onnistumiselle on koettu oma 

valmistautuminen tutoristuntoon ja asiantuntijatutorin opiskeluilmapiiriä parantava 

vaikutus.  

 

Tieteellisiä julkaisuja miesten ja naisten kokemuksista ongelmalähtöisestä opiskelusta 

on löydettävissä melko vähän. Tutkimusten mukaan naiset ovat luottavaisempia 

opetukseen ja opiskelun myötä kyynistyvät miehiä vähemmän (Roche 2003). 

Sukupuoli vaikuttaa käsitykseen omasta lääketieteen opiskelusta ongelmalähtöisessä 

opetuksessa ja siihen, miten opiskelijat kokevat opettajatutorin läsnäolon ryhmän 

toiminnan kannalta (Das ym. 2002). 

 

Aiemmissa tutkimuksissa vastaukset oli kerätty vain ensimmäisen vuosikurssin 

opiskelijoilta lukuvuoden päättyessä (Holmberg-Marttila ym., 1998; Virtanen ym., 

1999). Anni Seiskarin tutkimuksen aineistona olivat kolmannen ja kuudennen 

vuosikurssin opiskelijat vuosina 1998–2002 (Seiskari & Virtanen 2006). Tämä 

tutoristuntoja koskeva kysely tehtiin Tampereella lääketieteellisen tiedekunnan 

opiskelijoille syksyllä 2003. Vastaajiksi valittiin kaikki opiskelijat vuosikursseilta I–IV. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, oliko tutorkyselyyn vastanneen 

opiskelijan sukupuolella yhteyttä vastaustuloksiin ja kokevatko nais- ja miesopiskelijat 

ongelmalähtöisen lääketieteen opetuksen eri tavalla. Lisäksi tutkitaan, onko vastaajan 

sukupuolella yhteyttä opiskelijan arvioon omasta toiminnastaan ongelmalähtöisessä 

opetuksessa ja tutorryhmätyöskentelyssä.  
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

 
3.1 Aineisto 

 

Tutorkysely teetettiin kaikille I–IV vuosikurssin opiskelijoille ja heidän tutoreilleen 

loppusyksyllä 2003. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuitenkin vain opiskelijoiden 

vastauksia. Kysely annettiin opiskelijoiden täytettäväksi tutoristunnon yhteydessä. 

Tutortapaamiset kuuluvat lääketieteen opiskelijoiden pakolliseen curriculumiin, joten 

näin mahdollisimman monella I–IV vuosikurssin opiskelijalla oli mahdollisuus vastata 

kyselyyn. Tutorkyselyllä nk. kouluttajatutorit halusivat kartoittaa opiskelijoiden 

käsityksiä mm. ongelmalähtöisen opetuksen mielekkyydestä ja tehokkuudesta. 

Kaksisivuisessa kyselykaavakkeessa vastaajan taustatietojen (ikä, sukupuoli, 

vuosikurssi, kuluva jakso, tutorryhmän koko, ryhmän numero, tutoristuntojen 

keskimääräinen kestoaika) lisäksi pyydettiin vastaamaan 36 väittämään. Väittämät 

koskivat 1. tutoristuntojen merkitystä vastaajan oppimiselle, 2. ryhmän toimintaa, 3. 

vastaajan omaa toimintaa tutoristunnoissa, 4. tutoristuntojen vaiheiden (aivoriihivaihe, 

ongelman jäsentely, oppimistavoitteiden laatiminen, purkuvaihe) evaluaatiota, 5. 

palautetta tutorilta ja ryhmältä ja 6. tutorin toimintaa ryhmässä. 

 

Tiedekunnan kouluttajatutorit laativat kyselykaavakkeen väittämät aiempien 

tutkimustensa pohjalta. Osa väittämistä valittiin myös puhtaan uteliaisuuden 

perusteella. Tampereen lääketieteellisen tiedekunnan opintouudistuksen alkuvuosina 

opiskelijoiden kokemuksia ongelmalähtöisestä opiskelusta ja sen mielekkyydestä on 

tutkittu useaan otteeseen. Näissä aiemmissa tutkimuksissa opiskelijat ovat saaneet 

kertoa kokemuksiaan lääketieteen opiskelemisesta PBL-menetelmällä myös omin 

sanoin (Virtanen ym. 1999). 
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3.2 Eettiset näkökohdat 

 
Tämä tutkimus ei koske potilastyötä, potilaskertomusmerkintöjä tai muuta 

salassapitovelvollisuuteen kuuluvaa. Opiskelijat vastasivat kyselykaavakkeeseen täysin 

vapaaehtoisesti. Kyselykaavakkeen palauttamalla opiskelijat antoivat luvan käyttää 

tietoja tutkimuksen tekemiseen. Opiskelijat vastasivat nimettömänä. Vastaajia ei voitu 

täten kyselykaavakkeen perusteella jäljittää henkilökohtaisesti. Tuloksia käsiteltiin 

luottamuksellisesti. Eettisen toimikunnan kantaa ei tutkimukselle pyydetty, koska sitä 

ei pidetty välttämättömänä.  

 

 

3.3 Menetelmät 

 
Väittämiin vastattiin nk. VAS-asteikon avulla (Visual Analogue Scale), jossa janan 

vasen ääripää tarkoittaa nollaa (täysin eri mieltä) ja oikea ääripää sataa (täysin samaa 

mieltä). Opiskelijoita pyydettiin vetämään pystyviiva janaan siihen kohtaan, joka 

parhaiten kuvaa heidän omaa mielipidettään akselilla ”olen täysin eri mieltä – olen 

täysin samaa mieltä”. Esimerkki VAS-kysymyksestä on kuvassa 2.  

 

        

 Asioiden käsittely ryhmässä auttoi oppimistani.          
 

                   Täysin eri mieltä                   Täysin samaa mieltä 

                     _____________________________________________________ 

 

Kuva 3. Esimerkki VAS-janasta. (Visual Analogue Scale). 
 

Kyseisen vastausmenetelmän on todettu soveltuvan erityisesti subjektiivisten 

määreiden mittaamiseen. (Miller & Ferris 1993). VAS-asteikon tulokset muutettiin 

luvuiksi 0–100 graafisen tabletin ja paineherkän anturin avulla. Vastaukset vietiin 

Microsoft Office Excel -tilasto-ohjelmaan. Saatuja lukuja käsiteltiin jatkuvina 

muuttujina (Virjo 1995). Excel-ohjelmasta tulokset vietiin SPSS12.0 for Windows 
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(Statistical Package for Social Sciences) -tilasto-ohjelmaan, jonka avulla tilastolliset 

analyysit suoritettiin.  

 

Tuloksia lähemmin tarkasteltaessa VAS-asteikon luvut jaettiin neljänneksiin eli 

kvartiileihin. VAS-asteikon luvut 0-24 kuuluvat alimpaan kvartiiliin. Seuraavat 

kvartiilit muodostuvat VAS-asteikolta saaduista luvuista 25–49, 50–74, ja ylimpään 

kvartiiliin kuuluu luvut 75–100. 

 

Tilastollisia eroja mies- ja naisopiskelijoiden vastausten välillä tutkittiin käyttäen 

yksisuuntaista varianssianalyysiä (One-way ANOVA). Tilastollisen merkitsevyyden 

rajaksi valittiin p = 0,05. 
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4 TULOKSET 

 

 
4.1 Vastaajat 

 
I–IV –vuosikurssien  läsnä olevista opiskelijoista 332 kpl 379:stä vastasi kyselyyn. 

Vastausprosentti oli siis 87,6 %.  Vastaajista 106 kpl oli miehiä (31,9 %) ja naisia 

puolestaan 221 kpl (66,6 %). Viiden kyselyyn vastanneen opiskelijan  lomakkeen kohta 

”sukupuoli” oli epäselvästi täytetty tai tieto puuttui. Heidän vastauksensa jätettiin 

huomiotta tässä tutkimuksessa. Miespuolisista opiskelijoista 85,5 % vastasi kyselyyn, 

naispuolisten opiskelijoiden vastausprosentti oli 86,7 %. Vastaajien keski-ikä oli 23,2 

vuotta. Tutkimukseen osallistuneiden miesopiskelijoiden keski-ikä oli 23,9 vuotta, 

naisopiskelijoiden 22,8 vuotta (taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Tutorkyselyyn vastanneiden opiskelijoiden ikä, sen vaihteluväli ja 
keskihajonta Tampereen yliopistossa vuonna 2003 sukupuolen mukaan. 
 

 keskiarvo (vuosia) min max keskihajonta 

Miehet 23,93 19 44 4,16 

Naiset 22,76 18 42 3,07 

 

 

4.2 Tutoristunnon kesto 
 

Tutorryhmien koko oli keskimäärin 8 opiskelijaa (vaihteluväli 6–10). Muista 

taustatekijöistä mainittakoon tutoristuntojen keskimääräinen kestoaika, joka oli 

miesopiskelijoiden vastauksista laskettuna 78,9 minuuttia, naisten vastausten mukaan 

tutoristunnot kestivät puolestaan keskimäärin 79,4 minuuttia. Sekä miesten että naisten 

vastausten mediaani oli 75 minuuttia. Miesten ja naisten vastausten ero ei ole 

tilastollisesti merkitsevä (p = 0,770) (taulukko 3). 
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Taulukko 3. Tutorkyselyyn vastanneiden opiskelijoiden arvio tutoristunnon kestosta 
(minuutteina) Tampereen yliopistossa vuonna 2003 sukupuolen mukaan. 
 

 keskiarvo (minuuttia) min max keskihajonta 

Miehet 78,9 40 120 15,5 

Naiset 79,4 40 120 14,7 

 

 

4.3 Tutoristuntojen merkitys oppimisessa 

 
Janamenetelmällä mitatut kysymykset jakautuvat kuuteen osioon. Näistä 

ensimmäisessä on vain yksi kysymys, ”asioiden käsittely ryhmässä auttoi oppimistani”. 

Koko kysymys on kuitenkin hyvin merkityksellinen ongelmalähtöisen oppimisen 

kannalta, ja yksi syy siihen, miksi nk. Tampereen mallia on kehitetty innokkaasti 

tiedekunnassa kouluttajatutoreiden toimesta. Miesten että naisten vastaukset olivat 

lähes yhtenevät. Miesten vastausten keskiarvo oli 73,6 ja naisten 75,5. Ero ei ole 

tilastollisesti merkitsevä (p = 0,552).  
 

Taulukko 4. ”Tutorryhmä auttoi oppimistani.” Tampereen yliopiston opiskelijoiden 
arviot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) vuonna 2003 
sukupuolen mukaan. 
 vastauksia (kpl) vastausten keskiarvo keskihajonta 

Miehet 106 73,11 17,94 

Naiset 221 71,90 16,95 

 

Tarkasteltaessa ko. väitteen tuloksista tehtyjä kuvaajia yksityiskohtaisemmin voidaan 

kuitenkin todeta, että on olemassa vähemmistö, joka kokee, että tutoristunnot eivät 

edistä heidän lääketieteen opiskeluaan (kuva 4). Miehistä 10 (10,4 %) ja naisista 18 

(8,1 %) koki, että on eri mieltä ko. väitteen kanssa. Heidän vastauksensa kuuluivat 

VAS-asteikon kahteen alimpaan kvartiiliin (luvuiksi muutettuna 0–49 ).  
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 Kuva 4. ”Asioiden käsittely ryhmässä auttoi oppimistani” Tampereen yliopiston 
opiskelijoiden arviot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) 
vuonna 2003 sukupuolen mukaan.  
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4.4 Vastaajan oma tutorryhmä 
 

Osiossa II on neljä kysymystä. Nämä koskevat tutorryhmää, jonka jäsenenä kyselyyn 

vastaaja toimi loppusyksyllä 2003, kun tutorkysely tehtiin. Osion II kysymykset 

käsittelevät mm. ryhmän opiskelumotivaatiota, oppimisilmapiiriä ja opiskelijoiden 

tasapuolista osallistumista keskusteluun tutortapaamisissa. Erot sukupuolten välisissä 

vastauksissa eivät olleet tilastollisesti merkitseviä osion II kysymyksissä (taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Tutorkyselyyn vastanneiden opiskelijoiden arvio ryhmän toiminnasta 
VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) vuonna 2003 
sukupuolen mukaan.  Keskiarvot ja eron tilastollinen merkitsevyys. 
 Miesten keskiarvo Naisten keskiarvo p 

1. Ryhmä toimi 

paremmin kuin muut 

ryhmät, joissa olen ollut 

50,2 52,4 0.404 

2. Ryhmä oli 

motivoitunut oppimaan 66,5 66,9 0.878 

3. Oppimisilmapiiri oli 

hyvä 
72,7 72,3 0.843 

4. Kaikki opiskelijat 

osallistuivat 

keskusteluun 

58,9 58,5 0.962 
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4.5 Vastaajan oma toiminta tutorryhmässä 
 

Tavallisesti tutkimuksen tulokset -osaan ei kuulu pohdintaa. Tässä työssä on kuitenkin 

pohdintaa osittain jo tulosten yhteydessä, jotta lukijoiden olisi helpompi ymmärtää 

pohdintaa ja liittää tämä tuloksista kertoviin kuvaajiin.  

 

Kyselykaavakkeen osiossa III vastaajaa pyydettiin ilmoittamaan mielipiteensä 

väitteisiin, jotka koskivat hänen omaa toimintaansa tuttorryhmässä.  

 

Tutoristunnon hyvälle toiminnalle on ominaista, että jokainen ryhmän jäsen osallistuu 

aktiivisesti toimintaan. Uusia asioita pohditaan yhdessä, ja opiskelijat voivat opettaa 

toinen toisilleen asioita erityisesti ongelmien purkuvaiheessa. Mitä enemmän aktiivisia 

keskustelijoita on ryhmässä, sitä enemmän tapahtuu tiedon käsittelyä ja jakamista. 

Tiedon käsittely on keskeisiä PBL-metodin kiintopisteitä. 

 

4.5.1 Olin yleensä valmistautunut istuntoihin 

 

Tampereen mallissa on tärkeää paitsi aktiivinen osallistuminen tutoristuntoihin, myös 

valmistautuminen niihin etukäteen. Tutoristuntojen väliin on varattu riittävästi 

itseopiskeluaikaa, jolloin tulee perehtyä tarkemmin edellisellä kerralla yhteisesti 

sovittuihin oppimistavoitteisiin. Tärkeitä oppimismuotoja ovat luennot, ryhmätyöt ja 

itsenäinen opiskelu. Jotta tutorryhmässä voisi tapahtua tiedon jakamista seuraavassa 

istunnossa, on kaikkien ryhmän jäsenten opiskeltava tunnollisesti sovitut aihealueet. 

Tilastollista merkitsevää eroa ei väitteessä ”olin yleensä valmistautunut istuntoihin” 

muodostunut (p = 0,129). Miesten vastausten keskiarvo VAS-asteikolla oli 60,7, 

naisten keskiarvo oli 64,4. Naisilla vastausten hajonta on jonkin verran suurempaa, 

mutta selkeästi suurempi osa naisista sijoittuu kahteen ylimpään kvartaaliin miehiin 

verrattuna (kuva 5). Tämän osoittavat myös mediaanit ko. väitteen kohdalla. Miesten 

mediaani oli 62,5 ja naisten mediaani 70,0.  
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Kuva 5. ”Olin yleensä valmistautunut istuntoihin” Tampereen yliopiston 
opiskelijoiden arviot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) 
vuonna 2003 sukupuolen mukaan.  
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4.5.2 Osallistuin ryhmän työskentelyyn sopivan aktiivisesti 

 

Sekä miehet (vastausten keskiarvo VAS-asteikolla 60,6) että naiset (vastausten 

keskiarvo VAS-asteikolla 63,4) kokivat osallistuvansa sopivan aktiivisesti ryhmän 

toimintaan. Eroa sukupuolten välille ei juuri muodostunut (p = 0,256). Miesten 

vastausten mediaani oli 60,6, naisten 63,4. Molemmilla sukupuolilla oli kohtalaisen 

suurta hajontaa vastauksissa (kuva 6).  

Kuva 6. ”Osallistuin ryhmän työskentelyyn sopivan aktiivisesti” Tampereen yliopiston 
opiskelijoiden arviot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) 
vuonna 2003 sukupuolen mukaan.  
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4.5.3 Olen oppinut tähän mennessä hyvin jakson asiasisältöä 

 

Tampereen mallissa keskeisimmät jakson asiasisällöt tulevat käsitellyiksi nimenomaan 

tutoristunnoissa, jotka ovat ensisijainen oppimismenetelmä. Muut oppimismuodot 

tukevat opiskelua tutoristunnoissa ja itseohjautuvaa opiskelua istuntojen välissä. 

Opiskelijan oma kokemus riittävästä oppimisestaan kuvaa siis hyvin tutoristuntojen 

toimintaa myös laajemmassa mittakaavassa. Opiskelijat olivat jokseenkin tyytyväisiä 

oppimiseensa jaksolla. Myös tässä väitteessä naisten ja miesten mielipiteet omasta 

oppimisestaan olivat lähes yhtäläiset (p = 0,622). Miesten keskiarvo VAS-asteikolla oli 

60,8 ja naisten 59,9. Sekä miesten että naisten vastausten mediaani oli 63. 

Histogrammeista voidaan todeta, että kohtuullisen suuri osa naisopiskelijoista kuuluu 

kahteen alimpaan neljännekseen, eivätkä he siis kokeneet oppivansa hyvin jakson 

olennaisia asioita.  

Kuva 7. ”Olen oppinut tähän mennessä hyvin jakson asiasisältöä” Tampereen 
yliopiston opiskelijoiden arviot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin 
samaa mieltä) vuonna 2003 sukupuolen mukaan.  
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4.6. Tutorin toiminta  
 

Kyselykaavakkeen viimeisessä osiossa käsiteltiin opettajatutorin toimintaa 

tutorryhmässä. Kyselyyn vastaajat arvioivat kahdentoista väittämän yhtäpitävyyttä 

omien mielipiteidensä kanssa VAS-asteikolla. Väittämät koskivat mm. tutorin 

toimintaa oppimisen edistäjänä ja hyvän oppimisilmapiirin luojana. Arvioitavaksi 

annettiin myös tutorin kyky puuttua syntyneisiin ongelmiin. Lisäksi tutorin mahdollisia 

negatiivisia ominaisuuksia arvioitiin; oliko tutor liian dominoiva, liian hiljainen vai 

luennoiko tutor liian usein? Ohessa ovat (taulukko 6) miesten ja naisten vastausten 

keskiarvot, jotka koskevat tutorin toimintaa. Taulukossa on myös mahdollinen 

mielipiteiden keskiarvojen eron tilastollinen merkitsevyys.  

 

Taulukko 6. Tutorin toiminta ryhmässä opiskelijoiden arvioimana. Tampereen 
yliopiston opiskelijoiden keskiarvot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin 
samaa mieltä) vuonna 2003 sukupuolen mukaan ja vastausten tilastollinen 
merkitsevyys. Tilastollisesti merkitsevä ero on merkitty tähdellä (*). 

 
Miesten 
keskiarvo 

Naisten 
keskiarvo p 

1. Tutor edisti oppimistani 71,1 65,1 0,011* 

2. Tutor edisti ryhmän toimintaa 70,9 66,1 0,035* 
3. Tutor ohjasi ja auttoi kysymyksillään eteenpäin, 
jos itse emme saaneet asioita selvitetyksi 69,9 70,4 0,827 
4. Tutorin kertomat omat kokemukset lääkärinä 
edesauttoivat motivaatiota 66,4 64,6 0,574 

5. Tutor oli kiinnostunut oppimisestani 62,1 61,9 0,931 
6. Tutor puuttui ongelmien käsittelymetodiin 
tarvittaessa 58,5 58,6 0,986 

7. Tutorilla oli keskeinen rooli ilmapiirissä 57,7 55,6 0,447 
8. Tutor piti huolen puheenvuorojen 
tasapuolisuudesta 33,7 29,1 0,097 
9. Tutor istui enimmäkseen hiljaa eikä puuttunut 
keskusteluun 28,6 23,7 0,082 

10. Tutor luennoi usein 22,9 17,5 0,033* 

11. Tutor oli liian kiireinen 16,5 16,4 0,974 

12. Tutor oli liian dominoiva 12,5 14,5 0,374 
 

 

Tutorin toimintaa arvioiviin yhdeksään väittämään sekä miehet että naiset vastasivat 

lähes yhtenevästi. Kolmessa väitteessä muodostui tilastollisesti merkitsevä ero miesten 
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ja naisten vastausten välille. Jokaisessa näistä väittämistä naisopiskelijat arvioivat 

tutorin toimintaa miesopiskelijakollegoitaan kriittisemmin.  

 

4.6.1 Tutor edisti oppimistani 

 

Tutor edisti oppimistani -väittämän vastauksissa syntyy ero sukupuolien välille. Jos 

VAS-asteikon luvut 0–100 jakaa neljänneksiin (0–24, 25–49, 50–74 ja 75–100), kuten 

oheisissa histogrammeissa on tehty, nähdään naisopiskelijoiden kriittisempi 

suhtautuminen tutoriin (kuva 8). Vain yhden miesopiskelijan VAS-vastaus kuului 

alimpaan neljännekseen (0–24), mutta peräti kymmenen naisopiskelijan vastaukset 

jäivät ko. väitteessä alimpaan neljännekseen. Miesten vastausten mediaani oli 74 ja 

naisten mediaani 68. Miesten vastausten keskiarvo oli 71,1, naisten 65,1. Ero on 

tilastollisesti merkitsevä (p = 0,011).  

 

Kuva 8. ”Tutor edisti oppimistani” Tampereen yliopiston opiskelijoiden arviot VAS-
asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) vuonna 2003 sukupuolen 
mukaan. 
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4.6.2 Tutor edisti ryhmän toimintaa 

 

Myös seuraavaan väittämään, ”tutor edisti ryhmän toimintaa”, naiset suhtautuivat 

miehiä kriittisemmin. Miesten vastausten keskiarvo ko. väitteessä on 70,9, kun naisten 

keskiarvo jää arvoon 66,1. Ero on tilastollisesti merkitsevä (p = 0,035). Oheisesta 

histogrammista ilmenevät miesten ja naisten vastausten frekvenssit VAS-asteikolla 

(kuva 9). 

 

Naisten vastaukset tässäkin väitteessä olivat miehiä kriittisempiä. Miehistä vain kahden 

vastaukset kuuluvat alimpaan neljännekseen. Kuitenkin seitsemän naisopiskelijaa antaa 

alimpaan neljännekseen kuuluvan vastauksen. He siis selkeästi ovat eri mieltä väitteen 

”tutor edisti ryhmän toimintaa” kanssa. Sama suunta näkyy myös toisessa 

neljänneksessä, johon kuuluvat VAS-asteikon numeeriset arvot 25–49. Seitsemän 

miestä määrittää vastauksensa tälle välille 25–49, ja naisista peräti 37:n vastaukset ovat 

VAS-asteikolla kyseisessä toiseksi alimmassa neljänneksessä.  

 

Kuva 9. ”Tutor edisti ryhmän toimintaa” Tampereen yliopiston opiskelijoiden arviot 
VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) vuonna 2003 
sukupuolen mukaan.  
 

 

 



 22 

4.6.3 Tutor ohjasi kysymyksillään meitä eteenpäin ja tarvittaessa puuttui asioiden 

käsittelymetodiin, jos emme itse saaneet asioita selvitetyksi 

 

Hyvä opettajatutor ohjaa tutorryhmää eteenpäin, jos käsiteltävä ongelma 

tutoristunnossa osoittautuu ryhmälle liian haastavaksi. On myös mahdollista, että 

ryhmä ajautuu keskustelussaan sivuun varsinaisesta ydinoppiaineksesta, joita 

integroitujen jaksojen suunnittelijat ovat ajatelleet käsiteltävän tutoristunnoissa. Taitava 

opettajatutor ohjaa vinkeillään ryhmää takaisin tärkeimpien ongelman yhteydessä 

opiskeltavien asioiden ääreen. Joskus on myös tarpeen puuttua tapaan, jolla ryhmä 

pyrkii ratkaisemaan käsiteltävää ongelmaa. Miehet ja naiset eivät kokeneet tutorin 

ongelmiin puuttumiskykyä eri tavoin (taulukossa 6, väittämä 3), (kuva 10). 

Keskimäärin opiskelijat olivat tyytyväisiä tutorin haluun ja kykyyn puuttua ongelmien 

käsittelymetodiin, jos tämä oli tarpeen (taulukossa 6, väittämä 5), (kuva 11). 

 

Kuva 10. ”Tutor ohjasi ja auttoi kysymyksillään meitä eteenpäin, jos emme itse 
saaneet asioita selvitetyksi” Tampereen yliopiston opiskelijoiden arviot VAS-
asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) vuonna 2003 sukupuolen 
mukaan 
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Kuva 11. ”Tutor puuttui asioiden käsittelymetodiin tarvittaessa” Tampereen yliopiston 
opiskelijoiden arviot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) 
vuonna 2003 sukupuolen mukaan.  
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4.6.4 Tutorin kertomat omat kokemukset lääkärinä edesauttoivat motivaatiota 

 

Eräs tutorin hyvistä ominaisuuksista on taito luoda innostusta ja motivaatiota 

opiskeluun tutorryhmässä. Nuoret medisiinarit kokevat useimmiten lääkäritutorin omat 

kokemukset ja tarinat potilastyöstä motivoivina. Sekä mies- että naisopiskelijat kokivat 

pääosin myönteisiksi tutorin kertomukset omasta kliinisestä työstään. Miesten 

vastausten keskiarvo oli 66,4, naisten 64,6. Miesten vastausten mediaani oli 70, naisten 

mediaani oli 69. Tilastollista eroa ko. väitteessä ei muodostunut sukupuolten välille (p 

= 0,574). 

 

Kuva 12. ”Tutorin kertomat omat kokemukset lääkärinä edesauttoivat motivaatiota” 
Tampereen yliopiston opiskelijoiden arviot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100  
(täysin samaa mieltä) vuonna 2003 sukupuolen mukaan.  
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4.6.5 Tutor oli kiinnostunut oppimisestani 

 

Innostava ja motivoiva tutor, joka on aidosti kiinnostunut siitä, että jokainen 

tutorryhmän jäsen on oppinut tärkeimmät asiat kuluneesta opintojaksosta, on suuri etu 

opiskelijoille. Tärkeimmät opintojaksojen aihealueet tulevat käsitellyiksi nimenomaan 

tutoristunnoissa ja nk. Tampereen mallissa tutoristunnoissa oppiminen ja niihin 

valmistautuminen on koko ongelmalähtöisen oppimisen perusta. Opiskelijoiden 

mielipiteet hajaantuivat melko paljon ko. väitteessä. Suurin osa vastaajista kuului 

kahteen ylimpään neljännekseen ja oli jokseenkin sitä mieltä, että opettajatutoria 

aidosti kiinnosti heidän oppimisensa. VAS-asteikolla tulosten keskiarvo oli miehillä 

62,1 ja naisilla 61,9. Miesten mediaani oli 65, naisten mediaani oli 63. Vastakkaisiakin 

mielipiteitä väitteen kanssa tosin oli. Sukupuolten välillä ei ollut merkitsevää eroa 

vastausprofiileissa (p = 0,931). 

 

 

Kuva 13. ”Tutor oli kiinnostunut oppimisestani” Tampereen yliopiston opiskelijoiden 
arviot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) vuonna 2003 
sukupuolen mukaan. 
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4.6.6 Tutorilla keskeinen rooli ilmapiirissä 

 

”Tutorilla keskeinen rooli ilmapiirissä” -väitteessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa miesten ja naisten vastausten välille (p = 0,447). Miesten vastausten keskiarvo oli 

57,7, naisten 55,6. Lisäksi keskihajonta molemmilla sukupuolilla oli suurta. Miesten 

vastausten keskihajonta oli 23,5, naisten keskihajonta oli 22,8. Histogrammeista käy 

ilmi, että vastaukset hajoavat laajalti VAS-asteikolle molemmilla sukupuolilla (kuva 

14). Miesten vastausten mediaani oli 60, naisten mediaani 58.  

 

Kuva 14. ”Tutorilla keskeinen rooli ilmapiirissä” Tampereen yliopiston opiskelijoiden 
arviot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) vuonna 2003 
sukupuolen mukaan.  
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4.6.7 Tutor piti huolen puheenvuorojen tasapuolisuudesta 

 

Opiskelijat ovat luontaisesti puheliaampia tai vetäytyvämpiä persoonallisten 

ominaisuuksiensa mukaan. Optimaalisessa tutoristunnossa pyritään siihen, että 

jokainen ryhmän jäsen osallistuu riittävästi keskusteluun niin ongelman käsittely- kuin 

purkuvaiheeseenkin. Liian vaitonaiset tai aina äänessä olevat opiskelijat eivät ole 

hyväksi ryhmädynamiikalle. Tutorin tulee rohkaista hiljaisimpia opiskelijoita mukaan 

keskusteluun, jos tutoristunnon opiskelijapuheenjohtaja ei näin tee, ja tarpeen on myös 

joskus hillitä puheliaimpia opiskelijoita ja antaa puheenvuoro muillekin ryhmän 

jäsenille. Opiskelijat kokivat tämän tutkimuksen tulosten perusteella, että opettajatutor 

ei juuri vaikuta puheenvuorojen määrään ja mahdolliseen tasapuolisuuteen. 

Opiskelijoiden sukupuoli ei vaikuttanut vastausten laatuun tässä väitteessä (p = 0,097) 

(kuva 14). Miesten vastausten keskiarvo oli 33,7 ja mediaani 33. Naisten keskiarvo oli 

29,1 ja mediaani 26. 

 
Kuva 15. ”Tutor piti huolen puheenvuorojen tasapuolisuudesta” Tampereen yliopiston 
opiskelijoiden arviot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) 
vuonna 2003 sukupuolen mukaan.  
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4.6.8 Tutor istui enimmäkseen hiljaa eikä puuttunut keskusteluun 

 

Miesopiskelijat kokivat tutorin jonkin verran vaitonaisemmaksi kuin naispuoliset 

opiskelijakollegansa.  Miesten vastausten keskiarvo VAS-asteikolla oli 28,6 ja naisten 

23,7. Miesten mediaani oli 21, naisten 16. Tilastollisesti merkittävää eroa väitteessä 

sukupuolten välille ei kuitenkaan muodostunut (p = 0,082) (kuva 15). Erityisesti 

miesopiskelijoiden mielipiteet hajaantuivat suuresti. Miesten vastausten keskihajonta 

oli 25,9, naisten 22,2. Arvioitavana olivat 48 ryhmän tutorit, joten luonnollisesti 

tutoreiden henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat voimakkaasti tällaisiin 

kysymyksiin.  

 

Kuva 16. ”Tutor istui enimmäkseen hiljaa eikä puuttunut keskusteluun” Tampereen 
yliopiston opiskelijoiden arviot VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin 
samaa mieltä) vuonna 2003 sukupuolen mukaan.  
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4.6.9 Tutor luennoi usein 

 

”Tutor luennoi usein” -väitteen kohdalla syntyi tilastollinen ero mies- ja naispuolisten 

opiskelijoiden välille. Miehet olivat enemmän samaa mieltä väitteen kanssa. Miesten 

vastausten keskiarvo oli 22,9, naisten keskiarvo oli 17,5. Ero oli tilastollisesti 

merkitsevä (p = 0,003). Miesten mediaani oli 15, naisten mediaani 9. Tampereen mallin 

mukaisesti tutorin ei ole tarkoitus luennoida tutoristunnoissa, vaan pikemminkin 

tarkkailla ryhmän toimintaa ja mahdollisissa ongelmatilanteissa johdatella 

kysymyksillään ryhmää oikeaan suuntaan. On perin mielenkiintoista, kokevatko miehet 

tutorin esittämät vinkit tutoristunnoissa pikemmin luennoimiseksi. Mahdollista on 

myös, että tutorin koettiin turhaan pitkittävän tutoristuntoa. Miehet saattavat kokea 

tutoristuntojen pitkittymisen turhauttavana, joten myös opettajatutorin ohjaus ryhmässä 

koettiin pikemmin luennoimiseksi.  Vastausten keskiarvo on selkeästi alimmassa VAS-

vastausten neljänneksessä, eli ko. väitteen kanssa oltiin useimmiten eri mieltä. 

Oheisesta histogrammista (kuva 17) ilmenee, että vain harvat kokivat tutorin 

esiintymisen todella luennoimiseksi. 

 

Kuva 17. ”Tutor luennoi usein” Tampereen yliopiston opiskelijoiden arviot VAS-
asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) vuonna 2003 sukupuolen 
mukaan.  
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4.6.10 Tutor oli liian kiireinen 

 

Suuri osa Tampereen lääketieteellisessä tiedekunnassa toimivista tutoreista on mukana 

kliinisessä potilastyössä ja erilaisissa tutkimustehtävissä. On mahdollista, että tutor on 

aikataulultaan kiireinen, ja tämä saattaa heijastua tutorryhmän toimintaan, vaikka tämä 

ei ole tarkoitus. Tutoristunnoille varataan aikaa keskimäärin 1,5 tuntia kaksi kertaa 

viikossa. Käytännössä tutorryhmä istuu yhdessä niin kauan, että käsittelyssä oleva 

ongelma on käyty lävitse riittävän hyvin ja kaikki keskeiset oppimistavoitteet on saatu 

selville. Tutorin kuuluu tarkkailla ryhmän toimintaa koko istunnon ajan eikä esim. 

poistua kesken omien kiireidensä vuoksi. Myös kiirehtiminen tutorryhmässä on 

vahingollista oppimiselle. Kyselyyn vastanneet opiskelijat kokivat, että useimmiten 

tutorilla oli riittävästi aikaa eikä hän ollut liian kiireinen (kuva 18). Miesten vastausten 

keskiarvo oli 16,5, naisten 16,4. Miesten vastausten mediaani oli 10, naisten 8. 

Tilastollista eroa sukupuolten välille ei muodostunut (p = 0,974). 

 

Kuva 18. ”Tutor oli liian kiireinen” Tampereen yliopiston opiskelijoiden arviot VAS-
asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) vuonna 2003 sukupuolen 
mukaan.  
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4.6.11 Tutor oli liian dominoiva 

 

Opiskelijat eivät kokeneet tutoria dominoivaksi istunnoissa. Tilastollista eroa 

sukupuolten välillä väitteessä ei todettu (p = 0,374). Miesten vastausten keskiarvo oli 

12,5, naisten 14,5. Miesten vastausten mediaani oli 9, naisten 6. On kuitenkin 

huomioitava, että kyselykaavakkeella arvioitiin 48:n eri tutorin toimintaa, joten on 

mahdollista, että väitettä puoltavat mielipiteet koskevat yksittäisiä tutoreita, jotka 

saattoivat olla liian dominoivia. Tutoreiden koulutuksessa on painotettu ryhmän 

spontaania toimintaa ja tutorin kuuluu olla ns. Tampereen mallin mukaisesti 

pikemminkin toiminnan katalyytti ja edistäjä kuin ryhmän johtaja. Ohessa esitellään 

mies- ja naisopiskelijoiden vastaukset histogrammeina (kuva 19).  

 

Kuva 19. ”Tutor oli liian dominoiva” Tampereen yliopiston opiskelijoiden arviot 
VAS-asteikolla, 0 (täysin eri mieltä) – 100 (täysin samaa mieltä) vuonna 2003 
sukupuolen mukaan.  
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5 POHDINTA 
 
 
Opiskelijoille suunnatun kyselyn vastausprosentti on hyvä, peräti 89 %. Siten kyselyn 

tulokset kuvastavat kattavasti lääketieteen opiskelijoiden mielipiteitä opiskelustaan ja 

asiantuntijatutoreiden toiminnasta syksyllä 2003. Kysely järjestettiin 

opintosuunnitelmaan pakollisena kuuluvien tutoristuntojen yhteydessä, joten jokaisella 

vuosikurssien I–IV opiskelijalla oli mahdollisuus vastata kyselyyn. Kyselyyn 

vastaaminen oli kuitenkin täysin vapaaehtoista.  

 

Luvussa 4.2 Tutoristunnon kesto on mielenkiintoista huomata, että sekä mies- että 

naisopiskelijat arvioivat tutoristunnon keston lähes minuutilleen samanpituiseksi. 

Lisäksi molempien sukupuolten ilmoittamat tutoristunnon keston minimi- ja 

maksimipituudet ovat täsmälleen samat. Vastaukset ovat todella yhtenevät ja viestivät 

siitä, että opiskelijat ovat vastanneet kyselyyn vakavissaan. Tämä lisää merkittävästi 

tulosten luotettavuutta.  

 

Osa tämän tutkimuksen pohdinnasta on sijoitettu jo neljänteen lukuun (4 Tulokset) 

kyselylomakkeen väittämien kohdalle. Histogrammit ovat siten tulosten pohjalta 

heränneiden pohdintojen välittömässä läheisyydessä ja tutkittavissa tarvittaessa 

tarkemmin.   

 

Yleisesti tämän kyselyn tuloksista voidaan sanoa, että opiskelijat ovat tyytyväisiä 

ongelmalähtöiseen opiskeluun lääketieteellisessä tiedekunnassa ja nk. Tampereen 

malliin. Jo aiemmissa tutkimuksissa Tampereen yliopistossa on todettu, että opiskelijat 

kokevat PBL-menetelmän sopivan itselleen (Holmberg-Marttila  ym. 1998; Seiskari & 

Virtanen 2006). Ongelmalähtöinen opiskelu mielletään erityisen hyväksi menetelmäksi 

lääketieteen opetukseen: se turvaa diagnostisten taitojen kehittymisen (Groves ym. 

2003), takaa eri oppialojen integraation, motivoi opiskeluun ja kehittää opiskelijaa 

itseohjautuvampaan suuntaan lääketieteellisen tiedon alati muuttavassa maailmassa 

(Pasternack 2003; Kaufman & Holmes 1996). Amerikkalaisissa tutkimuksissa on 

huomattu PBL-menetelmällä opiskelleiden lääketieteen opiskelijoiden paremmat taidot 

perinteisesti luentopohjaisesti opiskelleisiin nähden ensimmäisten 
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työharjoittelujaksojen (amanuenssuurien) yhteydessä. (Whitfield ym. 2002; Colliver 

2000; Richards ym. 1996).  

 

Vuorovaikutustaitojen oppiminen on myös osa nk. Tampereen mallia ja kuuluu osana 

ydinoppiainekseen. Myös muualla valtakunnassa vuorovaikutustaitoja on erityisesti 

alettu painottaa lääkäreiden perusopetuksessa (Lonka 1999). Tamperelaiset lääketieteen 

opiskelijat ovat jo aiemmin kokeneet saavansa riittävästi opetusta 

vuorovaikutustaidoista ja ovat kokeneet näiden oppien olevan tärkeitä valmistumisen 

jälkeen lääkärin työssä (Kumpusalo ym. 1995). Voidaankin ajatella, että 

ongelmalähtöinen oppiminen ensimmäisen kolmen ja puolen vuoden ajan on mitä 

parhainta harjoittelua tuleville lääkäreille kattavien vuorovaikutustaitojen oppimiseen. 

Ongelmien ratkaiseminen yhdessä opiskelijatovereiden kanssa harjoittaa medisiinareita 

tulevaan työhönsä hoitotiimissä potilaiden parissa. Opiskelijat ovat kokeneet 

vuorovaikutustaitojen opetuksen tärkeäksi niin PBL-menetelmässä kuin perinteisessä 

luentopohjaisessa opetuksessa. Naiset tosin kaipaavat vuorovaikutustaitojen 

opettamista enemmän ja miehet kokevat, että heillä on jo valmiiksi riittävän hyvät 

vuorovaikutustaidot (Cleland ym. 2005). 

 

Tämän tutkimuksen tulokset olivat osin ennalta oletettavissa. Mies- ja 

naisopiskelijoiden kokemukset omasta opiskelusta ja toiminnasta ongelmalähtöisessä 

opetuksessa ja toisaalta arviot asiantuntijatutorin toiminnasta tutorryhmässä olivat 

suurimmassa osassa väitteitä yhteneviä tai lähes yhteneviä. Eroja sukupuolten välillä 

oli vain vähän ja erojen käytännön merkittävyys tavallisessa opetustyössä jää 

vähäiseksi.  

 

Tuloksista käy kuitenkin ilmi kohtia, joissa on havaittavissa selkeitä eroja naisten ja 

miesten kokemuksissa opiskelusta ongelmalähtöisellä menetelmällä. Naiset suhtautuvat 

hieman kriittisemmin opettajatutorin toimintaan kuin miehet. Lisäksi naisopiskelijat 

näkivät tutorin vähemmän hyödyllisenä oppimisensa kannalta.    
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Kuva 20. PBL-ryhmän ongelmat. Pallot kuvaavat vaikutuksen suuntaa. Dominoivat 
opiskelijat ja tutorit ovat ainoita itsenäisiä ongelmia ryhmässä, joita muut mahdolliset 
syyt eivät saa aikaan. (Hendry ym. 2003)  

 

Niin jokaisen tutorryhmässä työskentelevän opiskelijan kuin opettajatutorin oma 

käyttäytyminen vaikuttaa koko tutorryhmän toimintaan ja siinä oppimiseen. Jo ennalta 

tiedossa olevia vaaratekijöitä huonolle tutoristunnolle ovat mm. huonosti motivoitunut 

tai hallitseva tutor, hiljaiset ja toisaalta kovin äänekkäät opiskelijat ja opiskelijoiden 

kyynistyminen. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että useimmissa 

tutkituissa neljässäkymmenessäkahdeksassa tutorryhmässä asiat olivat hyvin ja tutor 

toimi oppimista edistäen, mutta mahdollisesti tietyissä ryhmissä oli ongelmia joko 

yksittäisten opiskelijoiden tai tutorin kanssa. Samoja tutoristunnon epäonnistumisen 

syitä on tunnistettu jo aiemmissa tutkimuksissa. (Hendry ym. 2003). Ohessa on 

vuokaavio (kuva 20), josta on todettavissa yksittäisten tekijöiden ja henkilöiden 

vaikutus ryhmän kautta laajempiin oppimistuloksiin. Sekä tutoreiden että 

opiskelijoiden ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi ryhmän onnistumiseen 

oppimisessaan.  
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Tässä tutkimuksessa jokaisen neljän ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat arvioivat 

omaa toimintaansa tutorryhmässä ja silloisen ryhmän tutorin toimintaa. Syksyllä 2003 

jokaisella neljällä ensimmäisellä vuosikurssilla oli kaksitoista pienryhmää. Tämän 

tutkimuksen tuloksista muodostuu näin läpileikkaus neljänkymmenenkahdeksan 

tutorryhmän toimintaan. Erityisesti tämä tutkimuksellinen yksityiskohta on 

huomioitava tutorin toimintaa arvioivissa väitteissä (luku 4.6). Jokainen haastateltava 

siis arvioi yhden 48 senhetkisestä asiantuntijatutorista. Sekä tutorryhmien 

kokoonpanoissa että tutoreissa on yksilöllisiä eroja, jotka heijastuvat tämän 

tutkimuksen tuloksiin.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat arvokkaita lääketieteen opetuksen kehittämiselle niin 

paikallisesti Tampereella kuin laajemmassakin mittakaavassa. Ongelmalähtöinen 

opetusmenetelmä on käytössä maailmanlaajuisesti lääketieteen opetuksessa ja on 

menetelmänä verraten uusi. Tästä syystä opetusmenetelmän arviointi tasaisin väliajoin 

on tärkeää opetuksen laadun ylläpitämiseksi. Tampereella lääketieteellistä opetusta on 

arvioitu tasaisin väliajoin ja tutkimustuloksiin tukeutuen opetusmenetelmää on 

jatkuvasti kehitetty saadun palautteen perusteella. (Holmberg-Marttila ym. 1998; 

Virtanen ym. 1999.) 

 

Syksystä 2008 lähtien on palautteen antaminen integroiduista opintojaksoista ja 

kliinisistä kursseista ollut opiskelijoille pakollista. Palautteen antamisen tärkeyttä on 

painotettu, jotta opiskelijoiden mielipide tulisi riittävästi kuulluksi ja opetusta voitaisiin 

edelleen kehittää parempaan suuntaan palautteen perusteella. Tampereen yliopiston 

lääketieteellisessä tiedekunnassa on vuosien mittaan kehitetty kattava 

palautejärjestelmä, josta saadaan paljon informaatiota opiskelijoiden opetusta 

koskevista mielipiteistä. Tällainen järjestelmä on ainutlaatuinen koko yliopistossa. 

Sähköisen palautteen ohella myös perinteisillä tutoristuntoja koskevilla kyselyillä on 

rooli palautteen keräämisessä.  
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Jakso _________________________Ryhmän numero ____Ryhmän koko ___ 
 
Vastausohjeet:  
Seuraavassa muutama kysymys, johon vastataan rengastamalla oikea vaihtoehto tai kirjoittamalla  
vastaus varattuun tilaan. Sen jälkeen on väittämiä. Vedä pystyviiva janaan siihen kohtaan, joka  
parhaiten kuvaa mielipidettäsi akselilla ’olen täysin eri mieltä - olen täysin samaa mieltä’.  
 

Vastaajan sukupuoli  1 Mies          2 Nainen Ikä___________ 

Lääketieteen opintojen aloitusvuosi ________ 
 
Tutoristuntojen keskimääräinen kestoaika __________________ 
 

Täysin eri mieltä 
Täysin 
samaa mieltä 

Tutoristuntojen merkitys oppimisessa  

Asioiden käsittely ryhmässä auttoi oppimistani  

  

Ryhmä  

Ryhmä toimi paremmin kuin muut ryhmät, joissa olen ollut  

Ryhmä oli motivoitunut oppimaan  

Oppimisilmapiiri oli hyvä  

Kaikki opiskelijat osallistuivat keskusteluun  

Oma toimintani  

Olin yleensä valmistautunut istuntoihin  

Osallistuin ryhmän työskentelyyn sopivan aktiivisesti  

Olen oppinut tähän mennessä hyvin jakson 
asiasisältöä 

 

  

Aivoriihivaihe  

Tutor piti huolen siitä, että pysyimme asiassa  

Tutor edisti eettisten asioiden pohtimista  

Tutor pakotti ryhmän keskustelemaan tutorille itselleen 
tärkeistä yksityiskohdista 

 

Tutor ohjasi keskustelua liikaa  

Tutor osasi sopivasti heitellä ideoita  

Ongelman jäsentely  

Ryhmä hyödynsi ’keltaisia lappuja’ ja jäsenteli ongelmaa   

Tutor piti huolen siitä, että ’keltaisia lappuja’  



 

hyödynnettiin ja ongelmaa jäsenneltiin 
 
Täysin eri mieltä 

 
Täysin samaa mieltä 

Oppimistavoitteiden laatiminen  

Ryhmän laatimat oppimistavoitteet olivat keskustelussa 
avoimiksi jääneitä spesifisiä kysymyksiä 

 

Tutor osallistui oppimistavoitteiden muokkaamiseen  

Tutor luki istunnon lopuksi oppimistavoitteet tutorin 
oppaasta sanasta sanaan 

 

Tutor monisti meille oppimistavoitteet tutorin oppaasta  

Purkuvaihe  

Ryhmässä tapahtui todellista tiedon jakamista  

Tutor huolehti kysymyksillään ja kommenteillaan siitä, että 
jaettiin tietoa 

 

Tutor opetti käyttäen liian pitkiä puheenvuoroja  

Arviointi  

Ryhmä sai tutorilta palautetta perehtymisestään opittaviin 
asioihin 

 

Tutor käynnisti ryhmän toiminnasta arviointikeskusteluja  

Tutorin toiminta  

Tutorin toiminta edisti oppimistani  

Tutor edisti ryhmän toimintaa  

Tutorilla oli keskeinen rooli ilmapiirin syntymisessä  

Tutor puuttui ongelmien käsittelymetodiin tarvittaessa  

Tutor piti tarvittaessa huolen puheenvuorojen 
tasapuolisuudesta 

 

Tutor ohjasi ja auttoi kysymyksillään meitä eteenpäin, jos 
emme itse saaneet asioita selvitetyiksi 

 

Tutor luennoi usein  

Tutor dominoi  

Tutor istui enimmäkseen hiljaa eikä puuttunut 
keskusteluun, vaikka ehkä olisi pitänyt 

 

Tutorin kertomat omat kokemukset lääkärinä edesauttoivat 
motivaatiota 

 

Tutor oli liian kiireinen  

Tutor oli kiinnostunut oppimisestani  
 

Kiitos vastauksestasi! 
 


