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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimukseni käsittelee korkeakouluopiskelijoiden oman osaamisen tunnistamista digitaalisen 

portfolion avulla. Osaamisen tunnistaminen on yksi elinikäisen oppimisen perusajatus. Myös 

eurooppalaiset työmarkkinoiden muutokset edellyttävät yksilöiltä kykyä tunnistaa ja kehittää omaa 

osaamistaan. Digitaalinen portfolio osana nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa 

mahdollisuuksia oman osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Tutkimustehtävä on selvittää, miten 

digitaalinen portfolio tukee korkeakouluopiskelijoita tunnistamaan omaa osaamistaan. Suomalaisten 

opiskelijoiden kokemuksia verrataan saksalaisten opiskelijoiden kokemuksiin. Kiinnostus kohdistuu 

siihen millaisia oman osaamisen alueita opiskelijat toivat esille portfolioissaan, mitkä vaiheet tai 

elementit tukivat oman osaamisen tunnistamista ja mitä oman osaamisen tunnistaminen opiskelijalle 

merkitsi. Tutkimukseni tavoite on pohtia ja kehittää digitaalista portfoliota suomalaisessa 

korkeakoulutuksessa, ja vertaileva aineisto toimii tämän tavoitteen tukena. 

 

Tutkimuksen vastaajat ovat kasvatustieteen opiskelijoita Saksasta ja Suomesta. Aineisto hankittiin 

teemahaastattelujen ja sähköpostihaastattelujen avulla. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin 

aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tulosten mukaan digitaalinen portfolio tuki suomalaisten 

opiskelijoiden oman osaamisen tunnistamista. Suomalaiset opiskelijat toivat portfolioissaan esille 

opettajuuteen kasvamistaan. Oman osaamisen tunnistamista tukivat esimerkiksi reflektio, palautteen 

saaminen ja monipuoliset opetusmenetelmät. Oman osaamisen tunnistaminen merkitsi opiskelijoille 

tietoisuuden lisääntymistä omasta osaamisesta. Digitaalinen portfolio ei tukenut saksalaisia 

opiskelijoita tunnistamaan omaa osaamistaan. Digitaalinen portfolio oli suppeampi, sen tehtävät eivät 

edellyttäneet reflektiota, eikä opiskelija saanut itse suunnitella portfolionsa rakennetta. Oman 



 

 

osaamisen tunnistaminen ei myöskään ollut kurssin tavoite. Opiskelijat toivat kuitenkin omaa 

osaamistaan esille digitaalisissa portfolioissaan ja portfolioprosessi oli heille merkittävä useilla eri 

tavoilla. 

 

Tutkielma vahvistaa käsitystä siitä, että tieto- ja viestintätekniikka ei automaattisesti johda hyviin 

oppimistuloksiin. Etenkään Saksassa portfolioprosessin kolme vaihetta eivät toteutuneet. Digitaalisen 

portfolion mahdollisuudet oppimisen edistäjänä eivät toteudu, jos sitä käytetään opiskeludokumenttien 

kokoamisen ja lataamisen välineenä. Tutkimustulosten perusteella suomalaisten opiskelijoiden 

työstämä prosessiportfolio on kuitenkin käyttökelpoinen väline oman osaamisen tunnistamiseksi. 

Kansainvälisesti vertaileva tutkimus soveltuu tämän aiheen tutkimukseen, sillä se paljastaa eroja ja 

yhtäläisyyksiä ja tuo analyysiin lisää syvyyttä.  

 

Asiasanat: Korkeakouluopiskelu, digitaalinen portfolio, tieto- ja viestintätekniikka, osaamisen 

tunnistaminen, vertaileva tutkimus 
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1. JOHDANTO 

 

Moni opiskelija osaa ulkoa suorittamansa opintopisteet, mutta ei välttämättä osaa kertoa omista 

vahvuuksistaan ja osaamisestaan. Pelkkä tutkinto ei aina kerro mitään varsinaisesta osaamisesta. Oman 

osaamisensa kanssa joutuu tekemisiin viimeistään työhakemusta kirjoittaessaan tai työhaastattelussa. 

Oman osaamisen tunnistaminen onkin tärkeä taito, jonka tulisi kulkea mukana opintojen alusta niiden 

loppuun asti. Korkeakoulutuksen alueella tulisi kehittää työkaluja, joiden avulla opiskelija voi 

paremmin tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan, tietojaan ja taitojaan. Digitaalinen portfolio on yksi 

näistä työkaluista. Digitaalista portfoliota voidaan käyttää niin yksittäisellä kurssilla kuin koko 

opintojen ajan. Opiskelija voi harjoitella sen avulla esimerkiksi oman osaamisen tunnistamista ja 

kehittää kykyään analysoida ja reflektoida omaa oppimistaan ja osaamistaan. Itseään on helpompi 

markkinoida tulevalle työnantajalle, kun tietää mitä osaa ja missä tulisi vielä kehittyä. Oman osaamisen 

tunnistaminen on tärkeä taito työelämän kannalta ja yksi elinikäisen oppimisen perusajatus (Soininen, 

Niskanen & Lepänjuuri 2010, 7).  

 

Tämän tutkielman tavoite on selvittää miten digitaalisen portfolion työstäminen tukee 

korkeakouluopiskelijoita tunnistamaan omaa osaamistaan sekä pohtia ja kehittää digitaalisia 

portfolioita osana tieto- ja viestintätekniikkaa korkeakoulutuksessa. Suomalaisten opiskelijoiden 

kokemuksia verrataan saksalaisten opiskelijoiden kokemuksiin. Tutkimus on kansainvälisesti vertaileva 

kvalitatiivinen tutkimus, jonka vastaajat ovat kasvatustieteen opiskelijoita Saksasta ja Suomesta. Viittä 

saksalaista opiskelijaa haastateltiin sähköpostitse ja neljää suomalaista opiskelijaa haastateltiin 

kasvotusten teemahaastatteluissa. Opiskelijoiden lisäksi haastateltiin sähköpostitse saksalaista ja 

suomalaista opettajaa. Haastatteluaineiston lisäksi aineisto koostuu yhden saksalaisen ja yhden 

suomalaisen opiskelijan työstämistä digitaalisista portfolioista. Haastatteluaineisto ja kaksi 

esimerkkiportfoliota analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla, jonka jälkeen tapaus Saksaa ja 

tapaus Suomea sekä esimerkkiportfolioita voitiin vertailla toisiinsa. Tämän tutkielman puitteissa ei ole 

mahdollista tarkastella tieto- ja viestintätekniikan käyttöä osana sekä saksalaista että suomalaista 

korkeakoulutusta, joten teoreettinen tarkastelu painottuu tieto- ja viestintätekniikan käyttöön 

korkeakoulutuksessa yleisellä tasolla. Tätä aihetta ei ole aiemmin juurikaan tutkittu, joten 

kirjallisuuden löytäminen tämän tutkielman tarpeisiin on ollut haastavaa. Etenkin osaamisen 
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tunnistamista tarkastellaan kotimaisten tutkimustulosten perusteella.  

 

Aluksi määritellään elinikäisen oppimisen ja osaamisyhteiskunnan käsitteet ja tarkastellaan työelämän 

muuttuvia vaatimuksia Euroopassa. Tarve oman osaamisen tunnistamiseen nousee näistä 

vaatimuksista. Seuraavaksi paneudutaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön 

korkeakoulutuksessa ja erityisesti digitaaliseen portfolioon oman osaamisen tunnistamisen välineenä. 

Tarkastelu tapahtuu yleisellä tasolla, sillä tämän tutkielman puitteissa ei ole mahdollista paneutua 

digitaalisen portfolion käyttöön tai oman osaamisen tunnistamiseen sekä Saksassa että Suomessa. 

Tämän jälkeen kuvataan tutkimuksen toteutus ja metodi. Ennen tulosten esittelyä arvioidaan vertailevaa 

tutkimusotetta, aineistonhankinnan menetelmää ja tutkimuksen eettisyyttä. Tulosten esittelyn jälkeen 

esitetään tutkielman johtopäätökset ja pohdinta sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

 

2. ELINIKÄINEN OPPIMINEN OSAAMISYHTEISKUNNASSA 

 

2.1 Osaamisyhteiskunta 

 

Aluksi on tarpeen määritellä millainen on yhteiskunta, jossa tämän tutkielman saksalaiset ja 

suomalaiset korkeakouluopiskelijat elävät ja opiskelevat. 2000-luvun nopeiden muutosten jälkeen 

muotoutuvaa yhteiskuntaa on kutsuttu esimerkiksi tietoyhteiskunnaksi, oppimisyhteiskunnaksi, 

osaamisyhteiskunnaksi tai jälkibyrokraattiseksi yhteiskunnaksi (Helakorpi 2008, 49; Heiskanen 1999, 

27). Tässä tutkielmassa käytetään osaamisyhteiskunnan käsitettä, sillä tutkimuksen kohteena on 

osaaminen ja sen tunnistaminen. Osaamisyhteiskunnan käsite johdetaan oppimisyhteiskunnan 

käsitteestä. Oppimisyhteiskunta on yhteiskunta, jossa oppiminen on keskeinen yhteiskunnan kehityksen 

edellytys ja voimavara. Oppimisyhteiskunnassa kehitetään systemaattisesti yhteiskunnan kaikkien 

toimijoiden oppimisvalmiuksia. Oppimisyhteiskunta käsitteellä korostetaan paikkaan, jossa oppiminen 

tapahtuu. (Kauppila 2006, 40–41; Heinonen, Hietanen, Kiiskilä & Koskinen 2003, 31.) 

Oppimisyhteiskunnan käsitteeseen sisältyy yhteiskunnan tietoinen sitoutuminen oppimisen 

arvostamiseen ja oppimismahdollisuuksien tarjoamiseen (Heiskanen 1999, 40–45).  
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Osaamisyhteiskunta on onnistuneen oppimisyhteiskunnan tulos, jossa osaaminen on kasvanut 

systemaattisen oppimisen kehittämisen seurauksena. Osaamisyhteiskunnassa osaaminen on 

yhteiskunnan keskeinen kehityksen edellytys ja voimavara. Osaamisyhteiskunnassa kehitetään 

systemaattisesti kaikkien toimijoiden osaamisvalmiuksia. (Heinonen ym. 2003, 33.) 

Osaamisyhteiskunta tarjoaa mahdollisuuksia tasoittaa olemassa olevia eroja. Kaikkia kansalaisia, aloja 

ja alueita on kannustettava osallistumaan osaamisyhteiskuntaan ja kaikille on myös annettava 

mahdollisuus hyötyä osaamisyhteiskunnan tuomista eduista. Elinikäinen oppiminen on avainasemassa 

osaamisyhteiskunnan edistämisessä. (Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto 2006.) Tämän 

tutkielman puitteissa ei ole mahdollista arvioida tarkemmin sitä, millaisia osaamisyhteiskuntia Saksa ja 

Suomi ovat ja millainen elinikäisen oppimisen tilanne niissä vallitsee. Elinikäisen oppimisen käsitettä 

tarkastellaan seuraavaksi. 

 

Elinikäinen oppiminen ei ole uusi asia, sillä ensimmäisen kerran sitä käsiteltiin virallisesti 

kansainvälisessä keskustelussa vuonna 1919 brittiläisen aikuiskasvatuskomitean asiakirjassa, jossa 

todettiin aikuiskasvatuksen elinikäisyyden ja universaalisuuden tarpeet (Kauppila 2006, 37). Myös 

filosofi John Deweyn ajattelussa 1900-luvun alussa ja UNESCOn asiakirjoissa 1960-luvulla 

painotettiin yksilöiden itsensä toteuttamista ja oppimismahdollisuuksien ulottamista kaiken ikäisille 

yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta (Jauhiainen 2010, 143; Kauppila 2006, 43). 2000-luvulla 

elinikäisen oppimisen ideologia yhdistettiin elämänlaajuisen oppimisen ideologiaan, jolloin 

koulutuspolitiikassa nostettiin esille jatkuvan ja joustavan oppimisen lisäksi myös oppimisen 

tunnistaminen ja tunnustaminen (Rinne, Mäkinen, Olkinuora ja Suikkanen 2006, 17). Elämänlaajuinen 

oppiminen kattaa koko elämänalan, eikä vain jotain kapeaa osaa ihmisen elämästä (Kauppila 2006, 42).  

 

Oppimisesta on tullut globalisoituvan tietoyhteiskunnan avainkäsite. Kyky ja halu oppia ja omaksua 

uutta muuttuvissa toimintaympäristöissä on niin yksilöiden kuin yhteiskuntienkin elinehto ja 

menestystekijä. Elinikäinen oppiminen on valjastettu työn, talouden ja kilpailukyvyn palvelukseen 

poliittisessa diskurssissa. (Jauhiainen 2010, 143; Kauppila 2006, 43.) Sekä EU:n että OECD:n 

koulutuspolitiikassa elinikäisellä ja elämänlaajuisella oppimisella on tärkeä rooli uuden tieto- ja 

osaamisyhteiskunnan muodostamisessa ja eurooppalaisen koulutusalueen kilpailukyvyn 

parantamisessa. Toisaalta elinikäisen oppimisen vaatimukset nousevat usein työpaikoilta. Muodollisen 

koulutuksen kautta hankitut tiedot ja taidot eivät riitä työuria varten useiksi vuosikymmeniksi, vaikka 
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ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen koulutus onkin pidentynyt. (Rinne ym. 2006, 17; Stefani, 

Mason & Pegler 2007, 20.) 

 

Elinikäinen oppiminen korostaa sitä, milloin oppiminen tapahtuu (Kauppila 2006, 40–41). Elinikäisellä 

oppimisella viitataan sekä oppimiseen elämän alusta sen loppuun asti että oppimisen 

prosessimaisuuteen, sillä oppiminen on yksilön jatkuva kehitysprosessi. Se ei ole kertatapahtuma tai 

lyhytkestoinen kurssi. Elinikäinen oppiminen kehittää yksilön kaikkia osaamisalueita koko elämän 

ajan. Osaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisen koko osaamispotentiaalia ja pätevyyttä. On 

huomionarvoista, että elinikäinen oppiminen ei ole vain tietojen ja taitojen karttumista. (Kauppila 2006, 

42; Otala 2000, 102–105.) Elinikäisessä oppimisessa korostuvat usein muodollinen koulutus ja 

ammatilliset ulottuvuudet, joka on saattanut merkitä uskottavuusongelmaa elinikäisen oppimisen 

käsitteelle. Tästä syystä monet tutkijat ovat alkaneet käyttää elämänlaajuisen oppimisen käsitettä. 

(Kauppila 2006, 43.) Toisaalta Otala (2000, 102–103) korostaa sitä, että elinikäinen oppiminen ei ole 

vain koulutusta, vaan siihen kuuluu sekä muodollinen koulutus että kaikenlainen muu oppiminen. 

Elinikäinen oppiminen antaa valmiuksia elää muuttuvassa yhteiskunnassa sekä selvitä työelämän ja 

yhteiskunnan muutoksissa. Tästä syystä tässä tutkielmassa käytetään elinikäisen oppimisen käsitettä. 

Oman osaamisen tunnistaminen digitaalisen portfolion avulla voi antaa valmiuksia selviytyä 

esimerkiksi työelämän muutoksista. 

 

Elinikäisen oppimisen tulee perustua sellaisiin malleihin, jotka mahdollistavat kaikkien kansalaisten 

osallistumisen koulutukseen. Tällöin elinikäinen oppiminen tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden 

uudistaa ajatteluaan, parantaa osaamistaan sekä osallistua täysipainoisesti yhteisönsä, perheensä ja 

työpaikkansa elämään. Elinikäinen oppiminen luo perustan innovaatioiden, työvoiman liikkuvuuden ja 

tuottavuuden lisääntymiselle. Toisaalta siirtyminen osaamisyhteiskuntaan muuttaa työn luonnetta ja 

organisointia. Työpaikkojen rakenteet voivat muuttua ja työtehtävät saatetaan määritellä uudelleen. 

Osaamiseen perustuva yhteiskunta ja uudet teknologiat tarjoavat suuria mahdollisuuksia, mutta niihin 

liittyy myös uusia riskejä. Kaikki eivät pysy mukana kehityksessä. (Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean lausunto 2006.) Elinikäinen oppiminen edellyttääkin yksilöltä kykyä kehittää itseä 

oppijana ja oman oppimisen arviointia. Näitä taitoja on kehitettävä tietoisesti, sillä ne eivät kehity 

itsestään. Monipuoliset opetusmenetelmät, palaute ja ohjaus ovat keinoja, joiden avulla opiskelijaa 

tuetaan kehittämään itseään oppijana ja arvioimaan omaa oppimistaan yhä omaehtoisemmin. Oman 
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oppimisen kehittämisen työkaluja ovat muun muassa portfoliot ja palautekeskustelut. (Eriksson & 

Mikkonen 2003, 193–194.)  

 

Yksilön kannalta elinikäinen oppiminen on jatkuva kehitysprosessi, joka lisää henkilökohtaista 

pätevyyttä. Pätevyyttä lisäävät sekä muodollinen koulutus elämän eri vaiheissa että kaikki muut tahot, 

kuten koti, harrastukset ja työpaikat, jotka vaikuttavat ihmisen oppimiseen ja mahdollistavat opitun 

soveltamisen. Elinikäinen oppiminen muodostuu oppimiskokemuksista, jotka voidaan yhdistää 

osaamiskokonaisuudeksi. Oppimiskokemuksista muodostuu yhtenäinen oppimisen polku, jolla voi olla 

selkeä tavoite. Tavoite on saavutettu kun tietty osaamisen taso tai osaamiskokonaisuus on todennettu. 

(Otala 2000, 107.) Otala (2000, 107–108) kuvaa elinikäistä oppimista pätevyyden arvoketjuna. 

Arvoketjun eri vaiheet tuovat lisäarvoa yksilön koulutukselliseen, ammatilliseen ja henkilökohtaiseen 

pätevyyteen. Arvoketjun tulos on se, että yksilö säilyy pätevänä tekemään haluamiaan asioita 

yhteiskunnassa ja työelämässä koko elämänsä ajan. Oppimaan oppiminen on yksi tämän päivän 

merkittävimpiä taitoja, ja sen merkitys korostuu entisestään elinikäisen oppimisen myötä (Otala 2000, 

116). Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien, mutta toisaalta myös vaatimusten lisäksi tämän 

tutkielman saksalaisia ja suomalaisia korkeakouluopiskelijoita koskettavat eurooppalaisten 

työmarkkinoiden muutokset. He ovat jo astuneet tai astumassa keskelle eurooppalaisia muuttuvia 

työmarkkinoita, joita tarkastellaan seuraavaksi. 

 

2.2 Työelämän muuttuvat vaatimukset Euroopassa 

 

Eurooppalaiset työmarkkinat ovat muutoksessa. Työelämän muutoksia aiheuttavat esimerkiksi 

globalisaatio, teknologinen kehitys, talouskriisit, eurooppalaisen väestörakenteen muutokset sekä 

kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen liittyvät joustavuusvaatimukset. (Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean lausunto 2012; Mäkinen, Kyhä & Olkinuora 2006, 139; Otala 2000, 35.) 

Väestörakenteen muutosten seurauksena työmarkkinoilta poistuu suuria ikäluokkia ja tilalle tulee 

pienempiä nuoria ikäluokkia. Euroopan Unionin työvoima siis vähenee. Työmarkkinoilla on edessään 

suuria haasteita, sillä Euroopan Unionin kasvun kannalta pätevää työvoimaa on oltava tarjolla 

riittävästi. (Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto 2012.) Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti 

näiden muutosten seurauksia eurooppalaisilla työmarkkinoilla. 
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Tieto- tai informaatioyhteiskunnan keskeinen piirre on informaation määrän ja teknologisen kehityksen 

ennennäkemätön kasvu. Informaatioteknologia on avannut uusia mahdollisuuksia informaation 

prosessoinnille, varastoinnille ja siirrolle. (Heiskanen 1999, 26.) Informaatioyhteiskunta tarjoaa 

valtavan määrän dataa ja faktaa, mutta se ei itsessään tuota oppimiselle välttämätöntä tietämystä ja 

osaamista. Informaatioyhteiskunnassa ei ole pulaa tiedosta ja sen tulkitsijoista, vaan näiden sijaan on 

pulaa ajasta, tilasta ja toiminnoista, jotka mahdollistavat omakohtaisen tiedon ja yhteisen kokemuksen 

reflektoinnin ja merkitysten luomisen. (Poikela 2008, 80; Helakorpi 2001, 68.) Yksi 

informaatioyhteiskunnan avainkäsite on oppiminen. Kyky motivoitua, oppia ja omaksua uutta 

olosuhteiden ja toimintaympäristöjen muuttuessa, on yksittäisten ihmisten, yritysten, alueiden sekä 

kansakuntien elinehto ja menestystekijä. (Rinne & Jauhiainen 2006, 176–177.)  

 

Eurooppalaisilla työmarkkinoilla on rakenteellisia ongelmia, sillä etenkin nuorten voi olla vaikea 

työllistyä oikeasta osaamisesta huolimatta. Toisaalta monilla nuorilla ei ole työpaikkaa tai oikeanlaista 

osaamista. Nuorisotyöttömyydestä aiheutuu yhteiskunnalle ja nuorille itselleen suuria taloudellisia ja 

sosiaalisia tappioita. Näiden lisäksi se rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Euroopan Unionin kilpailukyky 

riippuu jatkossa täysin korkeasti koulutetusta työvoimasta. EU onkin jäämässä jälkeen kilpailussa 

ammattitaitoisesta ja korkeasti koulutetusta työvoimasta. Etenkin yksityissektorin kilpailukyky tulee 

olemaan täysin riippuvainen korkeasti koulutetusta työvoimasta. Jos yksityisyritykset eivät löydä 

soveltuvaa työvoimaa Euroopasta, niiden on etsittävä oikeanlaista työvoimaa sieltä mistä sitä on 

saatavilla. (Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto 2012) Tämän tutkielman vastaajat saattavat 

kohdata työmarkkinoilla seuraavaksi esiteltäviä muutoksia. 

 

Työelämän muutosten seurauksena työelämää luonnehtivat pysyvyyden katoaminen ja muutosten 

värittämän työn syntyminen. Työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt ja työnkuvat ovat muodostuneet yhä 

jäsentymättömämmiksi siten, että työnkuva voi koostua useasta eri työtehtävästä. Työntekijällä voi olla 

elämänsä aikana useita eri ammatteja, työsuhteita ja työnantajia. Voidaan sanoa, että työelämän 

muutokset näkyvät työtavoissa, työtehtävissä, työsuhteissa, organisaatioissa, ammattirakenteissa ja 

ammattitaitovaatimuksissa. (Mäkinen, Kyhä & Olkinuora 2006, 139; Otala 2000, 35.) Nämä muutokset 

ovat todellisuutta jo nyt tämän tutkielman vastaajille, sillä muutamalla heistä on aiempia ammatteja ja 

tutkintoja ja lähes kaikilla heistä on ollut useita työsuhteita ja työnantajia.  
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Työelämä muuttuu yhä enemmän liikkuvaksi ja hajautuneeksi (Helakorpi 2008, 48). Liikkuvuus on 

tapa hankkia ja siirtää osaamista, joten työntekijöiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden vapaata 

liikkuvuutta on edistettävä (Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto 2006). Ammatillinen ja 

maantieteellinen liikkuvuus Euroopassa on kuitenkin edelleen vähäistä. Liikkuvuutta vaikeuttavat usein 

tutkintojärjestelmien esteet, ongelmat tutkintojen tunnustamisessa tai puutteellinen neuvonta. Erityisesti 

EU:n vaihto-ohjelmia ja liikkuvuutta edistäviä ohjelmia tulee vahvistaa. (Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean lausunto 2012.) Myös yksi Euroopan Unionin koulutussektorille esittämä strateginen 

haaste Koulutus 2020-viitekehyksessä on tehdä elinikäisestä oppimisesta ja liikkuvuudesta totta 

(Education and Training 2020).  

 

Työelämä tarvitsee rutiiniosaajien lisäksi asiantuntijoita, jotka pystyvät toimimaan erilaisissa 

ympäristöissä eri alojen asiatuntijoiden kanssa, kehittävät toimintaa ja luovat uutta sekä ylittävät 

osaamisensa rajoja (Tynjälä 2007, 11). Asiantuntijuus ja asiantuntijatyön piirteet liittyvät yhä enemmän 

kaikkiin työtehtäviin, eivätkä vain tietotyöhön. Samoin jokaisessa työtehtävässä korostuvat oman 

osaamisen pitäminen ajan tasalla, itsenäinen ja tiimeissä tapahtuva ongelmanratkaisu sekä tiedon ja 

tietämisen hallinta ja jalostaminen edelleen. (Helakorpi 2008, 48.) Muutokset näkyvät myös työvoiman 

kysynnässä, työn luonteessa ja sen organisoimisessa sekä työsuhteissa ja työntekijöiltä vaadittavissa 

tiedoissa ja taidoissa. Työelämä muuttuu nopealla tahdilla, se on epävakaata ja hankalasti 

ennustettavaa. Siirtymät työhön ja työn ulkopuolelle tuovat elämään ja urakulkuun epävarmuutta. 

(Rouhelo 2006, 121.) Tietoisuus omasta osaamisesta, mutta myös omista kehittymiskohteista voi 

kuitenkin tuoda elämään varmuutta.  

 

Työelämässä tasainen urakehitys yhdeltä organisaatiotasolta toiselle on entistä harvinaisempaa, samoin 

kuin työntekijän selviytyminen työurasta yhden koulutuksen kautta hankituilla valmiuksilla (Sennett 

2002, 18). Yksittäinen työntekijä kokee työelämän riskit työsuhteiden ja työtilanteiden epävakaisuutena 

ja entistä laaja-alaisempina osaamis- ja ammattitaitovaatimuksina (Mäkinen, Kyhä & Olkinuora 2006, 

141). Ammattitaitovaatimukset muuttuvat yhä nopeammin ja perusammattitaidon lisäksi on 

omaksuttava yhä uusia valmiuksia sitä mukaa kun työympäristön vaatimukset muuttuvat (Salakari 

2008, 83). Työelämän jatkuva muutos täytyy hyväksyä osaksi työnkuvaa ja siihen tulee sopeutua 

esimerkiksi omaa osaamista kehittämällä. Jatkuva kouluttautuminen on osa työelämää. (Mäkinen, Kyhä 
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& Olkinuora 2006, 141.)  

 

Työttömyys koskee koulutustasosta riippumatta kaikkia nuorisoryhmiä (Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean lausunto 2012). Turvalliset ja perinteiset akateemiset työurat ovat vähentyneet 

työelämän murroksessa, eivätkä ne tarjoa opiskelijoille vakaata pohjaa tulevaisuuden suunnittelua 

varten. Akateeminen työttömyys ja mahdollinen työllistyminen koulutustasoa vaatimattomampiin 

tehtäviin yleistyvät. (Eriksson & Mikkonen 2003, 31; Rouhelo 2006, 121.) Työelämän muutokset 

näkyvät nopeimmin erityisesti niin sanotuilla generalistialoilla, joihin myös tämän tutkielman vastaajat 

lukeutuvat, kuin professioaloilla, jotka muuttuvat hitaammin (Haapakorpi 2000, 20). Edellä kuvatut 

työelämän muutokset johtavat siihen, että vastuu omasta kouluttautumisesta, osaamisesta ja 

kilpailukyvystä työmarkkinoilla siirtyvät yksilölle (Otala 2000, 39).  

 

Euroopan talous perustuu jatkossa osaamiseen, innovaatioihin ja tietoon, jota on luonnehdittu 

eurooppalaisen talouden ja yhteiskuntien menestyksellisen kehityksen avaintekijäksi (Euroopan talous- 

ja sosiaalikomitean lausunto 2012; Schneckenberg, 2). Kukaan ei voi tietää tulevaisuuden tarpeita ja 

vaatimuksia, joten työvoiman kouluttaminen tietoyhteiskunnan tarpeisiin on vaativa tehtävä. 

Elinikäisen oppimisen valmiuksien ja sellaisten yleistaitojen, joiden avulla yksilö selviytyy erilaisissa 

tilanteissa ja työympäristöissä, kehittäminen on tärkeää. (Tynjälä 2003, 103.) Elinikäinen oppiminen, 

aikuiskoulutus ja sopeutumisvalmiudet ovat jatkossa osa työelämää. Etenkin sopeutumisvalmius 

nousee tärkeäksi sekä yksilöiden että koulutusjärjestelmien kannalta, jotta työmarkkinoiden tarpeisiin 

voidaan vastata. Työelämän muutokset, työllisyyden aleneminen ja kasvuhaasteet edellyttävät, että 

tulevat työmarkkinoille siirtyvät nuoret ovat korkeasti koulutettuja. Koulutuksen on myös vastattava 

nykyisiä ja tulevia tarpeita. (Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto 2012) Tämän tutkielman 

vastaajat ovat korkeasti koulutettuja saksalaisia ja suomalaisia yliopisto-opiskelijoita, joille 

korkeakoulututkinto antaa parhaimmillaan monia valmiuksia, joiden avulla voi sopeutua työelämän ja 

osaamisyhteiskunnan muuttuviin vaatimuksiin. Pelkkä tutkinto kertoo kuitenkin vain harvoin 

osaamisesta, joten oma osaaminen on osattava tunnistaa, ja tätä tukevia työkaluja, kuten digitaalista 

portfoliota on kehitettävä osana eurooppalaista korkeakoulutusta. 
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3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ 

KORKEAKOULUTUKSESSA 

 

3.1 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä Saksassa ja Suomessa 

 

Tieto- ja viestintätekniikan erilaiset sovellukset ovat yksi merkittävä informaatioyhteiskunnan seuraus 

korkea-asteen opetuksessa ja oppimisessa (Korhonen 2007, 11; Pantzar 2004, 49, 56). 

Korkeakouluopetuksen kehittämisen yhteydessä on viime aikoina puhuttu paljon tieto- ja 

viestintätekniikan (tvt) integroimisesta osaksi normaalia korkeakouluopetusta (Levonen, Joutsenvirta & 

Parikka 2009, 15–16). Verkko-opetus ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ovat yleistyneet 

yliopistoissa ja korkeakouluissa huomattavasti viime vuosina (Tissari, Vahtivuori-Hänninen, 

Vaattovaara, Ruokamo & Tella 2005, 73). Saksassa tähän ovat vaikuttaneet yhteiskunnan taholta koetut 

paineet, sillä saksalaisten yliopistojen odotetaan kouluttavan pätevää työvoimaa tietoyhteiskunnan 

tarpeisiin. Tieto- ja viestintätekniikan nähdään helpottavan saksalaisissa yliopistoissa 

massakoulutuksen ja orientaation puutteen aiheuttamia ongelmia samalla kun tieto- ja 

viestintätekniikka ylläpitää ja lisää koulutusohjelmien joustavuutta ja intellektuaalista vapautta. (Lütke-

Entrup, Panke & Tourlamain, 1-5.) Suomalaisten tutkimustulosten mukaan verkko ohjauksen välineenä 

onkin lisännyt opiskelijalähtöisyyttä ja opiskelun yhteisöllisyyttä. Verkko voi monipuolistaa oppimisen 

vuorovaikutus-, palaute- ja arviointiprosesseja. (Korhonen 2005, 161.) Haasteellista 

korkeakouluopetuksen kehittämisen kannalta on kuitenkin se, miten uusia välineitä ja niiden 

mahdollistamia vuorovaikutuksen muotoja integroidaan järkeväksi osaksi muuta opetusta ja ohjausta 

(Murto, Kaunisto-Laine & Korhonen, 2007, 88).  

 

Betty Collis (2002) tutkijaryhmineen vertaili ja kartoitti Australian, Yhdysvaltojen ja viiden Euroopan 

maan, joihin kuuluivat Saksa ja Suomi, tieto- ja viestintätekniikan käyttöä korkea-asteen koulutuksessa. 

Tutkimustulosten mukaan Suomi erottautuu muista maista ja oppilaitoksista neljällä eri tavalla. 

Suomessa tieto- ja viestintätekniikka on ensinnäkin luonteva osa opettamista ja oppimista. Toiseksi 

joustavuus opetuksen ja opiskelun järjestelyissä on Suomessa tutkimusjoukon suurinta. Kolmanneksi 

etäopiskelu on tavallinen ja tyypillinen opiskelumuoto. Neljänneksi elinikäinen oppiminen ja tieto- ja 
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viestintätekniikan hyödyntäminen liittyvät toisiinsa voimakkaasti. Saksa sen sijaan sai alhaisimpia 

pisteitä maiden välisessä vertailussa. Tämä viittaa esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan 

mahdollisuuksien ja työkalujen nykyiseen käyttöön ja siihen laajuuteen, jolla tieto- ja 

viestintätekniikkaa käytetään opetuksessa sekä opiskelijoille tarjottuun joustavuuteen. Samoin 

etäopetus nähdään Saksassa vähiten tyypillisenä opetusmuotona nyt ja tulevaisuudessa. (Collis & van 

der Wende 2002, 39–41.) Kansainvälisellä kilpailulla ja elinikäisen oppimisen tarpeella ei ole ollut 

suoria vaikutuksia saksalaisiin yliopistoihin, mutta tietoisuus niistä kasvaa koko ajan (Lütke-Entrup, 

Panke & Tourlamain, 13).  

 

Euroopassa tieto- ja viestintätekniikka on levinnyt eniten korkeakoulutuksen alueelle, mutta tällä 

sektorilla on hyödynnetty muita koulutussektoreja hitaammin tieto- ja viestintekniikan tarjoamia 

mahdollisuuksia esimerkiksi koulutusohjelmien uudelleen suunnittelussa (Commission of the European 

Communities 2008, 8). Korhosen (2007, 14) mukaan tietoteknologiasta on tullut Suomessa 

korkeakoulutuksen perustehtäviä eli opetusta, tutkimusta, ohjausta ja hallintoa läpäisevä asia. 

Tietoteknologian vaikutuksista korkea-asteen opetukseen ja oppimiseen on toistaiseksi olemassa vain 

vähän tietoa, vaikka esimerkiksi verkko-opetuksesta ollaan kiinnostuneita. Lupaavia kokemuksia ja 

tuloksia tietoteknologian opetuskäytöstä on saatu silloin, kun teknologian käyttöönottoa ja 

pedagogiikkaa on kehitetty yliopistossa yhdessä ja kokonaisvaltaisesti. Toisaalta teknologia voi toimia 

välineenä, joka tuo näkyväksi opiskeluprosessin arvioinnin, asiantuntijuuden kehittymisen, reflektion ja 

ohjausprosessin. Pohjimmiltaan kysymys on erilaisten oppijoiden huomioimisesta toteuttamalla 

oppimisen kannalta suotavia ja joustavia opiskeluympäristöjä (Korhonen 2007, 14; Youssef & Ragni 

2008, 78).  

 

Tieto- ja viestintätekniikalla on eri funktioita työvälineinä, intellektuaalisina partnereina, uusina 

konteksteina ja valtauttavina mediaattoreina. Työvälinenäkökulman lisäksi tieto- ja viestintätekniikka 

voivat toimia älyllisinä partnereina, jotka ovat jo osa verkostokulttuuriamme sekä uusina työ-, toiminta-

, opiskelu-, opetus- ja viestintäkonteksteina. Tieto- ja viestintätekniikka voidaan nähdä valtauttavana 

mediaattorina, joka rikastaa ja edistää ihmisen henkistä kapasiteettia ja sosiaalista kanssakäymistä. 

Valtautuminen merkitsee yksilölle sekä uskoa omiin voimiin että luottamusta ulospäin suuntautuvaan 

toimintaan, jolloin yksilön toimivuus erilaisissa tilanteissa ja uusien haasteiden edessä vahvistuu. 

(Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wagner & Oksanen 2001, 26–27.) 
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Tieto- ja viestintätekniikka tukevat asiantuntijuuden kehittymistä korkeakoulutuksessa. Teknologiaan 

perustuvat oppimisympäristöt voivat tukea esimerkiksi tutkivaa oppimista ja yhteisöllistä oppimista, 

opiskelijoiden metakognitiivisten taitojen kehittymistä ja lähentää oppimiskulttuuria ja 

asiantuntijakulttuuria toisiinsa. Teknologiaan perustuvat oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia 

tukea sellaisen oppimiskulttuurin luomista, jossa oppija kykenee ohjaamaan ja säätelemään omaa 

oppimisprosessiaan sen sijaan, että hän pelkästään toteuttaisi opettajan antamia tehtäviä. 

Oppimisympäristö ei siis saa rajoittaa liikaa oppijan omaa toimintaa. (Hakkarainen & Järvelä 1999, 

246–249.) Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ei kuitenkaan automaattisesti johda hyvään 

vuorovaikutukseen tai hyviin oppimistuloksiin, mutta se tarjoaa perinteiseen työskentelyyn verrattuna 

uusia mahdollisuuksia (Lindfors 2009,61). 

 

3.2 Oppimisympäristöt ja verkko-opiskelu 

 

3.2.1 Oppimisympäristöt  

 

Oppimisympäristö on monimerkityksinen ja -ulotteinen käsite, joka syntyi kuvaamaan perinteisestä 

opettajajohtoisesta luento-opetuksesta poikkeavia koulutuskäytäntöjä (Manninen 2001, 29–30; Nevgi 

& Tirri 2003, 15). Oppimisympäristöiksi voidaan kutsua esimerkiksi oppijan omaan aktiivisuuteen, 

toimintaan ja kokeiluun perustuvia vaihtoehtopedagogisia malleja, kuten opettajajohtoisen luento-

opetuksen korvaamista esimerkiksi työprojekteilla tai ongelmakeskeisellä opiskelulla. 

Oppimisympäristö-ajattelussa korostuu oppijan oma aktiivisuus ja rooli oman oppimisensa subjektina 

sekä itseohjautuva opiskelu. (Manninen 2001, 29–30; Pantzar 2001, 107.) Opiskelu tapahtuu osittain 

simuloidussa tai autenttisessa reaalimaailman tilanteessa, jossa opiskelijat voivat olla 

vuorovaikutuksessa opittavan asian kanssa. Opiskelu ymmärretään kokonaisvaltaisena ja ajallisesti 

pitkänä prosessina, jonka kuluessa opiskelijan tukena on mentoreita ja asiantuntijoita. 

Oppimisympäristössä opettajan rooli muuttuu tiedon jakajasta organisaattoriksi ja tukihenkilöksi. 

(Manninen 2001, 29–30.)  

 

Oppimista voidaan tukea useiden ulkoisten keinojen kuten opetuksen, teknisten välineiden ja 
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oppimateriaalin avulla. Oppimisympäristö muodostuu edellä mainituista oppimista tukevista ulkoisista 

keinoista ja oppijan omista edellytyksistä. (Pantzar 2001, 107.) Tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvat 

oppimisympäristöt täydentävät ja rikastavat perinteisiä oppimisympäristöjä tarjoten entistä paremmat 

mahdollisuudet yksilöllisille ja vaihtoehtoisille opiskelutavoille. (Pantzar 2004, 57–58.) 

Oppimisympäristöä on käytetty muoti-ilmauksena ja sen määrittely on osoittautunut vaativaksi 

tehtäväksi. Pantzar (2001, 109) esittää oppimisympäristölle seuraavan määritelmän: 

 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan opiskelun ja oppimisen fyysisten, henkisten ja oppimateriaalien 

muodostamaa puitteiden ja edellytysten kokonaisuutta sekä siihen kuuluvia oppimistavoitteita tukevia 

aktiviteetteja. 

 

Oppimisympäristö ei ole vain tila vaan toiminnallinen kokonaisuus, jonka välttämätön osa on 

aktiivinen pedagoginen toiminta. (Pantzar 2004, 53–54.) Oppimisympäristöstä voidaan erottaa 

sosiaalinen, fyysinen, tekninen ja didaktinen ulottuvuus. Kaikissa ympäristöissä on kolme ensimmäistä 

ulottuvuutta. Sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan esimerkiksi ryhmän roolia ja vuorovaikutusta. 

Fyysinen ulottuvuus merkitsee fyysisen ympäristön merkitystä, kuten tuolien asettelua tai valaistusta. 

Teknisellä ulottuvuudella viitataan erilaisten teknisten välineiden helppokäyttöisyyteen, 

luotettavuuteen, nopeuteen ja ihmisläheisyyteen. Oppimisympäristön didaktinen ulottuvuus tarkoittaa 

sitä didaktista lähestymistapaa, jonka varaan opetus ja oppiminen on rakennettu. Vasta didaktinen 

ulottuvuus tekee kyseisestä ympäristöstä oppimisympäristön. (Manninen 2001, 30.)  

 

Verkko-oppimisympäristö voidaan määritellä joko internet tai intranet-verkkoon luotuna 

verkkosivustona, joka tarjoaa sekä opettajalle että opiskelijalle virtuaalisen toimintatilan opetusta ja 

opiskelua varten. Virtuaalisuus, verkkopohjaisuus ja verkkoperustaisuus tarkoittavat 

oppimisympäristön teknistä ratkaisua. (Nevgi & Tirri 2003, 16, 20.) Verkko-oppimisympäristö 

muodostuu pääasiassa hypertekstirakenteista, hypermediasta, linkeistä, keskustelualueista, 

sähköpostista, chatista sekä mahdollisista tekstinkäsittelyohjelmista ja vuorovaikutteisista sivuista 

(Manninen 2001, 37). Oppimisympäristön määrittelystä siirrytään tarkastelemaan millaista opiskelu 

verkko-oppimisympäristöissä on. 
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3.2.2 Opiskelu verkko-oppimisympäristössä 

 

Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa oppimiselle ja opiskelulle monimuotoisen, joustavan ja 

vuorovaikutteisen ympäristön. Joustavassa opiskelussa oppimisen etenemistä ohjaavat opiskelijan omat 

valinnat. Oppimisympäristö tulee suunnitella sellaiseksi, että se mahdollistaa opiskelijakeskeisen 

opetuksen. (Nevgi & Tirri 2003, 19–22.) Korhosen (2005, 162) mukaan on toisaalta olemassa paljon 

viitteitä siitä, että verkkopainotteinen opiskelu koetaan perinteiseen opetukseen verrattuna 

kompleksisempana, oudompana ja yksinäisempänä. Vastoin yleistä käsitystä, olemme viestijöinä aina 

sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan. Verkko-opetus saattaa myös viedä enemmän aikaa kuin 

perinteinen lähiopetus. Samalla se sitoo esimerkiksi opettajat koneen äärelle ja vaatii paljon 

kirjoittamista. (Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wagner & Oksanen 2001, 35–36.) Seuraavaksi 

tarkastellaan lyhyesti kahta verkko-opiskelua käsittelevää tutkimusta. 

 

Vesa Korhonen (2003) tutki kasvatustieteen väitöskirjassaan aikuisopiskelijan oppimiseen 

suuntautumista ja oppimiskokemuksia verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Tutkimuksessa nousi 

esille kaksi kontekstuaalista oppimiseen orientoitumisen muotoa verkkopohjaisessa 

oppimisympäristössä, jotka ovat merkityksellinen ja sopeuttava orientaatio. Merkityksellisen oppimisen 

orientaatiomallissa oppija on oppimisympäristössä aktiivisesti toimiva subjekti, joka pyrkii 

rakentamaan merkityksiä niin yksin kuin muidenkin kanssa sekä pystyy monipuolisesti tunnistamaan ja 

arvioimaan omia käsityksiään ja oppimisprosessejaan. Oppiminen verkko-oppimisympäristössä on 

pääsääntöisesti aktiivista ja omaehtoisesti säädeltyä toimintaa. Aktiivisen reflektion seurauksena 

metakognitiiviset valmiudet kehittyvät.  

 

Sopeuttavassa orientaatiomallissa pääasiaksi nousivat tehtävien tekeminen ja loppuunsaattaminen sekä 

toiminta oppimistilanteissa, jolloin oppimisen henkilökohtainen merkityshakuisuus ja oppimisen 

reflektointi jäivät taka-alalle. Oppijat kokivat oppimisympäristön haasteellisena tai oppijoiden 

elämäntilanteet asettivat monia oppimisen kanssa kilpailevia haasteita, jotka vaikuttivat oppijoiden 

suoriutumiseen oppimisympäristön asettamista vaatimuksista. Korhosen tutkimustulosten mukaan 

verkkopohjainen oppimisympäristö osoittautui merkityksellistä oppimista suotuisammin tukevaksi ns. 

perinteiseen yliopiston oppimisympäristöön verrattuna. Aikuisopiskelijoiden kokemusten mukaan 

oppimisympäristössä muodostui tärkeäksi opiskelijoiden yhdessä rakentama yhteisöllinen konteksti. 
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Näin avautui dialoginen toimintakenttä, jonka kautta oppijat saivat kosketuspintaa opittavan sisällön 

lisäksi laajempaan tiedon soveltamisen kontekstiin. (Korhonen 2003.) 

 

Jorma Vainionpää (2006) tutki kasvatustieteen väitöskirjassaan erilaisia oppijoita ja oppimateriaaleja 

verkko-opiskelussa. Tutkimustulosten mukaan verkko-opiskelu koettiin hyvin myönteisesti, sillä 

verkko-opiskelu oli ollut mielekästä, hyödyllistä ja monipuolista. Opiskelijat olivat kokeneet oppivansa 

paljon ja verkkokurssi oli vastannut heidän ennakko-oletuksiaan. Verkkokurssit eivät aiheuttaneet 

liikaa taloudellisia kustannuksia, ja ne etenivät sopivaa vauhtia, eivätkä olleet liian vaikeita. Ajasta ja 

paikasta riippumattomuus oli yksi verkkokurssien suurimpia etuja. Vastaajat saivat opiskelemastaan 

verkkokurssista käytännön hyötyä. Verkkokeskustelut ja muu vuorovaikutus kurssien aikana edisti 

oppimista suurimman osan mielestä. Vainionpään mukaan verkkokursseilla on oma tärkeä paikkansa 

koulutusjärjestelmässä, sillä ne mahdollistavat opiskelemisen myös silloin kun perinteinen lähiopetus ei 

ole mahdollista ja monipuolistavat oman oppilaitoksen kurssitarjontaa laajemmalle. Tässä tutkielmassa 

ei käsitellä verkkokursseja tai verkko-opetusta, mutta tämän tutkielman vastaajat ovat työstäneet 

digitaalisen portfolion verkko-oppimisympäristössä. Verkko-oppimisympäristöistä siirrytään 

tarkastelemaan digitaalista portfoliota osana korkeakoulutusta. 

 

3.3 Digitaalinen portfolio korkeakoulutuksessa 

 

3.3.1 Portfolion määritelmistä ja tarkoituksesta 

 

Portfolio muodostuu latinankielisistä sanoista portare ja folia. Portare merkitsee kantamista ja 

kuljettamista ja folia lehteä tai paperisivujen ylläpitämistä. (Niikko 2000, 12.) Taitelijat, valokuvaajat ja 

journalistit ovat jo kauan koonneet portfolioita parhaista töistään osoittaakseen osaamisensa vahvuuksia 

ja laaja-alaisuutta. Portfoliot ovat yleistyneet myös akateemisessa maailmassa. Portfolion avulla 

voidaan selvittää omaa osaamista, omia arvoja ja kiinnostuksen kohteita, sillä pelkkä tutkinto kertoo 

vain vähän asiantuntijuuden laaja-alaisuudesta. (Barrett, 2; Linnakylä & Kankaanranta 1999, 226–227; 

Härkönen 1999, 10–12.) Portfolioita on määritelty useilla eri tavoilla, sillä määrittely riippuu aina 

portfolion käyttötarkoituksesta ja arvioinnin tavoitteista. 
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Portfolio on oppijan tai työntekijän tekemä kokoelma omista tehtävistä ja saavutuksista, jotka edustavat 

henkilön kasvua ja oppimiskokemuksia (Linnakylä, Kankaanranta & Grant 2007, 3). Portfolio on 

osaamista kuvaava näyttö tai kokoelma, joka sisältää valikoitua tai valikoimatonta tietoa tekijänsä 

työskentelystä, kokemuksista ja tavoitteista. Portfolio on kehittymisen, oppimisen arvioinnin ja 

reflektoinnin väline sekä ryhmille että yksilöille. (Vanhanen-Nuutinen 2005, 57–59.)  

 

Kankaanranta ja Linnakylä (1999, 2–3) määrittelevät portfolion opiskelijan tai asiantuntijan 

arvopaperisalkuksi, joka on opiskelu- ja työtehtävien sekä tulosten kokoelma. Härkönen (1999, 6–18) 

ymmärtää portfolion vapaaehtoisesti laadituksi omaa elämää koskevaksi kokoelmaksi. Portfolio on 

esittely, jossa sen tekijä voi kuvata omaa osaamistaan, saavutuksiaan, persoonallisuuttaan ja 

ammatillista kasvuaan. Se on väline, joka edistää oppimista ja ammatillista kasvua. Portfolio voi myös 

toimia sillanrakentajana koulutuksen ja työelämän välillä. (Huotari, Lepänjuuri & Niskanen 2007, 91–

92.) Tässä tutkielmassa portfolio ymmärretään edellä kuvatulla tavalla eli esittelynä ja välineenä, jossa 

sen tekijä kuvaa esimerkiksi omaa osaamistaan. Määritelmä on riittävän laaja kattaakseen tämän 

tutkielman tarpeet ja määritelmässä korostuu portfolion merkitys koulutuksen ja työelämän välisenä 

linkkinä.  

 

Portfolio on oman oppimisen väline, persoonallinen kokoelma, joka heijastaa oppimisprosessia ja 

kasvua ammattilaiseksi ja johon liittyy olennaisesti oivalluksen prosessi, jonka portfolion laatija käy 

läpi kokoelmaa työstäessään. Opiskelija voi käyttää portfoliota oman oppimisen ja toiminnan arviointi- 

ja analysointimenetelmänä. Aktiivisen prosessoinnin seurauksena oma identiteetti selkeytyy, samoin 

kuin kuva itsestä oppijana ja ammattilaisena. (Härkönen 1999, 6–18.) Portfoliossa keskeistä on oman 

osaamisen tietoinen pohdinta ja teoreettisen jäsennyksen luominen omasta toiminnasta. Oma 

oppiminen ja tietotaito tehdään portfoliossa näkyväksi. Tavoitteena on, että henkilö oppii 

havainnoimaan, arvioimaan ja kyseenalaistamaan aiempaa ajatteluaan ja toimintaansa. Oppija 

ymmärtää, että oppimista syntyy oman aktiivisen toiminnan tuloksena. Portfolion etuja pitkällä 

tähtäimellä ovat itsetuntemuksen lisääntyminen ja jatkuva kehittyminen reflektion sekä uusien 

tavoitteiden asettamisen myötä. (Kankaanranta & Kaisto 2005, 180–181.) Portfoliotyöskentely on 

kuitenkin pitkäjänteistä työskentelyä, jonka tuloksia on vaikea huomata kesken prosessin. Portfolio 

tekee näkyväksi rikkaan ja monivaiheisen opiskelu- ja itsetuntemusmatkan noviisista mestariksi. On 

suotavaa, että portfoliotyöskentely jatkuisi yliopisto-opiskelujen jälkeenkin ja toimisi perustana 
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työelämässä jatkuvalle urakehityksen rakentamiselle. (Kankaanranta & Kaisto 2005, 197–198.)  

 

Portfolio koostuu sellaisista opiskelu- ja työtehtävistä, jotka edustavat monipuolisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti tekijänsä tietoja ja osaamista, ja jotka hän on itse portfolioonsa valikoinut ja 

arvioinut. Portfolioon voi sisältyä opiskelu- ja työympäristön sekä -prosessin kuvausta ja omia 

oppimiseen, opettamiseen tai työhön liittyviä periaatteita ja filosofioita sekä tulevaisuuden haasteiden 

ja tavoitteiden esittelyä. (Kankaanranta ja Linnakylä 1999, 2–3; Linnakylä & Kankaanranta 1999, 226–

227.) Kokoelman tulee edustaa opiskelijan osaamista mahdollisimman monipuolisesti ja sen tulee 

sisältää opiskeluympäristön kuvausta, näytetöiden valintaperusteet, oppimisen ja kehittymisen 

edistymisen arviointia ja pohdintaa. (Kankaanranta & Kaisto 2005, 180–181.) Yliopisto-opiskelijan 

tyypillisiä portfoliodokumentteja voivat olla esimerkiksi harjoitteluraportit, ryhmätyöt, esseet, 

luentomuistiinpanot, opinnäytetyöt, valokuvat ja videot, saadut arvioinnit ja todistukset sekä omat 

mielipiteet, ajatukset ja havainnot. (Kankaanranta & Kaisto 2005, 180–181; Stefani, Mason & Pegler 

2007, 50.) Portfolion on hyvä olla mahdollisimman laaja-alainen, joten siihen voi koota näytteitä 

työelämästä ja vapaa-ajan toiminnasta ja harrastuksista (Kankaanranta & Kaisto 2005, 180–181).  

 

Portfolion voi laatia moneen eri käyttötarkoitukseen. Sen voi tehdä itselleen oman oppimisen, 

kehityksen ja asiantuntijuuden dokumentointia, tiedostamista ja reflektointia varten. Toisaalta sen voi 

tehdä asiantuntijuuden jakamiseksi ja keskusteluyhteyden avaamiseksi. Portfolion voi tehdä myös 

arviointia varten, esimerkiksi työnhakutilannetta varten oman osaamisen osoittamiseksi. (Linnakylä & 

Kankaanranta 1999, 228; Stefani, Mason & Pegler 2007, 13–14, 37.) Tehtiinpä porfolio mitä 

käyttötarkoitusta varten tahansa, olennaista portfolion työstämiselle on dynaamisuus. Portfoliota tulee 

rakentaa, arvioida ja kehittää jatkuvasti ja kriittisesti. (Linnakylä & Kankaanranta 1999, 228.) Portfoliot 

voivat perustua myös tietyn ryhmän yhteiseen toimintaan tai yhteisön saavutuksiin (Linnakylä, 

Kankaanranta & Grant 2007, 3).  

 

Portfolion konkreettinen muoto voi vaihdella laatikoista ja kansioista kuvakokoelmiin ja videoihin. 

Keskeisintä on portfolion tuottamis-, valikointi- ja arviointiprosessi. Portfolion laatija joutuu 

analysoimaan, valikoimaan ja asettamaan tavoitteita itselleen. Tavoitteisiin on valikoitava ja 

suunniteltava sopivat opiskelutehtävät ja työtavat. (Linnakylä 1994, 10–11.) Kaikesta dokumentoidusta 

aineistosta valitaan ne näytteet, joiden avulla voidaan parhaiten osoittaa työn tai oppimisen laatua ja 
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tuloksia. Olennaista on valikoimaan perustuva reflektointi ja itsearviointi, johon voi parhaimmillaan 

kuulua omia tai esimerkiksi työyhteisön kehittämishaasteita, jotka avaavat näköaloja tulevaisuuteen. 

Toimintaa, työskentelyä ja oppimista dokumentoimalla voidaan tehdä näkyväksi työskentelyprosesseja, 

työn monipuolisuutta ja työssä kehittymistä. (Linnakylä ja Kankaanranta 1999, 226–227; Stefani, 

Mason & Pegrin 2007, 37.) Näin ollen portfolion merkitys liittyy refleksiiviseen ja oppimista 

syventävään prosessiin, ei itse kokoelmaan (Linnakylä 1994, 11). 

 

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä portfoliotyöskentelyssä on toistaiseksi olemassa melko 

vähän tutkimustuloksia ja kokemuksia (Kankaanranta & Kaisto 2005, 180). Suuri osa portfoliota 

koskevasta tutkimuksesta keskittyy perinteiseen paperiseen portfolioon, jolloin tutkimuksen kohteena 

ovat usein olleet varhaiskasvatuksen ja peruskoulun parissa olevat lapset ja nuoret (ks. esim. Linnakylä, 

Pollari & Takala 1994). Härkönen (2003) esimerkiksi tarkasteli kasvatustieteen pro gradu -

tutkielmassaan portfolion merkitystä oppilaan itsetunnon ja minäkuvan tukena ja Marja Kankaanranta 

(2002) tutki kasvatustieteen väitöskirjassaan digitaalisia portfoliota lapsuusympäristöjen avaajina. 

Kankaanrannan mukaan portfoliot tarjoavat myös akateemisille asiantuntijoille mahdollisuuden esitellä 

kompetenssejaan ja tutkimustyötään. Seuraavaksi tutustutaan erilaisiin portfoliotyyppeihin. 

 

3.3.2 Erilaisia portfolioita 

 

Portfolion luonne ja sisältö riippuvat sen pääasiallisesta tarkoituksesta. Portfolio edustaa yleensä 

pitkähkön opiskelujakson työtä ja sen tuloksia, mutta portfolio voi olla viikon, yhden kurssin tai koko 

kouluasteen mittainen. (Linnakylä 1994, 11.) Niikko (2000, 50) jaottelee portfoliot perusportfolioon, 

näyteportfolioon, arviointiportfolioon ja prosessiportfolioon. Erilaiset portfoliomuodot ovat keinoja 

saavuttaa tietty päämäärä ja tavoite, eivät itsetarkoituksia sinänsä. Usein portfolion työstäminen 

aloitetaan tekemällä perusportfolio. Perusportfolio tarkoittaa oman osaamisen ja oppimisen 

persoonallista dokumentointi- ja tukijärjestelmää ja oppimisprosessia myötäilevää työkansiota. 

Opiskelija voi koota perusportfolioonsa esimerkiksi oppimistehtäviä ja projektitöitä tietyltä ajanjaksolta 

tai tiettyyn aiheeseen liittyen. Perusportfolion työstäminen luo pohjaa näyte-, prosessi- tai 

arviointiportfolion tekemiselle.  
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Näyteportfolio on puolistrukturoitu portfolio, joka kootaan perusportfolioon kerätystä materiaalista. 

Näyteportfolion sisältöjä määrittää yleensä ulkopuolinen taho, sillä se on julkistettavaksi tarkoitettu 

asiakirja. Näyteportfoliot ovat kokoelma tekijän parhaista töistä ja ne kuvaavat korkeinta mahdollista 

saavutustasoa. Näyteportfolion avulla tekijä tavoittelee ulkoista päämäärää, kuten kurssisuoritusta, 

työpaikkaa, haastattelua tai apurahaa. (Niikko 2000, 51–55; Stefani, Mason & Pegler 2007, 42.) 

Arviointiportfoliossa korostuu selvästi tulos ja aikaansaannos. Arviointiportfolio tulee kyseeseen 

erityisesti silloin, kun halutaan hankkia laajempi näkemys tekijästä ja hänen suorituksistaan. Päätavoite 

on osoittaa tekijän muodollisten arviointikriteerien mukaista suorituskykyä. Arviointiportfoliota 

arvioivat tekijän lisäksi muutkin, joten se on yleensä ulkoapäin säädelty. Se siis suunnitellaan ja 

arvioidaan usein tietyn mallin mukaan. (Niikko 2000, 55–56; Stefani, Mason & Pegrin 2007, 41.) 

Prosessiportfolio kuvaa tekijänsä kasvua ja oppimista ja siinä näkyy työskentelyprosessin kulku. Siihen 

valikoidaan sellaisia töitä, jotka kuvaavat portfolion tekijän kehitystä itse valittujen tavoitteiden 

näkökulmasta. Prosessiportfolioon kuuluvat olennaisena osana reflektio ja itsearviointi ja se tehdään 

itseä varten. Prosessiportfolioon sisältyy tekijän monimuotoinen ja rikas kokemusmaailma, joka antaa 

perustan yksilön uudelle kasvulle ja oppimiselle. (Niikko 2000, 57–63.) Erilaisista portfoliotyypeistä 

siirrytään tarkastelemaan perinteisen portfolion ja digitaalisen portfolion eroja. 

 

3.3.3 Perinteisen portfolion ja digitaalisen portfolion vertailua 

 

Digitaalinen portfolio on melko samanlainen kuin perinteinen paperinen portfolio, mutta sisältöä vain 

kootaan, säilytetään, ylläpidetään ja jaetaan elektronisessa muodossa. Digitaalinen muoto sallii tiedolle 

uudenlaisia sisältöjä ja muotoja. Tekstin lisäksi voidaan käyttää kuvaa, videota, animaatioita ja ääntä ja 

välittää aiemaa rikkaampi kuva tekijänsä osaamisesta, kehityksestä ja akateemisen asiantuntijuuden 

laajuudesta. Digitaalinen portfolio tavoittaa paperiportfolioon verrattuna tehokkaammat 

julkaisukanavat ja voi lisätä yhteistoiminnallisen ja oppijakeskeisen vertaisarvioinnin kehittymistä. 

(Barrett, 5; Linnakylä 1999, 142–144; Linnakylä, Kankaanranta & Grant 2007, 3; Huotari, Lepänjuuri 

& Niskanen 2007, 92.)  

 

Digitaalisella portfoliolla on useita etuja paperiseen portfolioon verrattuna. Perinteisen paperi- ja 

tekstipohjaisen portfolion puutteita ovat tiedon välittymisen, jaettavuuden ja saavutettavuuden 
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ongelmat. Paperiportfolioon voi kertyä materiaalia kymmenien opiskelu- ja työvuosien ajan, jolloin 

tiedon säilyttäminen ja hallitseminen on vaikeaa. (Kankaanranta & Linnakylä 1999, 3). Digitaalisen 

portfolion avulla portfolioprosessia, etenkin tiedon varastoimista ja esittämistä, on helpompi hallita. 

Digitaalinen portfolio on helppo järjestää uudelleen ja yhdistellä materiaalia. (Barrett 1999, 45–46; 

Stefani, Mason & Pegler 2007, 17). Multimedian keinoin osaaminen voidaan tehdä näkyväksi aiempaa 

monipuolisemmin. Portfolioesitykset ovat myös toistettavissa ja uudelleen katsottavissa. Linkit 

portfoliossa mahdollistavat selvät yhteydet eri asioiden, kuten tavoitteiden ja tulosten, välillä. 

Digitaaliseen portfolioon voi helposti lisätä tai karsia uusia osia, tasoja ja polkuja. Digitaalisen 

portfolion luominen kehittää multimedian käyttämiseen liittyviä taitoja. Toisaalta digitaalisen 

portfolion laatijaa voivat askarruttaa omien teknologisten taitojen riittävyys. (Barrett, 5; Barrett 1999, 

45–46; Kankaanranta & Linnakylä 1999, 3.)  

 

Verkkoportfolioissa voi kuvata erilaisia sosiaalisia suhteita ja yhteistyömuotoja, kuten työryhmiä, 

tiimejä ja verkostoja, linkkien avulla. Verkkoympäristö mahdollistaa palautteen antamisen 

itsearvioinnin monipuolistamiseksi, sillä digitaaliseen portfolioon voidaan liittää palaute- ja 

keskustelutiloja vuorovaikutuksen, asiantuntijoiden välisen kommunikoinnin ja yhteisten suunnitelmien 

toteuttamiseksi. (Linnakylä 1999, 142–144; Stefani, Mason & Pegler 2007, 17.) Portfoliossa olevat 

sähköpostit ja ryhmätyövälineet voivat lisätä yhteistoimintaa jopa oman tiedeyhteisön ulkopuolelle ja 

välittää kuvaa akateemisesta työstä ja monipuolisesta osaamisesta (Linnakylä 1999, 142–144). 

 

Digitaaliselle portfoliolle on ominaista dynaamisuus, joten portfolion kehittäminen ja uudistaminen on 

helppoa. Näin oman osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymisen luonne ja oppimisen ulottuvuudet 

tulevat selkeämmin esille. Digitaalisen portfolion tarjoama saavutettavuus mahdollistaa 

palautteenannon ja kommunikaation. Tämä lisää portfolion vuorovaikutusta ja edistää eri tahojen 

yhteistoiminnallisuutta. Henkilön saavutuksia voi myös seurata pidemmällä aikavälillä ja tietoihin voi 

palata aina uudelleen. Verkkoportfoliotyöskentelyssä toteutuvat oppimisen yksilölliset ja yhteisölliset 

ulottuvuudet ja tavoitteena on, että opiskelijat saavat toisiltaan palautetta edistymisestään ja ideoita 

oman portfolionsa ja opiskelunsa kohdentamiseen. Opiskelijat voivat tarkastella portfolioita, antaa 

toisilleen palautetta esimerkiksi siitä, mitkä portfolion osat tarvitsevat vielä työstämistä sekä jakaa 

kokemuksia, keskustella ja arvioida tuotoksia. (Kankaanranta & Kaisto 2005, 184–186.) 
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Teknologisten, esteettisten ja luovien kykyjen osoittaminen on mahdollista digitaalisen portfolion 

avulla. Näin digitaalinen portfolio antaa tekijästään rikkaan, kokonaisvaltaisen ja todellisen kuvan. 

Digitaaliset portfoliot avartavat asiantuntijuutta siten, että niiden avulla on mahdollista tutustua eri 

alojen asiantuntijoiden työhön, koulutukseen ja erilaiseen osaamiseen. Ne mahdollistavat 

asiantuntijuuden jakamisen kansallisesti että kansainvälisesti ja avaavat ammattialojen rajoja moneen 

suuntaan. Digitaaliset portfoliot antavat mahdollisuuksia palautteen antoon, asiantuntijoiden 

keskinäiseen kommunikaatioon, väittelyyn ja yhteisten ongelmien ratkaisemiseen. (Linnakylä & 

Kankaanranta 1999, 232–239.) 

 

Digitaalinen portfolio ei kuitenkaan automaattisesti edistä oppimista, vaan sitä on etujen lisäksi myös 

kritisoitu. Digitaaliseen portfolioon liittyy siis niin etuja kuin haittojakin (Stefani, Mason & Pegler 

2007, 38). Kirjoittamisen vaikeus on keskeinen portfolioon liittyvä ongelma, sillä portfolion 

työstäminen on nimenomaan kirjoittamista, jolloin pohditaan, valikoidaan ja jäsennetään aineistoja 

kirjoittamalla ja arvioidaan omaa toimintaa. Kirjoittamalla portfolion tekijä jäsentää ajatuksiaan, 

tietojaan ja kehittää asiantuntijuuttaan. (Vanhanen-Nuutinen 2005, 66–67.) Stefani, Mason ja Pegler 

(2007, 38–39) puhuvat digitaalisesta portfoliosta projektina, joka vie aikaa niin opiskelijoilta kuin 

opettajiltakin. Projektin tulee olla suunniteltu hyvin ja esimerkiksi opettajien täytyy tietää roolinsa ja 

vastuunsa. Projektin rajat ja tarkoitus on myös syytä määritellä selkeästi. Edellisten lisäksi mentorit ja 

tutorit täytyy kouluttaa, jotta he tietävät mitä opiskelijoiden oppimisen helpottaminen tarkoittaa 

digitaalisen portfolion avulla. Myös tekninen puoli on oltava hallussa.  

 

Oppijat eivät välttämättä näe reflektoivan oppimisen merkitystä. Oppijoille kannattaa antaa 

mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan, sillä oppijoiden ei voi olettaa ymmärtävän digitaalisen 

portfolion merkitystä ilman, että sen käyttöä selitetään ja sen käytöstä neuvotellaan. Kouluttajien 

näkökulmasta haasteeksi muodostuu oppijoiden sitoutuminen itseohjautuvaan oppimiseen digitaalisen 

portfolion avulla. (Stefani, Mason ja Pegler 2007, 38–39.) Digitaalisen portfolion haitat voidaan jakaa 

materiaalisiin ja henkilökohtaisiin haittoihin. Digitaalisen portfolion käyttäminen edellyttää tarvittavia 

digitaalisia välineitä ja materiaaleja, jotka puolestaan vaativat rahaa. Yliopistojen tulee tarjota 

opiskelijoille riittävästi digitaalisia välineitä, jotta digitaalinen kuilu opiskelijoiden välillä vältetään. 

Henkilökohtaisilla haitoilla viitataan tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyviin taitoihin, joita 

kaikilla opettajilla ja opiskelijoilla ei välttämättä ole. (Awouters, Bongaerts ja Schrooten 2007, 89–90.) 
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Digitaalinen portfolio ei ole pelkkä väline, vaan se muodostaa strategian elinikäiselle oppimiselle. 

Mikäli portfoliota käytetään pelkkänä instrumenttina, se rapistuu ja muuttuu digitaaliseksi kansioksi, 

jota täytetään usein epäolennaisilla dokumenteilla ilman takuuta oppimisesta. Digitaalisen portfolion 

esittelyyn kannattaa käyttää aikaa, sillä se voi aiheuttaa ankaraakin vastustusta ja keskustelua sen 

kannattajien ja vastustajien joukossa. (Awouters, Bongaerts ja Schrooten 2007, 101.) Seuraavaksi 

tutustutaan tarkemmin digitaaliseen portfolioon osana korkeakoulutusta.  

 

3.3.4 Digitaalinen portfolio korkeakoulutuksessa 

 

Akateemisessa kulttuurissa on usein väheksytty avointa tiedottamista ja erityisesti tuotteistamista. 

Samalla on kuitenkin ihmetelty sitä, miksi yhteiskunta yliopiston ulkopuolella ei tunne akateemista 

asiantuntijuutta ja kilpaile esimerkiksi tohtorien työllistämisestä. Digitaalisen portfolion avulla 

akateemista työtä ja sen tuloksia voidaan tehdä näkyväksi ja rohkaista osaamisen tuotteistamiseen. 

(Linnakylä 1999, 147.) Digitaalisen portfolion mahdollisuudet on tiedostettu ja ne ovat yleistyneet eri 

alojen asiantuntijoiden osaamisen ja akateemisen työn näkyväksi tekemisessä, kuvaamisessa, 

arvioinnissa ja vahvuuksien osoittamisessa sekä asiantuntijuuden kehittymisen seurannassa 

työyhteisöjen sisällä ja niiden ulkopuolella. (Linnakylä 1999, 142–144; Kankaanranta & Linnakylä 

1999, 2.) Digitaalinen portfolio on työväline, jonka avulla osaamista voidaan tunnistaa ja tehdä 

näkyväksi (Pylkkä 2009, 116–117).  

 

Korkeakoulutuksessa portfolion kerääminen ja sen analysoiminen on erittäin tärkeää niillä aloilla, 

joissa ammatillinen suuntautuminen on vähäistä. Mitä enemmän opiskelijalla on tilaa omien 

opintojensa suunnittelulle, sitä enemmän opiskelijalta edellytetään oman kehittymisen analyysia. 

Yliopisto-opinnot muodostuvat ajattelu- ja jäsentämistapojen eivätkä konkreettisten taitojen 

kehittämisestä, jolloin opiskelijalle voi jäädä tunne, että hän ei oikeastaan osaa mitään. 

Portfoliotyöskentely voi antaa opiskelijalle henkilökohtaista varmuuden tunnetta siitä, että oma 

asiantuntijuus todella kehittyy. (Eriksson 2003, 112–115.) Opiskelijan kannalta digitaalinen portfolio 

on oman osaamisen tunnistamisen, itsearvioinnin ja opiskeluprosessin tukemisen väline. Perinteiseen 

portfolioon verrattuna digitaalista portfoliota työstäessä on mahdollisuus kehittää tietoteknistä 

osaamista ja tarkastella portfolion työskentelyprosessia syvällisemmin. Digitaalisen portfolion 
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työstäminen on dynaaminen prosessi. Se tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa oppimista ja helpottaa 

ja monipuolistaa oppimisen ja osaamisen dokumentointia ja osoittamista. (Pylkkä 2009, 116–117.)  

 

Tutkimuksen kentällä ollaan yleisesti yhtä mieltä siitä, että digitaalisilla portfolioilla on potentiaalia 

edistää syväoppimista. Tutkimus on kuitenkin keskittynyt institutionaalisiin näkökulmiin, jolloin 

esimerkiksi opiskelijoiden käsitykset digitaalisen portfolion arvosta heidän oppimisensa kannalta ovat 

jääneet vähälle huomiolle. Opiskelijoiden tulee hyväksyä digitaalinen portfolio kokonaisvaltaisesti, 

jotta portfolion potentiaalinen vaikutus oppimiseen saavutetaan. Opiskelijoiden kokemuksia on 

kartoitettu kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa esille nousi neljä teemaa. Opiskelijoiden mukaan 

tapaa, jolla digitaalisesta portfoliosta opiskelijoille kerrotaan, ei saa aliarvioida. Opiskelijoille tulee 

näyttää esimerkkejä hyvistä portfolioista, korostaa sen etuja ja kertoa, kuinka digitaalinen portfolio 

auttaa esimerkiksi työnhaussa. Toiseksi, opiskelijoille omien reflektoivien tekstien arvioiminen 

arvosanalla oli herkkä aihe. Työmäärä ja portfoliosta saatu arvosana eivät aina olleet tasapainossa. 

Kolmas tutkimuksessa esille noussut teema koski tekniikkaa. Monilla opiskelijoilla oli ongelmia 

ohjelmistojen kanssa, jolloin ongelmaksi koettiin toiminnallisuuden puute ja monimutkaisuus. Uuden 

systeemin opetteleminen vei paljon aikaa, samoin kuin portfolion työstäminen sen rajoitetun 

toimivuuden takia. Neljänneksi digitaalinen portfolio vaatii motivaatioita, joten opiskelijoiden on 

tiedettävä miksi he työstävät digitaalisen portfolion ja mitä he siitä hyötyvät. (Tosh, Light, Fleming & 

Haywood.)  

 

Myös Jenni Kaisto (2004) keskittyi opiskelijoiden kokemuksiin kasvatustieteen pro gradu-

tutkielmassaan, sillä hän tutki digitaalista portfoliota oppimisen ja arvioinnin tukena 

virtuaaliyliopistossa. Tutkimustulosten mukaan portfolion tekeminen auttoi opiskelijoita ilmaisemaan 

ja jäsentämään opintojen aikana kertyvää tietoa. Opintojen alussa opiskelijat kokivat portfolion 

palvelevan ulkoista tarkoitusta, mutta opintojen edetessä he muodostivat itselleen käsityksen siitä, mikä 

portfolio on ja miten se palvelee heidän opettajuutensa kehitystä. Näin portfoliosta muodostui ajan 

myötä yhä enemmän opiskelijoita itseään palveleva työskentelymuoto. Portfoliotyöskentelyn ansiosta 

opiskelijat alkoivat luottaa enemmän omaan asiantuntemukseensa ulkoisten auktoriteettien sijaan, sillä 

portfoliossa opiskelijat reflektoivat omia kokemuksiaan ja kehittävät niin sanottua käyttöteoriaa siitä 

mistä heidän asiantuntijuutensa muodostuu. Opiskelijoiden portfolioissa asiantuntijuus ilmeni 

esimerkiksi ammatillisena kehitysprosessina ja yleisenä tiedon syventämisenä. Digitaalisen portfolion 
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teon suotuisia seurauksia olivat ammatti-identiteetin ja professionaalisuuden laajeneminen, itsetunnon 

ja -tuntemuksen karttuminen ja omien tietojen ja taitojen reflektointi. Lisäksi yksilön tekniset taidot 

karttuvat ja hän tutustuu itse portfolioprosessiin, jota voi hyödyntää myöhemmin esimerkiksi omassa 

työssä.  

 

3.4. Digitaalinen portfolio oman osaamisen tunnistamisen välineenä 

 

3.4.1 Osaamisen määrittelyä 

 

Julkusen (2007, 47) mukaan osaaminen on kilpailuyhteiskunnan perussanastoa, joka ilmestyi 

suuryritysten sanastoon 1980-luvulla ja politiikkaan 1990-luvun lopulla. Osaamisesta puhutaan niin 

yksilöiden, tiimien, ryhmien kuin organisaatioidenkin resurssina (Otala 2008, 50). Yleensä osaamista 

ajatellaan olevan se, mitä henkilö tietää ja kykenee tekemään, mutta osaaminen on tätä monitasoisempi 

asia. Osaaminen muodostuu useista eri tekijöistä koko ajan uudelleen. (Ranki 1999, 26.) Osaamisesta 

käytetään paljon lähes samaa tarkoittavia termejä, joten selkeä osaamisen määrittely auttaa tekemään 

osaamisesta näkyvää ja konkreettista. (Otala 2008, 50). Osaaminen ja sen alakäsitteet eivät ole 

staattisia, vaan muovautuvat jatkuvasti ihmisen kokemuksen kautta (Helakorpi 2008, 17).  

 

Raivolan ja Vuorensyrjän (1998, 23) mukaan osaaminen on tietojen ja taitojen soveltamista erilaisissa 

sosiaalisissa konteksteissa kuten perheessä, työryhmässä tai järjestössä. Opiskelun ja kokemuksen 

kautta hankittu tieto ja taito otetaan käyttöön osaamisessa. Osaaminen on aktiivista ja dynaamista 

tietämistä, jossa yhdistyvät tiedon sisältö ja sen soveltaminen. Taitoja käytetään esineiden maailmassa, 

mutta osaamista käytetään sosiaalisessa maailmassa. Saranpään (2007, 75) mukaan osaaminen on 

jotakin sellaista, joka ilmenee toiminnassamme ja näkyy siten ulospäin. Osaaminen on tietojen, taitojen 

ja asenteiden muodostama kokonaisuus. Helakorpi (2001, 65) tarkoittaa osaamisella ihmisen 

käyttäytymiseen liittyviä kykyjä ja valmiuksia. Osaaminen on taidon soveltamista sosiaalisessa 

kontekstissa, esimerkiksi työorganisaatiossa.  

 

Vartiaisen (2008, 141) mukaan osaaminen on oppimisen tulosta, sillä on kohde ja siihen kuuluu 
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toimintatapa tai joukko toimintatapoja, joilla tavoitteeseen pyritään. Osaaminen voi olla koko 

organisaation tasoista, yhteisöllistä ja yksilöllistä riippuen siitä, mitkä ovat toimintavaatimukset ja 

toimintaan osallistuvien ihmisten määrä. Helakorven (2008, 22) mukaan osaaminen on sekä yksilöllistä 

että yhteisöllistä. Osaaminen syntyy koulutuksen ja informaalin kokemisen ja kehityksen kautta. Se ei 

ole vain tietämistä vaan laajempaa tekemisen hallintaa, jossa sosiaalinen vuorovaikutus painottuu 

aikaisempaa enemmän. Osaaminen on myös joustavuutta, epävarmuuden sietoa ja muutoshalukkuutta 

sekä jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Osaamista arvioidaan itse, mutta sitä arvioidaan myös 

ulkoisesti. Osaaminen on kontekstisidonnaista ja sen arviointi on arvosidonnaista ollen yhteydessä 

toimintakulttuuriin. Tulevaisuudessa osaaminen on monien yhtä aikaa vaikuttavien tekijöiden summa, 

ja siinä korostuvat monitaitoisuus ja monitieteisyys. 

 

Otalan (2008) määritelmän mukaan yksilön osaaminen koostuu tiedoista, taidoista, kokemuksesta, 

verkostoista ja kontakteista, asenteesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Nämä auttavat 

selviytymään erilaisissa työtilanteissa ja niiden seurauksena on hyvä työsuoritus. Tiedot ja taidot 

hankitaan koulutuksen, opiskelun, lukemisen ja tekemisen kautta. Kokemus liittyy edellä mainittuun 

tekemiseen ja hiljaiseen tietoon. Henkilökohtaiset ominaisuudet muodostuvat persoonallisuudesta ja 

asenteista, joiden merkitys tulee esiin esimerkiksi siinä, että jokaiselta odotetaan jatkuvaa sopeutumista 

uusiin tilanteisiin. Myös motiivit ja tunneäly kuuluvat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Tunneälyyn 

sisältyy henkilökohtaisia ja sosiaalisia taitoja, joiden avulla tulemme toimeen itsemme ja toisten kanssa 

sekä kyky luoda ja tuottaa mielikuvia, nähdä mahdollisuuksia ja hyödyntää niitä. Yhteydet ja kontaktit 

muihin osaajiin ja verkostoihin ovat yksi osaamisen ulottuvuus. (Otala 2008. 50–51.) Tässä 

tutkielmassa yksilön osaaminen ymmärretään edellä kuvatulla tavalla, sillä se on riittävän laaja 

vastaamaan tämän tutkielman tarpeisiin. Määritelmä korostaan sitä, että osaaminen on paljon enemmän 

kuin yksilön tiedot ja taidot. 

 

Osaamisyhteiskunnan keskiössä on kompetenssi eli asiantuntijan osaaminen (Heinonen, Hietanen, 

Kiiskilä & Koskinen 2003, 33). Kvalifikaatio ja kompetenssi ovat osaamisen peruskäsitteitä. 

Kvalifikaatio tarkoittaa ammatin tai työn edellyttämiä yleisiä valmiuksia ja vaatimuksia eli 

ammattitaitovaatimuksia. Kompetenssi puolestaan tarkoittaa pätevyyttä eli työntekijän valmiuksia, 

kykyjä ja ominaisuuksia suoriutua tietystä tehtävästä. (Helakorpi 2008, 17.) Kompetenssi muodostuu 

täsmällisestä ja selittävästä tosiasiallisesta tiedosta, taidoista (know-how), kokemuksista (tacit 
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knowledge eli hiljainen tieto), arvoperustasta, työyhteisön eettisten periaatteiden sisäistämisestä sekä 

jäsenyydestä ja toimintataidoista sosiaalisissa verkostoissa. (Heinonen, Hietanen, Kiiskilä & Koskinen 

2003, 33.) Kompetenssi on henkilökohtaista osaamista ja henkilöllä voi olla kompetenssia useisiin eri 

työtehtäviin (Helakorpi 2008, 17).  

 

Osaaminen on kiinni käytännöissä, joten se ilmenee toiminnassa, kykynä toimia. Suurinta osaa 

osaamisesta on vaikea pukea sanoiksi, ja oma osaaminen voi tuntua itsestään selvältä asialta. 

Osaamiseen kuuluu viisi tekijää, jotka liittyvät toisiinsa ja niitä ovat tiedollinen osaaminen, taidot, 

kokemus, uskomukset ja arvot sekä sosiaalinen verkosto. Tiedollinen osaaminen (tietämys) koostuu 

faktoista ja on sellaista, jonka voimme ilmaista esimerkiksi menettelytapoina. Kokemuksella 

tarkoitetaan vaihtoehtojen hallitsemista tai omista virheistä ja onnistumisista oppimista. Osaaminen on 

luonteeltaan henkilökohtaista, mutta samalla myös sosiaalisesti rakentuvaa. Uutta osaamista syntyy 

henkilön ja toimintaympäristön vuorovaikutuksessa. Osaaminen on sidoksissa toimintaympäristön 

muuttuviin vaatimuksiin, sillä tiedot ja taidot muuttuvat koko ajan. (Ranki 1999, 26–29.) 

 

Elinikäisen oppimisen periaate ulottaa oppimisen kaikkialle, joten osaamista voi kartuttaa vapaa-ajalla, 

harrastuksissa, järjestöissä, työssä tai perheen parissa. Osaamista ei kartu vain tarkasti määritellyissä ja 

hallituissa koulutusprosesseissa, vaan sitä voi hankkia sellaisesta oppimisesta, joka ei etene 

koulutusorganisaatioiden ehdoilla. (Saranpää 2007, 19–20.) Osaaminen on tärkeä kilpailukykytekijä 

nopeasti muuttuvassa ja uudistuvassa työelämässä. Tieto ja osaaminen ovat tulevaisuuden- ja 

tuotannontekijöitä. (Helakorpi 2008, 17–18.) Seuraavaksi tarkastellaan oman osaamisen tunnistamista 

digitaalisen portfolion avulla. 

 

3.4.2 Osaamisen tunnistaminen digitaalisen portfolion avulla 

 

Osaamisen tunnistamista voidaan tarkastella yksilön, koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan 

näkökulmista, sillä osaamisen tunnistaminen palvelee näitä kaikkia. Yksilön näkökulmasta osaamisen 

tunnistamisen tarkoitus on tehdä yksilön osaaminen näkyväksi ja legitimoida se siten, että se parantaa 

yksilön työmarkkinakelpoisuutta. Opiskelijalle oman osaamisen tunnistaminen on voimaannuttava 

kokemus, jonka seurauksena motivaatio todennäköisesti paranee. Työelämän näkökulmasta osaamisen 
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tunnistamisen välineiden avulla voidaan kartoittaa työntekijöiden osaamista ja helpottaa 

koulutustarpeiden määrittelyä. Työelämässä painotetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä, jolloin on 

tärkeää tunnistaa oma osaaminen, oppia ja poisoppia. Oman osaamisensa voi osoittaa esimerkiksi 

digitaalisen portfolion avulla. (Huotari, Lepänjuuri & Niskanen 2007, 90.) Digitaalisessa portfoliossa 

voi tuoda esiin osaamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. 

 

Osaamisen tunnistamista ei ole vielä juurikaan tutkittu korkeakoulutuksen alueella. Opetushallituksen 

rahoittamassa selvitystyössä kartoitettiin alueelliset ja koulutusalakohtaiset käytänteet osaamisen 

tunnistamisessa ja tunnustamisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Selvityshankkeen 

kehitysehdotusten mukaisesti on tärkeätä kehittää sellaisia osaamisen tunnistamisen menetelmiä, jotka 

ottavat huomioon muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen. (Soininen, Niskanen 

& Lepänjuuri 2010.) Korkeakoulutuksen alueella Markkanen (2009) tutki tietotekniikan pro gradu -

tutkielmassa akateemisen opiskelijan tietoteknisen osaamisen todentamista. Tutkimuksessa haluttiin 

löytää osaamisen todentamismenetelmä, jonka avulla yliopisto-opiskelija voi osoittaa tietoteknisen 

osaamisensa tehokkaasti. Tarkasteltuja osaamisen todentamismenetelmiä olivat esimerkiksi portfoliot, 

ansioluettelot, oppimispäiväkirjat, haastattelut ja tentit. Tehokkaimmaksi osaamisen 

todentamismenetelmäksi osoittautui portfolio. Portfolion avulla opiskelija saattoi reflektoida 

oppimistaan. Portfolio toimi todisteena elinikäisestä oppimisesta, sillä siihen pystyi liittämään näytteitä 

yliopiston ulkopuolisesta oppimisesta. Portfolioprosessi tuki ajattelun kehittymistä.  

 

Työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset edellyttävät ihmisiltä oman alansa 

asiantuntijuutta, innokkuutta oppia lisää ja halukkuutta kehittää itseä ja ammattitaitoa monipuolisesti. 

Portfolioprosessi mahdollistaa edellä esitettyjen ominaisuuksien löytämisen ja reflektoimisen, sillä 

esimerkiksi näyteportfolion avulla yksilö voi esitellä valmiuksiaan vastata yhteiskunnan ja työelämän 

muuttuviin haasteisiin ja markkinoida omaa osaamistaan. Portfolio on erinomainen oman osaamisen 

esittelyn ja markkinoinnin väline työnhakutilanteessa, jonka avulla voi esitellä valmiuksia vastata 

yhteiskunnan ja työelämän haasteisiin. (Vanhanen-Nuutinen 2005, 57; Härkönen 1999, 10–13.) 

 

Portfolio on elinikäisen oppimisen työkalu ja toimii linkkinä työelämän ja koulutuksen välillä (Huotari, 

Lepänjuuri & Niskanen 2007, 90–92; Stefani, Mason & Pegler 2007, 12). Tämä perustuu siihen, että 

portfoliotoiminnan päämäärä on omaehtoisen itsetutkiskeluprosessin käynnistäminen ja kehittäminen. 
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Portfoliota kokoamalla voi havaita omat osaamis- ja kehittämisalueet, vahvuudet ja heikkoudet. Näin 

on mahdollista arvioida sitä, millaisissa työtehtävissä voi parhaiten hyödyntää omaa osaamista ja 

toisaalta kehittää itseä. Työelämän näkökulmasta on tärkeää, että pystyy erittelemään 

osaamiskokonaisuudesta ne erityispiirteet, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen työtehtävän kannalta. 

(Härkönen 1999, 6–18.) Oman osaamisen tunnistamista tapahtuu portfolioprosessiin olennaisena osana 

kuuluvan reflektion avulla, jota tarkastellaan seuraavaksi. 

 

3.4.3 Reflektion merkitys portfolioprosessissa ja osaamisen tunnistamisessa 

 

Portfoliotyöskentelyn ytimessä on itsearviointi ja reflektio, sillä sen avulla voi tarkastella itseään ja 

edistymistään ulkopuolisen silmin. Yksilön kompetenssia ja kasvua arvioivat myös ulkopuoliset 

asiantuntijat. (Linnakylä, Kankaanranta & Grant 2007, 3; Härkönen 1999, 6–18.) Portfolion laatija etsii 

tietoa itsenäisesti ja soveltaa sitä, tarkkailee ja arvioi omaa työtään eli oppimistuloksia ja -prosessia. 

Tämän seurauksena yksilö tiedostaa omat vahvuutensa, kiinnostuksen kohteensa ja toisaalta myös 

oppimishaasteensa. Portfolion laatija joutuu pohtimaan tuloksellisen oppimisen perusteita sekä 

yhteistyön että oman yrittämisen merkitystä. Portfolion avulla voidaan kehittää oppimaan oppimista ja 

itsetuntoa sekä vahvistaa itseohjautuvuutta. (Linnakylä 1994, 10–11.) Portfolion avulla voi osoittaa 

asiantuntemuksen eri puolia, kuvata omaa työprosessia ja sen tuloksia. Portfolio toimii reflektiivisen 

itsearvioinnin ja oman toiminnan kehittämisen välineenä. Se vahvistaa asiantuntijuuden eri osa-

alueiden välisiä yhteyksiä ja toimii näytteenä työntekijän ammatillisesta osaamisesta ja sen eri puolista. 

(Linnakylä & Kankaanranta 1999, 228.) 

 

Portfolioprosessi antaa mahdollisuuden löytää ja eritellä sellaisia ominaisuuksia, joita todistukset eivät 

esitä (Härkönen 1999, 10–13). Portfolioprosessi koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa, 

portfolion teon aloittamisessa, on keskeistä tavoitteenasettelu ja henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman rakentaminen. Toisessa vaiheessa portfolion sisällöksi kerätään ja talletetaan 

opiskeludokumentteja. Lopuksi portfoliotyöskentelyä syvennetään käymällä läpi aineistoa, 

valikoimalla tärkeimmät dokumentit ja pohtimalla niiden merkitystä. Prosessiin liittyy yhteistoiminta ja 

vuorovaikutus esimerkiksi ohjaajien ja opiskelutovereiden kanssa. Opiskelija tarkentaa ja kohdentaa 

omia tavoitteitaan koko portfolioprosessin ajan. (Kankaanranta & Kaisto 2005, 181–182.)  



28 

 

 

Reflektio on keskeinen osa portfolion työstämistä. Kun portfolion tekijä kokoaa, valikoi ja rakentaa 

portfolioaineistoaan, hänen tulee selvittää itselleen, mitä aineistoa hän portfolioonsa valikoi, miten 

rakentaa portfolion ja miksi hän lopulta toimii niin kuin toimii. Reflektio antaa mahdollisuuden katsoa 

takautuvasti, millainen oppija on, mutta myös tarkastella sitä, mitä hän ei ole tehnyt tai mitä hänen 

pitäisi tehdä. Portfolion ja reflektion yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuden tutkia kasvua ja 

oppimisprosessia. Kun opiskelija kirjoittaa reflektioita portfolioon, reflektiotaidot kehittyvät, tieto 

itsestä oppijana syvenee ja oppija asettaa uusia tavoitteita suhteessa itseensä ja toisiin ihmisiin. (Niikko 

2000, 33–35.) 

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on pohtimista, perustelemista, perustelujen 

esittämistä ja reflektointia. Ilman oman toiminnan ja kokemusten reflektiota oppiminen jää vaille 

syvempää ymmärrystä. Reflektio-käsite tulee latinasta, jossa reflectere merkitsee taakse katsomista. 

Reflektio ei ole uusi käsite, sillä esimerkiksi John Dewey nosti reflektiokäsitteen esille 1920-luvulla. 

Deweyn näkemyksen mukaan reflektiiviseen ajatteluun liittyvät epäröinti, hämmennys ja 

monimuotoiset vaikeudet joista oppiminen voi alkaa. Reflektion saavuttaminen tuottaa monille 

ongelmia, ja jopa kokeneiden opettajien voi olla vaikea tehdä eroa kuvauksen, analyysin ja reflektion 

välillä. (Niikko 2000, 31–33.)  

 

Reflektointitaidot ovat tärkeä osa menestyksellistä oppimista (Poikela 2003, 53). Reflektiota on 

määritelty monin eri tavoin. Poikelan (2003, 53) mukaan reflektiolle annetaan liian suppea merkitys, 

jos se määritellään esimerkiksi yhdeksi itseohjautuvan oppimisen ominaisuudeksi. Itseohjautuvuus 

voisi pikemminkin olla yksi reflektiivisen oppimisen ominaisuus. Olennaista reflektiossa on omien 

kokemusten arvioiva tarkastelu ja uuden tiedon luominen tämän pohjalta. Reflektointi on prosessi, 

jossa oppija tarkastelee oppimistaan aktiivisesti suhteessa aiempaan osaamiseensa ja tietoihinsa 

tarkoituksenaan itsen ja osaamisensa kehittäminen. (Vanhanen-Nuutinen 2005, 57.) Boudin, Keoghin ja 

Walkerin (1985, 18–40) mukaan reflektio on tietoista, tarkoituksellista ja suunnattua toimintaa. Se on 

myös kompleksinen prosessi, jossa emotionaaliset ja kognitiiviset tekijät liittyvät toisiinsa 

vuorovaikutteisesti. 

 

Reflektiossa ihminen katsoo itseään sisäänpäin. Näin oppija voi saada käsityksen omasta 
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oppimisestaan, jolloin hänestä tulee oman oppimisensa näkijä. Reflektio ajatteluprosessina voi paljastaa 

oppijalle ulottuvuuksia sellaisista kokemuksista, jotka ovat jääneet piiloon, mutta jotka ovat edelleen 

hyvin merkityksellisiä. Reflektio merkitsee sitä, että oppija on tietoinen esimerkiksi omista 

kokemuksista, opiskelustrategioista, oppimistuloksista ja näiden taustalla olevista arvostuksista. Oppija 

voi löytää oman erilaisuutensa reflektion avulla. Reflektiossa oppija tekee johtopäätöksiä menneistä 

kokemuksista ja kehittää uusia näkemyksiä. Reflektioon perustuva oppiminen alkaa kokemusten 

kartoittamisella, jonka jälkeen oppija reflektoi kokemuksiaan: mitä tunsin, mitä opin. Tämän jälkeen 

oman toiminnan merkitystä tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta. Lopuksi uudet oivallukset 

käsitteellistetään ja luodaan niiden avulla uusi näkemys käsiteltävästä asiasta ja itsestä toimijana. 

Reflektio merkitsee oppijan valmiutta ymmärtää ja analysoida sekä kytkeä toimintansa suhteessa 

menneeseen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Reflektio on yksityiskohtainen ajatteluprosessi, jossa 

tarkastellaan jotakin kokemusta, ajatusta tai kysymystä. Reflektio vaatii aikaa, ja mitä enemmän aikaa 

reflektioon käytetään, sitä enemmän hyötyä siitä on oppimiselle ja uusien näkemysten 

muodostumiselle. (Niikko 2000, 32–33.)  

 

Boud, Keogh ja Walker (1985, 18–40) esittävät reflektion kolme vaihetta, jotka perustuvat 

kokemuksellisen oppimisen teoriaan. Reflektion ensimmäisessä eli valmistelevassa vaiheessa oppija 

pohtii oppimistehtävän vaatimuksia ja sen suhdetta omiin oppimistavoitteisiinsa. Reflektion toisessa 

vaiheessa oppimistapahtuman uudet havainnot ja kokemukset seuraavat toisiaan nopeassa tahdissa, 

jolloin niiden analyyttinen tarkastelu reaaliaikaisesti voi olla ongelmallista. Havaintojen ja kokemusten 

tarkastelua voi helpottaa muistiinpanoja tekemällä tai pitämällä taukoja. Reflektion kolmannessa 

vaiheessa tilannetta pohditaan tarkemmin varsinaisen tilanteen jälkeen. Pohdinta perustuu syntyneisiin 

kokemuksiin. Näin reflektio liittyy koko oppimisprosessiin.  

 

3.5 Yhteenvetoa 

 

Eurooppalaiset työelämän, elinikäisen oppimisen ja osaamisyhteiskuntien muutokset ja muuttuvat 

vaatimukset edellyttävät yksilöltä kykyä tunnistaa omaa osaamista. Työelämä edellyttää ihmisiä, jotka 

tunnistavat oman osaamisensa ja ovat halukkaita kehittämään omaa osaamistaan. Oman osaamisen 

tunnistaminen voi helpottaa myös siirtymistä työmarkkinoille ja sopeutumista työelämän muutoksiin. 
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Elinikäinen oppiminen edellyttää kykyä tunnistaa ja arvioida omaa osaamista. Osaamisen 

tunnistaminen on yksilölle voimaannuttava kokemus ja osaamisen tunnistaminen parantaa yksilön 

työmarkkinakelpoisuutta. Osaamisen tunnistamista on harjoiteltava jo opintojen aikana, sillä 

reflektointi- ja oppimaan oppimisen taidot eivät kehity itsestään. Osaamisen tunnistamista voi 

harjoitella esimerkiksi digitaalisen portfolion avulla, sillä portfoliossa keskeistä on oman osaamisen 

tietoinen pohdinta. Digitaalisen portfolion avulla oman osaamisen voi myös tuoda esille tehokkaasti ja 

laaja-alaisesti. 

 

Digitaalinen portfolio on nykyaikainen, kiinnostava ja tutkimisen arvoinen työväline, joka osoittautui 

esimerkiksi Markkasen (2009) tutkimustulosten mukaan tehokkaaksi tietoteknisen osaamisen 

todentamismenetelmäksi. Opiskelijan kannalta ne mahdollistavat oman oppimisen ja osaamisen 

reflektoimisen sekä osaamisen näkyväksi tekemisen. Toisaalta se mitä opiskelija saa irti 

portfolioprosessista, riippuu opiskelijasta itsestään. Parhaimmillaan digitaalinen portfolio voi tukea 

merkityksellistä oppimista ja elinikäistä oppimista. Kaiston (2004) mukaan digitaalisesta portfoliosta 

muodostuikin ajan myötä yhä enemmän opiskelijoita itseään palveleva työskentelymuoto, jolla on 

useita myönteisiä seurauksia, kuten omien tietojen ja taitojen reflektointi.  

 

Tämän tutkielman vastaajat eivät valmistu suoraan tiettyyn ammattiin, joten oman osaamisen 

tunnistaminen on heille tärkeä taito, esimerkiksi työllistymisen ja asiantuntijuuteen kasvamisen 

kannalta. Näitä tavoitteita tukevia työkaluja tulee kehittää. Tämän tutkimuksen pääkysymys onkin se, 

miten korkeakouluopiskelijat tunnistavat omaa osaamistaan digitaalisen portfolion avulla. Pääpaino on 

digitaalisen portfolion kehittämisessä osana suomalaista korkeakoulutusta, mutta suomalaisten 

opiskelijoiden kokemuksia verrataan saksalaisopiskelijoiden kokemuksiin. Tutkielman apukysymyksiä 

ovat: Millaisia oman osaamisen alueita opiskelija toi esille digitaalisessa portfoliossaan? Mitkä vaiheet 

tai elementit tukivat oman osaamisen tunnistamista? Mitä oman osaamisen tunnistaminen opiskelijalle 

merkitsi? 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA METODI 

 

Aluksi kuvataan tutkielman tieteenfilosofiset lähtökohdat eli perustellaan kvalitatiivinen tutkimusote 

sekä vastataan tutkielman epistemologisiin ja ontologisiin kysymyksiin. Tämän jälkeen kuvataan 

tutkielman metodi eli haastattelujen käyttäminen aineiston hankinnan menetelminä ja perustellaan 

vertailevan tutkimusotteen käyttäminen. Vertailevan tutkimusotteen yhteydessä kerrotaan miten 

saksalaisten ja suomalaisten tapausten vertailu ja kahden esimerkkiportfolion vertailu on suoritettu. 

Tämän jälkeen paneudutaan aineiston analyysimenetelmään eli aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. 

Näiden jälkeen kuvataan tapaus Saksa ja tapaus Suomi. Kunkin maan yhteydessä kerrotaan tutkielman 

vastaajista ja niistä opinnoista, joiden aikana vastaajat ovat työstäneet digitaaliset portfoliot. 

Digitaalisista portfolioista kerrotaan esimerkiksi niiden tavoitteet ja sisällöt. Lopuksi tarkastellaan 

tutkielman eettisiä lähtökohtia.  

 

4.1 Tutkielman tieteenfilosofiset lähtökohdat 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana pidetään elämismaailman eli ihmisen ja ihmisen maailman ja 

sen moninaisuuden kuvaamista mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Varto 2005, 13, 28–35; Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2004, 152). Elämismaailma tarkoittaa merkitysten kokonaisuutta, joka muodostuu 

yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, arvotodellisuuden ja ihmisten välisten suhteiden 

kohteista. Elämismaailma muodostuu merkityksistä, jotka näkyvät esimerkiksi ihmisen toimina, 

päämäärien asettamisena, suunnitelmina, hallinnollisina rakenteina sekä yhteisöjen toimina ja 

päämäärinä. (Varto 2005, 13, 28–35.) Myös tässä tutkielmassa tutkitaan ihmistä ja ihmisen maailmaa 

eli merkityksiä. Tästä syystä kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät eivät tule kyseeseen, vaan tutkimus 

on kvalitatiivinen. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija ja tutkittava ovat vuorovaikutuksessa keskenään (Hirsjärvi & 

Hurme 2004, 23). Tämä johtuu siitä, että elämismaailman ilmiöt ovat riippuvaisia ihmisestä, sillä 

merkitykset voivat syntyä vain ihmisen kautta. Tutkija ja tutkittava jakavat saman ihmisten maailman, 

jossa kaikki muodostuu merkityksistä, joita ihmiset antavat tapahtumille ja ilmiöille. Koska kaikki 

laadullinen tutkimus tapahtuu elämismaailmassa, on tutkija osa tutkimaansa merkitysyhteyttä. Tutkija 
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ei voi toimia ulkoisena tarkkailijana tutkiessaan ihmistä, sillä elämismaailman ulkopuolelle ei voi 

päästä. (Varto 2005, 13, 28–35.) Näin ollen objektiivisuutta ei voida saavuttaa perinteisessä mielessä, 

sillä tutkija ja se, mitä tiedetään, kietoutuvat toisiinsa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152). Tässä 

tutkielmassa vertailtaviksi asettuvat saksalaisten ja suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden 

elämismaailmat. Myös tämän tutkielman tekijällä on kokemuksia siitä, millaista on opiskella 

kasvatustiedettä korkeakoulussa, mutta elämismaailmoissa on luonnollisesti esimerkiksi kulttuurisia 

eroja. Luvuissa 3.3 ja 3.5 keskitytään tapaus Saksan ja tapaus Suomen kulttuuriseen vertailuun ja 

vertailun toteuttamiseen.  

 

Tutkijan oma tapa ymmärtää tutkimansa kysymykset vaikuttavat merkittävällä tavalla koko 

tutkimuksen ajan. Tutkijan on saatettava ennakko-oletuksensa ja tapansa ymmärtää tutkimuksen kohde 

osaksi tutkimusta. (Varto 2005, 13, 28–35.) Tutkijan on siis tuotava esille ontologiset ja 

epistemologiset oletukset. Ontologisilla oletuksilla tarkoitetaan oletuksia todellisuuden luonteesta eli 

minkälaiseksi tutkimuskohde käsitetään syvemmällä tasolla. Ontologia esittää tutkimukselle 

esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mikä on tutkittavan ilmiön luonne? Mikä on todellista? Entä mitä 

voidaan pitää todisteina? (Varto 2005, 49; Hirsjärvi & Hurme 2004, 22; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2004, 120–121.)  

 

Tutkimuksen kohteena oleva ilmiö on tutkittavissa, sillä korkeakouluopiskelijat ovat päteviä kertomaan 

tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä monipuolisesti ja kriittisesti. Heidän kokemuksensa digitaalisen 

portfolion työstämisestä ja oman osaamisen tunnistamisesta ovat todellisia ja aineistonkeruun aikana 

saatu materiaali toimii todisteena opiskelijoiden kokemuksista, käsityksistä ja ajatuksista. Digitaalista 

portfoliota työstävät korkeakouluopiskelijat ymmärretään oppimisympäristössä aktiivisesti toimiviksi 

subjekteiksi, jotka pyrkivät rakentamaan merkityksiä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. 

Opiskelijat pystyvät monipuolisesti tunnistamaan ja arvioimaan omia käsityksiään ja 

oppimisprosessejaan. Tämän lisäksi opiskelijat pystyvät tunnistamaan omaa osaamistaan, etenkin jos 

he saavat käyttöönsä tätä tavoitetta tukevia työkaluja. Oppiminen verkko-oppimisympäristössä 

käsitetään aktiivisena ja pääsääntöisesti omaehtoisesti säädeltynä toimintana. Digitaalinen portfolio on 

keino tai työväline, joka tukee opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan ja syventämään 

oppimistaan. 
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Epistemologia tarkoittaa tieto-opillisia kysymyksiä, jotka koskevat tietämisen alkuperää ja luonnetta, 

tiedon muodostamista sekä tiedostamisen ja tiedonsaannin ongelmia. Epistemologia tuo tutkijan 

pohdittavaksi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millä metodisella otteella voidaan parhaiten lähestyä 

tutkimuskohdetta? Mikä suhde vallitsee tutkijan ja tutkittavan välillä? Entä mikä asema arvoilla on 

ilmiöiden ymmärtämisessä? Epistemologisilla oletuksilla tarkoitetaan siis oletuksia tiedon luonteesta 

sekä tutkijan ja tutkittavan suhteesta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 121; Hirsjärvi & Hurme 

2004, 23.) Kuten kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleensäkin, myös tässä tutkimuksessa on keskeistä 

merkitysten tutkiminen. Koska merkitykset voivat syntyä vain ihmisen kautta, on perusteltua valita 

tutkimuksen metodiksi haastattelu, jossa asioista kysytään suoraan ihmisiltä itseltään. Haastattelemalla 

voidaan korostaa ihmisen subjektiutta haastattelutilanteessa. Ihminen on tutkimuksessa merkityksiä 

luova ja aktiivinen osapuoli. Näin päästään käsiksi todellisuuden subjektiivisuuteen ja moninaisuuteen, 

jotka riippuvat tutkittavien kokemuksista (Hirsjärvi & Hurme 2004, 22, 35).  

 

Tutkijan ja tutkittavien suhde on kahtalainen, sillä sekä tutkija että haastateltavat ovat saman alan 

opiskelijoita. Toisaalta kyseessä on tutkielman tekijä ja hänen haastateltavansa. Tutkija on riippuvainen 

tutkittavistaan, sillä ilman heidän panostaan tutkimusta ei voida tehdä. Erityisesti 

sähköpostihaastatteluun vastaavilla opiskelijoilla on valtaa suhteessa tutkijaan, sillä heitä ei voi 

pakottaa vastaamaan sähköpostitse lähetettyihin kysymyksiin. Toisaalta voidaan ajatella, että 

tutkielman molemmat osapuolet jakavat ainakin osittain saman kiinnostuksen tutkimuksen kohteena 

olevaan ilmiöön. Tutkija haluaa tarjota tutkimustietoa tutkittavasta aiheesta ja vastaajat haluavat tukea 

tätä tavoitetta osallistumalla tutkimukseen.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa arvolähtökohdat ovat läsnä, sillä arvot muovaavat sitä, mitä ja miten 

ymmärrämme tutkimiamme ilmiöitä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152). Lähtökohta 

tutkimukselle on se, että ilmiö, jota tutkitaan, on arvokkaampi kuin jokin toinen ilmiö. Kysymyksessä 

on valinta, jonkin ilmiön arvottaminen yli muiden ilmiöiden. Oman osaamisen tunnistaminen on tärkeä 

taito, jota tarvitaan niin koulutuksessa kuin työelämässäkin. Voidaan ajatella, että myös vastaajat 

pitävät kyseisen ilmiön tutkimista tärkeänä asiana, sillä he ovat lupautuneet osallistumaan 

tutkimukseen. Tätä tutkimusta tehdään hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, joten arvot ovat läsnä 

tutkimuksessa monin eri tavoin.  
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4.2 Metodeina teemahaastattelu ja sähköpostihaastattelu 

 

Tutkielman aineisto kerätään ihmisiltä laadullisten metodien avulla luonnollisissa ja todellisissa 

tilanteissa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 155). Aineistonhankinnan menetelminä käytetään 

teemahaastattelua ja sähköpostihaastattelua. Haastattelu on valittu tämän tutkielman metodiksi 

seuraavista syistä. Haastattelemalla voidaan korostaa ihmisen subjektiutta haastattelutilanteessa. 

Ihminen on tutkimuksessa merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. Haastattelu sopii hyvin silloin, kun 

kyseessä on vähän kartoitettu ja tuntematon alue, jolloin vastausten suuntia on vaikea tietää etukäteen. 

Toisaalta haastattelu sopii hyvin myös silloin, kun tiedetään ennalta, että vastaukset ovat monitahoisia 

ja viittaavat moniin suuntiin. Tätä aihetta ei ole juurikaan tutkittu, eikä esimerkiksi vapaamuotoinen 

kirjoitelma toimisi aiheen monitahoisuuden ja haasteellisuuden takia. Haastattelemalla voidaan sijoittaa 

haastateltavan puhe laajempaan kontekstiin, selventää vastauksia ja syventää saatavia tietoja. Tutkija 

voi pyytää haastateltavalta mielipiteiden perusteluja ja esittää lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 

2004, 35.) 

 

Haastattelu perustuu siihen, että ihminen on samalla sekä tiedon kohde että tiedon lähde (Alastalo 

2005, 57). Haastattelu on menetelmä, joka kohdistuu ihmisen tietoisuuden ja ajattelun sisältöihin. 

Haastattelu on yksi yleisimpiä tiedonkeruumuotoja ja erityisesti vapaamuotoisten ja vähän 

strukturoitujen haastattelumenetelmien käyttö on lisääntynyt. Haastattelut sopivat hyvin erilaisiin 

tutkimustarkoituksiin, sillä se on joustava menetelmä. Haastattelu perustuu suoraan kielelliseen 

vuorovaikutukseen haastateltavan kanssa, ja näin ollen itse haastattelutilanne mahdollistaa 

tiedonhankinnan suuntaamisen. Haastattelemalla voi saada esiin vastausten taustalla olevia motiiveja. 

Ei-kielelliset vihjeet auttavat ymmärtämään vastauksia ja jopa niiden merkityksiä. Haastatteluaiheiden 

järjestystä voi säädellä tilanteen vaatimilla tavoilla. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 34–35.) 

 

Tässä tutkielmassa suomalaiset opiskelijat haastatellaan teemahaastattelun avulla. Puolistrukturoitu 

haastattelu eli teemahaastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. 

Teemahaastattelu perustuu siihen oletukseen, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia 

ja tunteita voidaan tutkia. Haastattelu etenee tiettyjen teemojen mukaan, yksityiskohtaisten kysymysten 

sijasta. Tästä seuraa se, että tutkittavien oma ääni pääsee kuuluville ja haastattelu vapautuu tutkijan 
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näkökulmasta. Ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, 

samoin merkitysten syntyminen vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 47–48.) 

Teemahaastattelussa tarkoitus on löytää tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävän kannalta 

merkityksellisiä vastauksia. Teemahaastattelun teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli 

tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn. Haastattelu etenee tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen 

ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77–78.)  

 

Jaakko Koivula (2010) tutki sosiologian alan pro gradu -tutkielmassaan sähköpostia aineistonkeruun 

välineenä. Tutkimus kohdistui siihen, voiko sähköpostilla kerätä luotettavasti käyttökelpoista tietoa 

yhteiskuntatieteellistä tutkimusta varten. Koivulan tulosten mukaan periaatteellisia esteitä sähköpostin 

käytölle ei löytynyt. Asiallisesti käytettynä sähköposti voi olla käyttökelpoinen tutkimusväline ja 

vaihtoehto aineistonkeruun välineeksi, mutta siihen liittyy runsaasti mahdollisia ongelmia. Koivulan 

(2010) tuloksia on hyödynnetty tässä tutkielmassa sähköpostihaastattelujen toteuttamisessa ja niiden 

suunnittelussa. Tämän tutkielman saksalaiset opiskelijat vastasivat sähköpostihaastattelukysymyksiin. 

Sähköpostihaastattelussa on yksittäinen haastattelija ja yksittäinen haastateltava, mutta haastattelija voi 

haastatella useita henkilöitä samanaikaisesti (Hunt & McHale 2007, 1415–1416). Sähköposti sopii 

erityisesti laadullisten aineistojen keräämiseen, sillä se tuottaa ensisijaisesti tekstiaineistoja. 

Sähköpostilla voidaan kerätä aineistoja mistä tahansa aiheesta, mikäli tutkijan ja informanttien välisen 

luottamuksen rakentaminen onnistuu ja informantti on tottunut ilmaisemaan itseään tietokoneella. 

(Koivula 2010.)  

 

Hunt ja McHale (2007) esittävät sähköpostihaastattelun eduiksi pienet kustannukset, sillä se ei edellytä 

matkustamista tai haastattelun tallennusvälineiden ostamista tai vuokraamista. Yhden tai useamman 

samanaikainen haastatteleminen onnistuu muiden töiden ohella missä päin maailmaa tahansa, kunhan 

vastaajilla on pääsy sähköpostiin. (Hunt & McHale 2007.) Sähköpostihaastattelu tulee kyseeseen 

informaation keräämiseksi erityisesti silloin kun haastateltavan sosiaaliset vihjeet eivät ole tärkeitä 

informaation lähteitä haastattelijalle (Opdenakker 2006). Tässä tutkimuksessa sosiaaliset vihjeet eivät 

ole tärkeitä, sillä aihetta on tutkittu niin vähän, että tiedon saaminen aiheesta ylipäätään on tärkeintä. 

Haastattelu sähköpostitse mahdollistaa pääsyn esimerkiksi osittain tai kokonaan suljettuihin 

yhteisöihin, kuten vankiloihin, kultteihin tai sairaaloihin (Opdenakker 2006). Tässä tutkimuksessa ei 

ole kyse edellisen kaltaisista yhteisöistä, mutta koska saksalaisia opiskelijoita ei ollut mahdollista 
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haastatella kasvotusten, oli sähköpostihaastattelu luonnollinen valinta aineiston hankinnan 

menetelmäksi.  

 

4.3 Vertaileva tutkimusote ja vertailun toteuttaminen 

 

Saksalaisten ja suomalaisten opiskelijoiden kokemusten tutkiminen edellyttää vertailevaa 

tutkimusotetta. Tutkielma on laadullinen vertaileva tutkimus, jossa hyödynnetään vertailtavaa 

tutkimusaineistoa saksalaisesta ja suomalaisesta korkeakoulutuksesta. Vertaileva tutkimus etsii 

tilastollisia säännönmukaisuuksia tai kulttuurisia ja historiallisia eroja. Vertailevan tutkimuksen 

tavoitteena on tutkia yhteiskuntien tai kulttuurien välisiä eroja ja yhdenmukaisuuksia. Vertailevan 

tutkimuksen ytimessä on aina yhteiskunnallisten järjestelmien ominaisuuksien vaihtelu. 

Yhteiskunnalliset järjestelmät eivät sellaisenaan ole vertailun kohteita, vaan systeemien ominaisuudet. 

Vertailun kohteeksi tässä tutkielmassa asettuvat oman osaamisen tunnistaminen digitaalisen portfolion 

avulla osana saksalaista ja suomalaista korkeakoulutusta. Tarkoitus on selvittää Saksan ja Suomen 

välisiä eroja ja yhdenmukaisuuksia eli opiskelijoiden tapoja työstää digitaalinen portfolio ja näiden 

erojen vaikutusta siihen, miten opiskelijat tunnistavat omaa osaamistaan ja mitä oman osaamisen 

tunnistaminen heille merkitsee. Vertailevan tutkimuksen tavoitteena on aina selittäminen. (Melin 2005, 

53–54.) Tarkoitus on selittää, miksi asiat ovat Saksassa ja Suomessa niin kuin ne ovat.  

 

Sonia Livingstone ja Moira Bovall (2001) tutkijakollegoineen tutkivat lasten muuttuvia 

mediaympäristöjä eurooppalaisessa vertailevassa tutkimuksessa. Tutkimuksessa verrattiin 12 maata 

tarkoituksena löytää sekä eroja että samankaltaisuuksia, joita tulkittiin suhteessa kansalliseen tai 

eurooppalaiseen kontekstiin. Samankaltaisuuksien osalta tutkimuksen tarkoitus oli selvittää löydösten 

yleisyyttä erilaisissa kansallisissa konteksteissa. Kansakuntien väliset erot olivat sen sijaan vähemmän 

kiinnostavia, sillä niiden painottaminen voi johtaa siihen, että jokainen yksittäinen maa on tutkimuksen 

ensisijainen kohde, jolloin yksittäisen maan erikoisuuksia käytetään paljastamaan muiden maiden 

erityispiirteitä. (Livingstone, d’Haenens & Hasebrink 2001, 10–11; Livingstone & Lemish 2001, 31–

50.) Tässä tutkielmassa keskitytään sekä eroihin että samankaltaisuuksiin. Pelkkiä eroja ja 

samankaltaisuuksia ei vain vertailla keskenään, vaan ne tulkitaan suhteessa taustatietoihin, joita ovat 

esimerkiksi kurssikuvaukset ja digitaaliselle portfoliolle asetetut tavoitteet. Taustatiedot on saatu joko 
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virallisten kurssikuvausten kautta tai haastattelemalla kurssien opettajia Saksassa ja Suomessa. Vasta 

kun kunkin maan erot ja yhtäläisyydet on tulkittu suhteessa kyseisen maan kontekstiin, voidaan maita 

ja niitä edustavia tapauksia vertailla toisiinsa. 

 

Laadullisessa vertailevassa tutkimuksessa huomio kiinnitetään useisiin muuttujiin vain muutaman 

tapauksen välillä. Tarkoituksena on selvittää, mistä eri piirteistä tapaus muodostuu ja mikä eri 

tapauksissa on yhteistä ja mikä erilaista. (Melin 2005, 58–59.) Tässä tutkimuksessa sekä saksalaisten 

että suomalaisten opiskelijoiden haastatteluaineistot on ensin analysoitu aineistolähtöisellä 

sisällönanalyysillä. Näin on saatu tiivistetty kuvaus aineistosta ja selville ne yleiset piirteet, joista 

tapaus Saksa ja Suomi muodostuvat. Tämä on kuitenkin vasta lähtökohta vertailun toteuttamiselle. 

Varsinaiseen vertailuun on valittu kaksi tapausta Saksasta ja kaksi tapausta Suomesta. Tapauksella 

tarkoitetaan tässä opiskelijaa eli vertailuun on valittu kaksi opiskelijaa molemmista maista. Tapausten 

vertailun lisäksi tutkielmassa vertaillaan yhtä saksalaisen opiskelijan tekemää digitaalista portfoliota 

suomalaisen opiskelijan tekemään digitaaliseen portfolioon. 

 

Tapausten valitsemiseksi on olemassa kaksi vakiintunutta tapaa. Vertailuun voidaan valita kaikkein 

samankaltaisimmat tapaukset, jolloin vertailtavuus ja yleistettävyys lisääntyvät. Tällöin vaarana voi 

kuitenkin olla ylimääräytyminen ja tutkimuksen pelkistyminen vain tietyn alueen kuvaukseksi. Toinen 

tapa on verrata kaikkein erilaisimpia tapauksia keskenään. Ideana on etsiä erojen joukosta yhteisiä 

elementtejä, joiden avulla voidaan selittää eroja ja muutosta. (Melin 2005, 58–59.) Tässä tutkielmassa 

vertailu tehdään jälkimmäisellä tavalla eli vertailemalla kaikkein erilaisimpia tapauksia keskenään. 

Saksasta valitaan yksi tapaus ja tätä tapausta kaikkein lähimpänä oleva tapaus Suomesta, ja näitä 

tapauksia vertaillaan toisiinsa. Vastaavasti edellisestä tapauksesta selvästi eroavat tapaukset valitaan 

Saksasta ja Suomesta, joita edelleen vertaillaan toisiinsa. Oletuksena on, että kaikkein erilaisimpien 

tapausten vertailu toisiinsa helpottaa erojen ja yhtäläisyyksien vertailemista ja antaa näin selvimmän 

kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Vertailu tehdään ennalta määriteltyjen kriteerien avulla. Kriteerit nousivat 

haastatteluaineistolle tehdyn aineistolähtöisen sisällönanalyysin seurauksena ja ne ovat:  

 

1. Digitaalisen portfolion sisältämät tehtävät 

2. Digitaaliselle portfoliolle asetetut tavoitteet 

3. Portfoliossa esille nostetut oman osaamisen alueet 
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4. Oman osaamisen tunnistamista tukeneet vaiheet ja elementit portfolioprosessissa 

5. Oman osaamisen tunnistamisen merkitys 

 

Tapausten vertailu etenee edellä mainittujen kriteerien mukaisesti. Vertailussa tuodaan esille tapausten 

väliset yhtäläisyydet ja erot ja niitä tulkitaan suhteessa taustatietoihin. Näin pyritään selvittämään miksi 

asiat ovat niin kun ne ovat. Tapausten vertailun jälkeen esitellään saksalaisen ja suomalaisen opiskelijat 

tekemät digitaaliset portfoliot. Vertailun avulla pyritään löytämään vastauksia edellä esitettyihin 

tuloksiin ja syvennetään opiskelijoilta haastattelemalla saatua tietoa. Portfoliot saatiin vertailtaviksi 

siten, että saksalainen professori kysyi yhdeltä opiskelijaltaan lupaa antaa portfolionsa tutkittavaksi ja 

vastaavasti suomalainen opiskelija antoi kysyttäessä luvan. Kyseinen saksalainen opiskelija on myös 

toinen kahdesta saksalaisesta opiskelijasta, joita vertailtiin kahteen suomalaiseen opiskelijaan. 

Suomalainen opiskelija ei ole mukana maiden välisissä vertailuissa. Portfolioiden sisältöjä kuvataan 

niiden sisällysluettelojen avulla. Digitaalisten portfolioiden sisällysluettelot analysoitiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla ja tästä analyysista nousivat myös vertailun kriteerit, joita 

ovat portfolion laajuus, tehtävien sisällöt, tehtävien esitystavat ja opiskelijan oma panos portfolion 

rakenteessa. 

 

4.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi  

 

Tässä tutkielmassa aineiston analyysimenetelmänä käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysia, sillä 

sen avulla tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Koko 

aineisto lukuun ottamatta opettajien haastatteluja analysoidaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, 

jonka jälkeen voidaan vertailla kaikkein erilaisimpia tapauksia keskenään. Sisällönanalyysissa 

pyrkimys on kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti. Laadullisen aineiston sisällönanalyysi voidaan 

tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöisessä eli induktiivisessa 

sisällönanalyysissä päättely etenee yksittäisestä kohti yleistä. Tällöin käsitteitä yhdistelemällä saadaan 

vastaus tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa aineistosta edetään 

kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–115.) 

 

Suomalaisten ja saksalaisten opiskelijoiden vastaukset analysoitiin luonnollisesti erikseen. Aineiston 



39 

 

analyysi aloitettiin kuuntelemalla ja litteroimalla haastattelut sana sanalta. Haastatteluaineistoon 

tutustumisen jälkeen aloitettiin olennaisten alkuperäisilmaisujen etsiminen. Sisällönanalyysissä tulee 

määrittää analyysiyksikkö, joka voi olla esimerkiksi yksittäinen sana tai lause. Alkuperäisilmaisut 

olivat lauseita tai useiden lauseiden muodostamia ajatuskokonaisuuksia. Alkuperäisilmaisut 

ryhmiteltiin kunkin haastattelukysymyksen alle siten, että alkuperäisilmaisut vastasivat 

teemahaastattelu- ja sähköpostihaastattelukysymyksiin. Tämän jälkeen jokainen alkuperäisilmaisu 

pelkistettiin korkeintaan muutaman sanan pituiseksi pelkistetyksi ilmaukseksi. Aineiston analyysin 

ensimmäinen vaihe eli pelkistäminen oli informaation tiivistämistä ja tutkimuksen kannalta 

epäolennaisen tiedon karsimista pois. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111–112.)  

 

Analyysin toisessa vaiheessa eli ryhmittelyssä alkuperäisilmaisut ja niitä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset 

käytiin tarkasti läpi ja aloitettiin pelkistettyjen ilmausten ryhmittely samankaltaisuuksien ja 

eroavaisuuksien perusteella. Samaa asiaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin ja yhdistettiin 

alaluokiksi sekä nimettiin luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Näin syntyivät alaluokat. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 112–113.) Esimerkiksi suomalaisille korkeakouluopiskelijoille oman osaamisen 

tunnistaminen merkitsi kahta asiaa (ks. luku 5.2.2). Nämä kaksi alaluokkaa ovat 1. tietoisuus omista 

vahvuuksista ja kehittymisen tarpeista ja 2. tulevan ammattikuvan ja siihen liittyvien opintojen 

selkeytyminen.  

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa eli abstrahoinnissa muodostetaan teoreettisia käsitteitä. 

Abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun 

tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä 

ilmauksista edetään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Käytännössä abstrahoinnissa alaluokkia 

yhdistellään yläluokiksi ja yläluokkia kuvataan pääkäsitteellä. Toisaalta jo aineiston ryhmittelyn 

katsotaan olevan osa abstrahointiprosessia. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 114). Tässä tutkielmassa 

abstrahoinnin tasolle päästiin vain kaksi kertaa aineiston pienuudesta johtuen. Edellä mainitut kaksi 

alaluokkaa, tietoisuus omista vahvuuksista ja kehittymisen tarpeista ja tulevan ammattikuvan ja siihen 

liittyvien opintojen selkeytyminen, voitiin yhdistää yläluokaksi. Yläluokan nimeksi annettiin 

tietoisuuden lisääntyminen omasta osaamisesta. Suomalaisille korkeakouluopiskelijoille oman 

osaamisen tunnistaminen merkitsi tietoisuuden lisääntymistä omasta osaamisesta.  
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4.5 Tutkielman vastaajat, opinnot ja digitaaliset portfoliot 

 

Tutkimuksen kohdejoukko on valittu tarkoituksenmukaisesti juuri tähän tutkimukseen sopivaksi 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 155). Seuraavaksi kuvataan tutkielman vastaajat eli 

kasvatustieteen opiskelijat Saksasta ja Suomesta. Tämän lisäksi kerrotaan kursseista, joiden aikana 

opiskelijat ovat työstäneet digitaalisen portfolion. Digitaalisista portfoliosta kerrotaan niiden tarkoitus, 

tavoitteet ja sisällöt.  

 

4.5.1 Tapaus Saksa 

 

Tutkielman saksalaiset korkeakouluopiskelijat opiskelevat Johannes Gutenberg-Mainzin yliopistossa 

kasvatustieteen maisteriopintoja "Master Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Lebenslanges 

Lernen und Medienbildung" -koulutusohjelmassa. Englanniksi koulutusohjelma on nimeltään "Master's 

degree in Education with a special focus on lifelong learning and media education". (Bauer & Hamann 

3.4.2012: Sähköpostihaastattelu.) Sähköpostitse lähetettyihin peruskysymyksiin vastasi viisi 

opiskelijaa, joista neljä on naisia ja yksi on mies. Iältään he ovat 23–26 -vuotiaita. Kaikilla on 

suoritettuna alempi korkeakoulututkinto ja kaikki vastaajat ovat päätoimisia opiskelijoita, mutta kaikki 

työskentelevät osa-aikaisesti opintojen ohella tai tekevät vapaaehtoistyötä erilaisissa projekteissa. 

Heillä ei ole muita aiempia opintoja alemman korkeakoulututkinnon lisäksi. Sähköpostitse lähetettyihin 

jatkokysymyksiin vastasi kolme opiskelijaa viidestä, joista kaksi on naisia ja yksi on mies.  

 

Marraskuun 2011 ja maaliskuun 2012 välisenä aikana saksalaiset opiskelijat suorittivat pakollisen 

Professionalität und Medienbildung -kurssin, joka on suomennettuna asiantuntijuus 

mediakasvatuksessa. Kurssin opettajina toimivat vuoroviikoin kaksi professoria, joista toista on 

haastateltu sähköpostitse tätä tutkielmaa varten. Opiskelijoiden tukena toimi myös kurssin assistentti, 

jota on myös haastateltu sähköpostitse. Kurssin tavoitteena oli perehtyä asiantuntijuuteen ja 

asiantuntijana työskentelemiseen. Kurssilla luettiin kirjallisuutta, keskusteltiin käsitteistä ja 

määritelmistä sekä haastateltiin mediakasvatuksen parissa työskenteleviä asiantuntijoita. 

Opiskelumuotoja olivat lähiopetus luentoineen ja keskusteluineen, verkko-opetus, itsenäinen 

työskentely sekä ryhmätyöt. Verkko-opetuksessa käytettiin verkko-oppimisalusta OLATia, jonne myös 
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digitaalinen portfolio koottiin. (Bauer & Hamann 3.4.2012: Sähköpostihaastattelu; Bauer 6.5.2012: 

Sähköpostihaastattelu; Hamann 8.3.2012: Sähköpostihaastattelu)  

 

Asiantuntijuus ja mediakasvatus-kurssia ei ole aiemmin toteutettu näillä sisällöillä ja teemoilla, sillä 

tämän ryhmän opiskelijat ovat laitoksen ensimmäisiä maisterivaiheen opiskelijoita. Asiantuntijuus ja 

mediakasvatus-kurssilla digitaalisen portfolion tarkoitus oli vähentää opiskelijoiden kokemaa painetta 

lukukauden lopussa. Suurin osa portfolion tehtävistä piti olla tehtynä jo kurssin aikana, joten kurssin 

lopussa opiskelijoiden tehtäväksi jäi portfolion kokoaminen ja toimittaminen opettajille sekä 

virtuaalisessa että printatussa muodossa. Digitaalisen portfolion työstämisen tärkein tavoite oli oppia 

työskentelemään uusien oppimisteknologioiden parissa. Kurssin opettajat ovat kiinnostuneita uusista 

median mahdollisuuksista ja erityisesti elinikäisen oppimisen ja mediakasvatuksen opiskelijoiden tulee 

tietää paljon mediasta. Opiskelijat tarvitsevat tietoa uusista medioista myöhemmin työelämässä. 

Opettajan kannalta kokeilu tarjosi mahdollisuuksia saada erilaista tietoa opiskelijoiden aktiivisuudesta 

verkko-oppimisalustalla. Uusien oppimiskonseptien kokeilun tarkoituksena on oppimisprosessien 

tehostaminen. (Bauer & Hamann 3.4.2012: Sähköpostihaastattelu; Bauer 6.5.2012: 

Sähköpostihaastattelu; Hamann 8.3.2012: Sähköpostihaastattelu)  

 

Hyvässä digitaalisessa portfoliossa on dokumentoituna jokainen vaadittu tehtävä. Muutamassa 

portfoliossa opiskelija oli reflektoinut omaa oppimisprosessiaan tai portfoliotaan. Tämä tekninen 

mahdollisuus reflektioon oli portfoliossa jokaisen tehtävän kohdalla, mutta vain kolme opiskelijaa 

käytti tätä mahdollisuutta. Tätä ominaisuutta ei ole aiemmin ollut tarjolla, mutta jatkossa opettajat 

aikovat pyytää opiskelijoita täyttämään myös reflektiota vaativat osiot. Opettajat ohjasivat digitaalisen 

portfolion työstämisen prosessia vastaamalla kysymyksiin ja näyttämällä miten portfoliota käytetään. 

Teknisiin ongelmiin sai apua esimerkiksi oppimisalustan tekniseltä keskustelualueelta tai kysymällä 

apua assistentilta. Digitaaliselle portfoliolle oli olemassa valmis rakenne, joten portfolioista tuli melko 

samanlaisia. (Bauer & Hamann 3.4.2012: Sähköpostihaastattelu; Bauer 6.5.2012: 

Sähköpostihaastattelu; Hamann 8.3.2012: Sähköpostihaastattelu)  

 

Oman osaamisen tunnistaminen ei ollut kurssin tai digitaalisen portfolion työstämisen tavoite. 

Digitaalista portfoliota ei käytetty omien aiheiden tai ajatusten esille tuomiseen, eikä opiskelijoita 

erityisesti rohkaistu yksilölliseen oman osaamisen tunnistamiseen. Lähtökohta oli, että digitaalinen 



42 

 

portfolio mahdollistaa lukukauden aikana tehtyjen tehtävien dokumentoimisen ja se ymmärrettiin 

kurssilla yksilöllisen oppimisprosessin dokumentoimisen välineenä. Digitaalinen portfolio toimi 

kurssilla opiskelijoiden tuotteliaisuuden ja tehtävien keräämisen, lataamisen ja dokumentoimisen 

välineenä. Käytännössä digitaalinen portfolio kuitenkin toimi tehtävien dokumentoimisen kokoelmana 

ja koska kurssilla tehtiin paljon ryhmätöitä, on portfolioihin dokumentoitu ryhmien toiminnan 

lopputulokset, ei niinkään ryhmän toimintaan liittyvien prosessien kehitystä. Digitaaliseen portfolioon 

liittyvien teknisten taitojen saavuttaminen ei myöskään ollut kurssin pääasiallinen tavoite, mutta 

opiskelijat kuitenkin saavuttivat teknisiä tavoitteita tehtäviä tekemällä. Kurssin lopussa oli tarkoitus 

teettää opiskelijoilla reflektiota vaativa tehtävä, mutta opettajat päättivät luopua siitä saatuaan sen 

vaikutelman, että sen vaatimukset olivat opiskelijoille liian suuret. Kurssin viimeisellä tapaamiskerralla 

keskusteltiin kurssista ja digitaalisesta portfoliosta. (Bauer & Hamann 3.4.2012: Sähköpostihaastattelu; 

Bauer 6.5.2012: Sähköpostihaastattelu; Hamann 8.3.2012: Sähköpostihaastattelu)  

 

Valmiissa portfoliossa tuli olla dokumentoituna virtuaalinen videoesittely itsestä, kurssin kirjallisuuteen 

perustuva ryhmätyö, haastattelukysymykset asiantuntijahaastatteluja varten ja ryhmätyö haastattelun 

tuloksista. Edellisten lisäksi opiskelijat keskustelivat keskustelualueella kurssille osallistuneiden 

suomalaisopiskelijoiden kanssa heitä kiinnostavista aiheista ja tekivät vaihtoehtoisia kirjallisia tehtäviä 

kuten iPadien käyttösuunnitelman peruskouluun tai loivat luokkahuoneen yliopisto-opiskelijoille. 

(Bauer & Hamann 3.4.2012: Sähköpostihaastattelu; Bauer 6.5.2012: Sähköpostihaastattelu; Hamann 

8.3.2012: Sähköpostihaastattelu)  

 

Asiantuntijuus ja mediakasvatus-kurssi kehitettiin kulunutta lukukautta varten ja se toistetaan 

seuraavan ryhmän kanssa ensi talvena. Kurssin opettajat saattavat kuitenkin vaihtua, jolloin myös 

sisällöt ja metodit voivat muuttua. Kurssia ja digitaalisen portfolion roolia aiotaan kehittää jatkossa, 

mutta opettajat eivät ole vielä varmoja miten. Digitaalisten portfolioiden arvioiminen ja arvosanojen 

antaminen oli vaikeata ja kaikkien tiedostojen läpikäyminen vei paljon aikaa. Ongelmallista oli myös 

numeroiden antaminen opiskelijoille ryhmätöiden perusteella. Digitaalista portfoliota voisi käyttää 

tulevaisuudessa yksilöllisiin tehtäviin, joissa opiskelija päättää itse tehtävän aihepiirin. (Bauer 

6.5.2012: Sähköpostihaastattelu.) 
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4.5.2 Tapaus Suomi 

 

Suomalaiset korkeakouluopiskelijat opiskelevat kasvatustiedettä tai aikuiskasvatustiedettä Tampereen 

yliopistossa elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutusohjelmassa. Tutkielman vastaajat saatiin 

opettajan pedagogisia opintoja lukuvuonna 2011–2012 suorittavien opiskelijoiden ryhmästä. He tekevät 

digitaalisen portfolion osana opettajan pedagogisia opintoja. Verkko-opetuksessa käytetään 

oppimisympäristö Moodlea ja sen wikiä, jonne myös digitaalinen portfolio kootaan. Suomalaiset 

opiskelijat ovat iältään 24–43-vuotiaita ja he ovat kaikki naisia. Yhdellä heistä on pääaineena 

aikuiskasvatustiede ja kolmella kasvatustiede. Kahdella opiskelijalla ei ole muita aiempia opintoja 

lukion lisäksi. He ovat työskennelleet opintojen ohella ja kulunut lukuvuosi oli heille viides 

opiskeluvuosi. Toinen heistä aloittaa pro gradu -tutkielman ensi syksynä ja toinen tekee sitä 

parhaillaan. Kahdella muulla opiskelijalla on aiempi tutkinto ja paljon aiempaa työkokemusta. Toinen 

heistä on tehnyt tätä tutkintoa neljä vuotta, työskennellyt kokopäiväisesti opintojen ohella ja 

viimeistelee nyt pro gradu-tutkielmaansa. Toinen ei ole työskennellyt opintojen ohella ja hän saa 

tutkintonsa tehtyä kolmessa vuodessa aiemman maisterintutkinnon takia. Hänen pro gradu-

tutkielmansa on valmis. Saksalaisiin opiskelijoihin verrattuna suomalaiset opiskelijat ovat pidemmällä 

opinnoissaan.  

 

Suomalaiset opiskelijat suorittivat lukuvuonna 2011–2012 pedagogisen harjoittelun, joka on 

laajuudeltaan 25 opintopistettä. Tässä tutkielmassa puhutaan opettajan pedagogista opinnoista 

pedagogisen harjoittelun sijaan. Opettajan pedagogiset opinnot eivät ole pakollinen osa kasvatustieteen 

maisterin tutkintoa ja niihin haetaan valintakokeen kautta. Opinnot tuottavat opettajan pedagogisen 

kelpoisuuden elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutusohjelmassa kasvatustieteen kandidaatin 

tutkinnon suorittaneille. Pedagoginen harjoittelu koostuu kolmesta osiosta eli opettajaharjoittelusta (15 

op), pedagogisesta seminaarista (6 op) ja syventävien opintojen valinnaisesta opintojaksosta (4 op). 

Opettajan pedagogisista opinnoista on kerrottu tarkemmin liitteessä 1 (Liite 1). Opettajan digitaalinen 

portfolio rakennetaan osana pedagogista seminaaria. Opintojaksolla ja digitaalisessa portfoliossa 

hyödynnetään autobiografista lähestymistapaa, jolla pyritään tukemaan opettajan identiteetin 

rakentumista. (Opetussuunnitelma 2010–2012.) 

 

Opettajan pedagogissa opinnoissa digitaalinen portfolio rakennetaan erityisesti siitä syystä, että sen 
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avulla opiskelijat kokoavat opiskelemiaan asioita yhteen ja reflektoivat oppimaansa. Nämä tavoitteet 

voitaisiin saavuttaa myös perinteisellä paperisella portfoliolla, mutta digitaalisesti koottavan portfolion 

tavoitteina on opettajan pedagogisissa opinnoissa harjoitella digitaalisen portfolion tuottamista. Näin 

opitaan käyttämään verkko-oppimisalustan toimintoja digitaalisen portfolion osalta. Tulevat opettajat 

saavat kokemuksen digitaalisen portfolion kokoamisesta ja voivat myöhemmin opettajina toimiessaan 

teettää omilla opiskelijoillaan digitaalisia portfolioita ja ymmärtävät sen rakentamisen prosessin oman 

kokemuksensa pohjalta. Toinen keskeinen tavoite on se, että portfoliota rakennetaan koko 

opiskeluvuoden prosessimaisesti ja myös kurssin opettaja pääsee havainnoimaan portfolion 

rakentamista opintovuoden kuluessa, jolloin prosessi muodostuu läpinäkyväksi. (Vuorikoski 23.3.2012: 

Sähköpostihaastattelu.) 

 

Lähtökohtana portfolion käytölle on ajatus siitä, että portfolio tukee opettajaksi kasvua ja oman 

edistymisen itsearviointia sekä antaa samalla välineet myös suoritusten ulkoista arviointia varten. 

Portfolio yhdistää opettajan pedagogisten opintojen opintokokonaisuuden opintosuoritukset ja 

opiskeluvuoden kokemukset ammatillisesta kasvusta. Digitaalisessa portfoliossa on kyse itse 

opiskeluprosessin kirjaamisesta ja reflektoinnista. Opiskelijalla on itsellään paras kokonaiskuva 

suorituksistaan ja edistymisestään. Portfoliota kootaan koko opettajan pedagogisten opintojen ajan 

siten, että portfolion kokoamista varten pidetään oppimispäiväkirjaa ja kerätään sekä dokumentoidaan 

opetusharjoitteluun ja muihin tehtäviin liittyvät materiaalit. Oppimispäiväkirjassa käsitellään omia 

odotuksia ja tavoitteita sekä niissä opintojen aikana tapahtuneita muutoksia, opetusharjoittelussa 

saatuja kokemuksia ja ajatuksia opettamisesta ja omasta opettajaksi kasvusta. Digitaalinen portfolio 

kootaan Moodle -verkko-oppimisalustan wikiin, jossa jokaisella opiskelijalla on sitä varten oma kansio.  

(Vuorikoski 23.3.2012: Sähköpostihaastattelu.) 

 

Palautettava digitaalinen portfolio koostuu oppimispäiväkirjan tiivistelmästä. Muita portfolion osioita 

ovat opettajana kehittyminen, jossa opiskelija käsittelee opetushistoriaansa ja opetusfilosofiaansa. 

Opetusharjoittelu-osiossa opiskelija esittelee harjoittelunsa tavoitteet, toteutuksen ja reflektoinnin. 

Näiden lisäksi portfoliossa on muita kirjallisia tehtäviä, kuten opettajatutkimusprojektiin ja omaan 

opettajana kasvamiseen liittyviä tehtäviä, muita esseetehtäviä ja poissaoloja korvaavia tehtäviä. 

(Vuorikoski 23.3.2012: Sähköpostihaastattelu.) 
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4.6 Aineiston hankinnan prosessi 

 

Aineiston kerääminen aloitettiin tekemällä testihaastattelu kahdelle korkeakouluopiskelijalle. 

Testihaastatteluihin päädyttiin, sillä kyseessä on kansainvälisesti vertaileva tutkimus, eikä oman 

osaamisen tunnistamista digitaalisen portfolion avulla ole aiemmin juurikaan tutkittu. Näitä 

haastatteluja varten luotiin teemahaastattelurunko, joka on esitetty liitteessä 2 (Liite 2). Molemmat 

haastateltavat opiskelevat Jyväskylän yliopistossa humanistisessa tiedekunnassa. Testihaastattelut oli 

luontevaa tehdä Jyväskylässä, sillä he asuvat samalla paikkakunnalla kuin tämän tutkielman tekijäkin. 

Haastateltavat suorittivat syksyllä 2011 opintoihinsa kuuluvan pakollisen Digitaalinen portfolio -

kurssin, jossa perehdyttiin oman osaamisen tunnistamiseen ja markkinointiin sekä laadittiin 

digitaalinen portfolio verkkojulkaisualustalle. Digitaalisen portfolion työstäminen auttoi heitä 

tunnistamaan omaa osaamistaan ja he toivat portfolioissaan esille monia oman osaamisensa alueita. 

 

Tämän jälkeen haastattelujen alustavien tulosten perusteella arvioitiin kriittisesti sitä, kuinka hyvin 

teemahaastattelukysymysten avulla saadaan vastauksia tutkimuskysymykseen ja apukysymyksiin. 

Teemahaastattelurungossa ei ilmennyt erityisiä puutteita, joten sen pohjalta lähdettiin suunnittelemaan 

peruskysymysten listaa, joka lähetettiin sähköpostitse viidelle saksalaiselle korkeakouluopiskelijalle 

maaliskuun 2012 alussa. Peruskysymysten lista muodostettiin pääsääntöisesti kunkin teeman kannalta 

keskeisistä kysymyksistä. Tavoitteena olivat mahdollisimman konkreettiset kysymykset, jotka sidottiin 

mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden tekemään digitaaliseen portfolioon. Peruskysymykset 

käännettiin englannin kielelle ja kaikki 5 kysymystä lähetettiin vastaajille yhdessä ja samassa viestissä. 

Vastausaikaa annettiin tiistaista seuraavan viikon keskiviikkoon, joka osoittautui sopivan pituiseksi 

vastaamisajaksi. Sähköpostihaastattelussa esitettyjen peruskysymysten lista on esitetty liitteessä 3 (Liite 

3).  

 

Kaikki vastaukset tulivat hyvissä ajoin ennen määräaikaa tai viimeistään viimeisenä palautuspäivänä. 

Tämän jälkeen kaikille haastateltaville lähetettiin taustatietokysymykset. Taustatietokysymyksissä 

tiedusteltiin ikää, pääainetta, sivuaineita, aiempaa työkokemusta, työssäkäyntiä opintojen ohella sekä 

aiempia opintoja ja nykyisten opintojen vaihetta. Erityistä palautuspäivää ei annettu, ja haastateltavat 

vastasivat lähes saman tien tai muutaman päivän viiveellä. Samassa viestissä kysyttiin vielä 
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haastateltavien suostumusta myöhemmin lähetettäviin jatkokysymyksiin. Neljä viidestä haastateltavasta 

ilmoitti halukkuutensa vastata jatkokysymyksiin. 

 

Tässä vaiheessa haastateltiin sähköpostitse myös kurssin opettajaa ja assistenttia. He vastasivat 

esitettyihin kysymyksiin yhdessä siten, että vastausviestin puheenvuorot oli merkitty eri väreillä 

vastaajan tunnistamiseksi. Kysymyksissä selvitettiin esimerkiksi kurssin tavoitteita, digitaalisen 

portfolion tavoitteita ja oman osaamisen tunnistamisen merkitystä tällä kurssilla. Nämä kysymykset on 

esitetty liitteessä 4 (Liite 4). Kysymykset nousivat opiskelijoiden vastauksista peruskysymyksiin ja 

niiden tarkoituksena oli selventää ja taustoittaa opiskelijoiden antamia vastauksia. Tässä vaiheessa 

myös peruskysymysten aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Vasta näiden 

vaiheiden jälkeen voitiin suunnitella jatkokysymyksiä neljälle jatkohaastateltavaksi suostuneelle. 

 

Peruskysymysten aineistolähtöinen sisällönanalyysi osoitti, että digitaalisen portfolion työstäminen ei 

auttanut opiskelijoita tunnistamaan omaa osaamista. Tästä syystä jatkokysymyksissä selvitettiin 

opiskelijoiden kokemuksia verkko-oppimisalustan ja digitaalisen portfolion käyttökelpoisuudesta sekä 

aiempia kokemuksia (digitaalisen) portfolion työstämisestä sekä verkko-oppimista koskevia asenteita ja 

kokemuksia. Suomalaisilta opiskelijoita ei kysytty näitä asioita, mutta niistä saatettiin silti keskustella 

teemahaastatteluissa. Tämä ero tulee esille tulosten esittelyn yhteydessä luvuissa 5.2.1 ja 5.2.2. 

Saksalaisilta opiskelijoilta sähköpostitse kerätty aineisto on suppeampi kuin suomalaisilta opiskelijoilta 

kerätty aineisto ja suomalaisten opiskelijoiden portfolioprosessia kuvataan laajemmin.  

 

Jatkokysymykset on esitetty liitteessä 5 (Liite 5). Jatkokysymykset lähetettiin huhtikuun 2012 lopussa 

ja vastausaikaa annettiin viikko. Kaksi vastausta saapui ajallaan ja kolmas muistutusviestin jälkeen. 

Tässä vastauksessa oli maininta, että opiskelija ei ollut ymmärtänyt kysymystä 2B, joten hän ei ollut 

vastannut kysymykseen ollenkaan. Neljättä vastausta ei tullut muistutusviestin jälkeenkään, joten 

jatkokysymyksiin vastanneita oli yhteensä kolme. Tässä vaiheessa kurssin opettajaa pyydettiin 

kertomaan miten tätä kurssia ja digitaalisen portfolion roolia kurssilla aiotaan kehittää jatkossa.  

 

Suomessa opettajan pedagogisten opintojen opettajalle ei lähetetty varsinaisia haastattelukysymyksiä 

sähköpostitse, sillä opettaja kertoi itse tarvittavat asiat sähköpostiviesteissään ja lähetti digitaalista 

portfoliota koskevan ohjeen ja opetussuunnitelman opettajan pedagogisten opintojen osalta. 
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Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden teemahaastattelut toteutettiin huhtikuun 2012 lopun ja 

toukokuun 2012 lopun välisenä aikana. Haastateltavia oli yhteensä neljä, joista kolme ilmoittautui 

haastateltavaksi itse. Yhtä haastateltavaa kysyttiin tutkimukseen. Haastateltavat saivat sähköpostitse 

tiedon haastattelun teema-alueista ja kolme kuhunkin teema-alueeseen liittyvää esimerkkikysymystä 

muutamaa päivää ennen haastattelua. Teemahaastattelussa kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa ja 

haastattelijan tukena voikin olla tukilista käsiteltävistä asioista. Haastattelutilanteessa kaikki teema-

alueet käytiin läpi haastateltavien kanssa, mutta teema-alueiden laajuus ja järjestys vaihtelivat. 

(Suoranta & Eskola 1998, 86.) Erityisesti tarkentavien kysymysten muoto vaihteli haastattelusta 

toiseen. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien suostumuksella ja ne toteutettiin yhteisesti sovitussa 

paikassa. Haastattelujen kestot vaihtelivat 21 minuutista 38 minuuttiin ja ne litteroitiin sana sanalta. 

Litteroitua aineistoa kertyi 30 sivua rivivälillä 1,5 kirjoitettuna. Teemahaastattelurunko on esitetty 

liitteessä 2 (Liite 2). 

 

4.7. Tutkielman eettiset lähtökohdat 

 

Eettisesti kestävien tutkimustapojen keskeinen lähtökohta on ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisten 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen edellyttää esimerkiksi sitä, että ihmiset saavat riittävästi tietoa 

tutkimuksesta, jotta he voivat päättää osallistumisestaan. Luottamuksellisuus tutkimusaineiston 

yhteydessä tarkoittaa sitä, että yksittäisiä ihmisiä koskevia tietoja käytetään kuten on sovittu. 

Luonnollisesti tutkimuksessa pyritään välttämään henkisten, fyysisten, sosiaalisten ja taloudellisten 

vahinkojen aiheuttaminen. Tutkimus ei käsittele arkaluonteisia tai arkoja asioita. Tutkimustuloksista 

kirjoitetaan neutraalisti, sillä esimerkiksi negatiivinen kirjoitustyyli voi leimata tutkittavien edustaman 

ryhmän, vaikka tutkittavia ei voitaisikaan tunnistaa lopullisesta raportista. (Kuula 2006, 60–64.) 

 

Tutkimuksessa suojellaan ja kunnioitetaan ihmisten yksityisyyttä. Ihmisillä itsellään on oikeus päättää 

mitä tietojaan he tutkimuskäyttöön antavat. Toiseksi tutkimus on kirjoitettava niin, että yksittäisiä 

tutkittavia ei voi tunnistaa. (Kuula 2006, 64.) Tunnistettavuuden estäminen on yksi ihmistieteiden 

tutkimuseettisistä normeista. Tarkoituksena on tutkittavien suojeleminen mahdollisilta negatiivisilta 

seurauksilta, joita heidän tunnistamisestaan seuraisi. Tunnisteellisuuteen liittyy anonymisointi eli 

tunnisteiden poistaminen tai muuttaminen, jota koskevat päätökset täytyy aina tehdä tapauskohtaisesti. 
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(Kuula 2006, 200–201) Tunnistaminen tutkimusraportista voidaan estää poistamalla tai muuttamalla 

henkilönimet ja muut erisnimet, poistamalla tai muuttamalla arkaluonteiset tiedot harkinnanvaraisesti 

sekä luokittelemalla taustatiedot kategorioihin. Taustatiedot, esimerkiksi sukupuoli, ikä tai ammatti, 

voivat toisaalta olla tärkeitä aineiston ymmärtämiseksi. Tunnistamisriskin pienentämiseksi taustatiedot 

voidaan luokitella, joka on parempi vaihtoehto kuin taustatietojen poistaminen kokonaan. Aineiston 

anonymisoinnissa pyritään mahdollisimman vähäisiin muutoksiin. (Kuula 2006, 214, 218–219.)  

 

Internet voi olla tutkimuksen kohde, tutkimusväline tai aineiston lähde (Kuula 2006, 169). Tässä 

tutkielmassa internetiä käytettiin sähköpostihaastattelujen toteuttamiseen, jolloin internet voidaan 

ymmärtää aineiston hankinnan välineenä. Aineiston kerääminen tällä tavalla ei poikkea tutkimusetiikan 

tai tietosuojan suhteen esimerkiksi teemahaastattelusta. Internetin käyttäminen aineistonkeruun 

välineenä on tietosuojan ja tutkimusetiikan kannalta melko selkeää silloin, kun vastaajat voivat itse 

päättää, mitä tietojaan he antavat vapaaehtoisesti tutkimuksen käyttöön. Tietosuojan suhteen on oltava 

varovainen ja huolellinen erityisesti kun kyseessä on sähköposti, sillä tutkimusaineiston säilyttäminen 

sähköpostissa ei ole turvallinen ratkaisu. Tutkijan on päätettävä, miten nopeasti ja minne hän siirtää 

vastaajien sähköpostiviestit sähköpostiohjelmastaan. (Kuula 2006, 175–177.) 
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5. TUTKIELMAN METODOLOGISTA ARVIOINTIA 

 

Tutkielmaa arvioidaan kolmesta eri näkökulmasta. Ensin arvioidaan vertailevaa tutkimusotetta ja 

vertailun toteuttamista. Tämän jälkeen arvioidaan aineiston hankinnan metodeja eli teemahaastattelua 

ja sähköpostihaastattelua. Lopuksi tarkastellaan tutkimuksen eettisten lähtökohtien toteutumista. 

 

5.1 Vertailevan tutkimusotteen arviointia 

 

Kansakuntia vertailevan tutkimuksen edut ja haitat riippuvat siitä, miten maita vertaillaan (Livingstone, 

d’Haenens & Hasebrink 2001, 10). Yhteiskuntien välisten yhtäläisyyksien löytäminen kasvattaa 

(sosiologista) ymmärrystä, mutta kansainväliset erot ovat paljon vaikeammin tulkittavissa eivätkä ne 

välttämättä kasvata ymmärrystämme. Vertailevan tutkimuksen yksi olennaisimpia kysymyksiä koskee 

erojen ja yhtäläisyyksien tulkitsemista. Jokaisen tutkimuksen tulee vastata tähän kysymykseen ja tästä 

syystä metodologiset kysymykset ovat erittäin tärkeitä. On tiedettävä varmasti, että tutkimuksessa 

tutkitaan samaa ilmiötä erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa ja että havaintomme ja 

johtopäätöksemme viittaavat samaan ilmiöön. (Melin 2005, 53–56.) Tutkimuksessa on tutkittu samaa 

ilmiötä, mutta tapaus Suomesta on ollut saatavilla enemmän aineistoa kuin tapaus Saksasta. Tämä on 

tuottanut ongelmia esiteltävien tulosten rajaamisen kannalta, sillä tapaus Suomesta on olemassa 

enemmän ja kattavammin tietoa. Molemmista tapauksista on kuitenkin pystytty saamaan kokonaiskuva. 

Saman ilmiön tutkiminen kahdessa eri yhteiskunnassa on pyritty varmistamaan käsittelemällä aineistoa 

samalla tavoin eli tekemällä tapaus Saksalle ja Suomelle aineistolähtöinen sisällönanalyysi samalla 

tavalla ja vertailemalla tapauksia samojen kriteerien avulla. 

 

Vertailevan tutkimuksen ongelma on vertailun systemaattisuus ja yleistäminen (Melin 2005, 58–59). 

Vertailun systemaattisuus saavutettiin laatimalla sähköposti- ja teemahaastattelukysymykset 

huolellisesti siten, että molemmista maista saatiin vastaukset samoihin, tutkimusteeman kannalta 

olennaisimpiin kysymyksiin. Sekä teemahaastatteluissa että sähköpostihaastatteluissa on pyritty 

löytämään tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävän kannalta merkityksellisiä vastauksia (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 77–78). Tärkeintä oli selvittää digitaalisen portfolion sisältämät tehtävät, sille 
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asetetut tavoitteet, portfoliossa esille nostetut oman osaamisen alueet, oman osaamisen tunnistamista 

tukeneet vaiheet ja elementit portfolioprosessissa sekä oman osaamisen tunnistamisen merkitys. Nämä 

olivat myös ne kriteerit, joiden avulla tapausten vertailut toteutettiin. Kriteerit nostettiin esille 

aineistosta, asetettiin suhteessa taustatietoihin ja vasta tämän jälkeen kriteereitä verrattiin vastaavaan 

toiseen tapaukseen. Tuloksia ei voida kuitenkaan yleistää, vaan ne pätevät vain tämän tutkielman 

vastaajien suhteen. 

 

Vertailuun voidaan valita kaikkein samankaltaisimmat tapaukset, jolloin vertailtavuus ja yleistettävyys 

lisääntyvät. Tällöin vaarana voi kuitenkin olla ylimääräytyminen ja tutkimuksen pelkistyminen vain 

tietyn alueen kuvaukseksi. Tässä tutkielmassa käytettiin toista tapaa eli kaikkein erilaisimpien 

tapausten vertailua keskenään. Ideana oli etsiä erojen joukosta yhteisiä elementtejä, joiden avulla 

voidaan selittää eroja ja muutosta. (Melin 2005, 58–59.) Kaikkein erilaisimpien tapausten valitseminen 

vertailuun osoittautui toimivaksi keinoksi. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin seurauksena aineistosta 

saatiin selkeä ja tiivistetty kuvaus, mutta vasta erilaisten tapausten vertailu toi esiin erot ja 

yhtäläisyydet ja auttoi ymmärtämään niiden taustalla vaikuttaneet tekijät. Esimerkiksi havainto siitä, 

että portfolioissa esille tuodut oman osaamisen alueet liittyivät siihen mitä kurssi tai opinnot käsittelivät 

tai mitkä olivat digitaalisen portfolion käytön tavoitteet, syntyi vasta saksalaisten ja suomalaisten 

tapausten vertailun tuloksena. 

 

5.2 Teemahaastattelun ja sähköpostihaastattelun arviointia 

 

Haastattelulla on luonnollisesti myös haittapuolia. Haastattelijalta vaaditaan koulutusta, taitoa ja 

kokemusta. Haastattelu vie aikaa, aiheuttaa kustannuksia ja siihen sisältyy virhelähteitä. 

Haastateltavien etsiminen, haastatteluajankohdan sopiminen ja haastattelujen litteroiminen vievät aikaa. 

Kustannuksia aiheutuu esimerkiksi postitus-, puhelin- ja matkakuluista sekä nauhureista, 

haastattelunauhoista ja purkulaitteista. Virhelähteitä aiheuttavat niin haastattelija kuin haastateltavakin. 

Haastateltavan antamat sosiaalisesti suotavat vastaukset ovat yksi esimerkki haastattelun virhelähteistä. 

(Hirsjärvi & Hurme 2004, 35.) Tämän tutkielman puitteissa tehdyt teemahaastattelut olivat haastavia 

toteuttaa, vaikka ne sujuivat hyvin ja olivat miellyttäviä ja rentoja tilanteita. Haastavuus johtui 

ensinnäkin siitä, että haastateltavia oli vaikea saada osallistumaan tutkimukseen. Tämä saattoi johtua 
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haastatteluajankohdasta eli toukokuusta, joka on yleensä opiskelijalle kiireistä aikaa. Toiseksi 

haastattelurungon luominen oli vaikeata, sillä tätä aihetta ei ole juurikaan tutkittu aiemmin. 

Teemahaastattelujen tuloksena litteroitua aineistoa syntyi 30 sivua, joka on huomattavasti enemmän 

kuin saksalaisilta opiskelijoilta saatu aineisto. Tästä syystä suomalaisten opiskelijoiden 

portfolioprosessia on kuvattu laajemmin kuin saksalaisten opiskelijoiden. Aineiston määrässä tapaus 

Saksan ja Suomen välillä oli epäsuhta, mutta olennaiset ja vertailun kannalta tärkeimmät asiat on 

selvitetty molemmista maista. Tarkentavien kysymysten esittäminen kasvokkain on suuri etu 

sähköpostihaastatteluun verrattuna.  

 

Uusien kommunikaatiomuotojen kasvu, kuten tietokonevälitteisen kommunikaation kasvu 

sähköposteineen ja chat -keskusteluineen, tuovat uusia haastattelutekniikoita laadullisen tutkimuksen 

kentälle (Opdenakker 2006). Sähköpostihaastattelua on käytetty jo yli vuosikymmenen ajan, mutta sen 

arvoa haastattelutekniikkana ei ole tarkastettu ja arvioitu perusteellisesti (Hunt & McHale 2007, 1415–

1416). Sähköpostihaastattelussa on monia etuja perinteiseen haastatteluun verrattuna. 

Sähköpostihaastattelussa haastateltava ei välttämättä epäröi antaa sosiaalisesti epämieluisaa vastausta. 

Näin kävi myös tässä tutkimuksessa, sillä saksalaisilta opiskelijoilta tuli hyvin suoria vastauksia: ”No, 

absolutely not”. Edellinen oli vastaus kysymykseen, joissa tiedusteltiin auttoiko digitaalisen portfolion 

työstäminen tunnistamaan omaa osaamista. Kysyttäessä samaa suomalaiselta opiskelijalta 

teemahaastattelussa vastaus saattoi olla sosiaalisesti suotava ”Kyllä se joo, mutta..”. Toisaalta 

mahdollisuus antaa aineistoa rikastuttava spontaani vastaus sähköpostihaastattelussa on pienempi kuin 

kasvotusten tapahtuvassa haastattelussa. (Opdenakker 2006.)  

 

Sähköpostihaastattelussa on mahdollista reflektoida aiemmin sanottua perusteellisemmin ja ajan 

kanssa. Sähköpostiviestiin voi aina palata takaisin ja muistella mitä on sanottu sekä reflektoida sitä. 

Reflektiolle tarjoutuva aika mahdollistaa tiedon syvemmän prosessoinnin ja keskusteltujen asioiden 

tarkastelun. (Hunt & McHale 2007.) Riippuu tutkimuskysymyksestä, onko reflektiivinen toiminta 

haitta vai ei (Opdenakker 2006). Reflektiivinen toiminta oli ehdoton etu oman osaamisen tunnistamista 

käsittelevän tutkimusaiheen kannalta, mutta vastoin alkuperäisiä ja toivottuja oletuksia, saksalaisten 

opiskelijoiden vastaukset eivät sisältäneet juurikaan reflektiota tai olleet tyyliltään pohtivia ja 

analysoivia.  
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Sähköpostilla toteutetussa haastattelussa vastaaja saattaa kirjoittaa vain ja ainoastaan sen minkä hän 

kokee tarpeelliseksi. Toisaalta tämä pakottaa kysymään tarkentavia kysymyksiä ja muotoilemaan 

kysymykset siten, että kerrallaan kysytään vain yhtä asiaa, jolloin vastaajan on tavallaan pakko vastata 

kysyttyyn. (Koivula 2010.) Saksalaisten opiskelijoiden vastaukset eivät olleet pitkiä, mutta ne olivat 

tiiviitä ja ytimekkäitä. He vastasivat vain siihen mitä oli kysytty ja mitä he pitivät oleellisena. Toisaalta 

yhteen vastaukseen oli esimerkiksi kirjoitettu oma-aloitteisesti listaus siitä, millaisista ominaisuuksista 

hyvä verkko-oppimisalusta muodostuu. Vastaaminen saattoi olla työlästä, siihen ei ollut riittävästi 

aikaa, aihe oli haastava tai sitten vastaajat kokivat kirjoittaneensa jo kaiken oleellisen. Vastauksista sai 

selville olennaisen siten, että lisä- tai tarkentaviin kysymyksiin ei ollut tarvetta. Näin ollen voi olettaa, 

että haastattelukysymykset oli laadittu hyvin. Toisaalta lisäkysymysten lähettäminen olisi tuntunut jopa 

opiskelijoiden toistuvalta häiritsemiseltä, sillä onhan vastaaminen kirjoittamalla työlästä. Kynnys 

lähettää tarkentavia kysymyksiä sähköpostitse on suurempi kuin niiden esittäminen kasvokkaisessa 

haastattelussa (Koivula 2010).  

 

Tässä tutkielmassa sähköpostihaastattelu sopi aineistonhankinnan menetelmäksi, sillä 

haastattelutilanteen standardointi ei ollut tärkeätä ja molemmat osapuolet olivat riittävän kompetentteja 

kirjoittamisessa ja heidän oli mahdollista käyttää tietokoneita. Sosiaalisten vihjeiden puute on yksi 

sähköpostihaastattelun haittapuoli. Hymiöitä käyttämällä voi tosin vähentää tämän haitan vaikutuksia, 

mutta haastateltava ei aina käytä hymiöitä tarkoituksenmukaisesti. Vastauksissa ei käytetty 

sananlaskuja, kielikuvia tai hymiöitä. Vastaajalta sähköpostihaastattelu edellyttää aikaa vastata 

syntyvään dialogiin, mutta toisaalta haastateltava voi vastata kysymyksiin sopivassa paikassa hänelle 

sopivaan aikaan. Haastattelija voi kuitenkin joutua odottamaan vastauksia useita päiviä tai viikkoja. 

(Opdenakker 2006.)  

 

Saksalaiset opiskelijat vastasivat lähes poikkeuksetta ajallaan ja ainakin yksi opiskelija tiedusteli 

jokaisen vastausviestinsä lopussa onko kysymyksiä tulossa vielä lisää. Opiskelijoiden innokkuudesta 

voi päätellä, että sähköpostihaastatteluun vastaaminen oli mielenkiintoinen ja erilainen kokemus. 

Koivulan (2010) tulokset osoittivat, että aikataulujen pitäminen on epätodennäköistä, mutta vastaukset 

voivat olla syvällisempiä ja harkitumpia kuin kasvokkaisen haastattelun kautta saatu tieto. Kumpikaan 

näistä ei pitänyt paikkaansa tässä tutkimuksessa. 
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Saksalaisten opiskelijoiden haastattelut toteutettiin englannin kielellä, joka ei ole kummankaan 

osapuolen äidinkieli. Tällöin tutkija koodaa, luokittelee ja analysoi haastatteluaineistoja sekä tekee 

tulkintoja itselleen vieraalla kielellä. On tärkeätä pohtia miten vieraskielisen aineiston analyysi 

poikkeaa omalla äidinkielellä toteutetun aineiston analysoinnista, millaisia ongelmia vieraskielisen 

aineiston analysointiin liittyy ja mikä on tutkijan oma suhde aineistoon, haastattelujen kieleen ja 

haastateltavien kulttuuriin. Vieraskielisen aineiston analysointi edellyttää riittävää kielitaitoa ja 

kohdemaan kulttuurin ja historian sekä kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta ohjaavien tapojen 

tuntemusta, sillä kieltä ja kulttuuria ei voida erottaa toisistaan. (Pietilä 2010, 411–413.)  

 

Sähköpostitse lähetettävät haastattelukysymykset muokattiin mahdollisimman lähellä konkretiaa 

oleviksi. Kysymyksissä käytettäviä käsitteitä, kuten sanan osaaminen englanninkielistä vastinetta 

mietittiin huolellisesti. Kysymykset muokattiin sellaisiksi, että niiden ymmärtäminen eri tavoilla ei olisi 

mahdollista ja kysymyksissä käytetty kieli pyrittiin pitämään yksinkertaisena. Ongelmallisinta olivat 

verkko-oppimiseen liittyvät tekniset käsitteet, kuten verkko-oppimisalusta tai sovellus, sillä niiden 

käyttäminen oikeassa yhteydessä ja oikeassa merkityksessä ei ole selvää tutkielman tekijälle omalla 

äidinkielelläkään. Englanninkielisen aineiston analysointi ei juurikaan poikennut suomenkielisen 

aineiston analyysista. Tämä voi johtua aineiston pienestä määrästä ja vastausten lyhyydestä. Tutkijan ja 

haastateltavien kielitaito oli melko samalla tasolla. Saksalaisten opiskelijoiden siteeratut kommentit on 

jätetty englannin kielelle, sillä niiden suomentaminen voisi muuttaa alkuperäisiä merkityksiä. 

Saksalaisen kulttuurin ja historian tuntemus rajoittuu tutkielman tekijän kannalta perustietämykseen. 

Saksalaisen korkeakoulutuksen tuntemuksesta olisi voinut olla hyötyä.  

 

5.3 Tutkielman eettisyyden arviointia 

 

Tätä tutkimusta on tehty hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, jolloin tutkimuksen luotettavuus ja 

uskottavuus voidaan taata. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluvat esimerkiksi tiedeyhteisön 

tunnustamien toimintatapojen noudattaminen eli rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus 

tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen ja sen tulosten arvioinnissa. 

Tutkimuksessa on sovellettu tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä 

tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä otettu muiden tutkijoiden työ ja saavutukset 
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huomioon asianmukaisella tavalla. Tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja siitä raportoidaan 

yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti. (Kuula 2006, 34–35.) 

 

Tutkimuksessa on kunnioitettu ihmisarvoa ja ihmisten itsemääräämisoikeutta sekä estetty yksittäisten 

vastaajien tunnistaminen tutkimusraportista. Tutkielman kaikki vastaajat saivat tietoa tutkimuksesta 

useaan eri otteeseen, lähinnä sähköpostiviestien välityksellä. Vastaajille kerrottiin perustiedot 

tutkimuksesta, sen toteuttajasta ja tutkittavilta kerättävän tiedon käyttötarkoituksesta sekä siitä mitä 

tutkimukseen osallistuminen käytännössä tarkoittaa eli joko kasvokkain tapahtuvaa haastattelua tai 

sähköpostihaastattelua. Kasvokkain tapahtuvia haastatteluja varten vastaajat saivat lyhyen listan 

haastattelun teemoista ja teemoihin liittyvistä esimerkkikysymyksistä sekä arvion haastattelun kestosta. 

Tämän tutkielman aineistoa ei käytetä muihin tarkoituksiin ja koko aineisto on suojattu niin, että 

asiattomat eivät pääse siihen käsiksi. Tutkimustuloksista kirjoitetaan neutraalisti. Vastaajilta ei kysytty 

suoria tunnistetietoja kuten osoitetta, tarkkaa syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Vastaajista tiedetään 

nimi, syntymävuosi, sähköpostiosoite ja ikä sekä muita taustatietoja, jotka eivät ole suoria 

tunnistetietoja. 

 

Tässä tutkielmassa internetiä käytettiin sähköpostihaastattelujen toteuttamiseen. Yhtä lukuun ottamatta 

kaikki tutkielman vastaajat ottivat itse yhteyttä tutkielman tekijään, jolloin saatiin vastaajien 

sähköpostiosoitteet. Tämä oli vastaajien suostumus osallistua tutkimukseen, joten erillisiä 

tutkimuslupia ei tarvittu. Sähköisessä aineistonkeruussa tunnistetietoja olivat vastaajien 

sähköpostiosoite, kirjoittaen annetut tunnisteelliset tiedot ja sähköpostiviestin mukana tuleva 

otsikkotieto. Vastaajien sähköpostiviestit tulostettiin ja tallennettiin muistitikulle, mutta sähköpostista 

ne poistettiin vasta tutkimuksen valmistuttua. Voidaan sanoa, että tutkimuksessa on huolehdittu 

eettisten lähtökohtien noudattamisesta. 
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6. TULOKSET 

 

6.1 Tulosten esittämisen tavasta 

 

Tutkielman tulokset esitetään kolmessa osassa siten, että ensimmäisessä osassa kuvataan saksalaisten 

ja suomalaisten opiskelijoiden kokemuksia oman osaamisen tunnistamisesta digitaalisen portfolion 

avulla. Tarkoitus on luoda kokonaiskäsitys portfolioprosessista ja digitaalisesta portfoliosta oman 

osaamisen tunnistamisen välineenä. Tulokset esitetään pääsääntöisesti teemahaastattelujen teemojen 

mukaisessa järjestyksessä, myös saksalaisten opiskelijoiden kohdalla, sillä sähköpostihaastattelujen 

peruskysymykset muodostettiin teemahaastattelujen kysymyksistä.  

 

Toisessa osassa vertaillaan kahta erilaista saksalaista ja suomalaista tapausta keskenään. Yhtä 

saksalaista tapausta verrataan vastaavaan suomalaiseen tapaukseen ennalta määriteltyjen kriteerien 

perusteella. Kriteerit nousivat haastatteluaineistolle tehdystä aineistolähtöisestä sisällönanalyysista. 

Vastaavasti edellisestä tapauksesta selvästi erottuvaa saksalaista ja suomalaista tapausta verrataan 

keskenään. Vertailun tarkoitus on tuoda esiin tapausten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. 

 

Kolmannessa osassa esitellään yksi saksalaisen ja yksi suomalaisen opiskelijan tekemä digitaalinen 

portfolio, joita vertaillaan toisiinsa. Digitaalisten portfolioiden sisällysluetteloista esitetään kuvat, 

joiden avulla kuvataan niiden rakenne. Tämän jälkeen digitaalisia portfolioita vertaillaan toisiinsa ja 

etsitään niiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Vertailun tavoitteena on syventää opiskelijoilta saatua 

tietoa ja löytää vastauksia edellä esitettyihin tutkimustuloksiin. Kun kaikki kolme tulososiota on käyty 

läpi, esitetään lopuksi yhteenveto tutkimuksen tuloksista. 
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6.2 Digitaalinen portfolio oman osaamisen tunnistamisen työkaluna 

 

6.2.1 Saksalaiset korkeakouluopiskelijat 

 

Saksalaisten opiskelijoiden itsensä asettamat tavoitteet digitaalisen portfolion työstämisen prosessille 

olivat määrällisesti vähäiset. Opiskelija saattoi asettaa tavoitteekseen, että hän oppii työskentelemään 

“online”, oppii dokumentoimaan ryhmän työskentelyä tai oppii työskentelemään uusien 

oppimisteknologioiden parissa. Opiskelijan tavoite saattoi olla myös: ”My goal was to document all the 

steps we have taken.” (sähköpostihaastattelu 2). Pääsääntöisesti opiskelijoiden tavoitteena oli vastata 

ulkoapäin asetettuihin tavoitteisiin. Opiskelijoiden tavoitteena saattoi olla ylipäätään digitaalisen 

portfolion tekeminen ja siten kurssin läpäiseminen sekä korkea arvosana: “My premier goal was to 

complete the portfolio to pass the course.” (sähköpostihaastattelu 3). Näissä vastauksissa korostui 

portfolion mekaaninen kokoaminen. 

 

Siitä huolimatta, että kurssilla tehtiin paljon ryhmätöitä, saksalaiset opiskelijat kokivat, että 

digitaalisessa portfoliossa saattoi korostaa ja tuoda esiin oman osaamisensa alueita. Ensimmäiseksi 

opiskelijat saattoivat tuoda portfolioissaan esille kirjoitustaitoaan ja tiedon esittämistaitojaan. 

Opiskelijat kertoivat osaavansa tehdä huolellisesti laadittuja dokumentteja, dokumentoida prosesseja, 

tehdä esityksiä ja yhdistää erilaista informaatiota uudeksi kokonaisuudeksi: “I tried also to highlight my 

competence of crosslinking that I tried to connect different informaation to build a whole.” 

(sähköpostihaastattelu 4). Toiseksi opiskelijat korostivat portfolioissaan työskentelytaitojaan, jolloin 

opiskelija toi esiin esimerkiksi luovuuttaan, vastuullisuuttaan, idearikkauttaan ja aktiivisuuttaan: “For 

me it is very important to emphasize that I dealt creatively, seriously and responsibly with every 

request.” (sähköpostihaastattelu 3).  

 

Kolmanneksi saksalaiset opiskelijat korostivat reflektiotaitojaan. Digitaalisessa portfoliossa tuotiin 

esiin, että opiskelija osaa reflektoida: “I tried to show the teachers that I am able to reflect the texts 

they gave us and that I understood them.” (sähköpostihaastattelu 4).. Määrällisesti eniten vastauksissa 

korostettiin kirjoittamis- ja tiedon esittämistapoihin liittyvää osaamista. Aineistosta erottui yhden 

vastaajan kommentti, jonka mukaan: “I didn’t have the chance to “highlight” any of them since 
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identical things were required from each of the participants and since a lot was prepared in 

teamwork.” (sähköpostihaastattelu 1). 

 

Vastauksia kysymykseen, miksi opiskelijat korostivat portfolioissaan juuri näitä tiettyjä osaamisensa 

alueita, oli aineistossa määrällisesti vähän. Vastauksia tähän kysymykseen kiteyttää hyvin yhden 

opiskelijan vastaus: “Sorry, I don’t know.” (sähköpostihaastattelu 1). Tämä on ymmärrettävissä sitä 

taustaa vasten, että oman osaamisen tunnistaminen ei ollut digitaalisen portfolion työstämisen tavoite, 

jolloin omaa osaamista ei ole välttämättä juurikaan reflektoitu tai tietoisesti tuotu portfoliossa esille. 

Yksi opiskelija kuitenkin korosti portfoliossaan sellaista osaamista, jota hän tiesi omaavansa jo 

entuudestaan. Opiskelija oli saanut aiemmin positiivista palautetta kirjoitustaidostaan, joten hän korosti 

myös digitaalisessa portfoliossa taitoaan kirjoittaa huolellisesti laadittuja dokumentteja. Toinen 

opiskelija toi esille sellaista osaamistaan, josta voi olla hyötyä työelämässä.  

 

Digitaalisen portfolion työstäminen ei auttanut saksalaisia opiskelijoita tunnistamaan omaa 

osaamistaan. Opiskelijat korostivat hyvin voimakkaasti, että digitaalinen portfolio ei tukenut oman 

osaamisen tunnistamista tai se ei auttanut tuomaan esille uusia osaamisalueita, sillä opiskelija saattoi 

olla jo tietoinen omasta osaamisestaan. Opiskelijat kokivat digitaalisen portfolion pakollisena osana 

kurssia, jolloin portfolio työstettiin valmiiksi mekaanisesti ja se toimi vain keinona päästä kurssista 

läpi. Vaikka digitaalinen portfolio ei tukenut opiskelijoita tunnistamaan omaa osaamistaan, opiskelijat 

kokivat portfolioprosessin viimeisen vaiheen eli palasten kokoamisen yhteen olleen tärkeä: ”The 

important phase for me was the end. The ”putting together” all parts. You looked at the parts and 

thought of them again.” (sähköpostihaastattelu 4). Reflektion seurauksena voi nähdä omat 

oppimistapansa ja työnsä lopputulokset. Määrällisesti eniten aineistossa korostettiin sitä, että 

digitaalinen portfolio ei tukenut opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan tai että se oli vain 

pakollinen osa kurssia. Vain kaksi opiskelijaa kertoi portfolioprosessin viimeisen vaiheen olleen 

merkittävä. 

 

Vaikka digitaalisen portfolion työstäminen ei auttanut opiskelijoita tunnistamaan omaa osaamistaan, 

saksalaiset opiskelijat kokivat digitaalisen portfolion työstämisen prosessin olleen heille 

merkityksellinen useilla eri tavoilla. Ensimmäiseksi opiskelijat kokivat erilaisten taitojen, kuten 

itsearviointitaitojen sekä tiimityö- ja kommunikaatiotaitojen vahvistuneen. Toiseksi tietoisuus omasta 
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osaamisesta lisääntyi. Opiskelija saattoi todeta, että nyt hän tietää osaavansa työskennellä verkossa, 

”online”. Määrällisesti eniten opiskelijat korostivat sitä, että opiskelumotivaatio ja itseluottamus 

vahvistuivat. Kurssin tavoitteen saavuttaminen eli portfolion kokoaminen vahvisti itseluottamusta. 

Myös opiskelumotivaatio saattoi kasvaa kun opiskelija näki työnsä tulokset: ”I collected the different 

parts of the portfolio in the whole semester and at the end I put them all together. It was my learning 

process and I saw what I did this semester. This gave me a lot of motivation.” (sähköpostihaastattelu 

4). 

 

Digitaalisen portfolion työstämisen prosessissa oli runsaasti sen tekemistä vaikeuttaneita seikkoja. Yksi 

opiskelija kritisoi hyvin voimakkaasti digitaalista portfoliota työskentelymuotona. Ensinnäkin 

portfolion kokoaminen vei liikaa aikaa ja toiseksi se oli monimutkainen. Opiskelijan mukaan on 

järjetöntä dokumentoida jokainen lukukauden aikana otettu askel. Toisaalta tehtävien kokoaminen 

yhteen on liian helppoa ja kaikki opiskelijat saavat saman arvosanan. Edellisen kritiikin lisäksi 

aineistosta löytyi digitaalisen portfolion työstämistä vaikeuttaneita tekijöitä. Digitaalisen portfolion 

työstämistä vaikeuttivat tekniset ongelmat, ryhmätöiden määrä ja vaatimusten epäselvyys. Nämä tekijät 

estivät opiskelijaa rakentamaan oman portfolion.  

 

Saksalaiset opiskelijat kokivat teknisten ongelmien vaikeuttaneen digitaalisen portfolion työstämistä. 

Tätä selitettiin sillä, että dokumenttien lataaminen vei liikaa aikaa ja esimerkiksi keskustelualueelle 

lähetetyt viestit piti liittää osaksi portfoliota klikkaamalla viestin vieressä ollutta symbolia. Toisaalta 

kahden opiskelijan mukaan digitaalista portfoliota oli helppoa käyttää. Digitaalisen portfolion tehtävät 

olivat valmiina portfoliossa, joten ainoa mitä piti tehdä, oli valita oikea dokumentti ja yhdistää se 

oikean tehtävän kohdalle. Verkko-oppimisalusta Olatissa on vaikea liikkua paikasta toiseen ja löytää 

nopeasti jotakin tiettyä sivua, mutta toisaalta Olatissa on monia hyödyllisiä ominaisuuksia, esimerkiksi 

mahdollisuus ladata tekstiä ja audio-visuaalisista materiaalia, kuten videoita ja keskustella muiden 

käyttäjien kanssa.  

 

Teknisten ongelmien lisäksi saksalaiset opiskelijat kokivat, että ryhmätöissä ei ole mahdollisuutta 

tuoda esille omaa osuutta ja osaamista. Tehtävät eivät aina olleet tarpeeksi selvästi laadittuja ja 

digitaaliselle portfoliolle asetetut vaatimukset jäivät epäselviksi. Kurssin tehtävät muuttuivat ajan 

myötä: ”In the end we had many more extra tasks than we thought we would have.” 
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(sähköpostihaastattelu 3). Edellisen opiskelijan mukaan yhden tehtävän piti alun perin olla kirjallinen 

dokumentti, mutta kurssin lopussa se muuttuikin videoksi, jota taas saattoi kokonsa vuoksi olla vaikea 

ladata portfolioon. Digitaalinen portfolio piti myös toimittaa opettajille painettuna versiona, joten 

yliopistoa arvosteltiin siitä, että digitaaliseen portfolioon ei panosteta tarpeeksi. Yksi opiskelija jäi 

kaipaamaan sekä oman ryhmän että muiden ryhmien työskentelyn reflektiota, jolle ei kurssilla 

juurikaan ollut aikaa. Reflektio ja palautteen antaminen sekä saaminen olisi ollut tärkeätä 

portfolioprosessille. Seuraava opiskelija kiteyttää oman yksilöllisen portfolion rakentamista estäneet 

tekijät yhteen osuvasti: Technical problems, conflicting requests, unsure tutors and many tasks for 

groups complicated the process of constructing one individual portfolio (sähköpostihaastattelu 3). 

Aineistosta oli joko suoraan tai epäsuoraan luettavissa opiskelijoiden toive oman yksilöllisen portfolion 

rakentamisesta.  

 

Verkko-oppimisalustat ja verkko-opiskelu ovat saksalaisille opiskelijoille tuttuja, sillä verkko-

oppimisalustoja käytetään kursseilla paljon. Kahdelle opiskelijalle kolmesta jatkokysymyksiin 

vastanneesta tämä oli ensimmäinen digitaalinen portfolio. Toinen heistä korosti kokemuksen olleen 

mielekäs, sillä portfolion työstäminen ei aiheuttanut samanlaista painetta kuin tenttiin lukeminen. 

Kolmen jatkokysymyksiin vastanneen opiskelijan asenteet verkko-opiskelua ja verkko-oppimisalustoja 

kohtaan olivat pääosin myönteiset. Opiskelijat korostivat työn ja opiskelun asettamia vaatimuksia. 

Muuttuva yhteiskunta edellyttää verkko-oppimisen hallitsemista. Verkko-oppiminen on mahdollisuus 

vaihtaa materiaaleja ja keskustella muiden kanssa. Yksilön tulee kyetä käyttämään verkkoa hyödyksi 

työssä ja opinnoissa, ja tätä varten tarvitaan virtuaalisia kompetensseja. Opiskelijoiden kokemukset 

verkko-opiskelusta ja verkko-oppimisalustoista ovat hyviä. Useiden verkko-oppimisalustojen 

hallitseminen lisää teknistä kompetenssia, mutta: ”On the other hand I’m a little bit stressed out by 

checking five different platforms every day.” (sähköpostihaastattelu 5).  

6.2.2 Suomalaiset korkeakouluopiskelijat 

 

Myöskään suomalaiset opiskelijat eivät asettaneet digitaaliselle portfoliolleen tavoitteita. Ainoa 

aineistosta löytynyt tavoite oli portfolion tekemiselle itse asetettu toiminnallinen tavoite. Tällä 

opiskelijat tarkoittivat sitä, että portfoliota alettiin työstää heti ja sitä tehtiin säännöllisesti koko ajan. 

Yhden opiskelijan tavoite oli saada portfolio tehtyä: “Mun toive oli lähinnä että mä vaan saan sen 
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tehtyä, et mä en itse siis antanut sille periaatteessa mitään odotuksia tai et se vaan oli semmoinen juttu 

mikä tarvi tehdä.” (haastateltava 3). Toinenkaan opiskelija ei asettanut portfoliolleen tavoitteita, sillä 

hän koki esimerkiksi portfolion sisältämät osa-alueet ylhäältä päin annettuina, joten: ”Siihen ei ehkä 

tullu sellaista omaa prosessia tehtyä että mitä siltä haluaa, et ei ainakaan etukäteen, sanotaanko näin 

mulla ei ollut hirveesti tavoitteita tai käsityksiä.” (haastateltava 4).  

 

Suomalaiset opiskelijat korostivat kahta portfoliotyöskenlyn aloittamisessa käytettyä keinoa. 

Ensimmäiseksi kurssin virallinen portfolion ohjeistus toimi portfoliotyöskentelyn aloittamisen apuna. 

Ohjeessa kerrottiin mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään. Näin ollen opiskelija saattoi katsoa 

ohjetta ja “Etsin sieltä periaatteessa vaatimukset mitä portfoliossa täytyy olla ja sitten mä vaan kirjoitin 

sinne otsikoita mitä sinne täytyy tulla ja lähdin sit sitä kautta, lähinnä katoin just eka että mitä sinne 

täytyy tulla, kokonaisuuden, ja lähdin sit siitä rakentaan sitä. (haastateltava 3). Opiskelija muodosti 

karkean rungon, jonka mukaisesti hän alkoi koota portfoliota ja lisäsi runkoon myöhemmin 

yksityiskohtaisempia otsikoita. Toiseksi opiskelijat korostivat portfoliotyöskentelyn omatoimista ja 

järjestelmällistä tekemistä. Tämä oli myös opiskelijoiden asettama tavoite eli portfoliota aletaan tehdä 

heti ja järjestelmällisesti koko lukuvuoden ajan. Opiskelijoille kerrottiin opettajan pedagogisten 

opintojen alussa, että digitaalinen portfolio on väline, jonka avulla voi tunnistaa omaa osaamistaan. 

Opiskelijoille kerrottiin portfoliotyöskentelystä ja portfolion hyödyistä sekä korostettiin sitä, että ”Siinä 

vois sitä omaa osaamistaan tuoda esiin ihan niin kuin työnhakua vastaavissa tarkoituksissa.” 

(haastateltava 3). 

 

Suomalaiset opiskelijat käyttivät kahta eri keinoa tunnistaakseen omaa osaamistaan. Ensimmäinen 

näistä on reflektoiminen, sillä opettajan pedagogisten opintojen sisältämät tehtävät edellyttivät 

opiskelijoilta runsaasti reflektiota. Yksi opiskelija korosti tässä erityisesti reflektoimista kirjoittamalla: 

“Mun mielestä kirjoittaminen on mahtava tapa reflektoida, että se ei ollu mulle, se ei tuottanu mitään 

vaikeuksia, että ehkä enemmänkin koki sen just hyödylliseksi ja pysty heittäytymään siihen.” 

(haastateltava 2). Myös toinen haastateltava kertoi olevansa tottunut reflektoija. Toinen keino tunnistaa 

omaa osaamista oli palautteen saaminen. Palautetta saatiin sekä kurssin opettajalta että niiltä 

opiskelijoilta, joita opiskelijat opettivat opetusharjoittelussa. Palautteen saaminen johtaa edelleen 

reflektioon.  
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Suomalaiset opiskelijat kokivat opettajan pedagogissa opinnoissa olleen useita tekijöitä, jotka ohjasivat 

ja auttoivat heitä tunnistamaan omaa osaamistaan. Näistä tekijöistä ensimmäinen on kurssin 

opetusmenetelmät. Kurssin opetusmenetelmät olivat monipuoliset, sillä niihin kuului esimerkiksi 

keskusteluja, erilaisia tehtäviä ja draaman käyttöä opetuksessa. Tarkat ja strukturoidut tehtävät 

palvelivat yhden opiskelijan oppimista: “Strukturoidut tehtävät mitä meil oli, ne oli tosi tarkkoja mutta 

ne oli tosi hyviäkin koska niissä oli monestikin sellaisia kysymyslistoja ja pohdi näitä asioita ja, et siinä 

mielessä et se antoi ehkä eväitä just sille omalle ajattelulle ja samalla sitä mietti omatoimisestikin.” 

(haastateltava 2). Myös digitaalisen portfolion rakenne ja opintojen aikana käydyt keskustelut ohjasivat 

opiskelijoita tunnistamaan omaa osaamistaan. Keskusteluihin kuuluivat opettajan kanssa käyty 

arviointikeskustelu ja opintojen aikana käydyt reflektointiin perustuvat keskustelut. Toiseksi opiskelijat 

korostivat sitä, että vastuu oman osaamisen tunnistamisesta jäi omalle itselle: ”Kyllä se varmaan 

loppupeleissä jäi varmaan niin kuin jokaisen ihmisen omalle kontolle miten sen kukin näkee ja kokee ja 

haluaa miten syvällisesti tehdä.” (haastateltava 4).  

 

Vain yksi opiskelija kertoi oman osaamisen tunnistamisen liittyneen opintojen sisältämiin vaiheisiin. 

Opiskelija erotti toisistaan syksyn ja kevään omiksi vaiheikseen siten, että syksyllä hän teki 

opetuksenseurannat ja keväällä varsinaiset opetusharjoittelut. Nämä vaiheet edellyttivät erilaista 

reflektiota. Opetuksenseurannoissa opiskelija reflektoi osaamistaan suhteessa siihen, mitä ja miten hän 

on aiemmin opettanut. Keväällä opetusharjoittelujen aikana reflektoiminen oli mielessä koko ajan, sillä 

omaa opetusta piti todella miettiä. Harjoittelujen jälkeen, opetustyössä ollessaan opiskelija taas 

suhteutti reflektionsa aikaan ennen opettajan pedagogisia opintoja. Toiselle opiskelijalle oman 

osaamisen tunnistamisen prosessi eteni kirjoittamalla auki kokemuksia. Etenkin loppuvaiheessa, kun 

opiskelija kokosi yksittäisistä raporteista kokonaisuuden ja esimerkiksi suunnitteli oppimispäiväkirjan 

tiivistelmän, hän koki tehneensä synteesin. 

 

Suomalaiset opiskelijat toivat portfolioissaan eniten esille opettajuuteen kasvamistaan. Opiskelijat 

korostivat opettajana kehittymistä sekä opettajan identiteetin kasvua ja kehitystä ja toivat osaamistaan 

esille esimerkiksi tuntisuunnitelmien muodossa: “Mä halusin nostaa sen tuntisuunnitelman (esille) 

koska se on selkeästi semmoinen et siinä näkee sen mun oman omimman osaamisen.” (haastateltava 

1). Suomalaiset opiskelijat eivät tuoneet portfolioissaan esille konkreettisia taitoja, vaan taitoaan 

reflektoida. Opettajan pedagogisten opintojen tehtävät perustuvat suurelta osiin reflektioon, joten sen 
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korostaminen myös portfoliossa on luontevaa.  

 

Suomalaisille opiskelijoille oman osaamisen tunnistaminen merkitsi sitä, että he tulivat tietoisiksi 

omista vahvuuksistaan ja kehittymisen tarpeistaan. Opiskelija saattoi huomata, että: ”Oon huomannu 

ehkä senkin itsessäni että vähän niin kuin luontevampi on semmoisessa kahden keskisessä kun 

semmoisessa ison porukan kanssa et semmostakin tavallaan tajunnu.” (haastateltava 2). Toiseksi 

opiskelijan tuleva ammattikuva ja siihen liittyvät opinnot selkeytyivät. Yksi opiskelija kertoi 

seuraavasti: ”Mä niin kun huomasin että mua kiinnostaa ehkä enemmän hallinnolliset tehtävät, että tää 

anto siihen suuntaa.” (haastateltava 2). Voidaan sanoa, että oman osaamisen tunnistaminen merkitsi 

opiskelijoille tietoisuuden lisääntymistä omasta osaamisesta. Oman osaamisen tunnistaminen on hieno 

tunne, joka lisää itseluottamusta ja itsetuntemusta. 

 

Oman osaamisen tunnistaminen työstämällä digitaalinen portfolio oli kokemus, joka herätti 

opiskelijoissa sekä negatiivisia että positiivisia ajatuksia ja tunteita. Yksi opiskelija koki 

portfoliotyöskentelyn alussa turhautumista ja lamaantumista suuren työmäärän alla, ja suhtautui 

digitaaliseen portfolioon muutenkin skeptisesti. Hän ei kokenut digitaalisen portfolion työstämistä 

teknisesti vaikeana asiana, joten se ei vaikuttanut hänen suhtautumiseensa. Toisessa opiskelijassa 

työskentely portfolion parissa herätti aluksi vastarintaa:  

 

“Ensi alkuun jonkun asteista vastarintaa siinä mielessä että ajattelin että onhan se iso homma tehdä, 

työläs, että oli vähän semmosta että onko tämä nyt ihan välttämätöntä sen asian omaksumisen 

kannalta, että olisko sen saman voinut tehdä siinä ryhmässä suullisesti. Jotenkin kun piti opetella 

kuitenkin uusi systeemi niin kyllä siinä varmaan tyypillinen reaktio ihmisellä sellainen 

muutosvastarinta että eikö tätä olisi voinut hoitaa ihan normidokumentteina ja näin että tota kyllä se 

oli vähän negatiivinen se suhtautuminen just sen ajankäytönkin osalta.” (haastateltava 4). 

 

Molempien kanta kuitenkin muuttui työskentelyn edetessä, ja portfolion koettiin olevan hyvä asia 

kaikin puolin. Etenkin portfolion käytön teknisen puolen oppiminen muutti edellä siteeratun opiskelijan 

suhtautumista, jolloin digitaalisen portfolion työstäminen muuttui työelämänkin kannalta tarpeelliseksi 

taidoksi. Kaksi muuta suomalaista opiskelijaa suhtautui digitaaliseen portfolioon alunperinkin 

innostuneesti. Molemmille reflektoiminen kirjoittamalla oli helppoa ja luonteenomaista. Opiskelijoista 
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oli hienoa huomata löytävänsä itsestään kehitettäviä kohteita, mutta myös valmiuksia toimia opettajana 

ja käyttää siihen liittyvää teoriaosaamista. Opiskelijat kuitenkin toivovat portfolioon avoimempaa 

rakennetta, joka sallii opiskelijan omat ratkaisut ja painotukset sekä portfoliokeskustelua muiden 

opiskelijoiden kanssa. 

 

Digitaalisen portfolion työstämisen prosessissa oli sekä hyviä että huonoja puolia. Hyviksi puoliksi 

suomalaiset opiskelijat kokivat sen, että reflektioihin voi palata myöhemmin, sillä ne ovat tallessa 

portfolion lisäksi omalla tietokoneella. Myös verkko-oppimisalustan avoimuus koettiin hyvänä 

puolena, sillä opiskelijat saattoivat jakaa portfolioitaan ryhmän sisällä. Tämä tukee ryhmäoppimista. 

Mainintoja huonoista puolista tuli määrällisesti enemmän kuin mainintoja hyvistä puolista. Suomalaiset 

opiskelijat eivät kokeneet juurikaan teknisiä ongelmia ja esimerkiksi digitaalisen portfolion 

yksinkertaisuus saattoi olla huono puoli. Ajankäyttö oli toinen ongelmia aiheuttanut tekijä, sillä 

portfolion työstäminen vei paljon aikaa. Kolmanneksi huonoja puolia olivat omaan motivaatioon ja 

portfolion tehtäviin liittyvät ongelmat. Oman motivaation tulisi olla tarpeeksi korkea, jotta portfolion 

tekemisestä hyötyisi parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelijat saattoivat kokea ajoittaista 

epävarmuutta portfolion tehtävien määrästä ja vaatimuksista. Yksi opiskelija kuvailee portfolion 

työstämiseen liittyneitä ongelmia seuraavasti: 

 

”Vähän ehkä ylhäältä annettu niin kun että jos oli ollu enemmän pelivaraa tehdä siitä vielä enemmän 

oman näkösensä niin oisko se kannustanu alussa et nyt tuli kumminkin aika selkeästi että nämä ja 

nämä ja nämä palikat on oltava ja sitten just se että kun siihen menee joka tapauksessa paljon aikaa 

sitten että onko ne kaikki osa-alueet mitä siihen nyt laitettiin niin onko ne oleellisia että jos sieltä olis 

jotain jätetty vähän pois ja käsitelty muulla tavalla niin oisko löytynyt vielä enemmän tavallaan 

motivaatiota ja niin kuin näkökulmaa ja panostusta siihen ydin alueeseen mikä siinä oli ehkä 

oleellisinta kuitenkin se oma kehittyminen ja oppiminen siinä opettajuudessa sen talven aikana.” 

(haastateltava 4). 
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6.3 Tapauksien vertailut 

 

6.3.1 “Se oli sellainen pakollinen juttu, joka vaan piti tehdä” 

 

Saksalainen opiskelija on 24-vuotias nainen, joka opiskelee maisteriopintojen ensimmäistä vuotta 

elinikäisen oppimisen ja mediakasvatuksen koulutusohjelmassa. Maisteriopintoihin ei kuulu 

sivuainetta. Kandidaatintutkinnon hän suoritti kolmessa vuodessa toisessa yliopistossa pääaineena 

kasvatustiede ja talouskasvatus. Sivuaineena hänellä oli yleinen historia ja teknologian historia. 

Suomalainen opiskelija on 25-vuotias nainen, jonka pääaine on kasvatustiede elinikäisen oppimisen ja 

kasvatuksen koulutusohjelmassa. Kulunut vuosi oli hänen viides vuotensa yliopistossa. Sivuaineina 

hänellä on filosofia, taidehistoria ja psykologia. Hän aloittaa gradun tekemisen ensi syksynä, joten hän 

on saksalaiseen opiskelijaan verrattuna pidemmällä opinnoissaan. 

 

Saksalaisen opiskelijan digitaalinen portfolio sisältää esimerkiksi suunnitelman uudeksi 

luokkahuoneeksi, asiantuntijahaastattelua varten laadittujen kysymysten listan ja 

asiantuntijahaastattelun tulokset. Saksalaisen opiskelijan tärkein tavoite oli saada portfolio tehtyä, jotta 

hän läpäisee kurssin. Suomalaisen opiskelijan digitaalinen portfolio koostuu oppimispäiväkirjan 

tiivistelmästä, opetushistoriasta ja -filosofiasta, opetusharjoittelujen materiaaleista, opetuksen 

seurantojen materiaaleista sekä useista kirjallisista tehtävistä, jotka käsittelivät esimerkiksi 

vertaisohjausta, verkkotuutorointia, omaa opettajana kasvamista ja harjoittelukokemuksia. Myös 

suomalainen opiskelija asetti tavoitteekseen portfolion tekemisen valmiiksi.  

 

Opiskelijoiden portfoliot eroavat sisältönsä suhteen siten, että saksalaisen opiskelijan portfolio 

käsittelee asiantuntijuutta mediakasvatuksen kentällä ja sen tehtävät tehtiin pääosin ryhmätyönä. 

Tehtävät eivät juurikaan edellyttäneet opiskelijoilta reflektiota. Portfoliota koottiin marraskuun ja 

maaliskuun välisenä aikana. Suomalaisen opiskelijan portfolio liittyy opettajan pedagogisiin opintoihin. 

Portfolion tehtävät tehtiin lähes yksinomaan yksilötöinä ja ne edellyttivät opiskelijalta jatkuvaa 

reflektiota. Portfoliota koottiin koko lukuvuoden ajan, mutta käytännössä suomalaisen opiskelijan 

portfoliotyöskentely painottui loppukevääseen.  
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Molemmat opiskelijat asettivat tavoitteekseen saada portfolion valmiiksi. Saksassa oman osaamisen 

tunnistaminen ei ollut digitaalisen portfolion työstämisen tarkoitus, vaan pääasiallinen tavoite oli oppia 

työskentelemään uusien oppimisteknologioiden parissa. Digitaalinen portfolio toimi kurssilla 

opiskelijoiden tuotteliaisuuden ja tehtävien keräämisen, lataamisen ja dokumentoimisen välineenä. Sitä 

ei käytetty omien aiheiden tai ajatusten esille tuomiseen. Tämä näkyy myös saksalaisen opiskelijan 

vastauksissa, sillä hän korosti portfolion saamista valmiiksi ja tässä tarvittavan teknisen osaamisen 

merkitystä.  

 

Suomessa digitaalisen portfolion tarkoitus oli koota opiskellut asiat yhteen ja reflektoida opittua. Kuten 

Saksassa, myös Suomessa tavoitteena oli oppia käyttämään verkko-oppimisalustan toimintoja 

digitaalisen portfolion osalta. Yksi tavoite oli myös portfolion rakentaminen koko opiskeluvuoden ajan 

prosessimaisesti, jolloin prosessi muodostuu läpinäkyväksi. Portfolio tukee opettajaksi kasvua ja oman 

edistymisen itsearviointia. Suomessa portfoliota ei siis käytetty ainoastaan tehtävien keräämisen ja 

dokumentoimisen välineenä, vaan omien ajatusten ja oppimisen esille tuomiseen. Myös Suomessa 

opiskelija asetti tavoitteekseen portfolion saamisen valmiiksi.  

 

Saksalainen opiskelija korosti digitaalisessa portfoliossaan useita oman osaamisensa alueita, kuten 

idearikkautta, vastuullisuutta, luovuutta, ryhmätyötaitoja, sitoutumista opintoihin sekä kykyä tehdä 

tehtäviä ja “lämmetä” erilaisille tehtäville. Oman osaamisen tunnistamista digitaalinen portfolio ei 

kuitenkaan tukenut: “Sorry, but completing the portfolio didn’t help me in any way to recognize my 

competencies. It was more a formal part for passing the course.” Portfolion työstäminen lisäsi teknistä 

osaamista, mutta se ei auttanut tunnistamaan omaa osaamista. Suomalainen opiskelija toi portfoliossaan 

esille opettajana kehittymistään ja sitä, mitä hän oppi opetustunneista: ”Aika paljon toin esille 

esimerkiks sitä mitä opin niissä opetustunneissa, ja mitä uutta ne niin kuin toi ja mitä uutta mä oon 

siellä oppinut ja missä mä koen olevani nyt huomattavasti parempi kuin vaikka silloin (ennen opettajan 

pedagogisia opintoja)”. Digitaalisen portfolion työstäminen ei auttanut myöskään suomalaista 

opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan: ”Se ehkä vaan kokos silleen et mitä oli tehny vuoden 

aikana, et mä oon edelleen vähän skeptinen sen suhteen”.  

 

Molemmat opiskelijat toivat portfolioissaan esille sellaisia oman osaamisensa alueita, jotka liittyivät 

kurssien ja opintojen sisältöihin. Suomalaisen opiskelijan esille tuotu osaaminen liittyi opettajana 
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kehittymiseen ja opettajan pedagogisten opintojen aikana opittuun. Saksalainen opiskelija toi esille 

erilaisia taitoja ja osaamisalueita, esimerkiksi ryhmätyötaitoja, joita kurssin aikana tehdyt ryhmätyöt 

häneltä edellyttivät. Digitaalinen portfolio ei auttanut kumpaakaan opiskelijaa tunnistamaan omaa 

osaamistaan. Portfolioprosessi merkitsi saksalaiselle opiskelijalle kahta asiaa. Ensinnäkin se lisäsi 

saksalaisen opiskelijan itseluottamusta, sillä: “I was finally very proud for aiming the course goal 

(=completing the portfolio)”. Itseluottamuksen lisääntymisen lisäksi portfolioprosessi lisäsi kykyä 

toimia ryhmässä ja kykyä kommunikoida muiden kanssa. Suomalainen opiskelija ei tuonut esille 

portfolioprosessin merkityksiä. Hänelle portfolion työstäminen aiheutti turhautumista ja lamaantumista 

suuren työmäärän alla, joka kuitenkin väheni prosessin loppua kohden tehtävien vähentyessä. 

Portfolioon tulee orientoitua ja oman motivaation tulee olla tarpeeksi suuri, jotta portfoliosta hyötyisi 

riittävästi. Hänelle portfolio oli: ”Kasa tunteita tai semmoinen että mitä vuosi piti sisällään ja sit siinä 

on se mun portfolio”.  

 

Tapausten vertailu tuo esille tapausten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Yhteistä tapauksille on ensinnäkin 

se, että kummallekaan opiskelijalle oman osaamisen tunnistaminen ei ollut tavoite, vaan tavoitteena oli 

tehdä portfolio, sillä se oli pakollinen osa Asiantuntijuus mediakasvatuksessa -kurssia ja opettajan 

pedagogisia opintoja. Toiseksi yhteistä on se, että opiskelijat eivät tunnistaneet omaa osaamistaan 

digitaalisen portfolion avulla. Kolmanneksi tapauksia yhdistää se, että omaa osaamista voitiin kuitenkin 

tuoda esille digitaalisessa portfoliossa. Esille tuotu osaaminen liittyi saksalaisella opiskelijalla 

konkreettisiin taitoihin ja suomalaisella opiskelijalla opettajaksi kasvamiseen. Tämä on myös 

ensimmäinen tapauksia erottava tekijä. Toiseksi tapaukset erosivat toisistaan digitaalisten portfolioiden 

virallisten tavoitteiden ja portfolion tehtävien määrän ja tehtävätyyppien suhteen. Saksalaiselle 

opiskelijalle portfolioprosessilla oli merkitystä, mutta suomalainen opiskelija ei tuonut näitä 

merkityksiä esiin. 

 

6.3.2 “Kyllä se auttoi, nimenomaan kaikki reflektoivat jutut ehdottomasti” 

 

Saksalainen opiskelija on 24-vuotias mies, joka opiskelee maisteriopintojen ensimmäistä vuotta 

elinikäisen oppimisen ja mediakasvatuksen koulutusohjelmassa. Hänen kandidaatintutkintonsa koostuu 

medialukutaidon ja musiikin teorian ja analyysin opinnoista. Kulunut vuosi oli hänen neljäs vuotensa 
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yliopistossa. Suomalainen opiskelija on 24-vuotias nainen, jonka pääaine on kasvatustiede elinikäisen 

oppimisen ja kasvatuksen koulutusohjelmassa. Kulunut vuosi oli viides vuosi yliopistossa. Sivuaineina 

hänellä on psykologia, mediakasvatus ja sosiaalipsykologia. Opiskelija tekee parhaillaan gradua, eikä 

muita opintoja ole juurikaan jäljellä. Myös hän on pidemmällä opinnoissaan kuin saksalainen 

opiskelija. 

 

Saksalaisen opiskelijan digitaalinen portfolio sisältää esimerkiksi videoesittelyn itsestä, esityksiä eri 

aiheista, keskustelualueen viestejä ja useita kirjallisia dokumentteja, joita kirjoitettiin koko kurssin ajan. 

Suomalaisen opiskelijan digitaalinen portfolio koostuu oppimispäiväkirjan tiivistelmästä ja 

dokumenteista, joissa hän on pohtinut esimerkiksi opetusfilosofiaansa ja opetushistoriaansa. 

Digitaalisesta portfoliosta löytyvät harjoitteludokumentit eli tuntisuunnitelmat, tuntimateriaalit ja 

jokaisen pidetyn opetustunnin jälkeen kirjoitettu reflektiopaperi. Portfolio sisältää myös reflektiopaperit 

opetuksenseurannoista ja verkkotutorina toimimisesta. Portfolioiden erot ovat tässä samat kuin 

aiemmassa vertailussakin. 

 

Syyt portfolioiden käytölle ja niille asetetut viralliset tavoitteet ovat myös samat kuin aiempien 

tapausten vertailussa. Saksalaisen opiskelijan tavoite oli saada portfolio tehtyä siten, että se sisältää 

kaikki vaaditut tehtävät. Saksassa opiskelijoita ei erityisesti rohkaistu tai ohjattu yksilölliseen oman 

osaamisen tunnistamiseen digitaalisen portfolion avulla, joten on luonnollista, että myöskään 

opiskelijat eivät asettaneet portfolioilleen tällaista tavoitetta. Suomalainen opiskelija asetti 

tavoitteekseen, että hän aloittaa digitaalisen portfolion työstämisen heti ja kokoaa portfoliotaan koko 

lukuvuoden ajan. Suomalainen opiskelija oli tietoinen siitä, että portfolion avulla voi harjoitella oman 

osaamisen tunnistamista, mutta ei asettanut sitä varsinaiseksi tavoitteekseen. Hänen kokemustensa 

mukaan opiskelijoita ohjattiin tunnistamaan omaa osaamistaan strukturoitujen tehtävien, keskustelujen 

ja monipuolisten opetusmenetelmien avulla.  

 

Saksalainen opiskelija korosti portfoliossaan sisäistäneensä, ymmärtäneensä ja kykenevänsä 

reflektoimaan kurssilla käsiteltyjä tekstejä. Tämän lisäksi hän toi esille taitoaan yhdistää tietoa yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Suomalainen opiskelija korosti taitoaan reflektoida, esimerkiksi opettajuutta ja 

tulevaa ammattikuvansa. Hän toi esille myös saaneensa opintojen aikana varmuutta opetustaitoon ja 

esiintymiseen. Erilaisten taitojen korostamisen lisäksi molemmat opiskelijat korostivat taitoaan 
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reflektoida, vaikka Saksassa opiskelijoilta sitä ei juuri vaadittukaan. 

 

Saksalaiselle opiskelijalle digitaalisen portfolion työstämisen tärkein vaihe oman osaamisen 

tunnistamisen kannalta oli prosessin viimeinen vaihe eli osien kokoaminen yhteen. Tällöin hän 

reflektoi portfolion tehtäviä ja myös omaa työskentelyään kurssin aikana vielä kerran. Portfolioprosessi 

eli tehtävien tekeminen pitkin kurssia ja niiden kokoaminen lopussa yhteen merkitsi saksalaiselle 

opiskelijalle oppimisprosessia, jonka seurauksena hän näki työskentelynsä tulokset. Prosessi antoi 

hänelle paljon motivaatiota.  

 

Myös suomalainen opiskelija huomasi portfolioprosessissa vaiheita, jotka liittyivät opettajan 

pedagogisten opintojen rakenteeseen ja tehtäviin. Vaiheita olivat opetuksen seurannat syksyllä, 

opetusharjoittelut kevättalvella ja opintojen loppupuoli keväällä. Kaikkiin näihin vaiheisiin liittyi 

omanlaisensa reflektio. Suomalainen opiskelija koki, että digitaalisen portfolion työstäminen auttoi 

häntä tunnistamaan omaa osaamistaan. Tässä prosessissa reflektiota vaatineet tehtävät olivat tärkein 

keino, jonka avulla suomalainen opiskelija tunnisti omaa osaamistaan. Oman osaamisen tunnistaminen 

merkitsi suomalaiselle opiskelijalle sitä, että hänen tuleva ammattikuvansa selkiytyi. Hän tunnisti omia 

vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan.  

 

Molemmat opiskelijat tunnistivat omaa osaamistaan erityisesti reflektion avulla. Suomalainen 

opiskelija huomasi portfolioprosessissa useita eri vaiheita, jotka liittyivät opettajan pedagogisten 

opintojen sisältöihin ja rakenteeseen. Toisaalta myös saksalainen opiskelija korosti tehneensä tehtäviä 

koko kurssin ajan. Reflektio ei siis ole välttämättä liittynyt vain kurssin loppuvaiheeseen, vaikka hän 

sitä korostikin. Oman osaamisen tunnistamisen merkityksissä oli myös eroja. Suomalaiselle 

opiskelijalle merkitys liittyi enemmän oman osaamisen kohteiden tiedostamiseen, kun taas saksalaiselle 

merkitys liittyi oppimisprosessin näkemiseen ja motivaation lisääntymiseen. 

 

Nämä tapaukset eroavat toisistaan ensinnäkin portfolion virallisten tavoitteiden ja porfolion tehtävien 

määrän ja tehtävätyyppien suhteen. Portfolion tavoitteet ovat toinen tapauksia erottava tekijä. 

Saksalaisen opiskelijan tavoite oli tehdä portfolio ohjeiden mukaisesti ja suomalaisen tavoite oli 

portfolion työstäminen säännöllisesti. Kolmanneksi tapaukset erosivat oman osaamisen tunnistamisen 

merkitysten suhteen. Saksalaiselle opiskelijalle merkitys liittyi oppimisprosessin näkemiseen ja 
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motivaation lisääntymiseen, kun taas suomalainen opiskelija tiedosti oman osaamistaan ja kehittymisen 

kohteitaan paremmin. Yhteistä tapauksille oli se, että ensinnäkin molemmat opiskelijat toivat 

portfolioissaan esille taitoaan reflektoida. Toiseksi reflektio oli keskeinen keino tunnistaa omaa 

osaamistaan. Kolmanneksi digitaalisen portfolion työstäminen auttoi heitä tunnistamaan omaa 

osaamistaan ja molemmat myös huomasivat portfolioprosessissa merkityksellisiä vaiheita. 

Saksalaiselle opiskelijalle portfolioprosessin viimeinen vaihe oli merkittävä. Suomalainen opiskelija 

tunnisti useita vaiheita, jotka liittyivät opettajan pedagogisten opintojen vaiheisiin. Kukin vaihe 

edellytti erilaista reflektiota.  

 

6.4 Esimerkkiportfolioiden vertailua 

 

6.4.1 Digitaalisten portfolioiden esittely 

 

Seuraavaksi esitellään yhden saksalaisen ja yhden suomalaisen opiskelijan tekemä digitaalinen 

portfolio. Portfolioiden sisältöjä kuvataan niiden sisällysluettelojen avulla (Kuvat 1, 2 ja 3). Ensin 

esitellään saksalaisen opiskelijan työstämä digitaalinen portfolio ja sitten suomalaisen opiskelijan 

tekemä portfolio. Suomalaisen opiskelijan digitaalisen portfolion sisällysluettelo esitetään kahdessa 

osassa sen pituudesta johtuen. 
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Kuva 1. Saksalaisen opiskelijan digitaalisen portfolion sisällysluettelo 

 

Saksalaisen opiskelijan digitaalisen portfolion ensimmäinen tehtävä oli virtuaalinen videoesittely 

itsestä. Opiskelija kertoo englanniksi itsestään, harrastuksistaan ja odotuksistaan kurssille 40 sekunnin 

pituisessa videossa. Toinen tehtävä oli miellekartta asiantuntijuudesta ja se tehtiin ryhmätyönä 

MindMeister-miellekarttasovelluksessa. Kolmas tehtävä käsitteli haastatteluoppaan kehittämistä 

asiantuntijahaastatteluja varten, josta opiskelijat keskustelivat ryhmien omilla keskustelualueilla. 

Opiskelija oli linkittänyt tähän tehtävään yhden keskustelualueelle lähettämänsä viestin.  

 

Neljännessä tehtävässä opiskelija linkitti yhden keskustelualueelle lähettämänsä viestin sosiaaliseen 

vaihtoon liittyvistä aiheista. Keskustelualueella saksalaiset opiskelijat keskustelivat kurssille 

osallistuneiden suomalaisopiskelijoiden kanssa heitä kiinnostavista aiheista. Viidennessä tehtävässä 

opiskelijat esittelivät asiantuntijahaastattelunsa tuloksia power point-esityksen muodossa. Saksalaisen 

opiskelijan loppureflektio puuttuu digitaalisesta portfoliosta. Portfolion viimeiset tehtävät ovat kolmen 

sivun pituinen ryhmätyö, jossa opiskelijat ovat tehneet suunnitelman opettamisesta ja oppimisesta 

korkeakoulussa digitaalisen median avulla ja yksilötyönä tehty kolmen sivun pituinen tiivistelmä 

tieteellisestä artikkelista.  

 

Kuvissa 2 ja 3 esitellään suomalaisen opiskelijan työstämän digitaalisen portfolion sisällysluettelo. 
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Opiskelijan portfoliokansio  

Oppimispäiväkirjan tiivistelmä  

Opetushistoria  

Opetusfilosofia  

Orientaatiotehtävä  

bell hooks  

Tehtävän opetushistoria ja -filosofia filosofinen osuus  

Ajatuksia ryhmästä ja ohjaamisesta 

OPETTAJAHARJOITTELU  

Opetustunnit  

Kooste opetustunneista/kokonaissuunnitelma  

Pohdinta opetustunneista  

Tavastia  

Tavastia/päiväkoti Hämeenlinna  

Tavastia/ryhmis Iittala  

Tavastia/dementiaosasto Riihimäki 

Tuntisuunnitelma  

28.10.2011 Kriisityö HAMK  

Reflektio 28.10 

Materiaalit 28.10  

11.11.2011 Sosiaalipedagoginen sosiaalityö HAMK  

Reflektio11.11. 

25.11.Sosiaalipedagoginen sosiaalityö HAMK  

Reflektio 

9.12.Sosiaalipedagoginen sosiaalityö HAMK  

Reflektio 9.12. 

29.2.-8.3. Yhteisöhoito HAMK  

Reflektio 1.3.2011  

Reflektio 7.3.2011 

Vertaisohjaus  

Verkkotutorointi  

Seminaarit 

Kuva 2. Suomalaisen opiskelijan digitaalisen portfolion sisällysluettelo 

 

https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Pian%20portfoliokansio
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Oppmisp%C3%A4iv%C3%A4kirjan%20tiivistelm%C3%A4
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Opetushistoria
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Opetusfilosofia
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Orientaatioteht%C3%A4v%C3%A4
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=bell%20hooks
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Teht%C3%A4v%C3%A4n%20opetushistoria%20ja%20-filosofia%20filosofinen%20osuus
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Ajatuksia%20ryhm%C3%A4st%C3%A4%20ja%20ohjaamisesta
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=OPETTAJAHARJOITTELU
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Opetustunnit
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Kooste%20opetustunneista/kokonaissuunnitelma
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Pohdinta%20opetustunneista
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Tavastia
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Tavastia/p%C3%A4iv%C3%A4koti%20H%C3%A4meenlinna
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Tavastia/ryhmis%20Iittala
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Tavastia/dementiaosasto%20Riihim%C3%A4ki
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Tuntisuunnitelma
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=28.10.2011%20Kriisity%C3%B6%20HAMK
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Reflektio%2028.10
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Materiaalit%2028.10
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=11.11.2011%20Sosiaalipedagoginen%20sosiaality%C3%B6%20HAMK
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Reflektio11.11.
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=25.11.Sosiaalipedagoginen%20sosiaality%C3%B6%20HAMK
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Reflektio
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=9.12.Sosiaalipedagoginen%20sosiaality%C3%B6%20HAMK
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Reflektio%209.12.
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=29.2.-8.3.%20Yhteis%C3%B6hoito%20HAMK
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Reflektio%201.3.2011
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Reflektio%207.3.2011
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Vertaisohjaus
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Verkkotutorointi
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OPETUKSEN SEURANNAT  

Kooste seurantojen reflektiosta  

Seurannat HAMK  

Seurannat TAMK  

23.11  

29.11 

Seurannat TaY  

Puheoppi  

Kasvatustiede 

Seurannat AIKK  

7.11  

8.11  

14.12  

24.1 

KIRJALLISET TEHTÄVÄT  

Opeprojektin tehtävät  

Tuntisuunnitelmat syksy ja kevät  

Materiaalia "opetushallituksen kurssista"  

Palaute kevään opetuksesta  

Ryhmän reflektiot tunneista  

Esseen reflektiot  

Oma  

Vertaisreflektio 

Omaan opettajana kasvuun liittyvät tehtävät  

Palaute ja arviointi koko opinnoista 

Poissaolojen ”paikkaustehtävät” 

Kuva 3. Suomalaisen opiskelijan digitaalisen portfolion sisällysluettelo 

 

Suomalaisen opiskelijan digitaalinen portfolio koostuu kuudesta osasta, joita ovat oppimispäiväkirjan 

tiivistelmä, opetushistoria ja -filosofia, opettajaharjoittelu, opetuksen seurannat ja kirjalliset tehtävät. 

Osioita ja niiden sisältämiä tehtäviä ei käydä tässä yksityiskohtaisesti läpi, sillä tehtävät ja niiden 

sisällöt selviävät sisällysluettelosta. Digitaalinen portfolio sisältää opiskelijan oman arvion mukaan 

lähes sata sivua tekstiä, joka perustuu vahvasti reflektioon ja omakohtaisiin pohdintoihin. Opiskelija 

kuvailee opettajan pedagogisten opintojen aikana näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa tarkasti. 

Hän analysoi, pohtii ja suhteuttaa kaiken omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa. Opiskelija asettaa 

itselleen tavoitteita, arvioi niiden toteutumista, esittää kehitys- ja parannusehdotuksia sekä listaa 

oppimiaan asioita pitkin koko portfoliota. Mukana on palautetta muilta opiskelijoilta sekä 

opiskelijoilta, joita hän on opetusharjoitteluissa opettanut. Suomalaisen opiskelijan digitaalinen 

portfolio koostuu lähes yksinomaan tekstiaineistosta. Siellä ei ole kuvia, miellekarttoja tai videoita.  

 

https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=OPETUKSEN%20SEURANNAT
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Kooste%20seurantojen%20reflektiosta
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Seurannat%20HAMK
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Seurannat%20TAMK
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=23.11
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=29.11
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Seurannat%20TaY
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Puheoppi
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Kasvatustiede
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Seurannat%20AIKK
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=7.11
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=8.11
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=14.12
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=24.1
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=KIRJALLISET%20TEHT%C3%84V%C3%84T
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Opeprojektin%20teht%C3%A4v%C3%A4t
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Tuntisuunnitelmat%20syksy%20ja%20kev%C3%A4t
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Materiaalia%20%22opetushallituksen%20kurssista%22
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Palaute%20kev%C3%A4%C3%A4n%20opetuksesta
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Ryhm%C3%A4n%20reflektiot%20tunneista
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Esseen%20reflektiot
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Oma
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Vertaisreflektio
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Omaan%20opettajana%20kasvuun%20liittyv%C3%A4t%20teht%C3%A4v%C3%A4t
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Palaute%20ja%20arviointi%20koko%20opinnoista
https://learning.uta.fi/mod/wiki/view.php?id=230943&page=Poissaolojen%20%E2%80%9Dpaikkausteht%C3%A4v%C3%A4t%E2%80%9D
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6.4.2 Digitaalisten portfolioiden vertailu 

 

Saksalaisen ja suomalaisen opiskelijan digitaaliset portfoliot eroavat toisistaan useilla eri tavoilla. 

Vertailun kriteerejä olivat portfolion laajuus, tehtävien sisällöt, tehtävien esitystavat ja opiskelijan oma 

panos portfolion rakenteessa. Portfoliot eroavat toisistaan ensinnäkin portfolion laajuuden suhteen. 

Suomalaisen opiskelijan portfolio on huomattavasti laajempi kuin saksalaisen opiskelijan ja se sisältää 

yksinomaan tekstiaineistoa, jota on opiskelijan arvion mukaan lähes sata sivua. Saksalaisen opiskelijan 

portfoliossa on tekstiä kuusi sivua, joista kolme sivua on tehty ryhmätyönä. Saksalaiset opiskelijat ovat 

voineet kirjoittaa kurssin aikana enemmänkin, mutta portfoliossa tekstiä on kuusi sivua. Muut 

saksalaisen opiskelijan tehtävät ovat laajuudeltaan suppeita, esimerkiksi keskustelualueen viestit tai 

power point-esitys. Toisaalta suppea tuotos ei kerro mitään siitä, mitä tehtävän tekeminen on 

opiskelijalta vaatinut tai mitä hän on oppinut. 

 

Toiseksi digitaaliset portfoliot eroavat toistaan tehtävien sisältöjen suhteen. Suomalaisen opiskelijan 

digitaalinen portfolio perustuu yksinomaan reflektiolle, kun taas saksalaisen opiskelijan portfoliossa 

sitä ei ole juuri lainkaan. Saksalaisen opiskelijan suunnitelma opettamisesta ja oppimisesta 

korkeakoulussa digitaalisen median avulla voi kuitenkin sisältää ryhmän yhteistä pohdintaa aiheesta, 

mutta koska dokumentti on kirjoitettu saksaksi, sitä ei voida tässä arvioida tarkemmin. Luonnollisesti 

portfoliot myös käsittelevät eri asioita siten, että suomalaisen opiskelijan portfolio rakentui opettajan 

pedagogisten opintojen ympärille ja saksalaisen opiskelijan portfolio käsitteli asiantuntijuutta 

mediakasvatuksessa. Suomalaisen opiskelijan portfoliosta löytyy asiantuntijatiedon lisäksi 

omakohtainen ja pohtiva ote. Saksalaisen opiskelijan portfoliosta puuttuu reflektoiva ote ja siinä 

painopiste on teoriatiedon käsittelyssä ja ryhmätöissä.  

 

Kolmanneksi portfoliot eroavat toisistaan tehtävien esitystapojen suhteen. Saksalaisen opiskelijan 

digitaalisen portfolion tehtävät ovat monipuolisempia kuin suomalaisen opiskelijan, sillä saksalaisen 

opiskelijan portfoliosta löytyy virtuaalinen videoesittely, power point-esitys, kirjallisia tehtäviä sekä 

miellekartta. Tehtäviä tehtiin niin ryhmässä kuin yksilötyönäkin. Suomalaisen opiskelijan portfolio 

koostui lähes yksinomaan tekstiaineistosta, eikä muita tiedon esittämistapoja, kuten kuvia tai videoita, 

käytetty. Suomalaisen opiskelijan portfolion tehtävät perustuivat pitkälti yksilötyöskentelyyn, mutta 

opettajan pedagogisssa opinnoissa tehtiin myös ryhmätöitä, kuten essee. Saksalaisen opiskelijan 
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portfolion tehtävien esitystavat ovat monipuolisempia kuin suomalaisen opiskelijan. 

 

Opiskelijan oma panos portfolion rakenteessa oli viimeinen vertailun kriteeri. Saksalaisella 

opiskelijalla ei ollut mahdollisuuksia vaikuttaa portfolionsa rakenteeseen, sillä digitaalisella portfoliolla 

oli valmis rakenne. Tällöin opiskelijan tehtäväksi jäi oikean dokumentin valitseminen oikeaan kohtaan. 

Suomessa Moodlen wiki-alustalla jokaisella opiskelijalla oli oma kansio, jonne opiskelija loi oman 

portfolionsa alusta loppuun. Suomalainen opiskelija etsi portfolion ohjeistuksesta (liite 6) portfolion 

osat ja otsikot, joiden ympärille hän rakensi hierarkkisen ja loogisen sisällysluettelon.  

 

6.5 Yhteenvetoa tutkielman tuloksista 

 

Kokoan seuraavaksi yhteen edellä esitetyt tutkimuksen tulokset, jotka perustuvat saksalaisten ja 

suomalaisten opiskelijoiden haastatteluihin, haastattelujen pohjalta tehtyihin tapausten vertailuihin ja 

kahden esimerkkiportfolion vertailuun. Taulukossa 1. kuvataan viiden kriteerin avulla miten 

digitaalinen portfolio tukee opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan. Kriteerit nousivat 

haastatteluaineistolle tehdystä aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä, mutta niiden muodostamisessa 

huomioitiin myös tutkielman tutkimuskysymys ja kolme apukysymystä. Näin ollen kriteerien avulla 

voidaan vastata tutkielman tutkimuskysymykseen ja apukysymyksiin. 

 

Taulukko 1. Digitaalinen portfolio oman osaamisen tunnistamisessa 

Kriteeri Saksa (5 vastaajaa) Suomi (4 vastaajaa) 

Opiskelijoiden asettamat 

tavoitteet portfoliolle 

1.) Itseasetettu tavoite 

2.) Ulkoapäin asetettu tavoite 

 

1.) Itseasetettu tavoite  

2.) Ei tavoitetta 

Portfoliossa esille tuodut oman 

osaamisen alueet 

1.) Kirjoitustaito ja tiedon 

esittämistaidot 

2.) Työskentelytaidot 

3.) Reflektiotaidot 

Opettajuuteen kasvaminen 
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Portfolioprosessin merkitys 

opiskelijalle 

1.) Erilaisten taitojen 

vahvistuminen 

2.) Tietoisuus omasta 

osaamisesta lisääntyi 

3.) Opiskelumotivaatio ja 

itseluottamus vahvistuivat 

Digitaalisen portfolion 

työstäminen tuki oman 

osaamisen tunnistamista, ks. 

oman osaamisen tunnistamisen 

merkitys 

Portfolioprosessin merkittävät 

vaiheet ja elementit oman 

osaamisen tunnistamisen 

kannalta 

Prosessin viimeinen vaihe eli 

osien kokoaminen yhteen 

1.) Reflektio 

2.) Palautteen saaminen ja 

keskustelut 

3.) Kurssin opetusmenetelmät, 

tarkat tehtävät ja portfolion 

rakenne 

Oman osaamisen 

tunnistamisen merkitys 

Digitaalisen portfolion 

työstäminen ei tukenut oman 

osaamisen tunnistamista, ks. 

portfolioprosessin merkitys 

opiskelijalle 

Tietoisuus omasta osaamisesta 

lisääntyi 

 

Sekä Saksassa että Suomessa opiskelijoiden itsensä asettamat tavoitteet digitaaliselle portfoliolle olivat 

vähäiset. Kaikki saksalaiset opiskelijat esittivät jonkin portfoliolleen asettaman tavoitteen, esimerkiksi 

oppia käyttämään uutta teknologiaa, mutta tavoitteena saattoi olla myös ulkoapäin asetettuihin 

vaatimuksiin vastaaminen, kuten kurssin suorittaminen ja hyvän arvosanan saaminen. Suomalaisilla 

opiskelijoilla tavoitetta ei ollut ollenkaan tai se koski portfolion työstämistä säännöllisesti lukuvuoden 

ajan. Saksalaiset opiskelijat toivat portfolioissaan esille konkreettista osaamista, kun taas suomalaiset 

opiskelijat toivat esille opettajuuteen kasvamista. Digitaalisen portfolion työstäminen ei tukenut 

saksalaisia opiskelijoita tunnistamaan omaa osaamistaan, mutta portfolioprosessi oli heille useilla eri 

tavoilla merkityksellinen. Tietoisuus omasta osaamisesta lisääntyi ja esimerkiksi itseluottamus 

vahvistui. Portfolioprosessin viimeisen vaiheen eli osien kokoamisen yhteen koettiin olleen tärkeä. 

Suomalaiset opiskelijat kokivat portfolion työstämisen tukeneen oman osaamisen tunnistamista. Oman 

osaamisen tunnistaminen merkitsi heille tietoisuuden lisääntymistä omasta osaamisesta. Suomalaisten 

opiskelijoiden portfolioprosessi sisälsi useita eri elementtejä, kuten reflektion ja kurssilla käytetyt 

monipuoliset opetusmenetelmät, jotka tukivat oman osaamisen tunnistamista.  
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Edellä esitettyihin tuloksiin haettiin selityksiä vertailemalla yhtä saksalaista ja yhtä suomalaista 

digitaalista portfoliota. Vertailun tavoitteena oli syventää opiskelijoilta haastattelemalla saatua tietoa. 

Digitaalisten portfolioiden sisällysluettelot analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla ja 

tästä analyysista nousivat myös vertailun kriteerit. Vertailun tulokset on esitetty taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Digitaalisten portfolioiden erot.  

Kriteeri Saksalainen portfolio Suomalainen portfolio 

Portfolion laajuus Tehtävien määrä suppea Tehtävien määrä laaja 

Tehtävien sisällöt Erilaisia yksilö- ja 

ryhmätöitä, ei juurikaan 

reflektiota 

Lähinnä reflektioon 

perustuvia yksilötehtäviä, 

myös ryhmätöitä 

Tehtävien esitystavat Eri mediamuodoin 

toteutettuja tehtäviä 

Ainoastaan tekstiaineistoa 

Opiskelijan oma panos 

portfolion rakenteessa 

Valmis rakenne Itse suunniteltu rakenne 

 

 

Esimerkkiportfolioiden vertailu osoittaa, että saksalaisen ja suomalaisen opiskelijan digitaaliset 

portfoliot erosivat toisistaan useilla eri tavoilla. Portfolioiden välillä ei juurikaan ollut yhtäläisyyksiä. 

Portfolioiden väliset erot kertovat niistä syistä, joiden takia saksalaiset opiskelijat eivät kokeneet 

digitaalisen portfolion tukeneen oman osaamisen tunnistamista ja vastaavasti niistä syistä, joiden takia 

suomalaiset opiskelijat kokivat digitaalisen portfolion tukeneen oman osaamisen tunnistamista. 

Suomessa digitaalisen portfolion käytön virallinen tavoite oli esimerkiksi reflektoida opittua. 

Digitaalinen portfolio tuki oman osaamisen tunnistamista Suomessa, sillä portfolio oli laaja, tehtävät 

edellyttivät omakohtaista reflektiota ja tehtävät tehtiin pääasiassa yksilötöinä. Tämän lisäksi opiskelijan 

oma panos portfolion rakenteessa oli suuri. Opiskelija suunnitteli portfolionsa sisällysluettelon, nimesi 

otsikot ja muodosti portfoliolleen mieleisensä rungon. Opiskelijat käyttivät suunnittelun apuna kurssin 

virallista portfolio-ohjetta, joka on esitetty liitteessä 6 (Liite 6). Suomessa portfolion tehtävät koostuivat 

lähes yksinomaan tekstiaineistosta, eikä eri mediamuodoin toteutettuja tehtäviä ollut tämän tutkielman 

puitteissa tarkastellussa portfoliossa.  
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Saksassa oman osaamisen tunnistaminen ei ollut digitaalisen portfolion käytön virallinen tavoite, eikä 

sitä vaadittu opiskelijoilta. Siksi Saksassa digitaalinen portfolio ei tukenut oman osaamisen 

tunnistamista, sillä portfolion tehtävät eivät edellyttäneet opiskelijoilta reflektiota ja portfolion rakenne 

annettiin valmiina. Opiskelijoiden tehtäväksi jäi oikean dokumentin valitseminen tietyn tehtävän 

kohdalle. Opiskelija ei siis voinut itse suunnitella portfolionsa sisällysluetteloa tai tehtävien esittämisen 

järjestystä. Saksassa portfolio oli laajuudeltaan suppea, ja siitä puuttui omakohtainen portfolion 

rakentamisen prosessi. Saksassa portfolion tehtäviä toteutettiin kuitenkin monipuolisesti, eri 

mediamuodoin, sillä mukana oli esimerkiksi virtuaalinen videoesittely itsestä ja 

miellekarttasovelluksessa tehty miellekartta.  

 

Digitaalisten portfolioiden vertailu osoittaa, että portfolioiden toteutus ja sisällöt vastasivat niille alun 

perin asetettuja tavoitteita. Saksassa portfolion käytön tavoite oli oppia työskentelemään uusien 

oppimisteknologioiden parissa ja sitä käytettiin opiskelijoiden tuotteliaisuuden ja tehtävien keräämisen, 

lataamisen ja dokumentoimisen välineenä. Suomessa yhtenä tavoitteena oli oppia käyttämään verkko-

oppimisalustan toimintoja digitaalisen portfolion osalta. Digitaalisen portfolion tarkoitus oli koota 

opiskellut asiat yhteen ja reflektoida opittua. Edellä mainitut tavoitteet toteutuivat sekä Saksassa että 

Suomessa, mutta Suomessa digitaalisen portfolion työstäminen tuki lisäksi oman osaamisen 

tunnistamista. 
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7. TUTKIELMAN JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

 

7.1 Tutkielman johtopäätökset 

 

Tämä tutkielma on laadullinen vertaileva tutkimus, jonka tavoite oli selvittää miten digitaalinen 

portfolio tukee korkeakouluopiskelijoita tunnistamaan omaa osaamistaan. Suomalaisten opiskelijoiden 

kokemuksia verrattiin saksalaisten opiskelijoiden kokemuksiin. Tutkielman vastaajia olivat viisi 

kasvatustieteen opiskelijaa Saksasta ja neljä kasvatustieteen opiskelijaa Suomesta. Saksalaisia 

opiskelijoita haastateltiin sähköpostitse siten, että viisi opiskelijaa vastasi peruskysymyksiin ja heistä 

kolme vastasi jatkokysymyksiin. Suomalaiset opiskelijat haastateltiin kasvotusten teemahaastatteluissa. 

Tutkielman tavoitteeseen pyrittiin ensinnäkin kuvaamalla saksalaisten ja suomalaisten opiskelijoiden 

kokemuksia digitaalisen portfolion työstämisen prosessista. Toiseksi Saksan ja Suomen välisiä eroja ja 

yhtäläisyyksiä selvitettiin vertailemalla kahta saksalaista ja kahta suomalaista tapausta toisiinsa. 

Kolmanneksi opiskelijoilta haastattelemalla saatuja tuloksia pyrittiin syventämään vertailemalla yhtä 

saksalaisen opiskelijan tekemää portfoliota suomalaisen opiskelijan tekemään portfolioon.  

 

Saksalaiset opiskelijat toivat portfolioissaan esille erilaisia taitoja, kuten taitoa reflektoida tai taitoa 

kirjoittaa. Esille tuodut oman osaamisen alueet eivät liittyneet niihin teemoihin, joita asiantuntijuus 

mediakasvatuksessa -kurssilla käsiteltiin. Digitaalinen portfolio ei tukenut saksalaisia opiskelijoita 

tunnistamaan omaa osaamistaan, joten portfolioprosessi ei juurikaan sisältänyt oman osaamisen 

tunnistamista tukeneita vaiheita tai elementtejä. Portfolioprosessi oli kuitenkin saksalaisille 

opiskelijoille merkityksellinen muilla tavoilla, esimerkiksi itseluottamus ja tietoisuus omasta 

osaamisesta lisääntyivät. Saksalaisen opiskelijan esimerkkkiportfolio oli laajuudeltaan suppea, eikä sen 

sisältämissä tehtävissä edellytetty juurikaan reflektiota. Opiskelijan oma panos portfolion rakenteeseen 

oli vähäinen, mutta portfolion tehtäviä oli toteutettu monipuolisesti eri median keinoin.  

 

Suomalaisten opiskelijoiden esille tuotu osaaminen liittyi opettajuuteen kasvamiseen, ja oli siten 

vahvasti sidoksissa opettajan pedagogisiin opintoihin. Suomalaiset opiskelijat kokivat digitaalisen 

portfolion tukeneen oman osaamisen tunnistamista. Reflektiota edellyttäneet tehtävät, palautteen 
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saaminen ja monipuoliset opetusmenetelmät tukivat oman osaamisen tunnistamista. Oman osaamisen 

tunnistaminen merkitsi suomalaisille opiskelijoille tietoisuuden lisääntymistä omasta osaamisesta. 

Suomalaisen opiskelijan tekemä digitaalinen portfolio oli laaja ja sen tehtävät edellyttivät omakohtaista 

reflektiota. Tehtävät koostuivat pääosin tekstiaineistosta ja opiskelija saattoi itse suunnitella 

esimerkiksi portfolionsa rakenteen ja otsikoinnit. 

 

Tässä tutkielmassa yksilön osaamisen ymmärrettiin koostuvan tiedoista, taidoista, kokemuksista, 

verkostoista ja kontakteista, asenteesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista (Otala 2008). 

Saksalaiset opiskelijat toivat portfolioissaan esille lähinnä tietoja ja taitoja, ja suomalaiset opiskelijat 

toivat esille edellisten lisäksi kokemuksia, asenteita ja henkilökohtaisia ominaisuuksia. Digitaalinen 

portfolio ymmärrettiin esittelynä, jossa sen tekijä voi kuvata omaa osaamistaan, saavutuksiaan, 

persoonallisuuttaan ja ammatillista kasvuaan. Portfolio on väline, joka edistää oppimista ja ammatillista 

kasvua ja toimii sillanrakentajana koulutuksen ja työelämän välillä. (Huotari, Lepänjuuri & Niskanen 

2007.) Tämä tutkielman puitteissa tehdyt digitaaliset portfoliot eivät toimineet linkkinä koulutuksen ja 

työelämän välillä, sillä ne tehtiin osana formaalia koulutusta. Saksalaiset opiskelijat kuvasivat 

portfolioissaan lähinnä omaa osaamistaan ja saavutuksiaan, jotka liittyivät asiantuntijuus 

mediakasvatuksessa -kurssin sisältöihin ja tehtäviin. Suomalaiset opiskelijat kuvasivat portfolioissaan 

omaa osaamistaan, saavutuksiaan opettajan pedagogisten opintojen aikana, persoonallisuuttaan ja 

ammatillista kasvuaan. Aineiston perusteella voidaan sanoa, että digitaalisen portfolion työstäminen 

myös tuki suomalaisten opiskelijoiden ammatillista kasvua, sillä portfolioissa esille tuotu osaaminen 

liittyi opettajuuteen kasvamiseen. 

 

Saksalaisten ja suomalaisten opiskelijoiden kokemusten perusteella voidaan sanoa, että 

portfolioprosessin kolme vaihetta eivät täysin toteutuneet tässä tutkielmassa tarkastelluissa 

digitaalisissa portfolioissa. Portfolioprosessin ensimmäisessä vaiheessa on keskeistä tavoitteenasettelu 

ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman rakentaminen (Kankaanranta & Kaisto 2005). Portfolion 

laatija valikoi ja asettaa itselleen tavoitteet sekä valikoi ja suunnittelee tavoitteisiin sopivat 

opiskelutehtävät ja työtavat (Linnakylä 1994). Portfolion tulisi myös koostua sellaisista opiskelu- ja 

työtehtävistä, jotka edustavat monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti tekijänsä tietoja ja osaamista, ja 

jotka hän on itse portfolioonsa valikoinut ja arvioinut (Kankaanranta ja Linnakylä 1999b).  
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Selkeä tavoitteiden asettaminen puuttui sekä saksalaisilta että suomalaisilta opiskelijoilta. Tavoitteisiin 

sopivien opiskeludokumenttien valitsemisesta ei voida tämän tutkielman puitteissa puhua, sillä 

opiskelijat tekivät portfolion tehtävät osana asiantuntijuus mediakasvatuksessa -kurssia ja opettajan 

pedagogisia opintoja. Etenkin Saksassa korostui ulkoapäin asetettuihin tavoitteisiin vastaaminen ja 

portfolio koettiin pakollisena osana kurssia. Saksalaisten opiskelijoiden kohdalla pääasiaksi nousivat 

tehtävien tekeminen ja loppuunsaattaminen. Korhonen (2007) käytti väitöstutkimuksessaan edellisestä 

oppimiseen orientoitumisesta nimitystä sopeuttava orientaatiomalli, joten tulos on samantyyppinen 

kuin Korhosen saama tulos. Suomessa opiskelijat eivät asettaneet tavoitteita ja alussa 

portfoliotyöskentelyä kohtaan saatettiin tuntea vastarintaa, lamaantumista ja turhautumista. Nämä 

tunteet kuitenkin vähenivät työskentelyn edetessä ja portfolio koettiin hyvänä ja työelämänkin kannalta 

tarpeellisena asiana. Tulos on samantyyppinen kuin Kaiston (2004) tulos, jonka mukaan opiskelijat 

kokivat portfolion palvelevan ulkoista tarkoitusta opintojen alussa, mutta opintojen edetessä he 

muodostivat itselleen käsityksen siitä, mikä portfolio on ja miten se palvelee heidän opettajuutensa 

kehitystä.  

 

Portfolioprosessin toisessa vaiheessa portfolion sisällöksi kerätään ja talletetaan opiskeludokumentteja. 

Tätä kaikki tutkielman vastaajat luonnollisesti tekivät, mutta eivät suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin 

vaan suhteessa kurssin tai opintojen virallisiin tavoitteisiin. Lopuksi portfoliotyöskentelyä syvennetään 

käymällä läpi aineistoa, valikoimalla tärkeimmät dokumentit ja pohtimalla niiden merkitystä. 

(Kankaanranta & Kaisto 2005.) Portfolion laadinnassa itsearviointi onkin keskeisintä (Linnakylä 1994). 

Edelliset portfolioprosessin viimeisen vaiheen kriteerit eivät toteutuneet saksalaisten opiskelijoiden 

kohdalla. Portfolioprosessin viimeinen vaihe oli heille tärkeä ja siihen saattoi kuulua reflektiota ja 

itsearviointia, vaikka niitä ei portfolion tehtävissä tuotukaan esiin. Suomalaisilla opiskelijoilla reflektio 

oli mukana koko opettajan pedagogisten opintojen ajan, mutta heidänkään kohdallaan ei voida puhua 

tärkeimpien dokumenttien valitsemisesta. Suomalaisilla opiskelijoilla itsearviointi ja reflektio olivat 

kuitenkin keskeisessä roolissa koko opintojen ajan. 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelluissa digitaalisissa portfolioissa toteutui lähinnä oppimisen yksilöllinen 

ulottuvuus, vaikka etenkin saksalaiset opiskelijat tekivät portfolion tehtäviä ryhmätöinä. Myös 

Suomessa opiskelijat tekivät ryhmätöitä opettajan pedagogisten opintojen aikana ja niistä raportoitiin 

digitaalisessa portfoliossa. Portfoliotyöskentelyn yhteisöllinen ulottuvuus jäi kuitenkin puuttumaan 
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siten, että saksalaiset ja suomalaiset opiskelijat eivät juurikaan saaneet toisiltaan palautetta ja ideoita 

oman portfolionsa suhteen. Digitaaliseen portfolioon liittyvä kokemusten jakaminen, keskustelu ja 

tuotosten arviointi jäivät puutteelliseksi. (Kankaanranta & Kaisto 2005.) Suomalaiset opiskelijat 

kuitenkin keskustelivat portfoliostaan opettajan kanssa ja Saksassa kurssin viimeisellä tapaamiskerralla 

keskusteltiin kurssista ja digitaalisesta portfoliosta. 

 

Kuten aiemmin todettiin, portfolio edustaa yleensä pitkähkön opiskelujakson työtä ja sen tuloksia, 

mutta portfolio voi olla myös yhden kurssin mittainen (Linnakylä 1994). Suomalaiset opiskelijat 

tekivät digitaalista portfoliotaan yhden lukuvuoden ajan ja saksalaiset opiskelijat yhden kurssin ajan. 

Saksalaisten opiskelijoiden työstämä digitaalinen portfolio on lähimpänä näyteportfoliota, sillä sen 

sisällön määrittelee yleensä ulkopuolinen taho ja sen avulla tavoitellaan esimerkiksi kurssisuoritusta. 

Mukana on myös arviointiportfolion elementtejä, sillä siinä korostuu tulos ja aikaansaannos. 

Suomalaisten opiskelijoiden työstämä digitaalinen portfolio on vaikeammin luokiteltavissa, sillä siinä 

on merkkejä näyte-, arviointi- ja prosessiportfoliosta. Prosessiportfolio kuvaa tekijänsä kasvua ja 

oppimista ja siihen kuuluu reflektio ja itsearviointi. Prosessiportfolio tehdään itseä varten ja siihen 

sisältyy tekijän monimuotoinen ja rikas kokemusmaailma, joka tuli hyvin esille suomalaisen 

opiskelijan tekemästä portfoliosta, jonka sisältöä esiteltiin tässä tutkielmassa. (Niikko 2000.) 

Tutkimustulosten perusteella suomalaisten opiskelijoiden tekemä prosessiportfolio on käyttökelpoinen 

väline oman osaamisen tunnistamiseksi. 

 

Saksalaisten opiskelijoiden digitaalisessa portfoliossa hyödynnettiin tehokkaammin esimerkiksi 

videoita ja miellekarttasovelluksia. Tämä on yksi digitaalisen portfolion etu paperiseen portfolioon 

verrattuna. Digitaalista portfolioa työstäessä on mahdollisuus kehittää tietoteknistä osaamista (Pylkkä 

2009). Suomalaisten opiskelijoiden portfolio tekstipohjaisine aineistoineen oli perinteisempi, vaikkakin 

digitaalisessa muodossa oleva portfolio. Aineiston perusteella voidaan sanoa, että opiskelijat 

molemmissa maissa kokivat teknisen osaamisen lisääntyneen, vaikka sekä Saksassa että Suomessa 

opiskelijat kokivat teknisiä ongelmia digitaalisen portfolion rakentamisessa. Tässä tutkielmassa ei ole 

kuitenkaan keskitytty portfolion tekniseen toteutukseen ja teknisiin ongelmiin. On selvää, että käytetyn 

tekniikan tulee sopia käyttöyhteyteen ja tukea digitaalisen portfolion rakentamista. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että digitaalinen portfolio sopii käytettäväksi opettajan 
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pedagogissa opinnoissa. Dokumentoimalla toimintaa, työskentelyä ja oppimista opettajan pedagogisten 

opintojen aikana suomalaiset opiskelijat tekivät näkyväksi työskentelyprosesseja, oppimisen ja 

opintojen monipuolisuutta ja opettajuuden kehittymistä (Linnakylä ja Kankaanranta 1999). Suomalaiset 

opiskelijat toivat portfolioissaan esille erityisesti opettajuuteen kasvamistaan. Voidaan sanoa, että 

digitaalinen portfolio osana tieto- ja viestintätekniikkaa tuki asiantuntijuuden kehittymistä 

suomalaisessa korkeakoulutuksessa (Hakkarainen & Järvelä 1999). Digitaalisen portfolion käyttäminen 

osana yksittäistä ja ajallisesti lyhyttä kurssia näyttäisi vaativan huolellisen suunnitelman siitä, miksi 

digitaalista portfoliota käytetään ja miten sitä käytetään, jotta sille asetetut tavoitteet toteutuvat. 

Digitaalisen portfolion käyttäminen opiskeludokumenttien kokoamisen ja lataamisen välineenä ei sovi 

yhteen portfoliotyöskentelyn periaatteiden kanssa. Aineiston perusteella näin tapahtui Saksassa. 

 

Tämän tutkielman perusteella voidaan sanoa, että digitaalinen portfolio ei tue oman osaamisen 

tunnistamista, jos oman osaamisen tunnistaminen ei ole portfolion työstämisen tavoite eikä opiskelija 

pääse tuomaan omia ajatuksiaan ja aiheitaan esille. Aineiston perusteella näyttäisi siltä, että opiskelija 

ei aseta portfoliolleen tavoitteita, ellei siihen kannusteta. Oman osaamisen tunnistamisen tulisi olla 

portfolion virallinen tavoite, jotta opiskelijat orientoituvat portfolion työstämiseen tavoitteena oman 

osaamisen tunnistaminen. Oman osaamisen tunnistamista ei tapahdu, jos portfolion tehtävissä ei 

edellytetä reflektiota tai jos portfolion rakenne annetaan valmiina. Mikäli digitaalisen portfolion 

työstäminen ei tue oman osaamisen tunnistamista, voi opiskelija silti tuoda portfoliossaan esiin oman 

osaamisensa alueita. Opiskelija voi myös kokea portfolioprosessin olleen merkittävä. Tutkielma 

vahvistaa käsitystä siitä, että portfoliota käyttäminen pelkkänä instrumenttina saattaa rapistaa ja 

muuttaa portfolion digitaaliseksi kansioksi, jota täytetään usein epäolennaisilla dokumenteilla ilman 

takuuta oppimisesta (Awouters, Bongaerts ja Schrooten 2007, 101).  

 

Edellisestä voidaan johtaa onnistuneelle digitaalisen portfolion työstämisen prosessille useita 

kriteereitä. Digitaalisen portfolion työstäminen voi tukea oman osaamisen tunnistamista, jos portfolion 

tavoitteena on oman oppimisen ja osaamisen tunnistaminen ja jos portfolion tehtävät tukevat oppimista, 

reflektiota ja oman osaamisen tunnistamista. Oman osaamisen tunnistaminen edellyttää myös, että 

opiskelijaa ohjataan, tuetaan ja kannustetaan tunnistamaan omaa osaamistaan ja opiskelijaa ohjataan 

asettamaan portfoliotyöskentelylle omat tavoitteet ja seuraamaan niiden toteutumista. Opiskelijan tulee 

olla tietoinen esimerkiksi siitä miksi he työstävät portfolion sekä portfoliotyöskentelyn luonteesta, sillä 
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portfolion työstäminen vaatii paljon motivaatiota (Tosh, Light, Fleming & Haywood). Digitaalisen 

portfolion esittelyyn kannattaa käyttää aikaa, sillä se voi aiheuttaa esimerkiksi vastustusta (Awouters, 

Bongaerts ja Schrooten 2007, 101).  

 

7.2 Suuntaviivoja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi Euroopassa 

 

Osaamisen tunnistamista ei ole vielä juurikaan tutkittu korkeakoulutuksen alueella (Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu 2010). Myöskään tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä 

portfoliotyöskentelyssä ei ole toistaiseksi juurikaan tutkittu (Kankaanranta & Kaisto 2005). Tässä 

kohdin tieteellisen tutkimuksen kentällä on selvä aukko. Jatkotutkimuskohteita on useita, etenkin siitä 

syystä, että osaamisen tunnistamista voidaan tarkastella yksilön, koulutuksen, työelämän ja 

yhteiskunnan näkökulmista (Huotari, Lepänjuuri & Niskanen 2007, 90). Tässä tutkielmassa on 

keskitytty yksilön eli opiskelijan näkökulmaan. Sitä on siis lähtökohtaisesti pidetty arvokkaampana 

kuin osaamisen tunnistamisen tarkastelemista koulutuksen, työelämän tai yhteiskunnan näkökulmista, 

mutta kaikkien niiden tutkiminen on luonnollisesti tärkeätä. Toisaalta yksilön näkökulman 

tarkasteleminen tässä tutkielmassa on tuonut tietoa myös tieto- ja viestintätekniikan käytöstä osana 

saksalaista ja suomalaista korkeakoulutusta, joten tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää 

korkeakoulutuksessa. Tutkielman tuloksia ei voida kuitenkaan yleistää koskemaan laajemmin 

saksalaista tai suomalaista korkeakoulutusta. 

 

Tämä on tärkeä aihe tutkimuksen kannalta, sillä oman osaamisen tunnistamista edellyttävät esimerkiksi 

eurooppalaiset muuttuvat työmarkkinat ja elinikäinen oppiminen. Kukaan ei voi tietää tulevaisuuden 

tarpeita ja vaatimuksia, joten elinikäisen oppimisen valmiuksien kehittäminen on tärkeää (Tynjälä 

2003). Oman osaamisen tunnistaminen on yksi elinikäisen oppimisen valmiuksista. Tämän tutkielman 

perusteella voidaan sanoa, että saksalaista ja suomalaista korkeakoulutusta on kehitettävä siten, että 

opiskelijoita tuetaan tunnistamaan omaa osaamistaan heti opintojen alusta alkaen. Opiskelijoille tulee 

tarjota riittävästi välineitä, joiden avulla omaa osaamista voi tunnistaa. Tämä voitaisiin ymmärtää koko 

yhteiskunnan kannalta tarpeellisena panostuksena tulevaisuuteen, sillä työelämän muutokset näkyvät 

nopeimmin erityisesti niin sanotuilla generalistialoilla, joihin myös tämän tutkielman vastaajat 

lukeutuvat (Haapakorpi 2000). 
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Vähintään opintojen puoleen väliin ehtineiden kasvatustieteen opiskelijoiden haastatteleminen osoitti, 

että oman osaamisen tunnistaminen ja reflektoiminen on haastava aihe tutkimuksen kannalta. 

Vastaajien voi olla esimerkiksi vaikea eritellä mistä oman osaamisen tunnistaminen lopulta johtuu. 

Mikä lopulta johtuu digitaalisesta portfoliosta ja mikä ei? Yksi suurimpia tämän tutkielman herättämiä 

kysymyksiä koskeekin sitä, miten korkeakouluopiskelijat ylipäätään osaavat tunnistaa omaa 

osaamistaan ja kuinka paljon he siihen opintojensa aikana harjaantuvat. Aiheen haastavuudesta johtuen 

oman osaamisen tunnistamista voidaan tutkia mitä moninaisimmilla tavoilla. Haastattelujen ja 

sähköpostihaastattelujen lisäksi voitaisiin hyödyntää esimerkiksi ryhmähaastatteluja ja vapaamuotoisia 

kirjoitelmia.  

 

Vertaileva tutkimusote osoittautui tämän tutkielman kannalta toimivaksi, joten ei ole esteitä, miksi sitä 

ei voitaisi käyttää tutkimuksessa jatkossakin. Mikäli aineiston analyysi olisi rajoittunut vain 

opiskelijoiden kokemusten kuvauksiin ja taustatietojen selvittämiseen, olisi analyysi jäänyt 

pintapuoliseksi. Kahden saksalaisen ja kahden suomalaisen tapauksen vertailu sekä kahden portfolion 

vertailu toi analyysiin syvyyttä ja auttoi paljastamaan monia sellaisia asioita, jotka muuten olisivat 

jääneet huomaamatta. Vertailun tavoitteena oli lähestyä tutkimuskohdetta erojen ja yhtäläisyyksien 

kautta. Vertailu toi kuitenkin esiin lähinnä eroja, mutta myös joitakin yhtäläisyyksiä. Erityisesti kahden 

saksalaisen ja kahden suomalaisen tapauksen vertailu paljasti myös tapausten välisiä yhtäläisyyksiä. 

Erojen selvittäminen tuntui antavan tutkimuksen kohteena olleesta ilmiöstä enemmän käyttökelpoista 

tietoa. Erojen selvittäminen tuntui tässä tutkielmassa myös luontevammalta, sillä aihetta ei ole 

juurikaan tutkittu. Tämän aiheen jatkotutkimus voisi hyötyä sellaisesta vertailevasta tutkimuksesta, 

jossa vertaillaan opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia oman osaamisen tunnistamisesta digitaalisen 

portfolion avulla suomalaisissa korkeakouluissa. Tavoitteena olisi esimerkiksi hyvien käytäntöjen 

jakaminen ja tieteellisen tiedon lisääntyminen aiheesta Suomessa.  

 

Oman osaamisen tunnistaminen on otettava huomioon niin toisella kuin kolmannellakin 

koulutusasteella koko Euroopassa ja, etenkin niillä aloilla, joilla opiskelijat eivät valmistu suoraan 

tiettyyn ammattiin. Korkeakoulutuksen alueella opiskelijoita voisi palvella parhaiten sellaisen 

digitaalisen portfolion työstäminen, joka aloitetaan heti opintojen alussa ja sitä jatketaan opintojen 

päättymiseen asti. Tällöin portfolion tavoitteena ei tulisi olla opiskeludokumenttien kerääminen, vaan 
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omakohtaisen oppimisen ja osaamisen karttumisen kuvaaminen. Oppimista ja osaamista voi kertyä niin 

muodollisesta koulutuksesta kuin työelämästä ja harrastuksistakin. Opiskelijoiden työskentelyä tulisi 

kuitenkin jollakin lailla kontrolloida sekä ohjata, tukea ja kannustaa. Toisaalta korkeakoulujen 

opetushenkilökuntaa tulee kouluttaa oman osaamisen tunnistamiseen digitaalisen portfolion avulla, 

jotta portfoliotyöskentelyn kolme vaihetta toteutuvat. Toinen hyvä ja käyttökelpoinen vaihtoehto on 

tämän tutkielman testihaastateltavien suorittama digitaalinen porfolio -kurssi, jossa harjoiteltiin oman 

osaamisen tunnistamista ja työstettiin digitaalinen portfolio. Opiskelijoiden kokemukset olivat hyviä ja 

jatkotutkimuksen arvoisia.  

 

Tutkielma osoittaa, että tieto- ja viestintätekniikan käyttö ei automaattisesti johda hyviin 

oppimistuloksiin, sillä digitaalisen portfolion työstäminen ei auttanut saksalaisia opiskelijoita 

tunnistamaan omaa osaamistaan (Lindfors 2009.) Toisaalta tutkielman suomalaisten opiskelijoiden 

kokemukset antavat viitteitä siitä, että digitaalisella portfoliolla osana tieto- ja viestintätekniikkaa voi 

olla eri funktioita työvälineinä, intellektuaalisina partnereina ja valtauttavina mediaattoreina. 

Digitaalinen portfolio voisi oikein käytettynä toimia esimerkiksi valtauttavana mediaattorina, joka 

rikastaa ja edistää ihmisen henkistä kapasiteettia ja sosiaalista kanssakäymistä. Tällöin valtautuminen 

voisi merkitä uskoa omiin voimiin oman osaamisen tunnistamisen kautta ja luottamusta ulospäin 

suuntautuvaan toimintaan, jolloin yksilön toimivuus erilaisissa tilanteissa ja uusien haasteiden edessä, 

kuten osaamisyhteiskunnan nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla, vahvistuisi. (Tella, Vahtivuori, 

Vuorento, Wagner & Oksanen 2001.) Digitaalista portfoliota voitaisiin tutkia näistä kaikista 

näkökulmista osana korkeakoulutusta niin Suomessa, Saksassa kuin Euroopassakin. Digitaalinen 

portfolio ei ole pelkkä väline, vaan se muodostaa strategian elinikäiselle oppimiselle (Awouters, 

Bongaerts ja Schrooten 2007).  

 

7.3 Tutkielman luotettavuuden arviointia 

 

Reliaabelius ja validius ovat käsitteitä, joiden avulla voidaan tarkastella tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli tutkimuksen kykyä antaa ei-

sattumanvaraisia tuloksia. Tämä tutkimus on reliaabeli siinä mielessä, että kaksi arvioijaa päätyisi 

samaan tai lähes samaan tulokseen, mikäli he olisivat keränneet aineiston samoilta vastaajilta, samaan 
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aikaan ja samoilla menetelmillä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 216.) Saman henkilön 

tutkiminen eri tutkimuskerroilla voisi kuitenkin antaa erilaiset tulokset. Koska ihmiselle on ominaista 

ajassa tapahtuva muutos (Hirsjärvi & Hurme 2004, 186), vastaajat saattaisivat esimerkiksi antaa oman 

osaamisen tunnistamiselle uusia merkityksiä. Tutkimuksen validius puolestaan tarkoittaa 

tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on ollut tarkoitus mitata (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2004, 216). Tutkielmassa pystyttiin vastaamaan pääkysymykseen ja apukysymyksiin eli tutkittiin sitä 

mitä oli tarkoituskin tutkia, joten tutkimusmenetelmä voidaan arvioida validiksi. 

 

Toisaalta on huomioitava se, että tutkimusmenetelmän rakentaminen ei ollut helppoa. Se, että tätä 

aihetta ei ole juurikaan tutkittu, vaikutti esimerkiksi suomalaisten opiskelijoiden haastatteluissa 

käytettyyn teemahaastattelurunkoon. Etenkin kansainvälisten tutkimusten ja kirjallisuuden löytäminen 

tutkielman teoriaosuuteen oli vaikeata, joten teoria ei tarjonnut riittävää taustatukea 

teemahaastattelukysymysten laatimiseen. Tämän seurauksena haastatteluissa piti kartoittaa laajaa 

aluetta ja kysyä kaikkea sellaista, joka vain voisi olla tutkielman kannalta relevanttia. Haastatteleminen 

tuntui välillä neulan etsimiseltä heinäsuovasta. Hirsjärvi & Hurme (2004, 186) puhuvat 

haastatteluaineiston luotettavuudesta. Tämän tutkielman haastatteluaineisto on luotettavaa, sillä kaikkia 

haastateltavia haastateltiin, tallenteiden kuuluvuus oli hyvä ja litterointi perustui samoihin sääntöihin 

kautta linjan. Tutkimusmenetelmän rakentamista olisi kuitenkin helpottanut ja parantanut edes yksi 

tutkimus, jossa olisi tutkittu tätä asiaa. Tämä olisi voinut myös edelleen parantaa tutkielman 

luotettavuutta. 

 

Tässä tutkielmassa on pyritty antamaan ääni korkeakouluopiskelijoiden käsityksille ja pyritty 

paljastamaan heidän maailmaansa. Tämä toteutui esimerkiksi haastatteluissa siten, että annoin 

haastateltavien kertoa ajatuksistaan mahdollisimman vapaasti. Sähköpostihaastatteluissa vastaajilla oli 

sama mahdollisuus, mutta vastaukset olivat kuitenkin lyhyitä. Tutkielman tekijänä olen ollut tietoinen 

omasta vaikutuksestani saatavaan tietoon ja siitä, että kyseessä ovat tutkijan tulkinnat ja omat 

käsitteistöt, joihin tutkittavien käsityksiä sovitetaan. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 186.) Tästä syystä olen 

kuvannut tarkasti miten olen tämän tutkielman toteuttanut ja perustellut menettelytapani. Olen myös 

kuvannut esimerkiksi kontekstin ja vastaajat mahdollisimman tarkasti, jotta kuvaus ja siihen liittyvät 

selitykset ja tulkinnat ovat yhteensopivia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 217). Tämä on lisännyt 

tutkielman luotettavuutta.  
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Tutkimuksen edetessä pohdin paljon esimerkiksi seuraavia asioita. Ensinnäkin, olisiko vastaajien 

käsityksiä oman osaamisen luonteesta pitänyt kartoittaa esimerkiksi taustatietokysymysten yhteydessä? 

Osaaminen luultavasti merkitsee eri ihmisille eri asioita. Toiselle osaamista voivat olla tekniset ja 

kirjalliset taidot, ja toiselle kyky ajatella luovasti. Toinen pohdintaa herättänyt seikka liittyy lauseeseen, 

jonka kuulin eräältä opettajalta kerrottuani hänelle tutkimukseni tuloksista. Todettuani, että saksalaiset 

opiskelijat eivät tunnistaneet omaa osaamistaan digitaalisen portfolion avulla, kyseinen opettaja sanoi, 

että entä jos opiskelija ei yksinkertaisesti osaa tunnistaa omaa osaamistaan vaikka hänellä olisikin 

siihen soveltuvia välineitä? Tällöin on vaikea tutkia osaamisen tunnistamista digitaalisen portfolion tai 

ylipäätään minkään välineen avulla. Tämä ajatus on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että tutkielman 

alussa korkeakouluopiskelijoiden todettiin pystyvän tunnistamaan omaa osaamistaan, etenkin jos he 

saavat käyttöönsä tätä tavoitetta tukevia työkaluja. Toisaalta on myös huomioitava, että Saksassa 

osaamisen tunnistaminen ei ollut tavoite, joten sitä ei myöskään tapahtunut. 

 

Selvän puutteen tutkimukselle aiheutti se, että viidestä saksalaisesta peruskysymyksiin vastanneesta 

opiskelijasta vain kolme vastasi jatkokysymyksiin. Nämä kaksi puuttumaan jäänyttä opiskelijaa 

suhtautuivat digitaaliseen portfolioon kaikkein negatiivisimmin. Saksalaisten osalta lisäaineisto ei siis 

olisi ollut haitaksi. Tutkimuksen kannalta epäsuhtaa aiheutti juuri saksalaisen aineiston niukkuus 

verrattuna suomalaisen aineiston suureen määrään. Tutkimuksen luotettavuuteen tällä ei kuitenkaan ole 

ollut vaikutusta, sillä molempien maiden aineistoista löydettiin vastaukset samoihin kysymyksiin. 

Tämä on myös osoitus tutkimusmenetelmän validiudesta. Sain kuitenkin selvästi 

kokonaisvaltaisemman kuvan suomalaisten opiskelijoiden portfolioprosessista. Aineistoa tähän 

tutkielmaan hankittiin kahden menetelmän eli haastattelujen ja sähköpostihaastattelujen avulla, jolloin 

voidaan puhua metodisesta triangulaatiosta. Triangulaatiolla eli useiden menetelmien käytöllä voidaan 

parantaa tutkimuksen validiutta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 218.) On vaikea arvioida, lisäsikö 

kahden aineiston hankinnan menetelmän käyttäminen tämän tutkielman luotettavuutta. 

Sähköpostihaastattelu oli minulle uutta, kun taas teemahaastattelut olivat entuudestaan tuttuja. 

Tutkielman luotettavuutta olisi voinut parantaa yhden saksalaisen ja yhden suomalaisen opiskelijan 

syvähaastatteleminen. Tämä olisi voinut toteutua joko sähköpostitse tai kasvotusten haastattelemalla. 

Edelleen tutkielman luotettavuutta olisi parantanut vastaajien suurempi määrä. Kaiken kaikkiaan 

tutkielmaa voidaan kuitenkin pitää luotettavana. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Opettajan pedagogiset opinnot (Opetussuunnitelma 2010-2012) 

 

Osaamistavoitteet 

 

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) tuottavat opettajan pedagogisen kelpoisuuden. Ne antavat laaja-

alaisen pätevyyden opettaa lapsia, nuoria ja aikuisia ja toimia opettajana eri oppilaitosmuodoissa. 

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen ohjelman mukainen kasvatustieteen kandidaatin tutkinto korvaa 

opinnoista 35 opintopistettä. Osana kasvatustieteen maisterin tutkintoa suoritetaan pedagoginen 

harjoittelu (25 op), joka suuntautuu erityisesti aikuiskoulutuksen tehtäviin. Opinnot on tarkoitettu vain 

aikuiskasvatuksen ja kasvatustieteen pääaineopiskelijoille ja niihin järjestetään erillinen haku ja 

soveltuvuusarviointi. 

 

Pedagoginen harjoittelu (25 op) 

 

Opintojakso rakentuu kolmesta osiosta: 

1. Opettajaharjoittelu (15 op) 

2. Pedagoginen seminaari (6 op) 

3. Syventävien opintojen valinnainen opintojakso (4 op) 

 

Aikuiskasvatuksellisesti suuntautuvan pedagogisen harjoittelun tavoitteena on perehtyä 

koulutusjärjestelmän ja aikuiskoulutuksen yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin 

reunaehtoihin ja koulutuksen yhteisötasoon oppilaitoksissa, organisaatioissa ja opettajayhteisöissä sekä 

tukea yksilötasolla opettajaidentiteetin rakentumista. Opintojaksolla kiinnitetään erityistä huomiota 

erilaisiin oppijoihin (esim. sukupuoli, sosiaalinen tausta, etnisyys) ja taso-arvotietoisuuden 

edistämiseen. Pedagogisen seminaarin tavoitteena on nivoa opettajaharjoittelu teoreettiseen tietoon ja 

pedagogisen osaamisen ydinalueisiin, jotka voi jaotella kolmeen tasoon: autobiografinen ja 

yhteisöllinen osaaminen ja koulutuksen yhteiskunnallinen konteksti. 

 



 

 

Sisältö 

 

Opettajaharjoittelu (15 op) 

 

Harjoittelu perehdyttää opetustyöhön, oppimisen ohjaamiseen, ryhmän hallintaan ja opetustilanteen 

johtamiseen erilaisissa oppilaitoksissa. Jokainen opiskelija laatii yksilöllisen harjoittelusuunnitelman. 

Ensisijaisesti harjoittelu suoritetaan aikuiskasvatuksen tehtäväalueilla (esim. ammatillinen koulutus, 

henkilöstökoulutus, maahanmuuttajien opetus, vapaa sivistystyö). Harjoitteluun sisältyy myös 

perehtyminen verkkoympäristöihin ja verkko-opetuksen suunnitteluun ja erilaisiin toteutus- ja 

organisointitapoihin. 

 

Opiskelu- ja työmuodot: 

Ohjattu opetusharjoittelu 30 t, omaehtoisesti seuratut opetustunnit 40 t, verkkotutorointi 20 t, opettajan 

portfolion rakentamiseen liittyvät kirjalliset tehtävät. 

 

Pedagoginen seminaari (6 op) 

 

Pedagogisen seminaarin tavoitteena on nivoa harjoittelukokemukset opetusta, opettajan ammattia ja 

opettamisen yhteiskunnallista kontekstia käsittelevään kasvatustieteelliseen tietoon, toimia 

opetuskokemusten reflektoinnin areenana ja ammatillisen kasvun jäsentäjänä ja tukijana. Opintojakson 

toteutukseen kuuluu autobiografinen lähestymistapa, jolla pyritään opettajan identiteetin rakentumisen 

tukemiseen. Lisäksi seminaariin sisältyy perehtyminen opetustoimen lainsäädäntöön. 

 

Opiskelu- ja työmuodot: 

Lukuvuoden kestävä seminaari 80 t, projektityöskentely, opettajan portfolion kokoaminen ja siihen 

liittyvät autobiografiset tehtävät, opetushallinnon lainsäädännön opinnot. 

 

Valinnainen opintojakso (4 op) 

 

Lisäksi opintoihin valitaan yksi syventävien opintojen opintojakso, jonka tavoitteena on tukea 

opettajankoulutusta. Opiskelija suorittaa valintansa mukaan yhden seuraavista opintojaksoista: 

 



 

 

AIKAS10 Yhteisölliset oppimisympäristöt (4 op) tai 

AIKAS11 Työelämän murros ja aikuiskasvatus (4 op) 

 

Valinnaiseksi jaksoksi voi ehdottaa myös muuta opettajankoulutusta tukevaa opintojaksoa. Se on 

sovittava ennakkoon opettajan pedagogisista opinnoista vastaavan opettajan kanssa. 

 

Arviointi 

Hyväksytty/hylätty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 2: Teemahaastattelurunko 

 

Taustatiedot 

 

- syntymävuosi, sukupuoli 

- pääaine, sivuaineet 

- opintojen vaihe, kuinka monta vuotta on tehnyt tutkintoa 

- onko työskennellyt opintojen ohella, jos on; mitä on tehnyt 

- aiemmat opinnot ennen korkeakoulua ja työkokemus (määrä, ala) 

 

Digitaalinen portfolio osana opintoja 

 

- missä/millä kurssilla on käyttänyt digitaalista portfoliota 

- onko siihen ollut valmis pohja; millainen (mikä osuus opiskelijan omilla valinnoilla on ollut siihen 

mitä tuo portfoliossa esiin) 

- millaisista (opiskelu)dokumenteista digitaalinen portfolio koostuu 

- mitä tavoitteita opiskelija on digitaaliselle portfoliolleen asettanut 

 

Oman osaamisen tunnistaminen digitaalisen portfolion avulla 

 

- miten portfolion työstäminen aloitettiin (portfolioprosessin vaiheet) 

- mitä eri keinoja opiskelija käytti tunnistaakseen omaa osaamistaan 

- ohjattiinko opiskelijaa oman osaamisen tunnistamiseen 

- osaamisen tunnistamisen vaiheet: miten tunnistamisen prosessi eteni, huomasiko opiskelija tiettyjä 

vaiheita 

- mitä oman osaamisen alueita halusit nostaa esille; ja miksi (omat vahvuudet ja kehittämiskohteet) 

- tarkensiko omia tavoitteitaan prosessin aikana 

- tunteet ja ajatukset oman osaamisen tunnistamisen prosessin aikana 

- mitä digitaalisen portfolion työstäminen opiskelijalta vaatii (motivaation, reflektion, itsearvioinnin 

merkitys) 

- millainen kokemus digitaalisen portfolion työstämisen prosessi oli 



 

 

- mitä hyviä/huonoja puolia digitaalisen portfolion työstämisen prosessissa oli 

 

Oman osaamisen tunnistamisen merkitys 

 

- mitä oman osaamisen tunnistaminen opiskelijalle merkitsi (tämä esitetään avoimena kysymyksenä, 

alla olevat apuna jos tarve vaatii) 

 - opinnoille (tulisiko esim. opiskella jotain lisää) 

 - opiskelumotivaatiolle 

 - itsetunnolle ja itsetuntemukselle 

 - käsityksiin itsestä oppijana 

 - urasuunnitelmille (omien urasuunnitelmien selkeytyminen) 

 - työnhaulle (onko hakenut tai aikooko hakea sen avulla työpaikkaa) 

 - muuta; mitä 

 

Oman osaamisen osoittaminen digitaalisen portfolion avulla 

 

- digitaalisen portfolion hyödyntäminen tällä hetkellä ja jatkossa: 

 - aikooko käyttää jatkossa opintojen aikana; jos, niin miksi 

 - aikooko käyttää osaamisen osoittamiseksi työnhaussa; jos, niin miksi 

 

- millainen kokemus digitaalisen portfolion työstäminen oli kokonaisuutena 

- mitä muuta haluaa lisätä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3: Peruskysymykset saksalaisille opiskelijoille 

 

1A. Describe the contents of your portfolio. What kind of documents and information there are in your 

digital portfolio? 

 

1B. Did you have goals in the process of making a digital portfolio? Please, describe them! 

 

2A. Which of your own competencies did you emphasize and highlight in your digital portfolio? 

Describe all of them! 

 

2B. Why these competencies? 

 

3. How did the construction of the digital portfolio help you to recognise your competencies? (which 

phases of the process were important to you) 

 

4. Did the process affect for example to your self-esteem, career plans, studying motivation or your 

remaining studies? Please, describe how! 

 

5. Were there any negative affects in the process? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 4: Sähköpostihaastattelukysymykset kurssin opettajalle 

 

1. What is the official name of the Master and do all the studens that I have interviewed study in this 

same Master? 

 

2. What is the official name of this particular course (Profession in Media Education)? And what were 

the main goals of this course? 

 

3. Were there other reasons to use digital portfolio in this course than recuding the time pressure of 

students? 

 

4. What were the main goals of making a digital portfolio? What kind is a good digital portfolio in this 

course? How much the teachers guided the process of making a digital portfolio and what were the 

ways to guide students? 

 

5. Was the recognition of student's own competencies an official/unofficial goal in this course and 

more particularly, was it a goal in a process of making a digital portfolio? 

 

6. If the recognition of student's own competencies was a goal, were students encouraged and guided to 

recognize their competencies with the help of digital portfolio? If so, how they were encouraged and 

guided? 

 

7. Did the different tasks in the portfolio require reflection of one's own competencies and learning? 

What was the role of reflection in this course? What was the reason that you decided not to do the final 

reflection in the end of the course? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 5: Jatkokysymykset saksalaisille opiskelijoille 

 

1B. Have you done a portfolio earlier in your studies or otherwise? What about a digital portfolio - was 

this your first digital portfolio? Please, describe your experiences! 

 

2A. What do you think about the usefulness of Olat as an online learning platform? Please, describe 

your experiences! 

 

2B. What kind the digital portfolio was to use in Olat as an application? Please, evaluate the usefulness 

of the digital porfolio as an application and it’s structure! 

 

3. What kind is your own attitude towards online platforms and online learning? Please, describe your 

experiences as detailed as you can! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 6: Opettajan pedagogisten opintojen portfolio-ohje 

 

PORTFOLIO 

MITÄ 

Portfolio nivoo yhteen opettajan pedagogisten opintojen opintokokonaisuuden opintosuoritukset ja 

opiskeluvuoden kokemukset ammatillisesta kasvusta. Suoritusten kokoaminen on välttämätöntä siksi, 

että "tenttivapaassa suoritusmuodossa" opiskelijalla itsellään on paras kokonaiskuva suorituksistaan ja 

edistymisestään. 

 

MITEN 

Portfoliota varten pidetään oppimispäiväkirjaa ja kootaan dokumentointia varten opetusharjoitteluun ja 

muihin tehtäviin liittyvät materiaalit. Palautettava portfolio koostuu oppimispäiväkirjan tiivistelmästä ja 

seuraavista osioista: opettajana kehittyminen (opetushistoria ja –filosofia), opetusharjoittelu (pidetyt 

tunnit, opetuksen seuranta, vertaisohjaus, verkkotutorointi), muut tehtävät niihin liittyvine 

arviointeineen. 

 

MIKSI 

Portfolio tukee opettajaksi kasvua ja oman edistymisen itsearviointia antaen samalla välineet myös 

suoritusten ulkoiselle arvioinnille. 

 

PORTFOLION KOKOAMINEN: 

PORTFOLION OSAT 

Oppmispäiväkirjan tiivistelmä 

(opetusharjoittelun yhteenvetävä arviointi, n. 10 sivua) 

Opetushistoria 

Opetusfilosofia 

Opetusharjoittelu (osioittain: tavoitteet, toteutus ja reflektointi) 

 1. opetustunnit 

 2. seuranta 

 3. vertaisohjaus 

 4. verkkotutorointi 

 5. seminaarit 

Kirjalliset tehtävät  

 1. opettajatutkimusprojektin tehtävät 

 2. omaan opettajana kasvuun liittyvät tehtävät 

 3. muut esseetehtävät 

 4. poissaolojen ”paikkaustehtävät” 

 

PORTFOLION KOKOAMINEN 

Portfoliotyötä tehdään koko pedaopintojen ajan eli portfolion kokoamista varten pidetään 

oppimispäiväkirjaa ja kerätään dokumentointia varten opetusharjoitteluun ja muihin tehtäviin liittyvät 

materiaalit. Oppimispäiväkirjaan kirjataan omat odotukset ja tavoitteet sekä niiden muuttuminen 

ohjelman kuluessa. Siinä on tarkoitus käsitellä opetusharjoittelussa saatuja kokemuksia, ajatuksia 

opettamisesta ja omasta opettajaksi kasvusta. Moodleen tulee jokaiselle osallistujalle portfolion 

kokoamista varten oma kansio. 


