
Katkon kyselytunti 

Keneltä voi kysyä, jos jokin asia askarruttaa? 

• Yksittäisiin opintojaksoihin liittyvien asioiden suhteen kannattaa olla yhteydessä 

opintojakson vetäjään tai luennoitsijaan. 

• Opintoihin liittyvissä kysymyksissä ja huolissa voi olla yhteydessä omaan opettajatuutoriin. 

Jos et tiedä, kuka opettajatuutorisi on, voit selvittää sen laittamalla viestiä Eduopolle 

(eduopo@utu.fi).  

• Opintoihin liittyvissä teknisissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä Eduopoon, jonne 

voi laittaa viestiä myös silloin, kun ei tiedä mistä itseä askarruttavaa asiaa kannattaisi kysyä. 

Eduopo ohjaa sitten eteenpäin oikeaan paikkaan. 

• Myös opiskelijatovereilta kannattaa kysellä, tai laittaa viestiä Katkon hallitukselle 

sähköpostitse (katko@utu.fi) tai somessa! 

Sähköposti  

• Mitä tehdä, jos laittaa opintojakson vetäjälle viestiä, mutta vastausta ei kuulu? 

o Jos vastauksen saamisessa kestää, kannattaa laittaa muistutusviestiä perään. 

Muistutusviestiin on hyvä liittää myös aiemman viestin sisältö. Yksittäiset viestit 

hukkuvat helposti sähköpostin syövereihin. Aina on mahdollista myös soittaa tai 

laittaa viestiä Eduopolle (eduopo@utu.fi), jos jotakuta on vaikea saavuttaa. Myös 

Katkon koulutuspoliittiseen vastaavaan voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, 

jos kaipaa apua. 

Opintokokonaisuudet 

• Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista ja niitä ovat esimerkiksi Kasvatustieteen 

perusopinnot ja Kieli- ja viestintäopinnot. Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin 

tutkintoihin kuuluvat opintokokonaisuudet ovat nähtävissä opinto-oppaasta 

(https://opas.peppi.utu.fi/).   

• Opintokokonaisuuden loppumerkintä kannattaa hakea aina heti, kun kokonaisuuteen 

kuuluvat kurssit on suoritettu. Näin välttyy esimerkiksi siltä, että joutuisi 

opetussuunnitelman vaihtuessa täydentämään kokonaisuutta. Kasvatustieteiden laitoksen 

opintokokonaisuuksien loppumerkintää voi hakea intrasta löytyvällä sähköisesti täytettävällä 

lomakkeella, joka lähetetään sähköpostitse opintorekisteriin. Lomake löytyy osoitteesta 
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https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/lomakepankki/Sivut/home.aspx. 

Kokonaisuusmerkinnät tulevat Nettiopsuun ja ne tunnistaa merkinnästä O.  

• Jotta voi saada kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnoista 

kokonaisuusmerkinnän, on saman aineen perusopintojen opintokokonaisuuden keskiarvo 

oltava 3. Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1–5) muodostuu opintojaksojen 

painotetusta keskiarvosta. Jatkaakseen aineopintoihin on perusopinnot suoritettava vähintään 

hyvin tiedoin (keskiarvo 3). Sama pätee siirryttäessä aineopinnoista syventäviin opintoihin. 

o Sama vaatimus ei ole käytössä kaikissa tiedekunnissa, koska se ei ole yliopiston 

yleinen käytäntö. Arvosanavaatimus on todettu tarpeelliseksi edellisellä OPS-

kierroksella.   

o Esimerkiksi aineopintojen kursseja voi kuitenkin käydä, vaikka ei olisi vielä 

suorittanut kaikkia perusopintoja. Tietyt kurssit pitää kuitenkin olla pohjalla, ja ne 

selviävät opinto-oppaasta opintokokonaisuuden esitietovaatimuksista (ks. esim. 

kasvatustieteen aineopintojen esitietovaatimukset: 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintokokonaisuus/KTL_3105-1001/15718).  

Oppimis/luentopäiväkirjat, esseet ja lähdeviitteet 

• Oppimis- tai luentopäiväkirjoihin ei ole olemassa mitään yleistä ohjetta. Ohjeistus annetaan 

jokaisella opintojaksolla erikseen ja se vaihtelee opintojakson vetäjän mukaan. Jos 

ohjeistuksessa jotain jää epäselväksi kannattaa olla yhteydessä opintojakson vetäjään. 

• Yleisesti ottaen oppimispäiväkirjaan tehdään lähdemerkinnät samalla tavalla kuin muihinkin 

kirjallisiin töihin, esim. esseisiin. Kasvatustieteiden laitoksella käytetään useimmiten 

Kasvatus-lehden lähdeviitekäytäntöjä. Moodlessa löytyvältä Gradu- ja 

proseminaaritietopankki -alustalta löytyy ohjeet sekä tekstin sisäisten viitteiden että 

lähdeluettelon tekemiseen. Sama ohje löytyy myös Katkon nettisivuilta osoitteesta: 

https://katkolla.com/hyodyllisia-linkkeja/.  

o Jos viittaat oppimispäiväkirjassa esimerkiksi johonkin tutkimukseen, muista laittaa 

sekä tekstin sisäinen viite että tarkempi tieto lähteestä lähdeluetteloon. 

o Jos käytät tekstissäsi suoria tai epäsuoria lainauksia jostain teoksesta tai artikkelista, 

muista laittaa tekstinsisäiseen lähdeviitteeseen sivunumerot, joilta lainaus tai tieto on 

peräisin. Näitä sivunumeroita ei laiteta lähdeluetteloon, vaan ne ovat vain 

tekstinsisäisissä lähdeviitteissä. Jos siis viittaat saman teoksen eri kohtiin, merkitse 

kunkin lainauksen kohdalla, miltä teoksen sivu(i)lta se on peräisin. 
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o Jos viittaat luentopäiväkirjassa luennoilla esiin nostettuihin asioihin ei niiden 

kohdalla välttämättä tarvitse laittaa lähdeviitettä luentoon. Jos referoit tarkemmin 

luennon sisältöjä voit periaatteessa hyödyntää myös henkilökohtaisen tiedonannon 

viittauskäytäntöä: ”Mikäli puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tms. saatua tietoa tai 

luentoa käytetään lähteenä, viite merkitään vain tekstiin, ei lähdeluetteloon. 

Tekstiviitteeseen merkitään etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet, sukunimi ja 

päivämäärä. 

▪ J. Turusen (henkilökohtainen tiedonanto 14.10.2015) mukaan – –  

▪ Sulkeissa: (J. Turunen, henkilökohtainen tiedonanto 14.10.2015)” 

o Jos olet epävarma, miten lähdeviitteiden suhteen tulisi toimia, varmista opintojakson 

vetäjältä. Oppimispäiväkirjat ovat hyvää harjoitusta lähdeviitteiden tekemiseen, 

mutta tärkeämpää on, että viitemerkinnät ovat oikein esseissä ja opinnäytetöissä. 

• Laitoksen intranet-sivuilta löytyy yleiset ohjeet esseen laatimiseen: 

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/ktl/opiskelu/ohjeet/essee/Sivut/home.aspx. 

• Lähdeviitteitä ja akateemisten tekstien kirjoitusasua käsitellään muun muassa opintojaksoilla 

Suomen kielen kirjallinen viestintä, Suomen kielen kirjoittamisen ohjaus sekä Tieteellinen 

toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito kasvatustieteessä. Ne saattavat tulla esille myös 

muilla opintojaksoilla. Tarve Suomen kielen kirjallisen viestinnän opintojakson 

ajoittamiselle 1. vuoden syksylle on tiedostettu ja sen suhteen on tiedusteltu Kieli- ja 

viestintäopintojen keskukselta mahdollisuutta siirtää opintojakso.  

Luennot, tentit ja kurssityöt 

• PowerPoint-dioihin äänitettyjä luentoja voi kuunnella kokonaisuutena laittamalla 

diaesityksen päälle sen sijaan, että selaisi muokkausnäkymässä diat yksitellen läpi ja laittaisi 

kussakin diassa olevan äänitteen päälle erikseen. 

• Tentin arvosana täytyy saada viimeistään kolmen viikon kuluttua tentistä. Jos tentin 

arvosanan tarvitsee perustellusta syystä aikaisemmin, voi opintojakson vetäjälle laittaa 

viestiä ja pyytää saada arvostelu aikaisemmin. Joskus tämä voi onnistuakin! 

• Jos kurssityöt kasaantuvat eikä aika tunnu riittävän kaikkien palautusten tekemiseen, voi 

opintojakson vetäjältä pyytää lisäaikaa suoritusten tekemiseen. Hyvillä perusteilla lisäajan 

saaminen on hyvinkin mahdollista! Varsinkin vallitsevana aikana on opettamisesta vastaavia 

kehotettu olemaan joustavia palautusten suhteen. 
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Opiskelu korona-aikana 

• Miksei 1. vuoden opiskelijoilla ollut enemmän lähiopetusta opintojen alussa? 

o Lähiopetusta oli suunniteltu pidettäväksi syksyllä esimerkiksi Tieteellinen toiminta 

ja tutkimuksellinen lukutaito kasvatustieteissä -opintojaksolla, mutta syksyn 

tiukentuneiden rajoitusten takia opetus siirrettiin etänä järjestettäväksi. 

Kasvatustieteiden laitoksen opintojaksoista suurin osa on ollut suhteellisen helppoa 

siirtää etänä opetettavaksi, joten uusia rajoituksia päädyttiin noudattamaan aika 

tiukasti. Samalla jäi mahdollisesti ottamatta riittävästi huomioon lähiopetuksen 

merkitystä uusien opiskelijoiden kannalta. 

• Onko keväällä mahdollista tarjota opetusta hybridimallilla vai järjestetäänkö kaikki kurssit 

etänä? 

o Tavoitteena on tarjota jokaiselle vuosikurssille ainakin yksi opintojakso, jolla 

hyödynnettäisiin hybridimallia. Tällöin olisi mahdollista joko tulla paikan päälle tai 

osallistua opetukseen etänä omien mahdollisuuksien mukaan. Hybridimallia on 

suunniteltu hyödynnettävän Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito 

kasvatustieteissä, Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet, ja Koulutuksen 

suunnittelu ja kehittäminen -opintojaksoilla sekä kandi- ja graduryhmissä. 

o HUOM! Hybridimallisen opetuksen toteutuminen riippuu yliopiston 

koronaohjeistuksista ja esimerkiksi tulevista tilojen osallistujamäärärajoituksista. 

Keskustelua ja pohdintoja etäopiskelusta 

• Millaisia opetusmenetelmiä tai opintojakson toteuttamistapoja haluaisit hyödyntää 

poikkeusaikana? Millaisia haasteita näiden toteuttamisessa on?  

o Etäopetukseen liittyvä infrastruktuuri on hyvä ja siihen on saanut tarvittaessa 

kiitettävästi apua. Toimivaksi on todettu Zoom-luennot, luentotallenteet ja luentoja 

korvaavat tehtävät sekä Zoomin tarjoamat mahdollisuudet keskusteluun ja töiden 

esittelyyn esimerkiksi luennoilla yleisesti tai pienemmissä ryhmissä break out 

roomeja hyödyntämällä. 

o Zoom-luentojen tallentamiseen liittyy vaihtelevia näkökulmia ja ne voivat olla 

ongelmallisia esimerkiksi silloin, kun Zoom-session keskiössä on opiskelijoiden oma 

osallistuminen. Pelkona onkin, että tallentaminen luo kynnyksen opiskelijoiden 

osallistumiselle. 

o Haasteena etäopetuksessa on opintojaksojen kääntäminen verkkototeutukseksi niin, 

että saavutetaan samat pedagogiset tavoitteet kuin lähitoteutuksessa. Vastaan tulevat 



tällöin aika ja omat resurssit sekä oma ymmärrys siitä, miten opetusta on 

mielekkäintä toteuttaa.  

• Miten toivoisit opiskelijoiden toimivan etäopetuksessa, jotta kaikki onnistuisi sujuvasti? 

o Opiskelijat osallistuvat jo nyt kiitettävästi etäopetussessioiden aikana, mutta on syytä 

muistaa, että etäopiskeluun olisi hyvä suhtautua samalla vakavuudella kuin 

lähiopetukseen. Toivottavaa olisi, että opiskelijat voisivat sitoutua 

etäopetussessioihin ja keskittyä rauhassa oppimistilanteeseen multitaskaamisen 

sijaan, jotta opetustilanteesta saisi mahdollisimman paljon irti. Olisi hyvä muistaa, 

että etäopetuksessa pätevät samanlaiset käyttäytymissäännöt kuin kasvokkain 

oltaessa.  

o Etäopetukseen osallistuessa tulisi ottaa huomioon, että luennoilla tai 

ryhmäkeskustelussa saatetaan käsitellä arkaluontoisia tai henkilökohtaisia aiheita, 

joita ei toivottaisi esimerkiksi lasten tai muiden ulkopuolisten kuulevan. Erityisesti 

opinnäytteitä käsiteltäessä tulisi ottaa huomioon yksityisyysasiat. On siis aiheellista 

pohtia, millaisessa ympäristössä etäopetussessioihin osallistuu ja onko tarpeellista 

käyttää esimerkiksi kuulokkeita. Ryhmätyötilanteessa taustalta kuuluva häly voi 

häiritä opetustilannetta ja myös oma osallistuminen voi kärsiä ympäristön 

aiheuttaman häiriön takia.   

• Pohdittiin erilaisia kurssien suoritusmuotoja ja niiden vahvuuksia ja haasteita näin etäaikana.  

o Kullakin suoritusmuodolla todettiin olevan puolensa ja sopivan eri tavoin eri 

opiskelijoille. Kiitosta sai erityisesti suoritusmuotojen laaja kirjo kasvatustieteiden 

laitoksella ja se, että joillain opintojaksoilla tarjotaan vaihtoehtoisia suoritustapoja: 

esimerkiksi mahdollisuus valita luentopäiväkirjan ja ryhmätyön välillä. 

o Ryhmätöiden koettiin mahdollistavan tutustumista ja sosiaalisia kohtaamisia näin 

etäaikana. Keskustelu muiden opiskelijoiden kanssa syventää opintojakson sisältöjen 

ymmärtämistä. Toisaalta ryhmätöiden haasteena on aikataulujen yhteensovittaminen 

ja ryhmätöille pitäisikin muistaa antaa tarpeeksi aikaa.  

o Luentojen, joissa on annettu tilaa keskustelulle esimerkiksi pienryhmissä, nähtiin 

sitouttavan ja innostavan eri tavalla kuin luentojen, joissa vain luennoitsija on 

äänessä. Keskustelussa nousi esille myös PowerPoint-dioihin äänitettyjen luentojen 

haasteet opiskelijan näkökulmasta: äänitteitä ei ole mahdollista kuunnella esim. 1,5-

kertaisella nopeudella ja niiden kestoa on vaikea arvioida, mikä vaikeuttaa 

ajankäytön suunnittelua. Esille tuotiin myös luentokokonaisuuden katkonaisuus, kun 



äänite täytyy laittaa kustakin diasta erikseen päälle, mutta onneksi selvisi, että tämä 

ongelma korjaantuu laittamalla diaesitys päälle diojen selaamisen sijaan! 

o Tuotiin esille, että avoimen yliopiston opintojaksoista voisi saada ideoita esim. 

Moodlen keskustelualueiden tehokkaampaan hyödyntämiseen. Keskustelualueilla 

olisi mahdollista esimerkiksi käydä keskustelua ajankohtaisista uutisista. 

Keskustelua voisi hyödyntää myös osana opintojakson arviointia.  

o Viikkotehtävien nähtiin lisäävän motivaatiota ja tuovan struktuuria oman opiskelun 

aikatauluttamisen, vaikkakin myönnettiin myös, että ne saattavat kasautua eivätkä 

välttämättä sovi kaikkien aikatauluihin. Esille nostettiin myös flipped learning 

yhtenä mahdollisena etäopiskelussa toimivana opetusmenetelmänä. 


