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Tausta-chat 
 
Tervetuloa TEE-jatkoille, lähetä kommentti tai kysymys    
 
16:07 : Opinto-ohjelman ei pitäisi rakentua ei-yhteensopivista palasista. Sen takia HOPS:in eli 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkitystä ei pidä väheksyä. Hyvän ohjaajan kanssa. 
16:07 : tai Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki/VIPU-tiimi, vipu@aalto.fi 
16:06 : http://www.hiit.fi/presemo 
16:06 : Jos haluat tämän kommenttikanavan käyttöön omilla luennoillasi, niin ole yhteydessä: 
Kai Kuikkaniemi, kai.kuikkaniemi@hiit.fi,+358 50 543 9283. Uusi tuotteistettu versio 
julkaistaan tässä kuussa, jota voit käyttää ja hallinnoida itsenäisesti. 
16:05 : Onko intensiivinen työnteko (opiskelu, 10 000 t asiantuntijuuteen) mahdollista, jos 
viikon opinto-ohjelma rakentuu ei-yhteensopivista palasista, joiden välillä juostaan? Kuten 
opiskelija täällä mainitsi: en ehtinyt opiskella, kun piti käydä koulua. 
16:04 : Jep, tämä ihan toimiva "backchannel". 
16:04 : Täytyy kyllä kiittää kaikkia puhuneita, kuunnelleita ja kirjoitelleita! Erityisesti seinä oli 
vähän kuin hyvä tekstarichat, mutta älykkäämpi. Ja muutenkin ajatuksia heräsi. 
16:02 : Tämä on seminaari, ei raportointitilaisuus. 
15:59 : Kyllä, johdantokursseille huippuosaamista ja innostusta, mutta kun tuntuu että suurin 
innostus opetukseen ei aina ole proffilla... 
15:58 : Odotin myös, että olisimme kuulleet täällä, mitä johtopäätöksiä TEEstä tehtiin 
kouluilla: mitä, kuka, mihin mennessä? 
15:58 : Jatkoa: kuitenkin systemaattisella palautteen keräämisellä voidaan erottaa oikeasti 
huonot ja vain vaativuuden takia suurta hajontaa saavat. 
15:57 : Itse ainakin kävin viime keväänä eräillä luennoilla luennoitsijan suorastaan hurjien, 
spontaanien matemaattisten akrobatiatemppujen vuoksi... 
15:56 : Oppiminen sattuu, mutta jos tavoite on selvä, mihin oppimisella pyritään, kipu ei 
haittaa. 
15:56 : Komppaan täysin kommenttia palautteesta; sitä pitää oppia lukemaan. Erinomainen ja 
tärkeä kurssi voi saada "huonoa" palautetta koska se on vaativa. 
15:56 : Professorit vetämään oppiaineiden johdantokursseja - innostus ja huippuosaaminen 
heti framille! 
15:56 : Taikatemppu on katsojan silmässä: viime keväänä kävin erään kurssin luennoilla 
luennoitsijan hurjan "hmm, todistanpa sittenkin teille täm 
15:46 : Asiakkuudesta vielä. Lienee syytä tutkiskella asiakkaana olemisen ja yhteisöön 
kuulumisen eroa. Kumpaa roolia opiskelijat kaipaavat? 
15:46 : Valinnaisuus edellyttää kurssisisältöjen avoimuutta, jotta voidaan ohjata ja valita. 
15:46 : Ja syöjä valitsee käyttääköhän hän omina välineinään haarukkaa ja veistä vai 
puikkoja vaiko peräti sormia :-D 
15:43 : tai siis syötävän palan pitää olla osa elefanttia 
15:43 : Vaikka elefantti syödään pala kerrallaan, palan pitää sopia elefanttiin 
15:41 : Toki opetusmenetelmät riippuvat jossain määrin opettajasta mutta myös oppimisen 
tavoitteista mutta itse opetus tai oikeastaan koko oppimisprosessi on yhteisön yhteinen asia? 
15:41 : Seuraako työelämä viimeisimpiä tutkimuksia? 
15:40 : Onko tutkimus ihan irrallaan työelämästä? 
15:40 : Missä on Lämppärin porukka. Ja johtaja Tuula? 
15:38 : Toki työelämän kannalta tärkeät asiat pitää huomoida opiskelijoiden projekteissa 
myös! 
15:38 : Juuri näin - ei ihmisen pitäisi juurikaan opettaa muuta kuin tutkii/taiteilee... 
15:37 : Arvionti = johtamisen väline. Ymmärrän, mutten ole samaa mieltä. 
15:37 : Jos opetus perustuu tutkimukseen, tulisivatko ilmiöt sieltä tutkimuksen 
ongelmakentästä? Ja ne siirtyisivät opetukseen dialogisesti opetuksen kehittämisen 
yhteisössä, jossa ope-tutkijat ja opiskelijat ovat mukana. 
15:37 : Mitä on akateeminen vapaus Aallossa? Kiinnostaisi tietää, sillä kaikki tekeminen ei 
volla mielihaluista kiinni! 



15:36 : Eikös nuo teemat voi ottaa Aallon strategiasta eli opetuksen ja tutkimuksen 
yhteistyöstä! 
15:36 : Yo- pedagogisesti valveutuneet opettajat toimivat omissa yhteisöissä 
muutosagentteina! 
15:35 : Kaipa ne sieltä proffan ja opiskelijodien kognitiivisesta dissonanssista tulevat. 
Akateeminen vapaus, sano. 
15:34 : Kuka valitsee ilmiöt? Proffa, laitos, vai opiskelijat, vai eduskunta ;) 
15:34 : Miten elefantti syödään? Pala kerrallaan. Miten opetus muutetaan? Oeptustapahtuma 
kerrallaan. 
15:34 : Viimeistäänkin kandidaatin tutkielmavaiheessa olisi hyvä kytkeä oma tutkittava 
osanen monitieteiseen kokonaisuuteen 
15:33 : Ilmiöpohjainen opetus 
15:33 : Jos teemaksi otetaan vaikkapa kestävä kehitys niin kyllä kanditasollakin on jo 
poikkitieteellisyyttä! (sekä tarvetta että mahdollisuuksia) 
15:31 : opiskelijoita varten tämä koulu on 
15:31 : Kahvihuoneissa puhumalla ja innostamalla kaikki passiiviset työkaverit mukaan 
voidaan saada jo pieniä muutoksia aikaan 
15:31 : Fuusio ei ole ainoa tie kompetenssien rakentamiseen. 
15:30 : muutamalta kuuntelijalta yhteinen ajatus: me "heränneet" puhumme täällä hyviä 
asioita opetuksesta ym. ja alustajat ovat esittäneet erinomaisia asioita. MUTTA missä ovat 
kaikki muut ja miten me oikeasti saadaan tämä opetuksen arkeen laitostasolle/koulutasolle?? 
vrt. Ikäheimon kysymys kuinka monta professoria täällä on? 
15:30 : Mitä tapahtuu, kun insinööri ja ekonomi saavat järjestää yhteiskunnan haluamallaan 
tavalla? 
15:29 : Aalto & HY yhteen, niin saadaan yhteiskuntatieteet.;) 
15:28 : Luova mutteri? 
15:28 : Yliopiston tärkein tapa vaikuttaa yhteiskuntaan on tuottaa hyviä maistereita. 
15:27 : Opiskelija on sekä asiakas että tuote? 
15:27 : Korkeamman asteen oppiminen perustuu omaan tahtoon ja vapaaehtoisuuteen. 
Pakottaminen ei toimi. 
15:27 : Aallosta puuttuu yhteiskuntatieteet laajemmin. Sitä perspektiiviä yksinkertaisesti vain 
tarvitaan. 
15:26 : Mihin tarvitaan tekniikan kandeja tai kauppatieteen kandeja, meillähän on amk-inssit 
ja tradenomit. Geneerinen kanditutkinto Aallosta, onko sillä mitään työelämärelevanssia? 
15:26 : Innovaatiot syntyvät usein syvyydestä, joka kohtaa toisen syvyyden - lukio on 
yleissivistävä, yliopisto kuitenkaan ei. Mutta kyllä poikkitieteellisyyskin pitää mahdollistaa. 
15:25 : Tutkinnossa on vaikeata saada sekä laajuutta että syvyyttä mukaan. Eikö ole hyvä jos 
opiskelija voi valita kumpaan panostaa? 
15:24 : Kanditutkinnon rakennemallissa näyttäisi olevan hyvin mahdollista mennä tutkinto läpi 
monotieteisessä putkessa. Halutaanko tätä vai pitäisikö pakottaa edes osin monitieteinen 
osuus tutkintoon? 
15:19 : Huonot rakenteet ainakin estävät näiden tavoitteiden toteutumisen. 
15:18 : Ovatko rakenteet ratkaisu siihen, miten tuotetaan parempia työntekijöitä & 
yhteiskunnan muuttajia? 
15:16 : Luovuutta vaativat harjoitustyöt ovat helpompia keksiä, mutta vaativampia ohjata & 
arvostella. Painopisteen muutos olisi tarpeen. 
15:13 : Syntyykö kypsyys DI:ksi kandiopinnoista vai riittävästä kesätyönokemuksesta? 
15:11 : Opintoviikot ja arvosanat ovat vähän sudenpentujen mitalit -lähtökohta. Aika harva 
niistä motivoituu: sisällöt ja merkityksellisyys itselle - niistä motivoituu. 
15:11 : Ehkä asiakkuuksia voi olla erilaisia. Kun asiakkaan tehtävä on oppia, tarkoittaa se 
aika ajoin epämukavuusalueella olemista. Epämiellyttävää, ei niin viihtyisää, mutta ehkä 
välttämätöntä! 
15:10 : Mitä tehdä jos opintoviikot ja arvosanat ei riitä palkitsemiseen? 
15:09 : Tämä on sitä uuden työn merkityksellisyyttä. Ei tehtävää voi antaa tehtäväksi vain 
siksi, että se kuuluu tehdä. 
15:08 : Itsenäiselle työskentelylle ja läsnäololle on oltava oppimisen kannalta motivoivat 
funktiot 
15:07 : Läsnäoloon opetuksessa tarvitaan hyvä syy 



15:06 : keskusteluun ovatko opiskelijat ovat asiakkaita: silloin tällöin palautetta lukiessa 
näyttää siltä, että huonoa palautetta opetuksesta (esim. luennoista) antavat ne, jotka 
merkkaavat läsnäolokohtaan 0% paikalla. Mitä tehdä jos opiskelijat eivät käy luennoilla? ei 
silloin voi todeta että p-- luento kun ei tiedä miten siellä opetettiin. voi antaa rakentavaa 
palautetta miten haluaisi että homma menee toisin. 
15:04 : Opiskelu ja osallistuminen => opiskelijaomistajuus & sitouttaminen? 
15:04 : Tästä julkaisusta löytyy välineitä opiskelijakeskeisen oppimisen soveltamiseen eri 
tasoilla, mm. juurikin palautteeseen, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyen: 
http://www.esu-online.org/resources/6068/Student-Centred-Learning-Toolkit/ 
15:01 : Asiakkuus ja osallistuminen => asiakasomistajuus & sitouttaminen 
15:01 : Hyvä opettaminen rikastaa myös opettajaa. 
15:00 : Asiakas ei aina ole oikeassa.. 
15:00 : Jos opiskelija on asiakas, onko hän aina oikeassa? 
14:59 : Vertaisarvio on hyvä pointti ja voimavara niin koulussa kuin työelämässä. 
14:59 : Missä vaiheessa opetellaan lukemaan toisten dippatöitä & graduja? Se olisi hyvää 
yleiskatsausta omaa alaa ja porukalla reflektointia... 
14:58 : Opiskelijapalautteen perusteella näyttää siltä että heti alussa pitäisi päästä tekemään 
eikä pelkästään luennoida. 
14:57 : Insentivointi: ensimmäisillä luennoilla ollaan paikalla. Motivoida voi ainoastaan läsnä 
olevaa. --> √Ñlyllistä pyrotekniikkaa alusta alkaen? 
14:57 : Jep, opetuksen ja oppimisen arvostuksen pitäisi näkyä muuallakin kuin strategiassa 
14:57 : Jos kehityskeskustelussa tärkeää on julkaisujen määrä eikä se mitä on tehty 
opetuksessa, niin ohjaahan se ainakin fiksuilla resurssien käyttöä!!! 
14:56 : Niemikin totesi, että opetuksen kehittämistä on johdettava. Mitä siihen sisältyy? Olisi 
tehtävä näkyväksi. 
14:56 : Totuuden sanoja! 
14:55 : Onko oppimista se, että reflektoi paperille? Entä jos olisi mukavampi reflektoida 
kaverille? 
14:54 : TEE-raportissa otettiin kantaa resurssi-kysymykseen: opetuksen johtamisen prosessit 
on sellaiset, ettei tiedetä mihin opetuksen resurssit todellisuudessa menevät. Resursseja on 
kyllä, mutta niiden käyttö on tyhjäkäynnillä. 
14:54 : aika yleinen ongelma opetuksen kehittämisessä: kukin opettaja kehittää omaa 
kurssiaan yksin. Ei ole tyypillistä, että esim. laitoksen sisällä kehitetään kursseja yhdessä 
jonkun sovitun suunnitelman mukaisesti. 
14:52 : Kehitystyön yksi ongelma on se ettei sille ole edes aikaa kun tutkimus tuntuu kaikesta 
puheesta huolimatta olevan ainoa millä on merkitystä! 
14:52 : Oppimistavoitteet ovat asioita joita opiskelijoiden tulisi osata. Arviointi on sen 
tarkastaminen ovatko opiskelijat saavuttaneet oppimistavoitteita. Seuraus: harjoitustöillä 
näkee osaako opiskelijat. 
14:52 : Minulta (Janne / AYY) ja varmasti Pajan ihmisiltä löytyy kopioita erilaisista opetuksen 
kehittämisen raamatuista. Kikkapakkeja on, mutta resurssit & tahto niiden soveltamiseen 
pitää löytää. 
14:51 : Kurssin muokkaaminen kurssin aikana opiskelijan palautteen avulla on melkoisen 
raskasta. Lisää resursseja? 
14:50 : Kyllä ongelmista puhutaan mutta nyt tarvitaan TEKOJA kun ongelmat on tunnistettu 
TEE-raportissa :-) 
14:50 : Mitä ongelmia opetuksen kehittämistyössä? Annapa konkreettinen esimerkki! 
14:49 : esimerkiksi ongelmista opetuksen kehittämistyössä 
14:48 : Mitä ongelmia? 
14:48 : Onko Aallossa sellainen toimintakulttuuri, että uskalletaan avoimesti puhua ongelmista 
vai onko linjana enemmän lakaista ongelmat maton alle imagotappion pelossa? 
14:48 : Parempaa oppimista: mitä, kenelle, miten, miksi, kuinka? 
14:47 : Mitä oppimisesta haluttaisiin puhua? 
14:46 : ok ja nyt sitä oppimisnäkökulmaa. Tässä on yhä puhuttu opettamisesta ja sen 
järjestämisestä 
14:42 : Yli sadan tuhannen opiskelijan kurssit, joista Teemu mainitsi: https://www.ai-
class.com/, http://www.ml-class.org. Maailma ja opiskelu muuttuu, esim. 
http://www.khanacademy.org/ 



14:42 : Oppiminen, luovuuden kehittyminen tai ~mikä tahansa tapahtuu oman tekemisen 
kautta eikä riipu suoraan ryhmäkoosta vaan siitä mitä opiskelija ohjataan tekemään! 
14:42 : Jos ei oo luokkaa, niin miten voi saada luokkakavereita? 
14:41 : Luokattomasta lukiosta seuraava askel: luokaton peruskoulu. 
14:41 : 14:38: aamen! Luovuuden kasvattaminen on rivien välissä: paljonko luotetaan, miten 
luotetaan, mitä pyydetään? 
14:39 : Palautteessa on monta tasoa: yksilö, laitos, koulu, yliopisto. Palautetta kerätään oman 
opetuksen kehittämiseksi, mutta sen avulla saadaan tietoa myös laadusta laajemmin 
yliopistotasolla 
14:39 : 10 henkeä on sosiaalipsykologisesti nihkeä: liian iso intiimiksi, liian pieni turvallisuutta 
luovaksi massaksi. 
14:39 : On täällä muillakin taitelemista... 
14:39 : Oppikirjasta asiat voi opiskella omassa tahdissa, palata taaksepäin ja niin pois päin. 
14:39 : Onko 10 hengen ryhmä järkevä? Minun kokemuksen mukaan ei tuollaisessa mitään 
tee. 2-4 tuntuu toimivan paremmin. 
14:39 : luovuuteen pyrkiminen suoraa tietä ei toimi. Oikea tie on näennäisesti kiertotie: 
annetaan opiskelijalle vahva ammattitaito, luovuus on seuraus tästä 
14:39 : Hyvät luennot on hyviä. Niillä ei nukahda. Niitä on vain harvoin. 
14:38 : oppikirjan kanssa ei voi keskustella (ainakaan samalla tavalla) - 40 henkeä voi jakaa 
työskentelemään 10 hengen ryhmiin 
14:37 : http://ocw.mit.edu MIT Open Courseware 
14:37 : Minä ainakin nukahdan luennoilla n. 50 minuutin kohdalla ja luen sisällöt 20 
minuutissa itsenäisesti. Harvoin on törmännyt tilanteeseen, jossa yli 20 hengen opetustilanne 
toisi lisäarvoa oppikirjaan nähden. 
14:36 : A Massive open online course (MOOC) is a course where the participants are 
distributed and course materials also are dispersed across the web. This is possible only if 
the course is open, and works significantly better if the course is large. The course is not a 
gathering, but rather a way of connecting distributed instructors and learners across a 
common topic or field of discourse. 
14:36 : Moni opiskelija ei osallistu opetustilanteisiin; palautettahan halutaan myöskin heiltä 
(esim. miksi eivät käy luennoilla?)! 
14:35 : √Ñ opettaja haluaa kehittyä - sitten kyllä tahto kiilaa hallinnon ohi. :) 
14:35 : Voisiko jotkin moocit sisällyttää osin Aallon oppikokonaisuuksiin? 
14:35 : Perusedellytys on, ett 
14:34 : perusedellytys on että se järjestelmä toimii, sitten saadaan data ulos ja käytetään sitä 
opetuksen kehittämiseen 
14:34 : Mihin sitä palautejärjestelmää tarvitaan, jos opettaja osaa itsekin käydä keskusteluita 
ja ohjata noiden perusteella toimintaansa...? 
14:34 : http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course 
14:33 : Teemu Leinonen 
14:33 : On aika hyvät kalvot, kun aihe laajenee yhden sanan muutoksella. ;) 
14:33 : Tietotekniikalla oma palautejärjestelmä: http://www.cs.hut.fi/Opinnot/Palaute/ 
14:33 : Ei se järjestelmä vaan mitä kysytään ja mihin sitä käytetään!!! 
14:32 : Ohjaus perustuu siihen että on saatu informaatiota, palautetta nykytoiminnasta 
14:31 : jos vaikka saataisiin ensin alkuun parempi palautejärjestelmä Oodin tilalle 
14:31 : Täytyy piirtää ja julkaista blogissa, 
14:31 : Miltä näyttäisi HY:n opetuksen kehittämisen verkostokuvaa vastaava kuva Aalto-
yliopistossa? 
14:30 : 14:29: ja hyvä niin! Kokeilut ovat vain hyvästä, kunhan kerää palautteen ja tekee 
johtopäätökset. 
14:30 : Eikun tuleutetta! 
14:30 : Palautetta voi/pitää antaa myös oppimisprosessista, ei vain osaamistuloksista 
14:30 : Opetuksen kehittäminen on ollut perinteisesti "Tehdään ensin ja (ehkä) kysytään 
sitten joskus myöhemmin..." -toimintaa! 
14:29 : Aallossa opetuksen kehittämisen tukena on Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki 
-yksikkö 
14:29 : Hyvä! Ohjaus = pienen piirin dialogia. Ei tynnyriin huutamista. 
14:29 : Tiedämmekö mitä osaamme vai kuvittelemmeko vain tietävämme? 



14:29 : Jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen on kehittänyt myös suomenkielisen termin, ei siis 
anneta palautetta vaan tuleutetta. 
14:28 : Tarvitaanko sitä palautetta niin paljon? Kyllä me tiedämme jos osaamme tai ei. 
Ohjausta tarvitaan enemmän. 
14:28 : Niemen mainitsema quality circles -ajattelu hyvä metafora: tunnistettava, mitkä asiat 
oltava kunnossa/tarkistettava yliopistotasolla ja mitkä asiat kehittyvät väljemmällä ohjauksella. 
14:28 : Kritiikki, sen antaminen ja vastaanottaminen on yksi taideopetuksen peruspilari. 
14:28 : Pedagoginen resurssihenkilö. :D 
14:28 : Luennon jälkeen voi mennä porukalla Kipsariin juttelemaan, mutta missä on 
Otaniemen Kipsarit? 
14:27 : Aiempaan uusi työ -teemaan liittyen: pitäisikä meidän opettaa kysymään paremmin, 
contra vastaamaan paremmin? 
14:27 : Taikissa on ohjaajilla ja käsikirjoittajilla palautteenanto kurssi. Es 
14:27 : miten voisimme antaa kollegalle enemmän rakentavaa palautetta? 
14:26 : Miten opettaisimme opettajat antamaan parempaa palautetta? 
14:26 : Paremmilla kysymyksillä saa usein parempia vastauksia. 
14:26 : Pyytämällä? 
14:26 : Miten opettaisimme opiskelijat antamaan parempaa palautetta? 
14:26 : Pienryhmäopetuksessa olen huomannut että opiskelijat voivat jäädä vaikka pitkäänkin 
luennon tai harjoituksen jälkeen keskustelemaan. Pitää ensin saada kontakti opiskelijoihin. 
14:25 : Opetuksesta inspiroitumiseen vaikuttaa myös se, onko opettaja/luennoitsija 
inspiroitunut. Ilo synnyttää iloa. 
14:25 : Laatu fokus on tosi hyvä pointsi! Se on vaikeaa ja tärkeää, ja me ei vielä opeteta sitä 
kunnolla. Laatu laajemmin ei vain sisäisesti organisaatiossa. 
14:24 : Milloin olet viimeksi pyytänyt luennolla halukkaita jäämään luennon jälkeen 
juttelemaan? Onko kukaan reagoinut? 
14:23 : monelle kurssille pitäisi rekrytoida niitä opiskelijoita jotka osaavat siellä opetetettavaa 
vähiten, mutta huonojen arvosanojen pelossa jättävät ne väliin. 
14:23 : luovuus ei ole vastakohta substanssiosaamiselle (vrt. luova sillanrakentaja) 
14:22 : Pitäiskö kumminkin miettiä vähän pidemmällä tähtäimellä? Ja mikä on "yllätysmätky"? 
14:22 : Hyvä pointti; kurssiarviointi on hyvinkin kaksipiippuinen ja vaikea juttu. 
14:22 : Joo, tentit suxx! 
14:22 : Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos työssä käymisestä seuraa 9 kk päästä yllätysmätky, 
opettaa se käyttäytymään paremmin (= välttämään työntekoa tai olemaan nostamatta 
opintotukea). 
14:21 : Ei kai opiskelija sentään voi sen perusteella kehittää työelämäkokemustaan, että mitä 
KELA siitä tykkää tai ei? 
14:21 : joo, en ainakaan haluaisi että Aallosta menee työelämään esim. hyvin luovia 
sillanrakennusinsinöörejä, tai voimansiirto- ym. infraan liittyvällä alalla olevaa. 
14:21 : Vastavalmistuneella DI:lla on Suomessa keskimäärin 2 vuotta alarelevanttia 
työkokemusta! Vastavalmistuneiden kokemuksen mukaan merkittävä osa 
korkeakouluopintojen aikaisesta osaamisesta on itse asiassa hankittu työskentelyjaksoilla. 
Hyödynnetään tätä vahvuutta ja suunnitellaan erityisesti maisteriopinnot mahdollistamaan 
opintojen aikainen työssäkäynti! 
14:20 : KELA näkee sen hyvänä asiana: tarvitsee maksaa vähemmän kun itsenäiset ihmiset 
tulevat toimeen omillaan! 
14:20 : 14:19: Joku muu kun yliopistosta valmistunut... 
14:20 : jos on epävarma tulevaisuudestaan, pitääkö opiskella paljon perusteita tai vähän 
kaikkea? 
14:20 : Luovassa työssäkin valtaosa on rutiinityötä. 
14:20 : Eikö rutiinitöitäkin voi tehdä luovasti? Ei mikään rutiini ole kai täydellinen! 
14:20 : KELA ainakin näkee sen hyvinkin huonona asiana. 
14:19 : Työnteon lomittuminen opiskeluun on mahdollisuus: olisin varmaan jo valmistunut, jos 
fuksina olisi ollut nykyisen tasoiset projektinhallintataidot. Kyllä ne eksyneet lampaatkin 
valmistuvat, kun vähän kannustaa... 
14:19 : Näkeekö joku oikeasti vielä opintojenaikaisen työssäkäynnin kiellettynä asiana?! 
14:19 : kuka ne rutiinityöt tekee, jos kaikki vaan haluavat olla luovia? 
14:19 : Möllöttäessä tulee monesti hyviä ajatuksia mieleen. Tällaiset vuorovaikutuskanavat 



rokkaa! Saa tällaiset introvertitkin avata sanaisen arkkunsa :-) 
14:18 : Mielenkiintoinen näkökulma, joka näkee opiskelunaikaisen työssäkäynnin 
enemmänkin mahdollisuutena, kuin kiellettynä asiana?? 
14:18 : Korvaisin sanan "työelämä" sanalla "yhteiskunta". Toivottavasti vain harva valmistuu 
yliopistosta tekemään rutiinitöitä, jotka eivät muuta ympäristöään. 
14:18 : Ei kukaan viihdy epämukavuusalueella. Ei se muuten ole epämukavuusalue. Mutta 
joskus on pakko hakata päätä seinään. Se on palkitsevaa. 
14:17 : Työeläm 
14:16 : Tekemällä niin alusta alkaen. Jos alussa opetetaan, että yliopistossa möllötetään 
tällaisissa saleissa, ei möllötys hevillä lopu. 
14:16 : Helppoa: palkitsemalla riskinottoa. 
14:16 : Sana "Työelämä" yliopistojen yhteydessä. Itse pyrin ymmärtämään luontoa ja 
kulttuuria, ja kehittämään asioita omalta pieneltä osaltani paremmaksi siinä samalla. Siinä on 
kaikenlaisia projekteja ja ehkä myös työelämääkin, mutta ei se ole kovin kuvaava eikä tärkeä 
sana minulle. 
14:16 : Miten opettaa opiskelijat ja opettajat viihtymään epämukavuusalueella? 
14:15 : Tällaisena pitkän linjan Taikkilaisena (nyt ARTS) tämä luovuus-keskustelu hieman 
hymyilyttää. Joskus meidän pitää sitä vähän jarrutella ja opettaa ihan perustaitoja, aina ei voi 
tehdä Suuria Teoksia. 
14:15 : Siirrytään hiljalleen kohti yliopistoa - nyt on viitekehyksenä uusi työ. 
14:14 : Hannele Niemi 
14:13 : Pitäisikö miettiä samalla miten osattaisiin olla vahvasti lokaaleja, eikä kanavoida ja 
suunnitella tekemisiä globaalin ajattelun kautta, aina. 
14:13 : kvartaalitalous luo tiettyä angstia myös. Vaikka yrityksillä menisi hyvin, niin porukkaa 
vähennetään. Miten motivaatio riittää epävarmuudessa? 
14:13 : Kannustan viihtymään epämukavuusalueella! 
14:12 : Ainakaan Aallossa itse muutos ei käsittääkseni ole ongelma vaan välillä päättömältä 
tuntuva harhailu kun ei ole tietoa suunnasta... 
14:12 : Pomot kannustamaan epäonnistumista! 
14:12 : ...liikkuu aika maailmoja syleilevällä tasolla 
14:11 : ottaen huomioon, että yliopistolla on aika paljon tehtävää ihan perusasioissa liittyen 
mm. mainittuun opetuksen johtamiseen, ohjaukseen jne. keskustelu liitt 
14:11 : Turvallisuusnäkökulma tärkeä: pelko ei edesauta luovuutta 
14:10 : Tilastoista näkyy: noin neljäsosa tekniikan uusista opiskelijoista naisia. Kemiassa jopa 
enemmistö naisia. 
14:08 : http://www.koulutusnetti.fi/files/hakukohteittain_pvalinnat_s11.xls 
14:08 : Yliopistokoulutusta ajatellaan nyt liikaa lyhyenä periodina, joka valmistaa työelämään 
loppuelämäksi. Tutkinnon jälkeen alkaa "elinikäinen oppiminen", johon voi sisältyä jaksoja 
yliopistolla (avoin yliopisto, täydennyskoulutus, alumniyhteistyö, opettaminen) 
14:06 : Kysymyshän kuuluu, että eikö Aallossa ole kuin miespuolisia tekniikan opiskelijoita. 
14:03 : "Työelämään ei vain hypätä, työelämää luodaan" 
14:02 : Eikö Aallossa ole naisopiskelijoita? 
14:01 : Mitä tämän opetukseen johtamiseen sitten käytännössä kuuluisi? Suunnittelua? 
Koordinointia? 
14:00 : Aallossa tarvitaan opetuksen johtamista = niin että se toimii arjessa laitoksissa, 
kouluissa jne eikä vain ylätason puheessa 
13:59 : Peerwise 
13:58 : nyt menee subjekti (toimija) ja objekti (kohde) sekaisin. mutteri ja ruuvi ovat luovuuden 
tuloksi. 
13:57 : Totta, ilman osaamista ja asiantuntemusta ei luovuudesta ole oikein mitään iloa tai 
hyötyä. 
13:56 : on osattava, tiedettävä ja muistettava ollakseen luova 
13:56 : Opiskelun arvioinnin kulttuuri on keskeinen mikä vaikuttaa onko yksilö- vai 
tiimisuorittaja. Hyviä esimerkkejä on olemassa miten paljon paremmin tiimi oppii, jos 
arvosanaan vaikuttaa sekä yksilön että tiimin suoriutuminen. 
13:56 : Miksi mutteri *ei* voisi olla luova? 
13:55 : Johtamisen voisi nähdä jonkinlaisena palveluammattina? 
13:55 : edelleen halutaan "suorittajia"? 



13:54 : Mutta pyörää (tai mutteria) ei välttämättä tarvitse aina keksiä luovasti uudelleen vain 
luovuuden takia. 
13:54 : luovuus on kykyä keksiä monia ratkaisuja yhteen ongelmaan. ei, mutteri ei voi olla 
luova. 
13:54 : Wikipediasta: Luovuus on vapauteen ja älykkyyteen liittyvä kyky nähdä uusia 
asiayhteyksiä (assosiaatioita), kehittää epätavallisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitiota 
sekä etääntyä tavanomaisista ajatusradoista. 
13:54 : Eli ohjaamista, ei johtamista? 
13:53 : "Asenne ratkaisee. Aina! ...ja vain omaan asenteeseen voi vaikuttaa:-) 
13:53 : Ruuvi ja mutteri olivat hyvinkin suuria innovaatioita aikoinaan, parasta luovuutta. 
13:53 : Epäjohtaminen on juuri tuota: tunnistetaan erilaiset tekemisen tavat ja tuetaan niitä 
parhaalla mahdollisella tavalla. 
13:53 : Pikemminkin koko ajan tarvitaan parempia johtajia, ei epäjohtajia. 
13:53 : Miten 9-5 sopii yhteen luovuuden kanssa? 
13:53 : Epäjohtaminen kuullostaa hurjalta. Kyllä johdin taidot on tulevaisuudessa entistä 
tärkeämoää. Ja sitä pitäisi opettaa enemmän Aallossa. 
13:52 : Luovuus on aika höttöinen käsite: voiko mutteri olla luova? Miten muttereista saadaan 
luovia? 
13:51 : eikös finanssisektorilla olla viime vuosina oltu hieman turhankin "luovia"? 
13:51 : Dialogi-projektissa tunnistettiin 6 erilaista Aallon työntekijäprofiilia. Ei toinen toistaan 
parempia tai huonompia vaan erilaisia. Ja hyvä niin. 
13:51 : Muutos on ainoa tapa kehittyä, mutta siihen on yhdistettävä rehellisyys ja avoimuus 
palautteessa ja vuorovaikutuksessa! 
13:50 : Hyvin todettu: työkulttuuri voi olla myös yksilökysymys. Onko kaikkien pakko olla 
dynaamisia Y-suorittajia? 
13:50 : jatkuva uudistaminen vrt. jatkuva parantaminen vrt. tarkoituksenmukaisuus, kun 
maailma kuitenkin muuttuu 
13:50 : Miten löydettäisiin järkevä tasapaino muutoksessa, että ollaan muutoksessa mutta niin 
että henkinen hyvinvointi työssä säilyy? 
13:50 : Waiting for evidence. Learning culture should be evidence-based. 
13:49 : Möllötys kunniaan! 
13:49 : Palautteen tulee olla monipuolista, pelkkä tenttiarvosana ei ole riittävä 
13:49 : Kritiikki on arviointia! 
13:48 : Suomalainen heikkous: kyky möllöttää ja puhua palaa selän takana 
13:48 : Muutos on itsestäänselvä asia, ollut aina. Epävarmuuden sietokyky onkin yksi 
tärkeimmistä ihmisen taidoista. Voisiko yliopisto myös tukea sitä? 
13:48 : Suomalainen voimavara: kyky kyseenalaistaa auktoriteettejä! 
13:47 : Kritiikkiä on parasta antaa kasvotusten. Kuinka usein opettaja ja opiskelija kohtaavat 
kasvotusten - vieläpä niin että palaute olisi kummallekaan tervetullut? 
13:47 : Ei kriittisen palautteen tarvitse olla negatiivista? 
13:46 : Ei jatkuva uudistaminen voi olla tärkein asia 
13:46 : Palautteen antamista pitäisi myös harjoitella osana opintoja. Keskustelussa nyt esillä 
lähinnä positiivinen palaute. Se on kiitoksen lisäksi tärkeää, mutta ihan yhtä tärkeää on 
kriittinen palaute. Muuten ei pysty kehittymäään! 
13:46 : Kokeilu ja mokailu 
13:46 : Muutos ei ole paha, kun muutos on toimintatapa. Jos rakenteet tehdään jäykiksi, 
muutos sattuu. 
13:45 : Muutoskyvykkyys lisää meidän kansainvälistä kilpailukykyä, mutta lisääkö muutoskyky 
meidän hyvinvointia. Stressiä se ainakin lisää. 
13:44 : Yliopistosta valmistuva on parhaimmillaan työelämän uudistaja! 
13:44 : Toisaalta useimmat innovaatiot tekee yksilö, ei komitea/ryhmä. Tiimejä ei saa 
ylikorostaa. 
13:44 : Mikä edes on superyksilö? 
13:43 : Kun työelämä vaatii innovaatioita niin onko se valmis niihin oikeasti? Käykö yhä 
useammin niin, että uudet innovaattorit törmäävät rakenteiden seinään tullessaan 
innovaatioineen työelämään? 
13:42 : uudistuminen näkyy start-upeissa, joissakin innovatiivisissa yrityksissä ja jopa 
julkisella sektorilla. 



13:41 : http://www.ek.fi/oivallus 
13:40 : Marita Aho, EK 
13:39 : Uudistaako yliopisto työelämää? Miten ja missä se näkyy?! 
13:39 : Dialogia enemmän myös oppimistilanteisiin - nykyiset oppimisympäristöt ovat aika 
erilaisia kuin tulevat työympäristöt 
13:39 : Dialogi-hanke http://www.uusityöontäällä.fi/ 
13:39 : ei yliopiston tärkein tehtävä ole tuottaa työvoimaa työelämään vaan uudistaa sitä. 
13:39 : Hyvää palautetta saadakseen täytyy antaa hyvää palautetta. 
13:38 : Miten tukea joustoa uhraamatta kokonaiskuvaa? 
13:36 : Muyt kolme on tuttuja, mutta palautetta saisi olla enemmän.. 
13:36 : Uudenlainen työ edellyttää työntekijän ja työnantajan välistä luottamusta. Enemmän 
kuin aiemmin? 
13:36 : Yksilölliset urat vaativat myös yksilöllistä opinto-ohjausta! 
13:35 : Onko hyvä ihminen = hyvä työntekijä? Miten huomioidaan opetuksessa = tiedot, taidot 
ja asenteet? 
13:35 : 8+8+8 on ihan hyvä formula työelämään. 
13:34 : Ei visio nykyäänkään ole kaukana - Monet lyhyet radiospiikit ostetaan jo nyt 
Kanariansaarilla asualta "ääneltä". 
13:33 : Sujuvaa opiskelua tukevat opiskelutaidot ovat samoja työelämä- tai asiantuntijataitoja, 
joita yliopistosta valmistuneelta odotetaan. Kriittistä ajattelua, vuorovaikutus- ja 
esiintymistaitoja, viestintäosaamista, tiedonhallinta- ja oppimistaitoja ym. mukaan 
opetussuunnitelmiin! 
13:32 : Lynda Gratton - The Sh/ft 
13:31 : dia- = läpi, -logi = järki, mieli, ymmärrys 
13:31 : ...ja miten yliopisto loisi hyviä työntekijöitä? Työelämätaitoja, hyviä sisältöjä 
opettamalla vai ehkä valitsemalla parhaat? 
13:30 : Hyvä kuva! 
13:29 : Onko yliopiston tehtävä luoda hyviä työntekijöitä? Vai enemmänkin hyviä ihmisiä? 
Mitä se tarkoittaisi? 
13:29 : Onko niin, että aktiivisimmat ja äänekkäimmät pääsevät sanelemaan, miltä sukupolvi 
näyttää? 
13:26 : Jos langaton verkko yskii, niin käyttäkää kännykän selainta. Toimii hyvin silläkin! 
13:25 : Mikä motivoi opiskelussa? 
13:25 : Kyllä verkko toimii täällä takarivissäkin! :) 
13:25 : Liisa Poussa, Ellun Kanat 
13:24 : ..ja kyllä meiltä saa puheenvuoroja! Vartti on pitkä aika. 
13:23 : Täällä eturivissä piisaa tilaa... :) 
13:20 : Tästä on hauskoja esimerkkejäkin: PeerWise-järjestelmässä opiskelijat keksivät 
kysymyksiä toisilleen - opettaja poimii parhaat tenttiin. 
13:20 : Kohti verkostomaista opetusta ja oppimista? 
13:17 : Edelleenkin on kyllä taipumusta puhua opiskelijasta asiakkaana. 
13:10 : Uudet rakenteet, mitä tapahtuu tulevaisuudessa? 
12:49 : tervetuloa	  


