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JohdAnto 

Turun ammattikorkeakoulussa on käytössä innovaatiopedagogiikka, joka kan-
nustaa kehittämään työelämän kaltaisia oppimisympäristöjä. Kokonaisvastuu 
opiskelusta on jatkuvasti yhä enemmän opiskelijalla itsellään ja opettajat ovat 
tuutoreita, joilta saa apua ja neuvoja, mutta jotka eivät tarjoile valmista tietoa 
opiskelijan tentittäväksi. Osa oppimisesta tapahtuu projekteissa, joissa opis-
kelijat tuottavat materiaalia ja tekevät kehittämistehtäviä korkeakoulun ulko-
puolelle todellisille asiakkaille, tilaajille ja yleisöille. Opiskelijat joutuvat itse 
ideoimaan ja myös ratkaisemaan käytännön työssä eteen tulevia ongelmia. He 
eivät ole prosessissa yksin, mutta he ovat vastuullisia toimijoita mahdollisim-
man todenmukaisissa oppimisympäristöissä.

Tämä julkaisu kuvaa journalismin koulutusohjelman oppimisympäristön, 
joka on uutismedia Tutkan toimitustyöskentely. Se esittelee myös kyselytutki-
muksen, joka kohdistui opiskelijoiden kokemuksiin kahden eri vuosikurssin 
yhdistämisestä samassa toimituksessa. Opiskelijat suorittivat eri opintojak-
soja mutta työskentelivät sekaryhmissä samassa toimituksessa. Opintojaksot 
toteutettiin syyslukukaudella 2013. Mukana on myös opettajaryhmän kom-
mentteja kyselyn tuloksiin ja pohdintaa yhteisöllisen oppimisen eduista ja vai-
keuksista. 
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oppiMisYMpäRistö tutkA on Aito 
MediA

Uutismedia Tutka (www.tutka.pro)  on aito julkaisuympäristö, jolla on sään-
nöllinen yleisönsä. Syyslukukaudella 2013 Tutka päivittyi 20 kertaa (kahdesti 
viikossa viikoilla 37–49 paitsi viikolla 42). Sen kävijämäärä oli marraskuussa 
8 897 yksilöityä kävijää ja 11 002 erillistä käyntiä sekä 20 073 sivun katselua. 
Osa näistä on luonnollisesti Tutkassa työskenteleviä opiskelijoita, mutta tästä 
joukosta oli uusia kävijöitä 77 %. Kävijät menetetään lukukausien taitteessa, 
jolloin media on tauolla ja heidän tavoittamisensa aloitetaan alusta aina uu-
den opintojakson käynnistyessä. 

Tutka on aito media, jolla on vastaava päätoimittaja ja joka on Julkisen sa-
nan neuvoston jäsen. Tutkassa julkaistut jutut noudattavat siis lainsäädännön 
määräyksiä ja journalismin eettisiä ohjeita. Simulaatiota oppimisympäristössä 
on ainoastaan se, että toimittajat saavat palkkansa opintopisteinä. Muilta osin 
oppimisympäristö on oikea toimitus ja julkaisupaikka. Oppimisen painotus 
näkyy myös siinä, että opiskelijat saavat palautetta enemmän kuin toimituk-
sessa työskentelevät ammattilaiset.

Tutkassa toteutetaan monimediajournalismia. Tämä tarkoittaa sitä, että jul-
kaisussa yhdistellään tekstiä, kuvaa, audiota ja videota erilaisiksi kokonaisuuk-
siksi. Kukin opiskelija tuottaa juttuja kaikissa näissä eri muodoissa. Opiske-
lijoita myös kehotetaan yhdistelemään eri välineiden materiaalia juttuko-
konaisuuksissaan, esimerkiksi siten, että tekstijutun ohessa voi olla yhdeltä 
haastateltavalta audiokommentti tai videouutisen lisäksi kokonaisuudessa on 
faktalaatikko tai teksti lisäyksenä. Audiojutuissa on pääsääntöisesti vaadittu 
valokuvallinen kuvitus ja ne toteutetaankin videoleikkausasemalla. 

Opiskelijoita myös rohkaistaan tekemään materiaalikokeiluja. Toisinaan huo-
maamme yhdessä, että yhdistelmä ei toimi, esimerkiksi keskelle pidempää 
tekstiä upotettu muutaman minuutin audio sekoittaa kokonaisuutta. Epä-
onnistuneestakin kokeilusta voi olla tuloksena erinomainen arvosana, koska 
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sellainen osoittaa opiskelijan yritteliäisyyttä, rohkeutta ja luovaa kykyä ja nii-
den tulokset ovat arvokasta tietoa uutismedian kehittämiseksi. Opiskelijoiden 
kanssa keskustellaan, joskus myös väitellään, erilaisista julkaisemisen tavoista, 
kun yhdessä etsimme parasta mahdollista. Olemme esimerkiksi olleet opiske-
lijoiden kanssa eri mieltä siitä, tarvitaanko audiouutiseen kuvitus vai toimiiko 
se paremmin pelkkänä audiopalkkina ilman valokuvia. Molempia kokeiluja 
on tehty eikä ehdotonta oikeaa vastausta ole vielä löydetty. Tutkan on tarkoi-
tus olla jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä verkkoalusta.

Tutka-oppimisympäristö pyrkii olemaan tasavertainen keskustelupaikka opis-
kelijoiden ja opettajien välillä. Oleellista on kyky argumentoida oma mielipi-
de ryhmälle ja sitä harjoitellaan jokaisessa suunnittelun, julkaisun ja jälkipu-
run tilanteessa.
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kAksi opintoJAksoA Yhdessä 

Toimitustyöskentelyä on ollut opetussuunnitelmassa 20 op, jos monimediail-
maisun, 5 op, alustava jakso lasketaan mukaan. Monimediailmaisun jaksolla 
harjoitellaan eri välineillä toteutettujen juttujen yhdistämistä kokonaisuuk-
siksi ja julkaistaan niitä simuloimalla toimitustyöskentelyä. Tämä opintojakso 
on toisella lukukaudella. Tämän jälkeen  tulevat kolme varsinaista uutistyön 
opintojaksoa, jotka ovat kukin 5 op:n kokoisia (Uutistyö 1 kolmannella luku-
kaudella, Uutistyö 2 neljännellä lukukaudella ja Uutistyö 3 viidennellä luku-
kaudella). Tavoitteena on lisätä edelleen toimitustyöskentelyn osuutta sijoitta-
malla yhä suurempi osa opetuksesta toimituksen sisään niin, että myös muilla 
opintojaksoilla tuotettaisiin juttuja esiteltäviksi Tutkan toimituspalavereissa ja 
julkaistaviksi siellä.

Tutkassa toteutettiin syksyllä 2013 kaksi eri opintojaksoa: nuorempi vuosi-
kurssi suoritti jaksoa Uutistyö 1 ja vanhempi vuosikurssi jaksoa Uutistyö 3. 
Läsnä olevia ja Tutkan toimitustyöskentelyyn osallistuneita opiskelijoita oli 
näissä ryhmissä yhteensä 50. Vuosikurssit sekoitettiin niin, että kullakin jul-
kaisuviikolla oli aina mukana molempien vuosikurssien opiskelijoita, vaikka 
heillä oli eri tehtävät opintojaksoillaan. Julkaisu koostui aina molempien vuo-
sikurssien tuottamista jutuista. 

Uutistyö 1 opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tiedon lähtei-
siin, tiedonhankinnan tapoihin ja niiden kriittiseen tarkasteluun, opettaa to-
teuttamaan monimediauutisia ja soveltamaan kaikessa toiminnassa alan am-
mattieettisiä periaatteita. Uutistyö 3 -opintojakson tavoitteena on nopeatem-
poisen uutistuotannon hallinta ja uutistyön johtaminen sekä monimediajour-
nalististen kokeilujen tekeminen. Tätä edeltää Uutistyö 2 -opintojakso, jolla 
syvennetään erityisesti video- ja audiouutisten osaamista ja opiskellaan toimi-
tuksellista johtamista. Kaikissa näissä opintojaksoissa on oleellisena osana pa-
lautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelu.  

Uutistyö 1 on jatkoa ilmaisun opintojaksoille, joissa on toisella lukukaudel-
la opiskeltu välineiden (Audioilmaisu, 5 op, ja Videoilmaisu, 5 op) perusteet 
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sekä monimediailmaisun opintojaksolla tuotosten yhdistäminen juttukoko-
naisuudeksi ja julkaisujärjestelmän käyttö. Monimediailmaisun opintojak-
solla harjoitellaan alustavasti toimitustyöskentelyä. Opiskelijat ovat siirtyneet 
toimitustyöskentelyyn toisesta lukuvuodesta alkaen ja jatkavat sitä kolman-
nen lukuvuoden puoliväliin, jonka jälkeen he lähtevät harjoitteluun toimi-
tuksiin. 

Uutistyö 3 -opintojaksolla opiskelijat asettivat kukin itselleen oppimistavoit-
teen, jonka tarkoitus oli joko vahvistaa aikaisempaa osaamista tai parantaa 
alueita, joilla opiskelija koki epävarmuutta. Henkilökohtainen oppimissuun-
nitelma määritteli tuotteet, joita kukin opiskelija toimitti julkaisuun. Osalle 
heistä oma erityisalue, esimerkiksi urheilu, oli niin selkeä, että he halusivat 
lähteä tuottamaan ammattimaisia urheilujuttuja videolla saadakseen portfoli-
on, jolla hakea tulevaisuuden harjoittelu- ja työpaikkaa television urheilutoi-
mituksesta. Eräät opiskelijoista halusivat syventää välineen osaamista ja kes-
kittyä esimerkiksi videon kuvakerrontaan, pitkän tekstin kirjoittamiseen tai 
syvällisen radioon kelpaavan henkilöhaastattelusarjan tekemiseen. Osa taas 
pyrki harjoittamaan nimenomaan vaikeaa aluetta ja kirjoitti kymmeniä uutis-
sähkeitä saadakseen siihen riittävän rutiinin. Kukin opiskelija määritteli hen-
kilökohtaisen oppimistavoitteensa ja arvioi ennakolta siihen käytettävän ajan. 
Opettajat hyväksyivät suunnitelman ja sen perusteella opiskelijat saivat siitä 
suorituksen ja arvosanan.

Uutistyö 3 -opintojaksolle osallistuvat saivat itse määritellä julkaisuaikatau-
lunsa ja sen mukaan ilmoittautua toimituspalavereihin, kun taas Uutistyö 1 
-opintojakson opiskelijat jaettiin valmiiksi pienryhmiin, noin kuusi opiske-
lijaa kuhunkin. Toimitusryhmien maksimikoko oli määritelty 14:ään, jotta 
opiskelijat jakautuisivat tasaisesti koko lukuvuodelle. Tämä ei valitettavasti 
täysin onnistunut, vaan vanhemman opiskelijoiden osallistuminen painottui 
loppulukukauteen. 

Opintojaksoilla on ollut käytössä yhteisopettajuus, jossa kukin opettaja vas-
taa oman ammattialansa sisällöistä. Tutkan  vastaava päätoimittaja (syksyllä 
2013 Pär Landor) tuutoroi tekstilähtöiset jutut, radiojournalismin lehtori (Pia 
Alanko) ohjasi audiojuttujen syntyä ja videojournalismista oli vastuussa artik-
kelin kirjoittaja. Nämä kolmen lehtoria vastasivat Tutkan sisällöstä ja heidän 
lisäkseen Tutkassa oli myös kielenhuollon (Johanna Vaaherkumpu), äänen jäl-
kikäsittelyn (Mikko Maunula) ja valokuvauksen (Milla Järvipetäjä) opettajat 
sekä Word Press -julkaisujärjestelmästä vastaava ja tekniikkaa tuutoroiva opet-
taja (Jussi Kokkola). 
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Opettajien työaikaa Tutkaan käytetään paitsi monimediailmaisun ja uutis-
työn opintojaksojen kautta myös muutamien muiden opintojaksojen työtun-
neista, kun näillä tuotetaan julkaisuun sisältöä. Tutkassa julkaistaan juttuja 
myös muilta kuin suoraan uutistyöhön liittyviltä opintojaksoilta ja ne tuo-
tetaan osittain toimitustyöskentelyn osana, osittain muilla opintojaksoilla ja 
luokkaopetuksessa. Esimerkiksi audion ja videon haastattelemisen opintojak-
sot toteutetaan toimituksen ulkopuolella, mutta näiden jaksojen valmiit tuo-
tokset voidaan esitellä myös toimituspalavereissa ja tuotokset julkaistaan Tut-
kassa. Kun kyseessä ovat samat opettajat kuin Tutkan toimituksessa, työaikaa 
voidaan jakaa opintojaksojen välillä yhdistämällä eri opintojaksojen opetusta 
toimituspalaverissa. Myös opettajat voivat siis yhdistää luovasti eri opintojak-
soja toimitustyöskentelyyn ja käyttää osan tunneistaan samanaikaisesti use-
amman eri opintojakson toteuttamiseen. Tämä mahdollistaa useamman opet-
tajan samanaikaisen osallistumisen toimitukseen.
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kAhdesti viikossA uuttA 
sisältöä

Tutka noudattaa toimituksenkaltaista viikkorytmiä, jota on muokattu hiu-
kan pedagogisempaan suuntaan lisäämällä normaalien toimituspalaverin ja 
julkaisun lisäksi välipurku auttamaan opiskelijoita eteenpäin jutuissaan. Van-
hemman vuosikurssin opiskelijat eivät enää kokeneet tarvitsevansa tätä väli-
purkua. Opiskelijajoukko jaettiin neljään toimitusryhmään, joissa kaikissa oli 
molempien vuosikurssien opiskelijoita. Kukin ryhmä (noin 14 opiskelijaa) oli 
vastuussa julkaisusta aina joka toinen viikko.

Syyslukukaudella 2013 Tutkan viikkorytmi oli seuraavanlainen: Maanantai-
aamuna oli kaksituntinen toimituspalaveri, jossa opiskelijat esittelivät valmis-
tellut ideansa loppuviikon jutuiksi. Keskiviikkona näistä käytiin tunnin väli-
purku, johon mennessä opiskelijat olivat edistäneet juttujaan kohti julkaisua. 
Perjantaina jutut viimeisteltiin ja julkaistiin viiden tunnin aikana ja sen jäl-
keen käytiin vielä parituntinen palautekeskustelu julkaistuista jutuista. Toisen 
ryhmän vastaava viikkorytmi oli keskiviikko-perjantai-tiistai. Julkaisupäivät 
olivat siis tiistai ja perjantai. 

Opiskelijat saivat palautetta enemmän kuin ammattitoimituksissa on tapana. 
Joskus toimituksessa saatetaan käydä nopeasti läpi edellisen päivän julkaisu, 
mutta kaikkia juttuja ei siellä ehditä ruotia, kuten oppimisympäristössä oli 
tapana. Lukukauden puolivälissä pidettiin palautekeskustelut pienryhmissä ja 
niissä käsiteltiin siihen mennessä julkaistuja juttuja ja toimitustyöskentelyä 
sekä annettiin opiskelijoille kehittämistehtäviä. Lukukauden lopussa käytiin 
jokaisen opintojakson suorittaneen kanssa 10 minuutin henkilökohtainen 
portfoliokeskustelu, jossa olivat läsnä päätoimittaja sekä audiosta ja videosta 
vastaavat lehtorit.  

Opiskelijoiden oli tarkoitus tulla toimituspalaveriin valmistautuneina. Verk-
ko-oppimisympäristö Optiman kurssialustalle on tallennettuna ohjeistus siitä, 
mihin kysymyksiin opiskelijalla tulee olla vastaus juttuideaa esitellessään. Oh-
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jeistusta on kutsuttu nimellä työkalupakki. Optimassa on myös ns. käsikirjoi-
tuskaavake, jonka kysymysten on tarkoitus auttaa opiskelijaa hahmottamaan, 
mitä jutun valmistelussa tarvitaan. Nämä materiaalit käytiin heidän kanssaan 
läpi luokkaopetuksessa ennen toimitustyöskentelyn alkua. Valmistellusta ide-
asta keskusteltiin yhdessä koko ryhmän kesken ja toimituspäällikkövuorossa 
olleet opiskelijat johtivat keskustelua.  Parhaimmillaan hyvä idea jalostui enti-
sestään ja toimituspalaverissa opiskelija sai vinkkejä haastateltavista tai tiedon 
lähteistä. Myös näkökulma ja jutun kärki tarkentuivat. Koko opiskelijaryh-
män oli tarkoitus osallistua tähän keskusteluun. Valitettavan usein muutamat 
opiskelijoista saapuivat toimituspalaveriin jokseenkin valmistautumattomina 
ja sen seurauksena he useinkin lähtivät sieltä aika vähin eväin, koska ilman al-
kuperäistä ideaa on melko mahdotonta auttaa opiskelijaa eteenpäin. 

Toimituspäällikköinä vuorollaan olevien opiskelijoiden tehtävänä oli auttaa 
toimittajavuorossa olevien juttujen valmistelua neuvoilla ja aikataulupatistuk-
sella. Toimituspäälliköt myös vastasivat julkaisun juttujen nostojärjestyksestä 
eli siitä, mikä juttu nostettiin pääuutiseksi ja missä järjestyksessä muut jutut 
sen alle. He myös huolehtivat juttujen mainostamisesta sosiaalisessa mediassa 
ja vetivät julkaisupäivän palautekeskusteluja.
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vuosikuRssit Yhdessä

Tutkassa on jatkuvasti opiskelijoita eri vuosikursseilta ja eri opintojaksoilta, 
koska opiskelijat voivat suorittaa rästiin jääneet toimitukselliset opintojaksot 
heti seuraavalla lukukaudella, julkaisu kun toteutetaan jatkuvasti puolivuo-
sittain. Aikaisemmin on lisäksi ollut projektinkaltaisia opintojaksoja, joilla 
vanhemman vuosikurssin opiskelijat ovat olleet johtamassa toimitustyösken-
telyä ja kehittämässä julkaisujärjestelmää, ilmaisua tai muuta sisältöä joiden-
kin viikkojen ajan. Opettajat ovat huomanneet sen hyväksi keinoksi siirtää jo 
opittua tietoa nuoremmalle vuosikurssille.

Ajatuksena oli, että vanhemman vuosikurssin vapaammat juttuaiheet moti-
voivat nuorempaa vuosikurssia tavoittelemaan samaa, kunhan pakolliset pe-
rustason tehtävät on ajallaan suoritettu. Lisäksi vanhemman vuosikurssin 
kritiikin ja mallin juttujen rakentamisessa oli ajateltu siirtyvän nuorempien 
tietoisuuteen. Moni vanhemman vuosikurssin opiskelija antoikin ikään kuin 
testamenttinsa viimeisellä palautekerralla, johon osallistui. He keräsivät lu-
kukauden aikana tulleita huomioita ja sanoivat ne läsnä olleille opiskelijoille 
omasta kokemuksestaan käsin. Usein nämä havainnot tukivat opetusta, jota 
opettajatkin olivat jo antaneet aloittelijoille, esimerkiksi se, että nuoremman 
vuosikurssin opiskelijat käyttivät videoissaan liikaa puhelinhaastatteluja sen 
sijaan, että olisivat itse menneet paikalle tekemään haastattelua tai että konk-
reettiset kysymykset tuottavat parhaita vastauksia.
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pAlAutekYselY

Palautekysely selvitti opiskelijoiden mielipiteen uutistyön opintojaksojen vaa-
tivuudesta, toimitustyöskentelyn mielekkyydestä osana opintoja ja verrattuna 
luokkaopetukseen, kokemuksesta juttujen julkaisemisesta oikealle yleisölle ja 
kahden eri vuosikurssin yhdistämisestä. Kysely toteutettiin nimettömänä 50 
uutistyön opintojaksoille osallistuneelle, jotka edustivat kahta eri vuosikurs-
sia. Potentiaalinen vastaajajoukko ei ollut suuri, mutta se oli tarkasti rajattu. 
Kysely oli auki kaksi viikkoa (13.1.–27.1.2014) ja siitä lähetettiin yksi muis-
tutus. Kyselyyn vastasi lopulta 31 opiskelijaa eli 62 % potentiaalisista vastaa-
jista. Kyselyä oli käyty myös katsomassa vastaamatta 11 kertaa. 19 opiskelijaa 
jätti kokonaan vastaamatta kyselyyn, eli sitä ei ollut avannut lainkaan 8 opis-
kelijaa. Opiskelijoille tulee lukukauden aikana useita erilaisia palautekyselyitä, 
mikä saattaa heikentää halua osallistua. Nähtävästi opiskelijat eivät koe voi-
vansa vaikuttaa asioihin kyselyiden kautta, tai sitten asiat ovat niin hyvin, että 
vastaaminen ei tunnu tarpeelliselta. 

Kysymyksiä oli 22 kpl, joista kaksi viimeistä avovastauksia, muut monivalin-
takysymyksiä. Kyselyssä selvitettiin vastaajien taustoista vuosikurssi. Tämän 
lisäksi vastaajat saattoivat valita useampia vastausvaihtoehtoja kysymyksiin, 
joissa kartoitettiin aikaisempi opiskelukokemus keskiasteen, opistotason, am-
mattikorkeakoulun ja yliopiston osalta. Lisäksi kysyttiin työkokemusta yli-
päätään (tässä oli vaihtoehtoina: työhön tutustuminen peruskoulussa tai kes-
kiasteella,  kesätöitä tai muita satunnaisia jaksoja töissä, 10 kk tai pidempi 
yhtäjaksoinen päätyö, jatkuva sivutoiminen tai osa-aikainen työskentely opin-
tojen ohessa). Myös journalismin tai viestinnän alan työkokemusta kartoitet-
tiin (ei mitään  alan työkokemusta, osallistuminen nuorisotoimitukseen ja/
tai lehtiavustajana työskentely, kesätyöt media-alalla, toimin ammattimaisesti 
media-alalla opintojen ohessa). 
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opiskelu- JA tYökokeMus

Kyselyyn vastanneesta 31 opiskelijasta, 14 oli vanhemmalta vuosikurssilta  ja 
17 henkeä nuoremmalta vuosikurssilta. Näistä noin neljänneksellä (8 opiske-
lijaa) oli muita ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja taustassaan.  27 
opiskelijalla on kokemusta työelämästä vähintään kesätöistä tai muista satun-
naisista tehtävistä. Vastaajajoukosta 19 työskentelee jatkuvasti myös opinto-
jen ohessa. Vaikka 13 opiskelijalla ei ollut mitään kokemusta journalismin 
tai viestinnän alan töistä, kuitenkin selvä enemmistö on työskennellyt nuo-
risotoimituksessa tai lehtiavustajana (7 vastaajaa), media-alan kesätöissä (10 
vastaajaa) tai jopa ammattimaisesti jatkuvasti opintojen ohessa (5 vastaajaa). 

vAAtivAA MuttA MotivoivAA

Kukaan vastaajista ei pitänyt uutistyön opintojaksoja helppoina tai melko 
helppoina. 10 vastaajaa piti niitä vaativina (arvo 3), 18 vastaajaa keskimää-
räistäkin vaativampina (arvo 4) ja 3 vastaajaa erityisen vaativina (arvo 5). 

Avovastauksissa toimitustyöskentelyn vaativuus tuli ilmi positiivisena. Kysy-
mykseen ”Mielestäni Uutistyön opintojaksolla oli parasta” vastauksena tuli 
esimerkiksi:

Vaatimustaso tuntuisi olevan korkeampi, kuin monissa oikeissa medioissa.

Myös opiskelijat, joilla on työkokemusta toimituksessa työskentelystä, pitivät 
opintojaksoja kohtuullisen vaativina. Vertailusta jätettiin pois nuorisotoimi-
tuksessa tai lehtiavustajan työskentelyn, koska se jokseenkin aina edeltää seu-
raavia alan työpaikkoja eli kyseessä ovat samat vastaajat. Lisäksi tämän mu-
kaan ottaminen vastausten vertailuun ei olisi muuttanut niiden jakaumaa.
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KUViO 1. Uutistyön opintojakson vaativuus, vastaajina ne, joilla on media-alan  
työkokemusta. 

Myös ne opiskelijat, joilla on kokemusta opiskeluista muualla ammattikor-
keakoulussa ja yliopistossa, kokivat toimitustyöskentelyn kohtuullisen vaati-
vana, niin että vastaukset jakautuvat arvojen 3 ja 4 välille.

KUViO 2. Uutistyön opintojakson vaativuus, vastaajien jakauma 
korkeakouluopintojen mukaan.

Vaativuudesta huolimatta opintojaksot koettiin motivoiviksi. Yksikään vas-
taajista ei antanut väitteelle arvoa 1 eli ei lainkaan motivoivaa. Kolme vastaa-
jaa ei motivoitunut kovin korkeasti mutta suuri enemmistö koki opintojaksot 
kohtuullisen tai jopa erittäin motivoiviksi. 
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KUViO 3. Toimitustyöskentelyn motivoivuus.

Avovastauksista näkyy myös positiivisia arvioita, jotka perustuvat aitoon te-
kemiseen: 

Oikea simulaatio oikeasta työstä. Juttujen tekeminen, editoimisen oppimi-
nen ja julkaisu.

Tiukka deadline, annettiin tarpeeksi omaa aikaa tehdä työtä ja tarvittaes-
sa sai apua. Vastuu oli itsellä omasta tekemisestä. Tuotos esiteltiin ja siinä 
se oli, ei voinut syytellä ketään mistään paitsi itseään.

Itse ”toimitustyöskentely”, vuorovaikutus sekä oman ryhmän että [toisen] 
(poistettu ryhmätunnus) ryhmän jäsenten kanssa. Palaute heti julkaisun 
jälkeen.

Tekemällä opin parhaiten, joten Uutistyö/Tutka sopii minulle.

Uutisajattelun oppiminen. Oli myös hienoa, että rohkeus tehdä haastatte-
luja kasvoi. Syksyn alussa editointi vei tuplasti enemmän aikaa, kuin en-
nen joulua. Opin siis teknisestä puolesta paljon, ihan vain tekemällä. Tuli 
onnistumisen kokemuksia.

Jako ei muutu ratkaisevasti, kun sitä verrataan työkokemukseen. Edelleen 
käytössä ovat ainoastaan arvot 2–5, niin että media-alalla työskennelleistä 4 
vastaajaa piti opintojaksoa niukasti motivoivana (arvo 2) mutta loput vastauk-
set jakautuivat arvojen 3 (3 kpl), 4 (4 kpl) ja 5 (4 kpl) välille. 
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Muissa korkeakouluissa opiskelleet kokivat puolestaan toimitustyöskentelyn 
erityisen motivoivana. Arvoille 2 ja 3 annettiin kummallekin vain yksi vas-
taus, loput vastaukset jakautuivat kahdeksan vastaajan kesken niin, että arvol-
le 4 annettiin kaksi vastausta ja korkeimmalle arvolle 5 neljä eli opintojakso 
koettiin tämän pienen ryhmän keskuudessa erittäin motivoivaksi. 

KUViO 4. Toimitustyöskentelyn motivoivuus, vastaajien jakauma 
korkeakouluopintojen mukaan.

Oppimiskokemus oli kaikilla vastaajilla myös hyvin myönteinen. Kukaan ei 
väittänyt, että ei olisi oppinut mitään, ainoastaan yksi vastaaja antoi arvon 2 
ja kaikki loput jakautuivat arvoille 3 (7 kpl), 4 (11 kpl) ja 5 (12 kpl) välille. 
Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että kyselyyn vastanneet opiskelijat kokivat 
oppineensa hyvin paljon näiden opintojaksojen aikana.

Myös media-alalla työskennelleet kokivat selkeästi oppineensa tällä tavalla, 
kun vastaukset painottuivat tasoille 4 ja 5.
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KUViO 5. Oppiminen toimitustyöskentelyssä, vastaajien jakauma työkokemuksen 
mukaan.

Samaten korkeakouluissa opiskelleet antoivat varsin vahvan signaalin siitä, 
että toimitustyöskentely on hyvä tapa oppia ammattialaa.

KUViO 6. Oppiminen toimitustyöskentelyssä, vastaajien jakauma 
korkeakouluopintojen mukaan.

Ylipäätään opiskelijat haluavat kyselyn perusteella mieluummin opiskella toi-
mitustyöskentelyssä kuin kuunnella luentoja. Yksikään ei ollut samaa mieltä 
väitteen kanssa: ”Opiskelen mieluummin luento-opetuksessa kuin toimitus-
työskentelyssä”. Yksi oli väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä, kuusi vas-
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taajaa ei ollut samaa eikä eri mieltä ja loput jakautuivat jokseenkin eri mieltä 
(13 vastausta) ja täysin eri mieltä (11 vastausta) valinneiden kesken.

Tutka-toimitustyöskentelyn myös koettiin valmentavan hyvin tulevaan työ-
elämään. Vastaajista ainoastaan yksi oli jokseenkin eri mieltä väitteestä, jonka 
mukaan Tutka-toimitustyöskentely antaa valmiuksia työelämää varten. 8 vas-
taajaa ei ollut samaa eikä eri mieltä, 13 oli jokseenkin samaa mieltä ja 9 täysin 
samaa mieltä. Suhde säilyi kutakuinkin samana, vaikka vastaajilla oli koke-
musta kesätöistä tai he työskentelivät ammattimaisesti media-alalla. 

KUViO 7. Toimitustyöskentelyn valmentaminen työelämään, vastaajina ne, joilla 
on työkokemusta media-alalta.

Toimitustyöskentelyn aitous sen sijaan jakoi mielipiteitä enemmän, varsin-
kin niiden keskuudessa, jotka työskentelevät media-alalla opintojensa ohes-
sa. Väitteeseen ”Tutka-toimitustyöskentely vastaa aitoa toimitustyöskentelyä” 
enemmistö vastasi arvolla 3 (13 kpl), eli ei ollut samaa eikä eri mieltä väitteen 
kanssa. Loput vastaukset jakautuivat melkein tasaisesti väitteen puolustajiin 
(jokseenkin samaa mieltä oli 8 vastaajaa ja täysin samaa mieltä 2 vastaajaa) ja 
vastustajiin (jokseenkin eri mieltä 6 vastaajaa ja täysin eri mieltä 2 vastaajaa). 
Tosin hiukan enemmän oltiin samaa mieltä. 

Kesätyökokemuksen hankkineet ja media-alalla työskentelevät pitivät Tutkaa 
vähemmän aitona toimitusympäristönä kuin kaikki vastaajat yhteensä. Tämä 
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osoittaa toimitusten keskinäisten erojen vaikutusta vastauksiin. Kun on ko-
kemusta yhdestä toimituksesta, se ei välttämättä vastaa toimitustyöskentelyä 
muualla. Lisäksi tässä voi näkyä pedagoginen painotus: Tutka on kuitenkin 
enemmän oppimisympäristö kuin toimitus. Tutkassa luultavasti annetaan ju-
tuista palautetta perusteellisemmin kuin ammattitoimituksessa. 

KUViO 8. Toimitustyöskentelyn aitous, vastaajina ne, joilla on työkokemusta 
media-alalta.

Tutka-toimitustyöskentelyn oleellinen osa, juttujen julkaiseminen aidolle 
yleisölle, ei juurikaan tuntunut opiskelijoista epämiellyttävältä. Päinvastoin 
se koettiin innostavana. Väitteen kanssa ”Juttujeni julkaiseminen todelliselle 
yleisölle tuntuu epämiellyttävältä” oli täysin eri mieltä 15 opiskelijaa ja jok-
seenkin eri mieltä 12 opiskelijaa, 4 vastaajaa ei ottanut kantaa kumpaakaan 
suuntaan. Samaa tai jokseenkin samaa mieltä ei ollut kukaan.

Väite ”Todellinen yleisö ja juttujen oikea julkaiseminen innostavat minua 
opiskelussani” tuotti 11 täysin samaa mieltä, 12 jokseenkin samaa mieltä, 6 
ei samaa eikä eri mieltä ja 2 jokseenkin eri mieltä olevaa valintaa. Painotus oli 
siis selvä: oikea yleisö innostaa.

Tästä huolimatta Tutka-toimitustyöskentelyn koki pelottavana muutama vas-
taaja: 3 vastausta oli jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa: ”Pelkään toi-
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mitustyöskentelyä”. Vastaajista kuitenkin kirkas enemmistö oli joko täysin eri 
mieltä (17 vastausta) tai jokseenkin eri mieltä (4 vastausta), kun kantaa ei ot-
tanut 7 vastaajaa. 

Avovastauksista käy ilmi, että vanhempi vuosikurssi ei anna yhtä kriittistä 
palautetta Tutka-toimitustyöskentelystä kuin nuorempi vuosikurssi. Muuta-
missa ryhmän vastauksissa todetaan, että ei ole mitään kritisoitavaa. Osa ne-
gatiivisesta palautteesta käsittelee kaluston ja edittien saatavuutta tai uuden 
julkaisujärjestelmän hankaluuksia. Nämä ovat asioita, joihin opettajat eivät 
voi kovinkaan paljon vaikuttaa, koska päätökset kalustosta ovat taloudellisia 
ja ne tekee koulutusohjelman johto. Julkaisujärjestelmän vaikeuksia voidaan 
voittaa opetuksella mutta itse järjestelmän toimivuus ei ole opettajien käsissä.

Vastauksissa, varsinkin nuorempi vuosikurssi, nousee esiin ilmapiiri-asia. 
Myös vanhemman vuosikurssin yksi avovastaus kritisoi:

Rajatut aiheet, muut samanaikaiset kurssit. Tutkassa myös mielikuva oi-
keasta toimitustyöskentelystä vääristyy hieman. Oikean toimitustyön ajat-
telee olevan vaativampaa. Joskus myös ilmapiiri ei ole aina niin kannus-
tavaa Tutkassa.

Nuorempi vuosikurssi tuo tätä esiin useammassakin vastauksessa: 

Ilmapiiri välillä hieman ahdistava ja epämiellyttävä ihan opettajienkin 
toimesta.

Yleinen väkisin luotu negatiivinen ilmapiiri, mikä oli hyvin päälleliimat-
tua.

Välillä yleinen henki oli todella ikävä. Huonoille suorituksille naureskeltiin 
jopa opettajien kanssa. Joskus myös tuntui, että työtaakka oli kohtuuton.—

Näin alkuvaiheessa pahinta oli juttujen perusteellinen ruotiminen ja ”noo-
tittaminen”. Olisin toivonut enemmän kannustavaa palautetta ja kritiik-
kiä piilotettuna kehujen sisään kuin suoranaista tylyttämistä siitä, mitkä 
kaikki asiat ovat pielessä.—

Epäinnostava ilmapiiri sekä opettajien paikoin tökerökin käyttäytyminen.
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Näiden vastausten esiin tuoma ilmapiiriongelma on sellainen, että siihen mei-
dän opettajien on kiinnitettävä huomiota. Osa opiskelijoista ei kestä yhtä suo-
raa ja selkeätä kritiikkiä kuin toiset. Kun nopeassa tilanteessa käsitellään tois-
takymmentä juttuideaa tai katsellaan pikaisesti valmiita tuotoksia, opettajien 
oma ilmaisu voi olla liian kärkevää ja opiskelija kokee sen henkilökohtaisena 
loukkauksena. Palautteen ja kritiikin antaminen on ikuisuuskysymys: on syy-
tä muistaa kehut ja palautteen kääriminen ns. hampurilaiseksi, mutta toisaal-
ta sen tulee olla rehellistä ja osoittaa opiskelijalle kohdat, joissa hänen pitää 
parantaa tuotostaan. Joskus ns. hampurilaispalaute voi nimittäin myös johtaa 
harhaan ja kritiikin kohde muistaa ainoastaan kehut tai ei ymmärrä, miksi ar-
vosana ei olekaan paras mahdollinen, kun juttua on kuitenkin myös kehuttu, 
ei ainoastaan kritisoitu.

Toisinaan myös ryhmän keskinäinen huumori voidaan kokea loukkaavana. 
Se mikä osaa opiskelijoista naurattaa, voi tuntua toisista julmalta pilkalta. Pa-
lautetilanteissa esimerkiksi jaoimme sanallisesti huonoimman kuvituskuvan 
palkintoa ja sille naureskeltiin ryhmän kanssa yhdessä. Sen tarkoituksena oli 
huumorin keinoin osoittaa laiskasti toteutettujen valokuvien sisällyksettö-
myys. Kyseisen kunniamaininnan sai valokuvasta, jossa oli toimituksen pöy-
dällä ollut sanomalehti tai tietokoneruutu, mikä osoitti, että kuvaaja ei ollut 
poistunut lainkaan työtilasta tai miettinyt valokuvalleen kohdetta. Tämä pal-
kinto myönnettiin useammallekin eri jutulle eli se ei kohdistunut ainoastaan 
yhteen opiskelijaan, vaan pikemminkin tiettyyn kuvalliseen tyylilajiin, jotta 
opiskelijat tunnistaisivat sen. Saattaa kuitenkin olla, että joku opiskelijoista 
on kokenut tämän naureskelun henkilökohtaisena pilkkana. Sitä on jatkossa 
vältettävä.

vuosikuRssien Yhteisopiskelu 

Vuosikurssien yhdistäminen opintojaksolla jakoi mielipiteitä niin, että vasta-
uksia tuli kaikkiin kohtiin, kun kysymys oli: ”Mielipiteesi vuosikurssien yh-
distämisestä osana opintojaksoa” asteikolla 1-5. 1 = hyvin turhauttavaa, 5 = 
erittäin innostavaa. Kysymyksen vastauksien keskiarvoksi tuli 2,84 eli se pai-
nottui enemmän turhauttavan kuin innostavan puolelle. Erityisesti nuorem-
man vuosikurssin opiskelijat kokivat sen enemmän turhauttavana kuin innos-
tavana asiana.
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KUViO 9. Vuosikurssien yhdistäminen, vastaajien jakauma vuosikurssien mukaan.

Vanhemman vuosikurssin toiminta koettiin epäasialliseksi. Varsinkin nuo-
remman vuosikurssin palautteissa toistui kokemus vanhempien opiskelijoi-
den ylimielisyydestä. Muutamat  tästä opiskelijaryhmästä vastasivat kysymyk-
seen ”Mielestäni Uutistyön opintojaksolla oli pahinta”:

Vanhemman vuosikurssin opiskelijoista osa käyttäytyi todella lapsellisesti ja 
töykeästi toista ryhmää kohtaan. Toisinaan tuli paha mieli osan puolesta, 
kun juttuideat tyrmättiin täysin vailla kunnon perusteita.

Rankaksi opintojakson teki Tutkan yleinen ilmapiiri. Toisen vuosikurssin 
opiskelijat eivät olleet millään tavalla kannustavia tai antaneet neuvoja. 
Olo tuntui melko tallatulta usein Tutkassa. Oli kiva saada heiltä palautet-
ta, mutta kritiikinkin voisi sanoa peruskäytöstapoja noudattaen, esimer-
kiksi katsomalla ihmistä silmiin ja puhumalla kritiikin kohteelle suoraan, 
kauniisti eikä esim. raivoten tai silmiä pyöritellen. Kyse on osittain pienistä 
asioista, mutta ne vaikuttavat paljon. Kun vasta kuitenkin ollaan kaikki 
harjoittelemassa toimitustyöskentelyä ja uraa varten, tulisi toisia kunni-
oittaa. Ymmärtääkseni kenenkään ei tarvitse olla valmis toimittaja vielä 
Tutkassa. Minusta on kamalaa, että meille annetaan tällainen kuva toi-
mitustyöskentelystä, koska en voi uskoa, että kaikissa toimituksissa ilmapii-
ri olisi näin lapsellinen ja ilkeä. Yhteen hiileen ja yhdelle sivustolle kaikki 
juttuja tehdään, on järjetöntä pistää välit poikki ihmisten kanssa joita ei 
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edes vielä tunne. Saatamme kuitenkin päätyä samoihin työpaikkoihin tu-
levaisuudessa.

Vuosikurssien yhdistäminen ei valitettavasti oikein sujunut. Osa kolmos-
luokkalaisista olivat enemmän haitaksi kuin hyödyksi meille kakkosille. 
Yhteistyö ja asioista infoaminen tuntui olevan osalle kolmosista tosi vaike-
aa. Mutta valittaminen kakkosille sitten onnistui sitäkin paremmin. Tun-
tui että purkutilanteissa oli usein sellainen ilmapiiri, että kolmoset kehuu 
kolmosten töitä ja lyttäävät kakkosten. Ei siellä oikein uskaltanut sanoa oi-
keaa mielipidettään. Valitettavan lapsellista käytöstä kolmosluokkalaisilta.

Sekamelska ryhmien välillä. Yhteistyöllä olisi mahdollisuus hyvään lop-
putulokseen, mutta mielestäni –[vanhempi] (vuosikurssitunnus poistettu) 
ryhmä ei arvostanut meidän ryhmän tekemisiä ja antoi turhia ikäviä kom-
mentteja. Kritiikki on tervetullutta, silloin kun se on perusteltua. [Nuo-
rempi] ryhmä huokaisee helpotuksesta, kun saa työskennellä rauhassa ke-
vään ajan.

Vanhempi vuosikurssi antoi paljon vähemmän kritiikkiä yhdistämisestä. Avo-
vastauksissa on vain kaksi kielteistä palaute tästä aiheesta:

toisen ryhmän yhdistäminen saattoi tiettyjen persoonojen välillä tuottaa 
kahnausta. heitä kohdeltiin vähän rennommalla otteella, kuin meitä oli 
kohdeltu aikanamme uutistyö 1:ssä. älkää missään nimessä luopuko tut-
kasta, jota me [vanhemman] (vuosikurssitunnus poistettu) ryhmän ykkös 
uutiskurssilla koimme! se oli opettavaista ihmiselle, jolla ei ole ollut aiem-
paa kokemusta juttujen tekemisestä toimituksessa.

Vuosikurssien yhdistäminen vei huomiota vanhemman vuosikurssin opis-
kelijoista.

Huolimatta jyrkistä kommenteista avovastauksissa, määrällinen palaute ei kui-
tenkaan ole äärimmäistä. Erityisesti nuorempi vuosikurssi koki vanhemman 
vuosikurssin toiminnan enemmänkin turhauttavana kuin innostavana. Mutta 
tästä huolimatta vastaukset painottuvat kuitenkin arvoille 2 ja 3, niin että tä-
män kriittisemmän vuosikurssin vastausten keskiarvoksi tulee 2,31. Avovasta-
usten voimakkuuden ja määrän perusteella olisi voinut olettaa ryhmän enem-
mistön olevan vieläkin kielteisempi. Usein tällaisissa kyselyissä avovastaukset 
ovatkin jyrkempiä, koska niissä muutamilla erityisen turhautuneilla on mah-
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dollisuus antaa palautetta. Kuten alla olevasta taulukosta voi nähdä, vastauk-
set kuitenkin jakautuvat kaikille arvoille jääden enemmän turhauttavan kuin 
innostavan puolelle. Myös erittäin innostavalle on annettu muutama vastaus.

KUViO 10. Toisen vuosikurssin toiminta opintojaksolla, vastaajien jakauma 
vuosikurssien mukaan.

Vanhempi vuosikurssi koki yhdistämisen vähemmän turhauttavana ja tämän 
ryhmän vastausten keskiarvo onkin 2,93. He myös antoivat positiivisia kom-
mentteja ryhmien yhdistämisestä:

Oli mukava saada työskennellä uusien ihmisten kanssa.

Nähdä muitakin naamoja kuin oman ryhmän jo osittain kuluneita naa-
moja

Myös nuoremmalta vuosikurssilta tuli kritiikin lisäksi positiivinen kommentti 
ryhmien yhdistämisestä:

Onnistumisen tunteet ja oman varmuuden lisääntyminen. Pari vanhem-
paa opiskelijaa osasivat neuvoa ja ohjailla juuri niin kuin oli varmasti 
kurssien alussa tarkoitettukin.

Vanhempi vuosikurssi oli opiskellut Tutkassa jo kaksi uutistyön opintojak-
soa ennen syksyn 2013 kurssia. Opettajien kokemuksen mukaan palaute en-
simmäisestä uutistyön jaksosta on aina kielteisempi kuin seuraavista, koska 
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työskentelytavan oppiminen ottaa voimille. Kun Tutka-toimitustyöskentelyn 
alkaa hallita, se palkitsee ja opiskelija useinkin näkee alun vaikeudet myöhem-
min toisin. Oletan että tässä osa vuosikurssien yhdistämisestä syntyneestä tur-
hautumisesta liittyy siihen, että koko Tutka-työskentely on vierasta ja toinen 
vuosikurssi, jolle se on jo helppoa, jopa rentoa, alkaa vaikuttaa ylimieliseltä. 
On myös mahdollista, että vuosikurssien välille syntyy ”armeija-efektiä”, kun 
itse ollaan selvitty hankalista alkupään toimituskursseista, tuottaa tyydytystä 
osoittaa alemmalle vuosikurssille omaa pätevyyttään ja se ilmenee jonkinastei-
sena ylimielisyytenä. Toiminta, jolta opettajat odottivat hiljaisen tiedon siirty-
mistä ja vertaisopetusta, muodostuikin osittain tarkoituksella tai tahattomasti 
nokitteluksi tai sen kokemukseksi. Kritiikkitilanteet, jotka opettajat kokivat 
hyvinä ja perusteellisina, olivatkin nuoremman vuosikurssin mielestä töykeitä 
ja ylimielisiä. Ehkä opiskelijoiden on kuitenkin vaikeampaa ottaa vastaan pa-
lautetta ja opetusta vertaisiltaan kuin opettajilta.

Huolimatta ankarastakin kritiikistä opiskelijat eivät kuitenkaan pelänneet toi-
sen vuosikurssin kumppaneitaan. Molemmissa ryhmissä ehdoton enemmistö 
(19 vastausta) oli vahvasti eri mieltä väitteen kanssa ”Toisen vuosikurssin opis-
kelijat lisäävät pelkoani toimitustyöskentelyssä.” Ainoastaan yksi nuoremman 
vuosikurssin vastaus oli vahvasti samaa mieltä eli koki pelkonsa lisääntyvän 
toisen vuosikurssin vuoksi, loput 11 jakautuivat arvolle 2 (3 kpl), arvolle 3 
(4 kpl) ja arvolle 4 (4 kpl).

Väitteen ”Toisen vuosikurssin opiskelijat innostavat minua entistä parempaan 
suoritukseen”  vastausten keskiarvo on 2,71. Väitteen  ”Olen saanut toisen 
vuosikurssin opiskelijoilta hyviä vinkkejä ja opetusta”  keskiarvoksi jää 2,61. 
Kummassakin kysymyksessä vastauksia annettiin kaikille arvoille. 
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KUViO 11.  Toisen vuosikurssin innostavuus, vastaajien jakauma vuosikurssin 
mukaan.

KUViO 12.  Vinkkejä toiselta vuosikurssilta, vastaajien jakauma vuosikurssin 
mukaan.
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Opiskelijat eivät kuitenkaan kovin ehdottomasti haluaisi opiskella ainoastaan 
oman ryhmänsä kanssa. Väitteen ”Opiskelen mieluummin ainoastaan oman 
ryhmäni kanssa kuin yhdessä muiden vuosikurssien kanssa” keskiarvoksi tuli 
2,45 eli enemmistö vastanneista oli joko vahvasti tai jonkin verran eri mieltä 
tämän väitteen kanssa. Näistä nuoremman vuosikurssin vastausten keskiarvo 
on 2,59 ja vanhemman vuosikurssin vastausten taas 2,29. Eli vanhempi vuo-
sikurssi vastusti enemmän väitettä kuin nuorempi. Vanhemmat opiskelevat 
mieluummin myös muiden kuin oman ryhmänsä kanssa.

Opiskelijat joka tapauksessa kokivat, että ”on hyvä peilata omaa osaamistaan 
toisen vuosikurssin opiskelijoiden osaamiseen”. Tämän väitteen kanssa oltiin 
enemmän samaa mieltä kuin monen muun kohdan. Vastausten keskiarvoksi 
tuli 3,26 ja erot ryhmien välillä olivat hyvin pienet niin, että nuorempi vuosi-
kurssi yllättäen koki sen aavistuksen myönteisemmin kuin vanhempi. 

Opiskelijoille tuntuu olevan tärkeätä suhteuttaa oma osaaminen muihin. 
Pelkkä oppiminen ei ole itsessään riittävän palkitsevaa, vaan se halutaan aset-
taa arvioitavaksi suhteessa toisiin. Tämä on korkeakouluopettajalle vaikeata, 
kun itse toivoisi voivansa ainoastaan keskittyä opettamaan, jakamaan tietoa ja 
osaamista asettamatta opiskelijoita paremmuusjärjestykseen. Kuitenkin opis-
kelijat toivovat ja odottavat myös arvostelua ja arvosanoja, jotka ovat aina suh-
teellisia ja perustuvat jollakin tasolla myös muiden osaamiseen, vaikka osaa-
misperustaiset arviointikriteerit kirjoitetaankin ikään kuin absoluuttisiksi. Ar-
vioinnissa ei noudateta tasaista jakaumaa, mutta kunkin ryhmän osaamisen 
taso vaikuttaa kuitenkin aina myös arviointiin opettajan mielessä ja opiskelijat 
suhteuttavat itsensä toisten saman tehtävän suorittaneiden arviointeihin.
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tiedonkulku JA 
pAlAutteenAnto

Käsittelimme Tutkassa opettaneiden päätoimittaja Pär Landorin, radiojour-
nalismin opettajan Pia Alangon, Word Press-tekniikan opettajan  Jussi Kok-
kolan ja videojournalismin opettajan eli artikkelin kirjoittajan kesken kysely-
tutkimuksen tulokset ja keskustelimme niistä arvioiden syitä tiettyihin vasta-
uksiin. Pohdimme opiskelijoiden kritiikin perusteella myös, mitä muutoksia 
meidän opettajien on tehtävä seuraavaan toteutukseen.

Ryhmien kielteinen suhtautuminen kahden eri vuosikurssin yhdistämiseen 
oli meille yllätys. Osin arvelimme sen johtuvan ”armeija-efektistä”, eli ylem-
män vuosikurssin väärästä ylemmyydentunnosta ja nokittelusta, mikä tulee 
karsia pois ohjeistamalla huolellisemmin palautteen antoon ja toisten huomi-
oon ottaminen. Päättelimme myös itse epäonnistuneemme siinä, että eri vuo-
sikurssien opintojaksojen tavoitteet eivät olleet selvät toiselle vuosikurssille. 
Vanhempi vuosikurssi esitteli omat juttuideansa ainoastaan opettajakunnalle. 
Niitä oli tarkoitus käsitellä vielä erikseen jokaisessa toimituspalaverissa, jossa 
ryhmät olivat sekaisin. Näin ei kuitenkaan aina käynyt riittävän perusteelli-
sesti. Koska ylemmän vuosikurssin opiskelijat olivat itse hyvin sisällä omissa 
ja toistensa juttusarjojen aiheissa, he eivät ymmärtäneet avata niitä tarpeeksi 
nuoremmille. Tässä opettajien olisi pitänyt vaatia perusteellisempaa keskuste-
lua näistä aiheista jokaisessa toimituspalaverissa, joissa nämä esiteltiin.

Keskustelussa myös päädyimme siihen, että kunkin julkaisupäivän aamupa-
laverissa on tiedonkulkua parannettava. Jokaisen julkaisuun osallistuvan on 
oltava selvillä siitä, mitä juttuja on tulossa. Mikäli opiskelijat eivät itse avaa 
juttujaan riittävästi, opettajien on selvitettävä tämä osallistujille. 

Opintojakson oppimistavoitteet olisi myös voinut avata selkeämmin molem-
pien ryhmien opiskelijoille. Vanhempien opiskelijoiden henkilökohtaiset op-
pimistavoitteet jäivät nuoremmille vieraiksi ja sen vuoksi he mahdollisesti ko-
kivat näiden juttusarjat epämääräisiksi, kuten myös näiden julkaisuaikataulut. 
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Epämääräisyys synnyttää epäluuloa ja mahdollisesti jopa kateutta toisten ”hel-
pompia” vaatimuksia kohtaan. Seuraavan uutistyön jakson alussa päätettiin 
jokaiselle opiskelijalle antaa tehtäväksi kirjoittaa henkilökohtaiset oppimista-
voitteet kyseiselle opintojaksolle sen toteutussuunnitelman mukaan ja ohjeis-
taa heitä palaamaan niihin opintojakson lopussa. 

Avovastauksissa palautteen loukkaavuudesta ja ilmapiirin huonoudesta esiin-
tyneiden kommenttien perusteella päätimme, että palautteenannon periaat-
teita on edelleen syytä kerrata jokaisella opintojaksojen toteutuskerralla. Ku-
kaan meistä opettajista ei ollut läsnä tilanteessa, jossa olisimme tunnistaneet 
avovastauksissa esitellyt asiattomat kritiikit. On mahdollista, että opiskelijat 
ovat antaneet tällaista toisilleen ilman opettajien läsnäoloa tai sitten osa opis-
kelijoista kokee opettajien asiallisena pitämän kritiikin loukkaavana. Vanhem-
man vuosikurssin palaute oli muutaman kerran tiukkaa mutta mielestämme 
ehdottomasti myös asiallista. Tähän tietysti vaikuttaa se, että tunnemme pa-
lautteen antajat ja heidän ilmaisutyylinsä. Se voi heitä tuntemattomista vai-
kuttaa liian tylyltä, vaikka se ei sellaiseksi ole tarkoitettu. Tähän on vaikea 
puuttua, koska molemmat osapuolet ovat opiskelijoita. Voimme vain koros-
taa yleisiä palautteen annon periaatteita, emme antaa sanoja tai ilmaisuja opis-
kelijoiden suuhun tai neuvoa heitä elekielessä.

Kritiikin asiattomuudesta ja tylyydestä saamastamme palautteesta heräsi aja-
tus jakaa palaute selvästi positiiviseen ja negatiiviseen: voisimme kokeilla pa-
lautekertoja, joissa annetaan ainoastaan perusteltua positiivista palautetta ja 
vastaavasti toisella kerralla ainoastaan perusteltua negatiivista. Näin jokainen 
opiskelija saisi selkeästi kehuja ja parannushuomioita töistään eikä positiivi-
nen hukkuisi negatiivisen alle niillä opiskelijoilla, jotka kuulevat ainoastaan 
”nootit” ilman hyviä asioita, jotka heidän töistään on nostettu esiin. Palaut-
teessa voidaan myös jakaa opiskelijat niin, että toiset keskittyvät kehujen an-
tamiseen ja toiset kritiikkiin. Huumori on myös erittäin vaikea asia opiske-
lijaryhmän kanssa. Sitä on syytä olla, jotta tunnelma pysyy vapautuneena ja 
opiskelussa on myös hauska ja iloinen ilmapiiri. Mutta jos joku opiskelijoista 
kokee humoristiset ilmaukset nöyryyttävinä, on parempi pysyä pelkässä asial-
lisuudessa. Huumori ei saa opetustilanteessa koskaan olla pilkkaa.

Kaikkiaan opiskelijapalaute uutistyön opintojaksoista osoitti meille, että opin-
tojakso koetaan toimivaksi ja toimitustyöskentely palkitsevaksi tavaksi oppia. 
Jokaiselle toteutuskerralle on syytä miettiä parannuksia mutta perusrakenne 
tuntuu nyt olevan kunnossa.
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Yhteenveto

Kyselytutkimuksen perusteella opiskelijat arvostavat oppimisympäristö Tut-
kassa sen työelämäsimulaatiota. Opiskelijoista ne, joilla oli korkeakouluopin-
toja myös muualta ja erityisesti ne, joilla oli niitä yliopistosta, kokivat Tutkan 
motivoivaksi ja hyvin opettavaiseksi. Opiskelijat tulevat hakemaan ammatti-
korkeakoulusta käytännön tekemistä ja oikean ammatin harjoittelua. Oike-
alle yleisölle julkaiseminen on innostavaa, vaikka se koetaan myös vaativana. 
Tutkaa on vuosia kehitetty kohti yhä aidompaa uutismediaa, viimeisimpänä 
Julkisen sanan neuvoston jäsenyys ensimmäisenä ammattikorkeakoulumedia-
na. Tämä on oikea suunta. Ammattikorkeakoulun on tarjottava opiskelijoille 
työelämäsimulaatioita oppimisympäristöinään.

Vuosikurssien yhdistämisen tavoitteena on hiljaisen tiedon siirtyminen ryh-
mältä toiselle. Vaikka opettajia on uutistyön opintojaksoilla useampia, he ei-
vät kuitenkaan huomaa siirtää kaikkia hyviä käytäntöjä tai matkan varrella 
keksittyjä ideoita. Kun toimituksessa on opiskelijoita useilta eri vuosikursseil-
ta, vanhemmat opiskelijat voivat rauhoittaa ja motivoida nuorempia palaut-
teellaan ja esimerkillään. He antavat vinkkejä tekniikasta ja ilmaisusta sekä 
voivat tuutoroida opiskelijakumppaneitaan prosessin aikana, kun tekevät itse 
samaa työvaihetta enemmällä kokemuksella siitä. Tällaisesta opettajilla on ai-
kaisemmilta vuosilta hyviä kokemuksia. 

Kyselytutkimuksessa yllätyksenä tuli nuoremman vuosikurssin kielteisyys ryh-
mien yhdistämiseen. Vanhemmilta kyllä opittiin ja vanhemmat myös innos-
tivat osaltaan parempiin suorituksiin eivätkä he juurikaan pelottaneet, mutta 
heidän antamansa palaute koettiin odotettua kielteisempänä. Opettajien ko-
kemuksen mukaan palaute on ollut asiallista, mutta kenties sitä on kuitenkin 
vaikeampi ottaa vastaan toisen vuosikurssin opiskelijoilta kuin oman ryhmän 
kumppaneilta. Kun vanhempi vuosikurssi on jo selvittänyt kaksi toimitustyön 
lukukautta, heistä saattoi paistaa siitä johtuva ylimielisyys vasta Tutkassa aloit-
taneita kohtaan. Vanhemmat halusivat vaatimusten olevan yhtä ankarat nuo-
remmallekin ryhmälle ja kenties se sai korostamaan näiden puutteita hiukan 
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liian kärkevästi. Kun on itse aikanaan saanut palautetta jostakin osa-alueesta 
ja kokee oppineensa sen, on tarve osoittaa samat puutteet toisissa.

Vanhemman vuosikurssin omat oppimistavoitteet eivät auenneet riittävästi 
nuoremmille, ja tämän vuoksi heidän tekemänsä jutut jäivät epämääräisiksi. 
Suuri ongelma oli myös vanhemman vuosikurssin aikatauluttomuus ja juttu-
jen julkaiseminen vasta lukukauden lopulla toisin kuin oli suunniteltu. Tämä 
herätti mahdollisesti ajatuksen, että samat säännöt määräajan pitämisestä ei-
vät olisikaan koskeneet vanhempaa vuosikurssia. Tiedon kulussa ryhmien vä-
lillä olleet puutteet ärsyttivät selvästi opiskelijoita. Tämä on erityisesti opetta-
jien vastuulla oleva asia.

Kielteisistä kommenteista huolimatta opetusryhmien yhdistämisen edut ovat 
suuret, koska tieto, käytännöt ja osaaminen kulkee opiskelijaryhmältä ja opis-
kelijalta toiselle. Sille kannattaa luoda formaali tilaisuus, jossa myös opettajat 
voivat olla vaikuttamassa asenteisiin myönteisesti. Lisäämällä tietoa, peruste-
lemalla erilaisia kurssivaatimuksia, olemalla vaatimusten suhteen huolellisen 
oikeudenmukainen ja käymällä joka kerta läpi palautteen annon periaatteet 
opettajat voivat parantaa ryhmien välistä vuorovaikutusta.
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