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Opiskelijoiden 
ennakkokäsityksiä

 Vähän käytetty on vähempiarvoinen  ei ole
 Huoli siitä, että ei tee riittävästi itse  tekemistä 

jää aivan riittävästi 
 Arkistoidut aineistot ovat täydellisiä  sama 

kriittinen arviointi tarpeen kuin itse tuotetun 
aineiston osaltakin



Arkistoitujen aineistojen 
käytön edut

Tuntuma oikeaan tutkimukseen:
 Aineistojen laatuun, laajuuteen, tutkittavien 

informoimiseen
 Mahdollista lukea tutkimusta, jota aineistosta on 

tehty

 Arkistoitu aineisto mahdollistaa keskittymisen 
analyysimenetelmiin kursseilla, joilla on tarkoitus 
keskittyä niihin



Arkistoidut aineistot opettajan 
työn kannalta 

Arkistoidut aineistot ovat monella tavalla käteviä, 
mutta vaativat opettajalta työtä

 Koska ne ovat usein liian laajoja käytettäväksi niin 
harjoituskursseilla kuin opinnäytetöissäkin 
rajaaminen välttämätöntä

 Kun opiskelija päätyy hakemaan ja käyttämään 
tutkielmassaan arkistoitua aineistoa, se vaatii 
opettajalta ohjausta ja perehtymistä aivan kuten 
opiskelijoiden itsekeräämät aineistot



Tietoarkiston Aila 

 Aivan mahtava: helppokäyttöinen, nopea, 24/7



… mutta…

Opetuskäytön osalta ohjeistus on 
monitulkintainen… tai ainakin sitä on tulkittu eri 
tavoin

 Liian helppokäyttöinen?





… Jatkuu…



”Käyttölupa on henkilökohtainen. Jokaisen aineiston 
käyttäjän on erikseen hyväksyttävä käyttöehdot ja 
sitouduttava noudattamaan niitä.”
Opettajilla on tästä erilaisia tulkintoja – osa tulkitsee 

niin, että riittää, että opettaja hakee luvan, osa 
taas niin, että jokaisen kurssilaisen on erikseen 
haettava käyttölupa



Jos opiskelijoiden pitää itse 
kirjautua ja ladata aineisto…

 Vie aikaa kurssilta
Opiskelijoiden tietotekniset valmiudet 

vaihtelevat merkittävästi, eikä kaikilla ole 
motivaatiota panostaa niiden opiskeluun

 Tulee säätöä, koska esimerkiksi kyselyaineistossa 
ääkköset eivät aina näy oikein

Pahimmillaan luokassa data voi olla useilla 
koneilla ladattuna oletuskansioon, jota 
opiskelijat eivät osaa hakea



Jos opiskelijoiden pitää itse 
kirjautua ja ladata aineisto…

Arkistoidut aineistot ovat usein turhan laajoja ja 
niiden rajaaminen muuttuu hankalaksi, jos 
jokainen lataa aineiston kokonaisuudessaan

Arkistoitujen aineistojen käyttö voikin olla 
opetuksen arjessa aika työlästä



Ideoita…

 Harjoituskurssikäytössä olisi helpompaa, jos 
riittäisi, että vain opettaja lataa aineiston ja 
ilmoittaa ladatessaan, kuinka moni edelleen 
käyttää aineistoa

 Jos tämä ei ole mahdollista, opetuskäyttäjille 
olisi syytä SELKEÄSTI kertoa se, että kaikkien 
kurssilaisten on ladattava aineisto itse



Voiko aineistojen lataaminen 
olla opiskelijoille liiankin 
helppoa?

 Ainakin yhdellä kurssillani on käynyt niin, että 
innokas opiskelija latasi harjoitusaineiston lisäksi 
muutamia muitakin kiinnostavia aineistoja ja 
ilmoitti minut ohjaajaksi…



Ideoita…

 Voisiko opettajalle tulla ilmoitus opiskelijoiden 
lataamista aineistoista, joihin merkattu 
yhteysopeksi… 
… tai… 
 Voisiko olla jokin tili tms. josta voisi tarkistaa, 
mitä aineistoja opiskelijat ovat ladanneet siten, 
että ovat ilmoittaneet opettajaksi…
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