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Kallio, Miki, Does students' concept of health change at different stages of medical
education. A six-year follow-up study
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of
Health Sciences, Public Health Sciences and General Practice; Faculty of Biochemistry and
Molecular Medicine; Biocenter Oulu; University of Turku, Faculty of Medicine, Medical
Education Research and Development Center
Acta Univ. Oul. D 1246, 2014
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This longitudinal study analyses the differences between the students' concept of health at
different stages of basic medical education. The collected data were processed through
phenomenographic analysis and qualitative concept map analysis. The purpose of this study was
to determine whether medical students adopt the biopsychosocial model of health, and if so,
whether that complete model strengthens during their education or students' concept of health
changes towards the narrower biomedical model.

The research material consists of 720 concept maps drawn by the 274 students who began their
education in the fall 2006 at the medical faculties of the Universities of Turku and Oulu. An initial
evaluation of medical students' concepts and thinking was performed in the beginning of their first
academic year; thereafter, the change of the concepts was followed annually in the spring of the
first, third and fifth academic year and finally in the winter of the sixth academic year. This study
is part of the longitudinal Learning Medical Expertise (LeMEx) study.

The obtained findings show that the students' concept of health became slightly more extensive
during the first year of studies. After the first year of clinical studies, the students' concept of health
was more biased. Students' concept of health was the most biased after the fifth year of studies.
The last summer's health centre work and the studies of the last spring had a positive influence and
students' concept became significantly more biopsychosocial.

University of Turku students' concept of health was more extensive than that of the University
of Oulu students' until the end of the fifth academic year, but the situation was reversed at the end
of the education. The significant change towards a more extensive concept in Oulu appears to arise
from the changes to the structure and content of some final-year courses.

This study revealed some problematic points of basic medical education. The results can be
utilized in development of medical education.

Keywords: concept map, concept of health, longitudinal study, medical education,
phenomenographic research





Kallio, Miki, Muuttuuko lääketieteen opiskelijoiden käsitys terveydestä
peruskoulutuksen aikana. Kuusivuotinen seurantatutkimus
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden
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kehittämisyksikkö (TUTKE)
Acta Univ. Oul. D 1246, 2014
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Tutkin tässä pitkittäistutkimuksessa sitä, miten lääketieteen opiskelijoiden käsitys terveydestä
muuttuu lääketieteellisen peruskoulutuksen aikana. Analyyseissa olen käyttänyt fenomenografis-
ta lähestymistapaa sekä laadullista käsitekartta-analyysia. Tutkimalla opiskelijoiden käsityksiä ja
niiden muutoksia olen halunnut selvittää, omaksuvatko opiskelijat lääketieteellisen koulutuksen
keskeisenä tavoitteena olevan biopsykososiaalisen mallin terveydestä ja vahvistuuko tuo koko-
naisvaltainen käsitys opintojen edetessä, vai muuttuuko opiskelijoiden käsitys mahdollisesti
kohti yksipuolisempaa biolääketieteellistä näkemystä.

Tutkimuksen aineiston muodostivat Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteellisissä tiedekun-
nissa vuoden 2006 syksyllä opintonsa aloittaneiden 274:n lääkäriopiskelijan laatimat 720 käsite-
karttaa. Ensimmäinen opiskelijoiden ajattelua ja käsityksiä kartoittava kysely toteutettiin heti
koulutuksen ensimmäisellä viikolla, jonka jälkeen opiskelijoiden käsitysten muuttumista seurat-
tiin ensimmäisen, kolmannen ja viidennen lukuvuoden keväällä sekä koulutuksen loppuvaihees-
sa kuudennen lukuvuoden talvella. Tutkimus on osa Learning Medical Expertise (LeMEx) pit-
kittäistutkimusta.

Tutkimustulokset osoittavat, että koulutuksen ensimmäinen vuosi muutti opiskelijoiden käsi-
tystä terveydestä hieman laaja-alaisemmaksi. Ensimmäinen kliininen opiskeluvuosi puolestaan
muutti opiskelijoiden käsitystä yksipuolisempaan suuntaan. Opiskelijoiden käsitys terveydestä
oli yksipuolisimmillaan koulutuksen viidennen lukuvuoden jälkeen. Koulutuksen lopussa tapah-
tui käänne ja viimeisen kesän terveyskeskustyöskentely sekä koulutuksen viimeinen syksy
muuttivat opiskelijoiden käsityksen laaja-alaisempaan suuntaan.

Turun yliopiston opiskelijoilla oli oululaisia laaja-alaisempi käsitys terveydestä viidennen
lukuvuoden kevääseen asti. Koulutuksen lopussa tilanne kääntyi päinvastaiseksi. Oulussa tapah-
tuneen selkeän käsitysten laaja-alaistumisen taustalla näyttävät olleen onnistuneet ratkaisut ope-
tussuunnitelmatyössä. 

Tutkimuksen avulla on löydetty lääketieteellisen peruskoulutuksen sisällön ongelmakohtia.
Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä lääketieteellistä koulutusta.

Asiasanat: fenomenografinen tutkimus, käsitekartta, käsitys terveydestä,
lääketieteellinen koulutus, pitkittäistutkimus
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Kiitokset 

Tulin vuoden 2005 syksyllä työhön Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiede-

kuntaan biokemian laitokselle. Toivoin jo tuolloin mahdollisuutta tehdä työn 

ohessa väitöskirjatutkimusta, mutta työn kiireellisyyden sekä sopivan aiheen 

puuttumisen vuoksi aloitus siirtyi vuoteen 2007, jolloin tutustuin Turun ja Oulun 

yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien yhteiseen Learning Medical Expertise 

(LeMEx) -tutkimushankkeeseen. LeMEx on pitkittäistutkimus, jossa seurataan 

samojen lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden oppimista ja ajattelun 

kehittymistä koko koulutuksen ajan. Tarkoituksena on kehittää sekä lääketieteel-

listä koulutusta että opetusmenetelmiä. Opetuksen kehittäminen on ollut lähellä 

sydäntäni ja koska LeMEx-tutkimusasetelma oli mielestäni erittäin kiinnostava ja 

tärkeä, lähdin innolla mukaan hankkeeseen. Tutkimusprosessista muodostui an-

toisa ja opettavainen matka, vaikka väitöskirjan viimeistelyvaihe kestikin 2 ½ 

vuotta, sillä siirryttyäni työhön yliopistopalveluihin poistui minulta mahdollisuus 

tehdä tutkimusta työajalla. 

Tämän tutkimusprosessin aikana olen saanut ohjausta ja tukea useilta henki-

löiltä. Haluan osoittaa erityiset kiitokset väitöskirjatyöni ohjaajille. Pääohjaajana 

toiminut professori Anja Taanila Oulun yliopistosta on ollut aina valmis keskuste-

lemaan, neuvomaan ja tukemaan minua. Kiitos Anja rakentavasta ja lämminhen-

kisestä ohjauksesta, jota ilman tämä väitöskirjaprosessi olisi ollut huomattavasti 

kivikkoisempi. Kiitän työni muita ohjaajia Turun yliopiston professoria Pekka 

Kääpää partaveitsenterävistä huomioista ja arvokkaan erityisosaamisen tuomises-

ta työhöni sekä dosentti Tuomo Glumoffia Oulun yliopistosta vuosien varrella 

saamistani neuvoista ja kannustuksesta sekä yhteistyöstä muissakin opetuksenke-

hittämisprojekteissa. Lisäksi haluan kiittää LeMEx-tutkimusryhmän tieteellistä 

johtajaa professori Olli Vainiota Oulun yliopistosta sekä Oulun Ammatillisen 

opettajakorkeakoulun johtajaa Asko Karjalaista erityisosaamisen sekä asiantunti-

juuden jakamisesta. Kiitän vertaisarvioista ja arvokkaista neuvoista myös muita 

LeMEx-tutkimusryhmän jäseniä, erityisesti Heini Kelloniemeä, Virpi Parkkilaa, 

Mauri Laaksoa, Helena Haapasta ja Erika Österholm-Matikaista. 

Kiitän professori Rik Wierengaa Oulun yliopistosta. Rik on toiminut tutkija-

koulun nimeämänä seurantaryhmäni puheenjohtajana, mutta ennen kaikkea hän 

on kannustanut ja tukenut minua koko yliopistourani ajan. Kiitän professori Ka-

lervo Hiltusta, jota ilman en olisi koskaan voinut aloittaa sivutoimista tutki-

januraani. Kiitän professori Raili Myllylää tuesta ja hyvistä neuvoista. Kiitän 

kannustuksesta ja avusta myös Annelia, Piaa, Petraa, Tuulaa, Jaria, Kristiania, 
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Ari-Pekkaa ja muita työkavereitani entiseltä biokemian laitokselta. Kiitän tieto-

hallinnon henkilökuntaa mukavasta työyhteisöstä sekä pyyteettömästä työstä niin 

tutkimus- kuin opetushenkilökunnankin hyväksi. Lisäksi kiitän taustatuesta Anne 

Vainionpäätä ja muuta Biocenter Oulun henkilökuntaa. 

Esitän lämpimät kiitokset työni esitarkastajille dosentti Leila Niemi-

Murolalle Helsingin yliopistosta sekä dosentti Anneli Sarjalle Jyväskylän yliopis-

tosta. Kommenttienne ansioista pystyin viimeistelemään työni ja sain mahdolli-

suuden syventyä tarkemmin muutamiin tutkimuksen mielenkiintoisimpiin kohtiin. 

Kiitän professori Pekka Mäntyselkää lupautumisesta vastaväittäjäkseni. 

Kiitän Marjo Kumpulaista väitöskirjani kieliasun tarkastamisesta sekä Ed 

Danielia englanninkielisen tiivistelmän kieliasun tarkastamisesta. Kiitän Jaana 

Suorajärveä tiedonhakuavusta. 

Suurin kiitos kuuluu aviovaimolleni Wakanalle ja tyttärillemme Mioliinalle 

sekä Anniinalle. Arkipäivän ilot ja surut ovat auttaneet laittamaan asiat tärkeysjär-

jestykseen ja olleet siten paras kannustin sekä voimanlähde myös tämän tutki-

musprojektin aikana. 
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1 Johdanto 

Lääketieteellisen peruskoulutuksen tehtävänä on auttaa opiskelijoita kasvamaan 

ammattitaitoisiksi lääketieteen osaajiksi, jotka ymmärtävät ihmisen terveyteen 

liittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset osatekijät. Kuusivuotisen peruskoulu-

tuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on valmistuttuaan niin tiedolliset, taidolli-

set kuin psykososiaaliset valmiudet työskennellä sekä sairaalassa että peruster-

veydenhuollon tehtävissä lääkärinä, asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän 

jäsenenä ja johtajana (Turun yliopisto 2006, Oulun yliopisto 2006). Nämä tavoit-

teet asettavat vaatimuksia niin opetussuunnitelmatyölle, opetusmenetelmien va-

lintaan kuin opiskelijoiden oppimisellekin. Jotta koulutusta voidaan kehittää näi-

den vaatimusten mukaisesti, on tärkeää seurata opiskelijoiden käsitysten muutok-

sia opintojen kuluessa.  

Lääketieteen koulutus on kytköksissä ympäröivään kulttuuriin ja sen arvoihin 

(Hafferty ja Franks 1994), kuten myös se, millaisena käsitämme terveyden. Länti-

sessä maailmassa on ollut pitkään vallalla biolääketieteellinen käsitys terveydestä, 

joten myös lääketieteen opiskelijat ovat omaksuneet tuon mallin jo ennen opinto-

jen alkua (Engel 1977). Terveydestä on olemassa kuitenkin monenlaisia malleja, 

joista biopsykososiaalinen on kirjallisuusviitteiden määrässä laskettuna suosituin 

(Wade 2004). Perinteisestä biolääketieteellisestä mallista poiketen siinä huomioi-

daan fyysisten tekijöiden lisäksi myös potilaan toimintaan ja näkemyksiin vaikut-

tavat psyykkiset sekä sosiaaliset tekijät, toisin sanoen se, miltä tuntuu olla terve 

tai sairas. Biopsykososiaalisen mallin omaksuminen on yksi tärkeä tavoite lääke-

tieteen koulutuksessa, ja sen avulla voidaan arvioida, millaisena lääkäriopiskelija 

näkee potilaan. Keskeiseksi nousee kysymys siitä, onko potilas vain biologinen 

olio ja toiminnan kohde, vai inhimillinen kokonaisuus, jolla on kehon lisäksi mie-

li ja tunteet.  

Suomessa tai muuallakaan maailmassa ei juurikaan ole olemassa tutkittua tie-

toa siitä, miten biopsykososiaalinen malli toteutuu lääkärikoulutuksessa ja miten 

lääketieteen opiskelijoiden käsitykset sekä ajattelu kehittyvät koulutuksen kulues-

sa. Myös lääkärikoulutuksen seurantaan soveltuvista menetelmistä on pula. Tä-

män tutkimuksen tarkoituksena on omalta osaltaan vastata näihin tarpeisiin.  

Tämä tutkimus on osa laajempaa lääketieteen ja hammaslääketieteen opiske-

lijoiden oppimista ja ajattelun kehittymistä kartoittavaa Learning Medical Exper-

tise (LeMEx) -hanketta, joka aloitettiin vuonna 2005 Turun ja Oulun yliopistojen 

yhteistyönä. LeMEx on pitkittäistutkimus, jonka tarkoituksena on ollut seurata 

samojen opiskelijoiden kehitystä koko koulutuksen ajan, vuoden 2006 syksystä 
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vuoden 2012 kevääseen asti. Lisäksi seurantaa on tarkoitus jatkaa opiskelijoiden 

valmistumisen jälkeen. Pitkittäisseurannassa tarkastellaan lääketieteellisen tiedon 

kokonaisuuksien sekä lääketieteellisen ajattelun kehittymistä, lääkärintyön arvo-

jen muuttumista sekä opiskelijoiden opiskeluorientaatioita ja niiden muutoksia.  

LeMEx-hanke on kansainvälisestikin katsottuna harvinaislaatuinen projekti, 

sillä koko opintojen kestäviä pitkittäistutkimuksia on vaikeaa toteuttaa. LeMEx-

hankkeen tieteellisinä johtajina toimivat Oulun yliopiston lääketieteellisen tiede-

kunnan professorit Olli Vainio ja Anja Taanila, Turun yliopiston professori Pekka 

Kääpä ja Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja 

Asko Karjalainen.  

Tarkastelen tässä pitkittäistutkimuksessa sitä, miten opiskelijoiden käsitys 

terveydestä muuttuu lääketieteellisen peruskoulutuksen eri vaiheissa. Vastaan 

tutkimuksen analysointimenetelmien valinnasta, analysoinnista ja tulkinnasta. 

Tarkoituksenani on tuottaa tietoa opiskelijoiden oppimisesta sekä lääketieteellisen 

ajattelun kehittymisestä. Saatua tietoa voidaan käyttää apuna kehitettäessä koulu-

tusta vastaamaan paremmin sekä opiskelijoiden että heidän tulevien potilaittensa 

tarpeita.  

Tavoitteenani on selvittää, millainen on lääketieteen opiskelijoiden käsitys 

terveydestä ja miten tuo käsitys muuttuu peruskoulutuksen kuluessa. Tutkin opis-

kelijoiden käsityksiä analysoimalla heidän laatimiaan käsitekarttoja. Analyysissa 

käytän apuna fenomenografista tutkimusmenetelmää (Marton ym. 1984, 1986, 

Niikko 2003, Huusko 2006), jonka tarkoituksena on tuoda esiin ihmisten erilaisia 

käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimalla opiskelijoiden käsityksiä ja niiden 

muutoksia haluan selvittää, omaksuvatko opiskelijat lääketieteellisen koulutuksen 

keskeisenä tavoitteena olevan biopsykososiaalisen mallin ja vahvistuuko tuo ko-

konaisvaltainen käsitys opintojen edetessä vai muuttuuko opiskelijoiden käsitys 

mahdollisesti yksipuolisempaan suuntaan.  

Tulosten perusteella voidaan nähdä, kehittyykö opiskelijoiden käsitys tervey-

destä kokonaisvaltaisesti, kuten lääketieteellisen koulutuksen tavoitteena on, vai 

onko esimerkiksi perinteinen biolääketieteellinen ajattelu hallitsevampi. Lisäksi 

voidaan arvioida, miten koulutuksen eri vaiheet vaikuttavat opiskelijoiden käsi-

tykseen terveydestä. Tulosten avulla voidaan löytää lääketieteen koulutuksen 

sisällön ongelmakohtia sekä niitä koulutuksen vaiheita, jotka mahdollisesti vai-

kuttavat negatiivisesti opiskelijoiden käsityksiin. Tämä projekti on osa normaalia 

opetuksen kehitystyötä ja tuottaa pitkäaikaistietoa lääketieteen kompetenssien 

kehittymisestä. 
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2 Tutkimuksen lähtökohdat 

2.1 Lääketiede tieteiden joukossa 

Tieteet jaotellaan yleensä luonnontieteisiin ja ihmistieteisiin, jotka voidaan jaotel-

la edelleen yhteiskunta- sekä käyttäytymistieteisiin. Lääketiede kokonaisuutena ei 

sisälly mihinkään näistä kategorioista, sillä biolääketieteen voidaan katsoa kuulu-

van luonnontieteiden alaan, psykiatrian käyttäytymistieteisiin ja kansaterveystie-

teen yhteiskuntatieteisiin (Dreyfus 2011). Kyseinen kolmijakokaan ei kuitenkaan 

riitä kattamaan koko lääketieteen kenttää (Alanen ym. 2002). Lääketieteessä yh-

distyvät mm. biokemia, molekyylibiologia, histologia, sytologia, lääketieteellinen 

fysiikka, farmakologia, genetiikka ja ihminen yksilönä. Jokaisella yksilöllä on 

puolestaan oma historiansa, johon ovat vaikuttaneet mm. sosiaalinen ympäristö, 

kulttuuri sekä taloudelliset tekijät. Tämä monimutkainen yhdistelmä vaikeuttaa 

lääketieteen sijoittamista tieteiden joukkoon ja Alasen ym. (2002) mukaan yksi-

mielisyys lääketieteen paikasta tieteiden kentässä onkin jäänyt saavuttamatta. 

Alanen ym. (2002) esittelee käyttökelpoisen tavan tieteiden sijoittamisesta 

samalle jatkumolle tutkimustapansa perusteella. Janan toisessa päässä ovat esi-

merkiksi ydinfysiikka sekä molekyylibiologia, joiden tutkimustapa näyttää avau-

tuvan helposti, ja metodiset ongelmat ovat tutkimusasetelman pystyttämisen suu-

ritöisyydessä. Toisessa päässä ovat puolestaan sellaiset tieteet, kuten kasvatustie-

de sekä psykiatria, joissa havaintojen kerääminen ja saaminen on näennäisen 

helppoa, mutta tutkijan ongelmana on ymmärtää se, miten noita havaintoja tulki-

taan oikein. Kuviossa 1 on esitetty esimerkki siitä, miten Klavans & Boyack 

(2009) ovat päätyneet jakamaan lääketieteen useampaan osaan varsin havainnolli-

sessa konsensuskartassaan tieteiden keskinäisistä suhteista. Näkemys on luonnon-

tiedelähtöinen ja perustuu määrälliseen analyysiin, mutta auttaa ymmärtämään, 

miten vaikeaa on löytää lääketieteelle yksiselitteinen paikka tieteiden joukossa. 

Lopputuloksena lääketiede on jaettu useampaan eri osaan, joilla on omat yhtey-

tensä niin ihmis- ja sosiaalitieteisiin, matematiikkaan, fysiikkaan, tekniikkaan, 

maantieteeseen kuin biologiaankin. Samantyylisiä, tieteellisiin viittauksiin perus-

tuvia tiedekarttoja on tehty useita (ks. Boyack ym. 2005, Leydesdorff & Rafols 

2009). 
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Kuvio 1. Tieteenalojen väliset suhteet (Klavans & Boyack 2009). Lääketiede on jaettu 

useampaan osaan. 

Alasen (2002) mukaan yksi syy siihen, ettei lääketieteelle ole löytynyt yksiselit-

teistä paikkaa tieteenä, voi olla perinteisten lääketieteilijöiden, jotka eivät ole 

olleet kiinnostuneita lääketieteen tieteenteoriasta, koska lääketiede on koettu käy-

tännön toiminnaksi. Lääketieteen laaja-alaisuus asettaakin moninaisia vaatimuk-

sia lääketieteen koulutukselle ja heijastuu ongelmina myös lääketieteellisen kou-

lutuksen tutkimuksessa.  

2.2 Lääketieteen koulutus 

Lääketiede kehittyy kiihtyvällä tahdilla ja koulutuksen on pysyttävä mukana tuos-

sa kehityksessä. Lääketieteen koulutus vaatii paljon koulutuksen järjestäjiltä, 

mutta haastavaa se on myös opiskelijoille. Yksi opiskelijan kannalta merkittä-

vimmistä tekijöistä on se, että voidakseen toimia tulevassa ammatissaan joutuu 

hän omaksumaan koulutuksen aikana erittäin suuren määrän tietoa ja taitoja. Ei-

vätkä pelkät lääketieteelliset faktat ja toimenpidetaidot riitä, vaan hänen on opit-

tava niiden lisäksi mm. vuorovaikutustaitoja ja eettistä ajattelua. Keskeinen on-

gelma onkin löytää tehokas menetelmä tiedon välittämiseksi opiskelijalle siten, 
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että se pysyy hänen mielessään pitkään käyttökelpoisessa ja kliiniseen työhön 

sovellettavassa muodossa (Ausubel 1968). Pelkkä ulkoa opettelu ei riitä, sillä 

jatkuva tiedon lisääntyminen ja muuttuminen vaativat asioiden syvällistä ymmär-

tämistä sekä kykyä soveltaa jo opittua. 

Humaani lääkäri 

Tieteelliseen tutkimukseen perustuvien tietojen ja taitojen hallinta sekä niiden 

kriittinen soveltaminen ovat olleet perinteisesti olennainen osa lääketieteen perus-

tutkintoa. Kysyttäessä hyvän lääkärin ominaisuuksia korostuvat kuitenkin yleensä 

humaanimmat arvot ja piirteet, kuten myötätunto, ymmärrys, empatia, rehellisyys, 

pätevyys ja sitoutuminen sekä rohkeus, luovuus, oikeudentaju, kunnioitus, opti-

mismi, armollisuus ja uteliaisuus (Holmberg-Marttila ym. 2005). Tämä erilaisten 

osaamistarpeiden yhdistelmä näkyy hyvin siinä, että tullessaan lääkärin vastaan-

otolle potilas uskoo saavansa parasta mahdollista apua vaivaansa, mutta hän toi-

voo myös tapaavansa lääkärin, joka on kiinnostunut hänestä ihmisenä (Peabody 

1927). Lääketieteen koulutuksen parissa toimivat ovat tienneet pitkään, että asian-

tuntevan lääkärin tulee ymmärtää muutakin kuin vain lääketieteellisiä faktoja 

(Flexner 1910, Cooke ym. 2006, Salokekkilä 2011). Jo 1920-luvulla Yhdysval-

loissa seniorilääkärit esittivät Peabodyn (1927) mukaan enenevässä määrin huo-

lensa siitä, että valmistuneilla lääkäreillä oli paljon tietoa taudeista ja niiden me-

kanismeista, mutta vain hyvin vähän lääketieteen harjoittamisesta. Toisin sanoen 

nuoret lääkärit olivat liian tieteellisiä eivätkä ymmärtäneet, miten potilaita hoide-

taan.  

Engelin (1977) mukaan ensimmäiset menestykselliset yritykset lisätä holisti-

sempaa ajattelua lääketieteen perusopintojen opetussuunnitelmaan tapahtuivat 

Yhdysvalloissa jo ennen 1920-lukua. Toisen maailmansodan jälkeen samansuun-

taiset pyrkimykset vahvistuivat jälleen, mutta menestys jäi usein vaatimattomaksi. 

Vasta 1970-luvulla yhdysvaltalaisissa lääketieteen oppilaitoksissa heräsi voimak-

kaampi kiinnostus kehittää opetusta kohti holistisempaa näkemystä. Nykyisin 

humaanin ja kokonaisvaltaisen ajattelun opettamisen nähdään olevan tärkeä osa 

opetussuunnitelmaa, mutta keskustelu koulutuksen kehittämisestä jatkuu aktiivi-

sena. Ongelmia riittää esimerkiksi nopeasti karttuvan tiedon myötä, sillä kaiken 

uuden, mutta tärkeän tiedon sisällyttäminen tutkintoon on käytännössä mahdoton-

ta. 

Kommunikaatio on erityisen tärkeä osa potilaan hoitoa, mutta se jää helposti 

vähemmälle huomiolle (Teutsch 2003). Jos lääkäri puhuu potilaan kanssa samaa 
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kieltä, mahdollistaa se helpommin humaanimman hoitosuhteen luomisen ja sitä 

kautta paremman hoidon (Barry ym. 2001). Usein syy hoidon epäonnistumiseen 

on kommunikaation ongelmissa eikä niinkään teknisissä seikoissa. Lääkärin tulee 

myös ymmärtää potilaan näkökulma sairaudesta. Vaikka lääkärillä on hyvä tieto-

taitotaso, voivat potilaat pitää häntä taitamattomana, jos hoidosta puuttuvat em-

paattisuus ja inhimillinen yhteys. Newtonin ym. (2008) mukaan potilaat arvosta-

vat enemmän lääkäreitä, jotka kykenevät toimimaan myös tunteiden tasolla. Pe-

rinteisesti lääkäri on tiennyt, mikä on parasta potilaalle ja potilas on hyväksynyt 

tuon näkemyksen kyselemättä, mutta nykyisin suuntaus on kohti jaettua päätök-

sentekoa (Teutsch 2003). 

Koulutuksen haasteita 

Lääkärin ammatti on monen lapsen ja nuoren suuri unelma. Lääkäriksi kasvami-

nen alkaa kauan ennen yliopisto-opintoja, sillä kiinnostus lääkärin työhön herää 

usein jo kouluiässä. Voidaan ajatella, että lääketieteen opintoja edeltää eräänlainen 

tulevien opiskelijoiden ajatteluun ja asenteisiin vaikuttava piilo-

opintosuunnitelma, joka sisältää mm. opettajilta, vanhemmilta, vertaisilta, kirjois-

ta ja mediasta suoraan sekä epäsuoraan omaksuttua tietoa (Gross ym. 2008). 

Koulutuksen aikana erilaiset oppimisympäristöt, kuten luentosalit, pienryh-

mätilanteet ja terveyskeskukset sekä niiden käytänteet muokkaavat ja vahvistavat 

lääkäriopiskelijoiden asenteita sekä käytöstä koko oppimishistorian, mikä jatkuu 

myös valmistumisen jälkeen, läpi työuran. Lo & Field (2009) vertaavat oppi-

misympäristöä koulutuksen näyttämöön ja opetussuunnitelmaa sen käsikirjoituk-

seen. Ihannetilanteessa virallinen opetussuunnitelma ohjaa opiskelijoita saavutta-

maan koulutuksen ydinkompetenssit. Virallisen opetussuunnitelman lisäksi on 

kuitenkin olemassa myös epävirallinen opetussuunnitelma (esimerkiksi opiskeli-

joiden ja opettajien väliset opetussuunnitelman ulkopuoliset tapaamiset) sekä 

piilo-opetussuunnitelma (Hafferty & Franks 1994, Hundert ym. 1996, Hafferty 

1998, Haidet ym. 2005, Cottingham ym. 2008, Gaufberg ym. 2010, Ewen ym. 

2012, Benbassat 2013). Uusien ja pedagogisesti entistä hienompien kurssien li-

sääminen tai opetussuunnitelman radikaalikaan muokkaaminen eivät ratkaise 

olemassa olevia ongelmia, jos se, mitä opiskelijat oppivat lääketieteen ydinarvois-

ta ja lääkärin työstä, ei perustu opetussuunnitelman mukaisiin luentoihin tai poti-

laan sängyn vierellä tapahtuvaan kliiniseen työhön, vaan oppilaitoksen sekä har-

joittelupaikkojen käytäntöihin, epäsuoraan viestintään, epävirallisiin opetussisäl-

töihin ja käytäväkeskusteluihin (Hafferty & Franks 1994, Haidet ym. 2005, New-
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ton ym. 2008, Benbassat 2013). Opiskelijat huomaavat helposti, miten pitää käyt-

täytyä ja kommunikoida sekä mitä pitää oppia, jotta selviytyy parhaiten oppilai-

toksen ja harjoittelupaikkojen arjessa. Siksi positiivisilla roolimalleilla on merkit-

tävä vaikutus opiskelijoiden kykyyn säilyttää kokonaisvaltainen ja empaattinen 

ote hoitoon (Coulehan & Williams 2001, Newton ym. 2008). Sen lisäksi, että 

piilo-opetussuunnitelma on ristiriidassa virallisen opetuksen kanssa, tilannetta 

pahentaa usein sen välittämä virallisen opetussuunnitelman kanssa täysin vastak-

kainen tieto. Tämän seurauksena opiskelijat voivat kokea koulutuksen perustuvan 

ristiriitaisuuksille, mikä puolestaan johtaa lisääntyvään kyynistymiseen sekä arvo-

jen rapautumiseen (Hafferty & Franks 1994, Haidet ym. 2005, Papadakis ym. 

2012). Hafferty (1998) vie väitteen vielä pidemmälle todetessaan, että suuri osa 

lääketieteellisen koulutuksen aikaisesta opetuksesta ja suurin osa opitusta perus-

tuu piilo-opetussuunnitelmaan. Toki Hafferty (1998) sekä Hafferty & Franks 

(1994) toivat ajatuksensa julki jo useita vuosia sitten, ja he tarkastelivat amerikka-

laista neljävuotista lääkärikoulutusta, mutta heidän tutkimustuloksensa herättävät 

silti kysymyksen siitä, voisiko tilanne olla Suomessa samansuuntainen.  

Coulehan & Williams (2001) puhuvat piilo-opetussuunnitelman sijaan hiljai-

sesta oppimisesta (tacit learning). Hiljainen oppiminen on tehokkaampaa kuin 

opetussuunnitelman mukainen opetus, sillä se perustuu tekemiseen eikä puhut-

tuun viestiin. Coulehan & Williams (2001) käyttävät hiljaisen oppimisen proses-

sista esimerkkinä sitä, miten myötätunto ilmenee potilaiden hoidossa. Opetukses-

sa korostetaan empatiaa, vuorovaikutustaitoja, luottamuksen tärkeyttä sekä työs-

kentelyä potilaan parhaaksi, mutta hiljaisen oppimisen kautta korostuvat lähinnä 

tarve ottaa etäisyyttä työhön ja tarve harkitsevaisuuteen. Lisäksi esille nousevat 

erilaiset häiriötekijät, joita aiheuttavat mm. tunteet, potilaat, vakuutusyhtiöt ja 

hallinto.  

Coulehanin & Williamsin (2001) mukaan hiljainen oppiminen vahvistaa kol-

mea erilaista luonteenpiirrettä, jotka kaikki vaikeuttavat potilaiden hyvää hoitoa. 

Ensimmäinen haitallinen luonteenpiirre on itsensä etäännyttäminen. Kliinisen 

koulutuksen aikana opiskelijat kyseenalaistavat empaattisuuden merkityksen, 

koska huomaavat jaksavansa työssä helpommin käyttämällä me vastaan 

ne -asennetta. Myös Hafferty & Franks (1994) esittävät hyvin samansuuntaisia 

näkemyksiä. Raskaan kliinisen vaiheen aiheuttama stressi voi johtaa vastak-

kainasetteluun siten, että potilaat koetaan objekteina. Heitä voidaan nimitellä ja 

pahimmillaan heidät voidaan kokea jopa työn haittana ja vihollisina. Toinen hai-

tallinen luonteenpiirre on voimakas tuntemus erityisistä oikeuksista. Harjoittelu-

vaiheessakin olevalla lääkärillä on oikeus tuntea saavansa kunnioitusta työnsä 
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vuoksi, mutta opintojen ja työn vaativuus synnyttävät helposti myös ajatuksen 

korkeasta palkasta sekä arvovallasta. Pohjimmiltaan lääketieteen opiskelijat usko-

vat ansaitsevansa paljon etuja, sillä he työskentelevä kovasti ja joutuvat kanta-

maan suurta vastuuta työssään. Kolmas piirre on ei-reflektiivinen ammattimai-

suus. Tällä tarkoitetaan sitä, että lääkäri tuntee toimivansa opetettujen periaattei-

den mukaisesti ja potilaan parhaaksi, mutta todellisuudessa onkin omaksunut 

vallitsevat menettelytavat. (Coulehan & Williams 2001.) 

Koulutuksen aikaisilla negatiivisilla kokemuksilla, kuten kliinisen harjoitte-

lun aikana tapahtuvalla epäasiallisella kohtelulla, voi olla pitkäaikaisia vaikutuk-

sia niin opiskelijoiden psyykkiseen terveyteen kuin tulevaan työuraankin (Gágyor 

ym. 2012). Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan (mm. Stratton ym. 2008, 

Neumann ym. 2011, Fried ym. 2012, Benbassat 2013) opiskelijat joutuvat koh-

taamaan kliinisten jaksojen aikana sekä sairaalahenkilökunnan että ohjaajien ta-

holta mm. vähättelyä, häpäisyä, sukupuoleen liittyvää syrjintää ja jopa seksuaalis-

ta ahdistelua. Epäasiallinen kohtelu voi vaikuttaa haitallisesti opiskelijoiden em-

patiakykyyn, mutta se voi vaikuttaa myös piilo-opetussuunnitelman tavoin ja 

heikentää opiskelijoiden halua sekä kykyä omaksua esimerkiksi empatiaan tai 

vuorovaikutustaitoihin liittyvää opetusta. 

Eräs lääketieteellisen peruskoulutuksen olennainen piirre on Holmberg-

Marttilan ym. (2005) mukaan jännite sen välillä, miten tieteellisyys ja ammattiin 

valmistava muu aines yhdistetään samaan tutkintoon. Molempien tavoitteiden 

toteutuminen tasapuolisesti ja toisiinsa integroituina edellyttää opinto-ohjelmien 

suunnittelua niin, että niissä painottuvat tiedolliset ja taidolliset sekä lääkärinä 

olemisen tavoitteet.  

Kolme länsimaisen lääketieteellisen peruskoulutuksen ja opetussuunnitelman 

kehittämisen pääkeinoa ovat olleet ongelmalähtöisen opetusmallin (Problem Ba-

sed Learning, PBL) käyttöönotto (Donner & Bickley 1993, Dolmans ym. 2005, 

Heikkilä ym. 2009), prekliinisen ja kliinisen vaiheen opintojen yhdistäminen sekä 

ymmärtävän oppimisen merkityksen korostaminen (Prince ym. 2000). 

Vaikka ongelmalähtöisen opetusmallin suosio on kasvanut jatkuvasti viimei-

sen neljänkymmenen vuoden aikana ja se on ollut käytössä useissa lääketieteelli-

sissä oppilaitoksissa, ei sen positiivisista vaikutuksista ole olemassa kattavaa 

tutkimustietoa (Walton & Matthews 1989, Colliver 2000, Dolmans ym. 2005, 

Hartling ym. 2010, Wong ym. 2012). Kirjallisuudessa löytyy paljon kuvauksia 

ongelmalähtöisen opetussuunnitelman käytöstä, mutta vain vähän tuloksia sen 

vaikutuksesta oppimiseen. Colliver (2000) analysoi kahdeksaa tutkimusta, joissa 

kuvattiin ongelmalähtöisen opetusmallin käyttöä lääketieteen koulutuksessa. Tu-
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lokset olivat pettymys, sillä yhdessäkään tutkimuksessa ei tuotu esille todisteita 

menetelmän todellisista hyödyistä. Newman (2003) päätyi johtopäätökseen, jonka 

mukaan suurin osa tutkimuksista, joissa kerrottiin ongelmalähtöisen opetusmallin 

hyödyistä, oli epätieteellisiä ja todistusaineistoltaan puutteellisia. Dochy ym. 

(2003) puolestaan analysoivat 43 mallin käytöstä kertovaa tieteellistä artikkelia. 

Meta-analyysi toi esille positiivisen vaikutuksen opiskelijoiden taitoihin, mutta ei 

tietotasoon. Dolmans ym. (2005) kuitenkin esittävät, etteivät ongelmalähtöisen 

opetusmallin käytön aikana ilmenevät ongelmat johdu niinkään itse mallista, vaan 

ennemminkin huonosta käytännön toteutuksesta.  

Prekliinisen ja kliinisen opiskelun yhdistäminen on paljon käytetty menetel-

mä, jolla tulevien lääkäreiden tiedot, taidot ja arvot on pyritty saamaan vastaa-

maan 2000-luvun kasvavia vaatimuksia. Tämän ajattelun taustalla on oppimiseen 

liittyvä näkemys, jonka mukaan tieto ja käsitteet omaksutaan parhaiten, kun niitä 

opetetaan, harjoitellaan ja arvioidaan siinä ympäristössä, jossa niitä tullaan käyt-

tämään (Cooke ym. 2006). Jotta opetus voidaan liittää paremmin käytäntöön, on 

suurista luentosaleista pystyttävä siirtymään yhteisöllisiin pienryhmiin ja ei-

biolääketieteellisten aineiden opetusta on yhdistettävä prekliinisen vaiheen lisäksi 

myös osaksi kliinistä vaihetta. Coulehan & Williams (2001) korostavat, että käy-

tännöstä irralliseksi jäävän etiikan ja humanismin opetuksen vaikutus lääketieteen 

opiskelijoiden asenteisiin on vähäinen. Kommunikaatiotaitoja sekä potilaiden 

haastattelemista on hyvä opettaa myös erillisillä kursseilla, mutta jos kurssit ovat 

liian aikaisessa vaiheessa opintoja, voi niiden sisältö unohtua tai jäädä ilman kos-

ketuspintaa kliiniseen työhön. Ongelman yhdeksi ratkaisuksi on esitetty alaluvus-

sa 2.5 tarkemmin esiteltävää biopsykososiaalista mallia, jonka on toivottu voivan 

toimia yhdistävänä linkkinä kliinisen lääkärityön ja muiden alojen opetuksen 

välillä (Kurtz 2002, Benbassat ym. 2003). 

Keinoksi ennaltaehkäistä opiskelijoiden kyynistymistä ja asiantuntijuuden 

kaventumista on tarjottu humanististen aineiden ja empaattisen kommunikaation 

harjoittelun lisäämistä koulutukseen (Newton ym. 2008). Usein on tuotu esille 

niiden hyöty perinteiseen peruskoulutukseen verrattuna (Cantwell & Ramirez 

1997, Kurtz 2002, Stepien & Baernstein 2006, Schwartz ym. 2009), mutta on 

myös tutkimuksia, joiden mukaan tulokset ovat jääneen vaatimattomiksi (Kauss 

ym. 1980).  

Syynä ei-biolääketieteellisten aineiden opetuksen ongelmiin voivat olla Ben-

bassatin ym. (2003) mukaan eri sidosryhmien vaikeus hahmottaa niiden hyötyä 

kliiniselle työlle, oppimistavoitteiden moninaisuus sekä muiden alojen edustajien 

ja lääkäreiden yhteistyön vaikeudet. Benbassatin ym. (2003) mukaan opetushen-
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kilökunta ja opiskelijat ovat kyllä samaa mieltä siitä, että vuorovaikutustaidot 

sekä lääketieteen etiikka ovat tärkeitä aiheita opetettavaksi, mutta opiskelijat eivät 

pysty kuitenkaan aina näkemään esimerkiksi psykologian, sosiologian ja antropo-

logian opintojen hyötyä kliiniselle työlle. Lisäksi opiskelijoiden voi olla vaikea 

hahmottaa tarjolla olevien kurssien todellista sisältöä ja soveltuvinta suoritusjär-

jestystä. Ongelmia lisää myös opettajien kelpoisuus, sillä lääkäreillä ei ole välttä-

mättä riittävää pedagogista osaamista, kun taas käyttäytymis- ja yhteiskuntatietei-

den opettajilta voi puuttua tarvittava ymmärrys lääkäreiden kliinisestä työstä. 

Kyynistyminen, tapahtuuko sitä? 

Useiden tutkimusten mukaan yksi lääketieteellisen koulutuksen suuri haaste on, 

että vaikka opiskelijat ovat opintojen alussa nuoria idealisteja, voivat heidän nä-

kemyksensä muuttua koulutuksen aikana kylmäkiskoisemmiksi ja lääkärikeskei-

semmiksi (Branch 2000, Coulehan & Williams 2001, Haidet ym. 2002, Wolo-

schuk ym. 2004, Tsimtsiou ym. 2007, Levy 2011, Papadakis ym. 2012), jolloin 

myös heidän eettinen sekä moraalinen kehityksensä saattaa hidastua (Hafferty & 

Franks 1994). Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti kliininen opis-

kelu muuttaa opiskelijoiden asenteita negatiiviseen suuntaan (Christakis & Feudt-

ner 1993, Branch ym. 1993, Branch 2000). Toisaalta useissa tutkimuksissa on 

päädytty myös päinvastaiseen tulokseen eikä asenteiden negatiivista muutosta ole 

havaittu. Esimerkiksi Dornbushin ym. (1985) tutkimuksen mukaan opiskelijat 

säilyttivät läpi koulutuksen näkemyksensä psykososiaalisten tekijöiden sekä en-

naltaehkäisyn vaikutuksesta terveyteen.  

Vaikka useissa muissakin tutkimuksissa (Hafferty & Franks 1994, Hundert 

ym. 1996, Hafferty 1998, Haidet ym. 2005, Cottingham ym. 2008, Gaufberg ym. 

2010) on tuotu esille erilaisia koulutuksen aikaisia ongelmia, jotka vaikuttavat 

negatiivisesti opiskelijoihin, näyttää osa opiskelijoista selviytyvän läpi koulutuk-

sen ilman ajattelun kaventumista ja asenteiden muuttumista negatiivisempaan 

suuntaan. Ovatko he immuuneja kliinisen opiskelun ja piilo-opetussuunnitelman 

paineille, koska pystyvät säilyttämään kokonaisvaltaisen näkemyksensä? Mitkä 

ovat tekijät, jotka auttavat heitä säilyttämään empaattisuuden ja ihanteen potilaan 

hyväksi työskentelevästä lääkäristä? Coulehanin & Williamsin (2001) mukaan 

tietyt opiskelijaryhmät, joilla on normaalista poikkeava tausta, voivat olla parem-

pia säilyttämään kokonaisvaltaisen näkemyksen sekä kyvyn empatiaan. Tällaisia 

ryhmiä ovat mm. uskonnollisen elämänkatsomuksen omaavat opiskelijat, keski-

määräistä vanhemmat ja opiskelua edeltävän työuran omaavat opiskelijat. Myös 
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sukupuoli on merkittävä tekijä, sillä naiset näyttävät säilyttävän miehiä paremmin 

inhimillisen suhteen potilastyöhön (Hegazi & Wilson 2013, ,Haidet ym. 2002).  

Kliinistä työskentelyä ei voi erottaa asiantuntevasta ja eettisestä käytöksestä. 

Suurin osa opiskelijoista on elämänvaiheessa, jossa kasvetaan vastuuntuntoiseen 

aikuisuuteen. Olemassa olevien todisteiden valossa näyttää siltä, että kliininen 

harjoittelu ja opettajien sekä kouluttajien esimerkki saattavat vaikuttaa negatiivi-

sesti lääketieteen opiskelijoiden moraaliseen kasvuun (Branch 2000, Prince ym. 

2000, Davis ym. 2001). Muutos ei ole välttämättä pysyvä, sillä löytämällä syyt ja 

puuttumalla niihin voidaan negatiiviset vaikutukset estää tai kumota. Toisaalta ei 

ole olemassa pitkittäistutkimuksia siitä, missä määrin lääkärit, joiden käsityksiin 

kliininen harjoittelu on vaikuttanut negatiivisesti, saavat myöhemmässä vaiheessa 

takaisin empatiakykynsä ja myötätuntonsa (Branch 2000).  

Kansainvälisten tutkimusten valossa kliininen opiskelu näyttää siis olevan 

useissa tapauksissa niin negatiivinen kokemus, että vasta valmistunut lääkäri 

joutuu tietoisesti ponnistelemaan löytääkseen takaisin koulutuksen aikana menet-

tämänsä inhimillisyyden. Herää kysymys siitä, kohdellaanko Suomessakin lääke-

tieteen opiskelijoita huonosti kliinisen vaiheen aikana. Ei ole olemassa kovinkaan 

kattavaa tutkimustietoa suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden kohtelusta kliini-

sillä jaksoilla, kuten ei myöskään kliinisten jaksojen vaikutuksesta opiskelijoiden 

käsityksiin ja asenteisiin, mutta Raution ym. (2005) sekä Uharin ym. (1994) tut-

kimusten mukaan epäasiallista käytöstä esiintyy.  

2.2.1 Lääketieteen koulutus Suomessa 

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on arvioitu kansainvälisesti katsottuna kor-

kealuokkaiseksi (OECD 2005). Myös suomalainen lääkärikoulutus on tasokasta. 

Koulutuksen käytännönläheisyys sekä mahdollisuus työskennellä opintojen ohes-

sa edesauttavat opiskelijan pärjäämistä valmistumisen jälkeen (Seppänen 2013). 

Lääkärin työ on myös erittäin arvostettua maassamme. Suomen Kuvalehti on 

tehnyt vuoden 1991 jälkeen viisi kyselyä siitä, miten suomalaiset arvostavat eri 

ammatteja ja jokaisella kerralla kymmenen korkeimmalle arvostetun ammatin 

joukossa on ollut useita eri lääkäreitä. Kehitys kuitenkin muuttaa jatkuvasti lääkä-

rin työnkuvaa sekä lääketieteen arvoja, joten opiskelijat joutuvat todennäköisesti 

kohtaamaan erilaisia näkemyksiä siitä, millainen on hyvä lääkäri. 
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Suomalainen lääkärikoulutus numeroina 

Lääkäri on Suomessa lääketieteen lisensiaatin (LL) tai ulkomailla vastaavan tut-

kinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen, jolla on oikeus harjoittaa 

lääkärinammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Suomessa lääkäreiden, kuten 

muunkin terveydenhuollon henkilöstön ammatillisesta koulutuksesta ja pätevyy-

destä säädetään laissa (559/1994) ja asetuksessa (564/1994) terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) asettaa 

laatuvaatimuksia myös lääkäreiden työlle. Suomen, kuten muidenkin Euroopan 

unionin maiden lääketieteen lisensiaatin tutkintojen tulee noudattaa Euroopan 

yhteisön neuvoston direktiiviä (93/16/ETY 1993) sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviä (2005/36/EY 2005), joissa määritetään tutkintojen vähim-

mäisvaatimukset sekä ammattipätevyyden tunnustaminen. Lakien lisäksi lääkä-

reiden työtä määrittävät ja ohjaavat useat erilaiset säädökset, pätevyysvaatimukset 

sekä laatukriteerit. Suomessa terveydenhuoltoa valvoo ja lääkärinoikeudet antaa 

sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Suomessa lääkäreitä koulutetaan Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja 

Turun yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa. Lisäksi suomalaisia on opis-

kelemassa lääketiedettä ulkomaisissa yliopistoissa, erityisesti Virossa ja Saksassa. 

Aikaisemmin suosittu Ruotsi on menettänyt suosiotaan opiskelijavalintajärjestel-

män uudistumisen jälkeen. Lääkärin peruskoulutus kestää kuusi vuotta ja sen 

tavoitteena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto. (Lääkäri 2008.) Laki terveyden-

huollon ammattihenkilöistä muuttui vuonna 2011 siten, että valmistuvat lääkärit 

saavat oikeuden harjoittaa itsenäisesti ammattiaan laillistettuna lääkärinä heti 

kuuden vuoden peruskoulutuksen jälkeen (Valvira 2011). 

Suomessa on laillistettuja lääkäreitä enemmän kuin koskaan. Maaliskuussa 

2009 Suomessa oli yli 23 000 lääkäriä (Lääkärikysely 2009), joista hieman alle 

puolet työskenteli sairaaloissa ja noin 20 % terveyskeskuksissa. Päätoimista yksi-

tyisvastaanottoa pitävien lääkärien määrä on ollut kasvussa. Koulutuksen ja tut-

kimuksen näkökulmasta huolestuttava piirre on opetus- ja tutkimustoimintaa te-

kevien lääkäreiden määrän vähentyminen (Lääkäri 2008). Vuonna 2009 oli työssä 

käyvistä lääkäreistä naisia yli 56 % (Lääkärikysely 2009).  

Suomalaisessa lääkärikoulutuksessa on tapahtunut viimeisen kahdenkymme-

nen vuoden aikana paljon muutoksia. 1990-luvun alussa koulutuspaikkoja oli 550, 

mutta vuonna 1993 lamasäästöjen vuoksi enää 350. Kymmenen vuotta myöhem-

min tilanne oli kääntynyt päinvastaiseksi ja lisääntyneen lääkäritarpeen vuoksi 

koulutuspaikkoja oli jo 600. (Lääkäri 2003) Tavoitteena on, että kasvusuunta 
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jatkuu ja koulutuspaikkoja on vuonna 2016 noin 750 (Soininen 2012). Silti 2000-

luvulla on kärsitty yhä kasvaneista lääkäreiden rekrytointiongelmista, vaikka 

lääketieteellisten tiedekuntien kasvaneen sisäänoton on odotettu helpottavan ti-

lannetta (Heikkilä ym. 2009). Vuosina 2003–2007 aloitti Turun yliopistossa pe-

rusopiskelijoiden lisäksi vuosittain 11–25 ns. muuntokoulutettavaa, joilla oli val-

miiksi suoritettuna jokin keskiasteen tutkinto terveydenhuoltoalalta. Muuntokou-

lutuksen tavoitteena oli nopeuttaa lääkäriksi valmistumista, mutta käytännössä 

koulutus ei poikennut merkittävästi normaalista koulutuksesta (Heikkilä ym. 

2009). Edellä mainittujen toimenpiteiden seurauksena koulutuspaikkojen määrä 

nousi alle kymmenessä vuodessa 72 % (Lääkäri 2003). 

Peruskoulutus 

Suomessa lääketieteellistä peruskoulutusta on pyritty uudistamaan kaikissa vii-

dessä koulutusta tarjoavassa tiedekunnassa mm. lääketieteellisen tiedon huomat-

tavan nopean lisääntymisen vuoksi (Hyppölä & Mattila 2004). Perinteisessä lää-

kärikoulutuksessa ongelmaksi on usein noussut myös prekliinisen ja kliinisen 

vaiheen välinen epäsuhta, sillä opiskelijat ovat kokeneet vaikeaksi soveltaa teoria-

tietoa käytäntöön (Prince ym. 2000). 

Peruskoulutuksen rakenne vaihtelee Suomessa jonkin verran eri lääketieteel-

listen tiedekuntien välillä. Oulussa sekä Kuopiossa on ollut käytössä perinteisem-

pi malli, jossa oppiaineet muodostavat omia kokonaisuuksiaan. Tampereella otet-

tiin ensimmäisenä käyttöön koko opinto-ohjelman kattava ongelmalähtöinen ope-

tusmalli (Hyppölä & Mattila 2004). Tampereen lisäksi myös Helsingissä koulu-

tusta on pyritty uudistamaan ongelmalähtöisen opetusmallin avulla. Samalla opin-

tojen valinnaisuutta on lisätty ja lisähuomiota on kiinnitetty varhaisiin potilaskon-

takteihin sekä vuorovaikutustaitoihin (Lääkäri 2008). Lisäksi prekliinisen ja klii-

nisen vaiheen opintoja on yhdistetty ja Turussa onkin käytössä ns. juonneopetuk-

sen malli (Hyppölä & Mattila 2004). Varhaisten potilaskontaktien avulla on halut-

tu lisätä opiskelijoiden motivoitumista terveyskeskustyöhön, parantaa heidän 

vuorovaikutustaitojaan sekä lisätä kokonaisvaltaisen lääkärintyön ymmärtämistä. 

Oulun lääketieteellisessä tiedekunnassa on puolestaan painotettu kliinisten oppi-

aineiden integraatiota ja monialaisia teemaseminaareja (Hyppölä & Mattila 2004, 

Vänskä ym. 2005).  

Kohonneiden opiskelijamäärien vuoksi opetusmenetelmät ovat joutuneet tar-

kastelun alle ja usein mallia uudistuksiin on haettu ulkomailta asti (Lääkäri 2003). 

Opiskelijamäärien lisääntyminen on vaikeuttanut opetuksen järjestämistä, sillä 
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resurssit eivät ole kasvaneet samaan tahtiin koulutettavien määrän kanssa. Usein 

opetustilat ovat jääneet liian pieniksi. Lisää vaikeuksia on aiheuttanut pula kliini-

sistä opettajista sekä opetusvastaanotoille kelvollisista potilaista. Tämän seurauk-

sena kliinisen opetuksen taso on laskenut. Ensimmäiset suuremmat opiskelija-

kurssit ovat valmistuneet 2000-luvun puolenvälin jälkeen, eikä vielä tiedetä, mil-

lainen niiden vaikutus on ollut lääkärien taitoihin. (Lääkäri 2008.)  

Koska eri suomalaisten lääketieteellisten tiedekuntien opintouudistukset 

poikkeavat toisistaan, on omia vahvuuksia pyritty käyttämään hyväksi mm. kil-

pailtaessa uusista opiskelijoista (Lääkäri 2003). Painotuserot opetusmenetelmissä 

ja -sisällöissä ovat kuitenkin pieniä ja koulutuksen tavoitteet hyvin samankaltaisia 

kaikissa tiedekunnissa, joten tutkinnot vastaavat käytännössä toisiaan (Seppänen 

2013). 

Suomalaisen lääketieteellisen koulutuksen haasteista ei ole olemassa paljoa 

tutkimustietoa. Levy (2011) löysi poikittaistutkimuksessaan viitteitä koulutuksen 

edetessä tapahtuvasta epäammatillisen ajattelun lisääntymisestä sekä ammattietii-

kan merkityksen vähenemisestä. Suomessa koulutusta on pyritty kehittämään 

yhteistyössä eri oppialojen kesken ja opiskelijoiden mielipiteitä kuunnellen. Li-

säksi humanististen ja psykososiaalisten asenteiden sekä tekijöiden merkitys nä-

kyy yhä selvemmin opetuksessa (Seppänen 2013), joten tilanne Suomessa lienee 

monilta osin parempi kuin kansainvälisten tutkimusten mukaan näyttää olevan 

monissa muissa maissa. 

2.2.2 Lääketieteen peruskoulutus Turun ja Oulun yliopistoissa 

Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteen lisensiaatin tutkinnot ovat sisällöiltään 

samankaltaiset, sillä ne perustuvat yliopistojen tutkinnoista annettuun asetukseen 

(794/2004). Myös koulutusten tavoitteet ovat hyvin samansuuntaiset ja näillä 

kahdella yliopistoilla onkin yhteinen keskeisten osaamisalueiden malli, jota esitel-

lään tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

Turun yliopistossa kursseja on yhdistelty laajemmiksi opintokokonaisuuksik-

si, kun Oulussa tutkinto puolestaan koostuu pienemmistä kursseista (Liite 1). 

Turussa on myös käytetty jonkin verran ongelmalähtöistä opetusmallia. Eroa on 

lisäksi valinnaisissa ja syventävissä opinnoissa, joita Turun koulutukseen sisältyy 

neljä kertaa Oulua enemmän. Oulussa on pyritty madaltamaan prekliinisen ja 

kliinisen vaiheen välistä eroa. Kliininen vaihe alkaa Oulussa viidennen lukukau-

den loppupuolella, kun Turussa se alkaa kuudennella lukukaudella. (Turun yli-

opisto 2006, Oulun yliopisto 2006.) 
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Lääketieteen lisensiaatin koulutus johtaa molemmissa yliopistoissa suoraan 

ylempään korkeakoulututkintoon. Tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä ja kou-

lutus on järjestetty siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa täystoimisesti opis-

kellen kuudessa vuodessa (Turun yliopisto 2006, Oulun yliopisto 2006).  

Turun yliopistossa lääketieteellisen koulutuksen keskeisenä tavoitteena on, et-

tä opiskelijasta kasvaa humanistisesti ja laaja-alaisesti ajatteleva lääketieteen 

asiantuntija. Koko lääkärikoulutuksen opetussuunnitelma on uudistettu tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi. Keskeisiksi tekijöiksi on nostettu biolääketieteellisen 

ja kliinisen tietoaineksen yhdistäminen laajemmiksi opintokokonaisuuksiksi, 

opetuksen hajautus myös yliopistosairaalan ulkopuolelle sekä humanististen, 

psykologisten ja sosiaalisten tieteiden koulutustarjonnan lisääminen. Aidon mo-

niammatillisen oppimisympäristön luomiseksi tapahtuu osa koulutuksesta yhdes-

sä muiden biolääketieteen ja terveydenhuoltoalojen koulutusohjelmien kanssa. 

Opetusohjelman suunnittelussa on huomioitu erityisesti eettiset näkökulmat, lii-

kunnan ja ravitsemuksen merkitys, kivun hoito sekä väestön vanhenemiseen liit-

tyvät ongelmat. (Turun yliopisto 2013.) Lisäksi opetuksessa on kiinnitetty huo-

miota potilaan ja lääkärin välisen vuorovaikutuksen opetukseen sekä tutkijakoulu-

tukseen. Vuonna 1991 otettiin Turussa käyttöön juonneopetuksen malli, jonka 

osana opiskelija tutustuu ensimmäisen lukuvuoden aikana yhteensä 36 tuntia 

terveyskeskuslääkärin työhön. Myös valinnaisten opintojen määrää lisättiin vähi-

tellen jo tuossa vaiheessa. (Vainiomäki ym. 1998, Hyppölä & Mattila 2004.) 

Turun yliopiston lääketieteen opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista 

(296,0 op), joihin kuuluu perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja ja valin-

naisia opintoja (64,0 op). Syventäviin opintoihin sisältyy tutkielman ja syventävi-

en opintojaksojen lisäksi valinnaisopintoja. Tutkintoon kuuluu myös terveyskes-

kus- ja sairaalaharjoittelua. Oppiaineiden keskeiset opinnot ajoittuvat lukukausille 

C1–C12 (Liite 1). Valinnaiset opinnot koostuvat useammille lukukausille jakaan-

tuvista valinnaispolun opintojaksoista tai yksittäisistä opintojaksoista. Opetus 

sisältää luentoja, pienryhmäopetusta, laboratoriotyöskentelyä, työskentelyä eri 

klinikoilla sekä harjoittelua sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Prekliininen opetus 

jakautuu lukukausille C1–C5 ja kliinisen vaiheen opetus lukukausille C6–C12. 

(Turun yliopisto 2006.) 

Oulun yliopistossa lääketieteellisen koulutuksen päätavoitteena on, että opis-

kelijalla on valmistuttuaan tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet 

työskennellä menestyksellisesti niin sairaalassa kuin perusterveydenhuollon teh-

tävissä asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän jäsenenä ja johtajana. Opiskeli-

jalla tulee valmistuttuaan olla riittävät valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja jat-
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kokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. Tarjottava ope-

tus perustuu uudistuvaan tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimuk-

seen. Oulun tutkimuksen pääpainoalueet ovat kohorttitutkimuksissa, side- ja tuki-

kudostutkimuksessa sekä sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksessa. Koulu-

tuksen sisällöt on johdettu tavoitteista ja niitä arvioidaan sekä kehitetään jatkuvas-

ti. (Oulun yliopisto 2013.) 

Oulun yliopistossa lääketieteen koulutusohjelman opinnot (Liite 1) koostuvat 

yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista ja pakollisesta 

harjoittelusta. Prekliininen opetus jakautuu koulutuksen kahdelle ensimmäiselle 

vuodelle eli lukukausille C1–C4 ja kliinisen vaiheen opetus lukukausille C5–C12. 

Opiskelu on kurssimaista ja opinnot etenevät yhtäläisen opinto-ohjelman mukai-

sesti, jotta opiskelijoiden valmistuminen kuuden vuoden tavoiteajan mukaisesti 

onnistuisi mahdollisimman hyvin. Tutkintoon sisältyy kaikille pakollisia opintoja 

344,5 opintopistettä ja vähintään 15,5 opintopistettä valinnaisia opintoja. (Oulun 

yliopisto 2006.) Huomionarvoista on, että Oulussa osa prekliinisen vaiheen opin-

noista on yhteisiä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa. 

2.2.3 Lääketieteen koulutuksen ydinosaamisalueet 

Lääkärin velvollisuutena on edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäistä sairauksia, 

parantaa sairaita, lievittää heidän oireitaan ja kärsimyksiään sekä sallia kuolema 

silloin, kun on sen aika (Pelkonen 2013). Nämä velvollisuudet asettavat suuria 

vaatimuksia koulutukselle. Vaikka Suomessa ei ole yhdenmukaista määrittelyä 

siitä, mitä vastavalmistuneen lääketieteen lisensiaatin tulee osata (Seppänen 

2013), on peruskoulutusta uudistettu maamme kaikissa lääketieteellisissä tiede-

kunnissa muuttamalla opetusohjelmia sekä sisältöjen että menetelmien osalta. 

Uudistusten perustana ovat olleet kansainvälisten mallien mukaisesti (Niemi-

Murola ym. 2013) työelämän vaatimukset ja eri alojen uusimman tutkimustiedon 

pohjalta muodostettu kuva lääkärin ydinosaamisalueista (Holmberg-Marttila ym. 

2005) sekä yliopistojen tutkinnoista annettu asetus (794/2004). Tässä tutkimuk-

sessa tarkasteltavina olevilla Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteellisillä tiede-

kunnilla on yhteinen, kuusi pääkohtaa sisältävä malli osaamisalueista, jotka lääkä-

riopiskelijan tulee saavuttaa lisensiaattikoulutuksen aikana.  

Ensimmäinen osaamisalue on nimeltään Lääkäri ammattilaisena. Sen mu-

kaan lääkärin tulee omata ja ymmärtää keskeiset ammatilliset arvot, joita ovat 

mm. toimiminen ensisijaisesti potilaan edun mukaisesti, rehellisyys, kunnioitus ja 

luottamuksen säilyttäminen. Lääkärin tulee myös ymmärtää ammatilliset eettiset 
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periaatteet ja toimia niiden mukaisesti esimerkiksi kunnioittaen yksilön au-

tonomiaa, tehden hyvää ja välttäen vahingoittamasta ketään. Tavoitteena on myös, 

että lääkäri ymmärtää ja toteuttaa hoitosuositusten ja hyväksyttyjen hoitomene-

telmien mukaista hoitoa, johon sisältyy mm. tietoon perustuvan hoitosuostumuk-

sen sekä hoidon rajojen esille tuominen. Lisäksi lääkärin tulee osata toimia jäse-

nenä terveydenhuollon eri ryhmissä ja arvostaa elinikäistä oppimista. 

Toinen osaamisalue on nimeltään Tieteeseen perustuva tieto lääkärin amma-

tissa. Sen mukaan lääkärin tulee hankkia koulutuksen aikana keskeiset kliiniset ja 

tieteelliset tiedot sekä taidot. Hänen tulee myös ymmärtää ja osata soveltaa tie-

teellisiä metodeja potilastyöhön sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi lääkärin 

tulee osata toimia oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. 

Kolmas tavoitteena oleva osaamisalue on nimeltään Vuorovaikutus lääkärin 

ammatissa. Sen mukaan lääkärin tulee osata kommunikoida tuloksellisesti poti-

laiden ja heidän omaistensa kanssa sekä toimia huomaavaisesti ja myötämielisesti 

osaten kuitenkin tarvittaessa myös päättää yhteydenpito. Lisäksi lääkärin tulee 

huomioida niin vuorovaikutuksessa kuin hoidossakin potilaan sekä hänen omais-

tensa kulttuurillinen ja uskonnollinen tausta sekä sosiaalinen tilanne. Lääkärin 

tulee myös osata välittää suullista ja kirjallista tietoa muille moniammatillisen 

hoitoyhteisön jäsenille sekä toimia tarvittaessa opettajan roolissa.  

Neljäs osaamisalue, joka lääkärin tulee hallita, on nimeltään Kliininen ongel-

manratkaisu lääkärin ammatissa. Sen mukaan lääkärin tulee osata antaa potilaille 

yksilöllistä, henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioivaa hoitoa sekä laatia 

yleisten sairauksien hoitosuunnitelmat kaikenikäisille potilaille. Lisäksi lääkärin 

tulee osata tehdä analyyttisesti tutkimustietoon perustuvia diagnooseja ja laatia 

hoitosuunnitelmia. Lääkärin tulee myös tuntea terveydenhuoltojärjestelmän ra-

kenne ja toiminta sekä arvostaa terveydenhuollon eri toimijoiden yhteistyötä hoi-

don jatkuvuuden, turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi. 

Viides tavoitteena oleva osaamisalue on nimeltään Lääkäri potilaan ja yhtei-

sön tukijana. Sen mukaan lääkärin tulee edistää väestön terveydentilaa sekä kat-

tavaa ja korkeatasoista hoitoa potilaiden kulttuurista, kielestä, etnisestä taustasta 

tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Tavoitteena on, että lääkäri ymmärtää ter-

veyden edistämisen tärkeyden ja lääkärin vastuun koko yhteiskunnan kannalta. 

Tavoitteena on myös, että lääkäri osallistuu väestön hyvinvointia edistäviin pro-

jekteihin ja edistää terveydenhuoltopalveluiden eri organisaatioiden ja yhteiskun-

taresurssien hyödyntämistä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Terveyden edistäminen on 

myös taloudellisesti merkityksellistä työtä, sillä Suomen terveydenhuoltomenot 

ovat olleet jatkuvassa nousussa. Reaalimenot kasvoivat vuodesta 1995 vuoteen 
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2009 noin 50 % (Matveinen & Knape 2011). Jotta kulujen kasvua voidaan hillitä, 

on enemmän huomiota kiinnitettävä ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja 

terveyden edistämiseen.  

Kuudes osaamisaluekokonaisuus on nimeltään Lääkäri ihmisenä. Tavoitteena 

on, että lääkäri tunnistaa omat motivaationsa, arvonsa ja rajoituksensa, sekä vas-

taanottaa muilta ehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Lisäksi lääkärin tulee pys-

tyä tunnistamaan omat reaktionsa vaikeissa tilanteissa ja pyrkiä löytämään keino-

ja vaikeilta tuntuvien tilanteiden hallitsemiseksi. Lääkärin tulee myös ymmärtää 

reaktioidensa vaikutukset omaan elämäänsä ja työhönsä sekä pyrkiä pitämään yllä 

sopivaa tasapainotilaa oman ja työelämän välillä. Lääkärin tulee myös pystyä 

käsittelemään työssä tapahtuneita virheitä ja ottamaan niistä oppia.  

Edellä kuvatut koulutuksen tavoitteet korostavat inhimillisiä arvoja sekä poti-

laan kokonaisvaltaista hoitoa. Kuudesta osaamisalueesta neljä on käytännössä 

sidoksissa eettisiin arvoihin ja kokonaisvaltaiseen hoitoon. Yhdessä kompetens-

sissa tuodaan esille tarve tehdä tutkimustietoon perustuvia diagnooseja sekä laatia 

hoitosuunnitelmia, mutta tässäkin tapauksessa korostuu yksilöllisen hoidon tarve. 

Koulutuksen kuudesta tavoitekokonaisuudesta vain yhdessä korostuvat selkeästi 

kliiniset ja tieteelliset tiedot sekä taidot, jotka ovat kuitenkin useiden tutkimusten 

mukaan (mm. Engel 1978, Barbour 1997, Coulehan & Williams 2001) opiskeli-

joiden ja nuorten lääkäreiden eniten arvostamia osaamisalueita.  

Yleiset osaamistavoitteet voidaan nähdä perustana modernille opetussuunni-

telman kehitystyölle (Niemi-Murola ym. 2013), ja siksi ne ovat esillä useissa 

korkeakoulutusta käsittelevissä kansainvälisissä hankkeissa (Hoffren & Kääpä 

2009). Kansainvälisissä malleissa lääkäreiden osaamistavoitteet on yleensä jaettu 

neljästä kahdeksaan eri kokonaisuuteen. WHO:n Euroopan osaston tapaamisessa 

(WHO 1998) koottiin yhteen suuntaviivat ja suositukset eurooppalaisen lääkäri-

tutkinnon vaatimuksille. Suositukset ovat toimineet pohjana myöhemmille yhteis-

eurooppalaisille lääkärikoulutuksen ja lääkärin työn osaamisalueiden määrittelyil-

le, joita ovat laatineet mm. Euroopan Unionin TUNING-hanke ja sen myötä syn-

tynyt Medical Education in Europe (MEDINE) -verkosto (Lokhoff 2010) sekä 

Yleislääketieteen eurooppalainen järjestö WONCA Eurooppa (2002) ja siinä toi-

miva eurooppalaisten yleislääketieteen opettajien verkosto EURACT (Heyrman 

2005). 

Vuonna 2000 alkunsa saaneen TUNING hankkeen tarkoituksena on ollut 

määrittää osaamistavoitteet kaikille eurooppalaisista korkeakouluista valmistuvil-

le. TUNING-hankkeessa yleiset osaamistavoitteet on luokiteltu kolmeen kokonai-

suuteen (Lokhoff 2010):  
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1. Välineellinen osaaminen eli kognitiiviset, metodologiset, tekniset ja kielelli-

set taidot.  

2. Ihmissuhdeosaaminen eli kommunikointi ja sosiaaliset taidot jne. 

3. Kyvyt ja taidot hallita kokonaisuuksia eli kyky ymmärryksen, herkkyyden ja 

tietojen yhdistämiseen välineellisen osaamisen sekä ihmissuhdetaitojen kans-

sa. 

Vuonna 2004 alkaneessa lääketieteen alan MEDINE-projektissa on lääketieteen 

ammattilaisen osaamistavoitteet jaettu neljään osa-alueeseen:  

1. Luonteenpiirteet: rehellisyys, eettinen toiminta, sitoutuminen laatuvaatimuk-

siin, empatia, luovuus ja kriittisyys. 

2. Työskentely: yhteistyökyky, paineensieto, johtaminen, päätöksentekokyky, 

kommunikointi, kyky toimia moniammatillisessa ryhmässä ja suunnittelutai-

dot. 

3. Lääkäri asiantuntijana: kyky analysointiin, elinikäisen oppimisen taidot, kyky 

soveltaa tietoa käytäntöön sekä opetus- ja tutkimustaidot.  

4. Kokonaisnäkemys: erilaisuuden sekä monikulttuurisuuden arvostaminen ja 

ymmärtäminen, työskentely kansainvälisessä yhteisössä, kielitaito sekä yleis-

tieto.  

Alliance for Continuing Education in the Health Professions (ACME) on Yhdys-

valloissa vuonna 1975 perustettu yhteisö, jonka tarkoituksena on ollut lääketie-

teellisen opetuksen ja koulutuksen kehittämisen koordinointi (ACME 2013). Ka-

nadassa otettiin puolestaan 1990-luvun alkupuolella käyttöön CanMEDS-

suositus, joka tarkastelee lääkäriltä vaadittavia osaamisalueita hieman eri näkö-

kulmasta (CanMEDS 2013), mutta myös CanMEDS-suosituksen osaamistavoit-

teiden voidaan katsoa olevan lähellä Turun ja Oulun lääketieteellisten tiedekunti-

en tavoitteita. Taulukkoon 1 on koottu Oulun ja Turun yliopistojen lääketieteellis-

ten tiedekuntien, ACME:n, CanMEDS:n sekä WONCA:n / EURACT:n määritte-

lemiä lääkärikoulutuksen osaamisalueita. Vaikka taulukon osaamisalueet onkin 

nimetty hyvin erilaisilla nimillä, pitävät niiden tietyllä rivillä olevat määritelmät 

sisällään pääsääntöisesti samoja osaamisalueita. 
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Taulukko 1. Lääkärikoulutuksen osaamisalueet Turun ja Oulun yliopistojen, ACME:n, 

CanMEDS:n sekä WONCA/EURACT:n määritelmissä. 

Osaamisalueen 

sisältö 

Turun ja Oulun 

yliopistot 

ACME 

(King & North 2008) 

CanMEDSt WONCA/ 

EURACT 

Ammatilliset arvot, 

etiikka, yksilön 

huomioiminen, 

hoitosuositusten 

toteuttaminen 

Lääkäri 

ammattilaisena 

Johtajuus; ammatillisuus 

ja eettinen toiminta 

Ammatillinen Kokonaisvaltainen 

ajattelu 

Asiantuntija, tiedot, 

taidot, 

soveltaminen, 

elinikäinen 

oppiminen 

Tieteeseen 

perustuva tieto 

lääkärin 

ammatissa 

Oman ja yhteisön 

suoriutumisen arviointi 

sekä elinikäinen 

oppiminen 

Lääketieteen 

asiantuntija 

Ongelmanratkaisu-

kyky 

  Oppimisen periaatteet Oppiminen  

  Koulutukselliset 

interventiot 

  

Kommunikointi, 

sosiaalisten ja 

kulttuuritekijöiden 

huomioiminen 

Vuorovaikutus 

lääkärin 

ammatissa 

Terveydenhuoltojärjestel-

män ja moniammatillisen 

yhteisön huomioiminen 

Yhteydenpitäjä, 

kommunikoija 

Potilaslähtöinen 

hoito 

Yksilöllinen ja 

analyyttinen hoito. 

Yhteistyö hoidon 

jatkuvuuden 

takaamiseksi 

Kliininen 

ongelmanratkaisu 

lääkärin 

ammatissa 

Yhteistyö Yhteistyöntekijä Perusterveydenhuol-

lon toiminnan 

hallinta 

Terveyden 

edistäminen 

Lääkäri potilaan ja 

yhteisön tukijana 

Hallinnollinen johtaja 

 

Oppimisen ja hallinnon 

toiminnan arviointi 

Terveyden 

edistäjä 

Toiminnanohjaaja

Yhteisölähteisyys 

 

Laaja-alainen 

lähestymistapa 

Lääkäri tunnistaa 

omat rajansa 

Lääkäri ihmisenä    

Vaikka Suomessa ei ole kirjattu ylös yhteneväisiä oppimistavoitteita valmistuville 

lääketieteen lisensiaateille, ovat eri tiedekuntien väliset erot vähäisiä epävirallisen 

vuoropuhelun sekä kansainvälisten mallien ansiosta. Edellä kuvatuissa kansainvä-

lisissä malleissa osaamistavoitteet on määritelty hyvin yleisellä tasolla, joten jo-

kainen koulutuksen tarjoaja joutuu määrittämään tarkemmin, mitä tavoitteet tar-

koittavat ja miten ne voidaan saavuttaa omassa yksikössä (Seppänen 2013).  
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2.3 Terveys käsitteenä 

Lukuisat eri tekijät vaikuttavat terveyteemme. Arjen olosuhteet, ympäristö, elä-

mäntavat, ihmissuhteet, sattuma ja tekemämme valinnat vaikuttavat terveyden 

syntyyn, turvaamiseen ja heikentymiseen. Terveyteen vaikuttavat jokapäiväisen 

ympäristömme – esimerkiksi kotien, asuma-alueiden, liikenteen, koulujen, työ-

paikkojen ja vapaa-ajan toimintojen – biologiset, psyykkiset, kemialliset, fysikaa-

liset ja sosiaaliset ominaisuudet. Terveyteen vaikuttavat myös sosiaaliset kontak-

tit, yhteenkuuluvuus ja huolenpito sekä ihmisten tiedot, taidot ja koulutus. (STM 

2001.) 

Terveyden käsite on vaikeasti määriteltävissä, sillä se on jokaiselle tuttu arki-

kielen sana, joka on sidoksissa aikaan ja paikkaan sekä ihmisen näkemyksiin ja 

elämänarvoihin. Terveyttä on vaikea määritellä yksiselitteisesti myös siksi, että 

siihen liittyy lääketieteellisiä, sosiaalisia, taloudellisia, henkisiä sekä lukuisia 

muita eri osatekijöitä (Larson 1999). Käsitys terveydestä onkin vaihdellut aina 

aikakauden ja kulttuurin mukaan.  

Terveyden käsitteen määritteleminen on tarpeellista, sillä jos terveyden yllä-

pito ja saavuttaminen on terveydenhoidon sekä tutkimuksen tavoite, on tiedettävä, 

mitä terveys on ja miten sitä voidaan mitata (Godlee 2011, Huber ym 2011). 

Huomionarvoista on, että Larsonin (1999) mukaan lääketieteellinen tutkimus 

suuntautuu paljolti terveyden määritelmien mukaan.  

Joutsivuon (1995) mukaan yritykset määritellä terveyttä ja sairautta lääketie-

teen filosofiassa ja sosiologiassa ovat olleet pääasiassa ei-historiallisia, luoden 

vaikutelman varsin uudesta tarkastelun kohteesta. Syynä aikaperspektiivin puut-

tumiseen voi olla ajatus siitä, ettei ennen modernia lääketiedettä ollut riittävää 

kypsyyttä ja tieteellisyyttä asian pohtimiseen. Lääketieteen ja terveydenhoidon 

varhaisempia vaiheita on voitu pitää liian epätieteellisinä ja tarkastelun kannalta 

merkityksettöminä. Alun perin länsimaisen lääketieteen ihmiskäsityksen voidaan 

kuitenkin katsoa olleen kokonaisvaltainen. Ihmisen terveyden tasapainotilan yllä-

pito oli lääkintätaidon keskeinen tehtävä, vaikka toki sen piiriin kuului myös sai-

rauksien parantaminen.  

Antiikin maailmassa terveys nähtiin tasapainotilana ja harmoniana (Larson 

1999). Joutsivuon (1995) mukaan keskiajalla terveyden määrittely oli yksilöllistä 

ja jokaisella ihmisellä ajateltiin olevan oma ihanteellinen terveytensä ja tasapaino-

tilansa. Terveydentilan määrittely vaati kokonaisvaltaista, holistista tarkastelua, ja 

myöhäiskeskiajan kirjanoppinut lääkäri ei luultavasti kokenut vieraaksi ajatusta 

ihmisestä psyykkisenä ja fyysisenä kokonaisuutena, joka on vuorovaikutuksessa 
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ympäristönsä kanssa. Renessanssikaudella elänyt Francis Bacon oli ensimmäinen, 

joka puhui lääkärin tehtävänä olevan terveyden edistämisen ja sairauksien hoidon 

lisäksi myös elämän pidentäminen (Larson 1999).  

Miksi sitten kokonaisvaltaisesta käsityksestä on ajauduttu yksipuolisempaan 

biolääketieteelliseen näkemykseen? Ensimmäinen tieteellinen paradigma tervey-

destä juontaa juurensa Descartesin kehittämään ihmisen kehon konemalliin, jonka 

kanssa tosin kilpaili Pascalin holistisempi malli, jossa korostettiin kokonaisuuden 

merkitystä (Larsson 1999). Joutsivuon (1995) mukaan mekanistisen ja taudinku-

vauksiltaan biologisen biolääketieteen on ajateltu perustuvan kartesiolaiselle nä-

kemykselle sielun ja ruumiin erillisyydestä, jolloin ihmistä ei tarkastella psyko-

fyysisenä kokonaisuutena, vaan sairaus nähdään ihmisen ulkopuolisena oliona, 

joka aiheuttaa rakenteellisia ja toiminnallisia häiriöitä kehoon. Länsimaisten lää-

käreiden kliinistä ajattelua onkin hallinnut perinteisesti sairauden käsite (Barbour 

1997). Sairauden on katsottu jakautuvan kahteen osaan, joista toinen on lääkärin 

määrittelemä tauti ja toinen potilaan kokemat vaivat. Arkikokemukset ja ympäris-

tön sairauskäsitykset vaikuttavat osaltaan siihen, missä vaiheessa ihminen kokee 

olevansa sairas, mutta vain yksilö itse voi olla sairas tai tuntea itsensä sairaaksi 

(Pelkonen 2005). 

WHO:n määritelmä vuodelta 1948 lienee tunnetuin yritys määritellä terveyt-

tä. Sen mukaan terveys ei ole ainoastaan sairauksien ja toiminnanvajavuuden 

puuttumista, vaan täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

tila. Määritelmä oli aikanaan uraauurtava laajuutensa sekä kunnianhimoisuutensa 

vuoksi, sillä sairauden tarkastelusta siirryttiin terveyteen ja huomiota kiinnitettiin 

niin fyysisiin, psyykkisiin kuin sosiaalisiinkin tekijöihin (Machteld 2010, Huber 

ym. 2011). Lisäksi määritelmä oli aikaansa edellä huomioimalla myös hyvinvoin-

nin. Malli onkin muuttanut lääketieteellistä ajattelua kokonaisvaltaisempaan suun-

taan (Larson 1999). Joutsivuon (1995) mukaan WHO:n määritelmä ei pysty sel-

keyttämään käsitystä terveydestä, sillä se on liian yleinen ja vaikeasti mitattava, 

mutta Larsonin (1999) näkemyksen mukaan alkuun liian idealistiseksi parjattu 

malli on osoittautunut käyttökelpoiseksi esimerkiksi terveystutkimuksessa.  

Maailma oli hyvin erilainen yli 60 vuotta sitten, jolloin WHO:n alkuperäinen 

määritelmä laadittiin. Tuolloin suurimman sairausryhmän muodostivat akuutit 

taudit, kuten infektiot. Nykyisin ihmiset elävät pitempään ja valtaosa sairauksista 

on kroonisia liittyen ikääntymiseen. Suurin osa WHO:n määritelmän saamasta 

kritiikistä on johtunut kuitenkin sen täydellinen-sanan ehdottomuudesta (Mach-

teld 2010, Godleen 2011). Vaatimus täydellisestä terveydestä jättää lähes kaikki 
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meistä sairaiksi suurimmaksi osaksi ajasta (Smith 2008), vaikka ihminen voi tun-

tea itsensä terveeksi vaivoista huolimatta. 

WHO on pyrkinyt määrittelemään terveyttä myöhemmin Ottawan asiakirjas-

sa, jonka uudistetun määritelmän mukaan terveys ei ole elämän päämäärä, vaan 

voimavara jokapäiväiseen elämään. Terveys on siten myönteinen käsite, joka 

korostaa sosiaalisia ja henkilökohtaisia voimavaroja sekä fyysistä toimintakykyä 

(Savola 2005, Huber ym. 2011). Ottawan asiakirjan määritelmä terveydestä on 

toiminnallisesti suuntautunut ja soveltuu siten paremmin terveyden edistämiseen. 

Terveyden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin perustarpeita, kuten rauhaa, talou-

dellista turvaa, ruokaa ja suojaa, tasapainossa oleva ekosysteemi sekä luonnonva-

roja (Savola 2005). 

Vuonna 2009 Hollannissa kokoontui asiantuntijaryhmä pohtimaan sitä, miten 

terveyden määritelmää voitaisiin uudistaa vastaamaan paremmin nykypäivän 

vaatimuksia. He ehdottivat uudeksi potilaslähtöiseksi määritelmäksi seuraavaa: 

terveys on kykyä sopeutua ja selviytyä (Machteld 2010, Huber ym. 2011).  

Terveydelle on olemassa lukuisia muitakin määritelmiä. Terveys voidaan 

nähdä mm. ominaisuutena, toimintakykynä, voimavarana, tasapainona tai kykynä 

selviytyä ja suoriutua. Terveyttä voidaan kuvata myös graafisesti erilaisten malli-

en avulla (Savola 2005). Esimerkiksi janamallissa janan toisessa päässä sijaitsee 

täydellinen terveys ja toisessa päässä kuolema. Spiraalimallissa puolestaan kuva-

taan elämänkokemuksen karttumista ja terveyden ulottuvuuksien lisääntymistä 

ajatuksella, että terveyteen voidaan vaikuttaa ja se voidaan saada säilymään iän 

tuomista muutoksista huolimatta.  

Terveyttä koskevien käsitysten luokittelu voi olla teoreettista tai käytännöllis-

tä. Teoreettinen käsitys terveydestä voidaan nähdä ihanteena, joka muodostaa 

keskeisen päämäärän hoitotoiminnalle. Käytännöllinen käsitys terveydestä puo-

lestaan toimii käytännön hoitotoiminnan lähtökohtana ohjaten sen tavoit-

teidenasettelua. Toisin sanoen teoreettinen käsitys terveydestä on abstraktio kuva-

tessaan ihannetilaa, johon käytännön terveyskäsityksen kehittämisessä pyritään 

(Eriksson 1989). 

Terveyden käsite voidaan määritellä myös tieteenaloittain, voimavaroista läh-

tien tai yksilöllisesti ja yhteisöllisesti (Savola 2005). Tarkasteltaessa terveyttä eri 

tieteenalojen näkökulmasta käsin on huomioitava, että näkemykset ovat osittain 

päällekkäisiä ja toistensa kanssa vuorovaikutuksessa. Tieteenalalähtöisen tarkaste-

lun näkökulmia ovat mm. sosiologinen, humanistinen ja psykologinen näkökulma 

(Torppa 2004).  
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Erikssonin (1989) mukaan lääketieteellä on monia tavoitteita, mutta terveys 

voidaan nähdä lääketieteen keskeisen tavoitteen abstraktiona. Lääketieteessä on 

perinteisesti lähdetty objektiivisesta sairaus- ja terveyskäsityksestä, jossa terveenä 

oleminen ei tarkoita välttämättä hyvää oloa. Alaluvussa 2.5 tarkasteltavan biolää-

ketieteellisen mallin mukaan terveys on sairauden vastakohta ja tauti sairauden 

syy. Tällöin ihmiselle jää käytännössä ulkopuolisen katsojan rooli. Todellisuudes-

sa terveys ja sairaus eivät ole joko/tai -käsitteitä, vaan terve ihminen voi olla mo-

nella tavalla sairas ja sairaassa on aina jotain tervettä (Pelkonen 2005). Terveyden 

ja sairauden suhde voidaan nähdä jopa paradoksaalisena, sillä ihmisillä tuntuu 

olevan tarve olla jatkuvassa liikkeessä hyvän ja pahan olon välillä (Eriksson 

1989).  

Joutsivuon (1995) mukaan kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen perustuvassa 

holistisessa lääketieteen mallissa kehoa ja sielua ei eroteta toisistaan, eikä ihmistä 

tarkastella pelkästään tautien kohteena. Terveys ja sairaus ymmärretään laajem-

min yksilön ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen tuloksena muuttuvina 

ilmiöinä. Fyysistä terveyttä voidaan tarkastella toimintakyvyn ja terveyden koke-

misen näkökulmasta. Psyykkiseen terveyteen voidaan liittää mielenterveyteen 

liittyvät tekijät, kuten masennus, tyytymättömyys elämään, pelot sekä ahdistukset, 

ja sosiaalisen terveyden tarkasteluun voidaan katsoa kuuluvaksi yksinäisyyteen ja 

ihmissuhteisiin liittyvät tekijät (Rissanen 1999). 

Terveys voidaan määritellä kapea-alaisesti tarkoittamaan määrällisin mene-

telmin mitattavissa olevia terveyteen ja sairauteen liittyviä tekijöitä. Tällöin ihmi-

sen psyykkinen ja sosiaalinen puoli jäävät kuitenkin terveyden määritelmän ulko-

puolelle. Lääketieteellisissä tutkimuksissa ei ole perinteisesti painotettu laadullisia 

tekijöitä, kuten esimerkiksi ihmisen omaa kokemusta terveydestään. Liian kapea-

alaisesti määritelty terveys johtaa kuitenkin rajoittuneisiin tuloksiin niin potilai-

den hoidossa kuin tutkimuksessakin (Larsen 1999).  

Mikä sitten on terveyden ja sairauden suhde? Lockerin (1997) näkemyksen 

mukaan terveyden ja sairauden jatkumoajattelu on väärä, sillä vaikka ne voivat 

olla osittain päällekkäisiä, ne eivät ole välttämättä yhtäaikaisia ja ne voidaan ko-

kea erillisinä. Siten sairaus voidaan nähdä ennemminkin yhtenä terveyden uhka-

na.  

Tässä tutkimuksessa terveyttä tarkastellaan kolmesta, jo WHO:n alkuperäi-

sestä määritelmästä tutuksi tulleesta näkökulmasta, jotka ovat fyysinen, psyykki-

nen ja sosiaalinen terveys. Näkökulma on kokonaisvaltainen ja terveys nähdään 

kykynä sopeutua ja selviytyä. Myöskään terveyttä ja sairautta ei tarkastella toisis-

taan erillisinä, vaan ne nähdään biopsykososiaalisena kokonaisuutena.  
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2.4 Käsitteet ja käsitteellinen muutos 

Käsitteet ovat ensiarvoisen tärkeitä ihmisen ajattelulle ja toiminnalle (Åhlberg 

1990, Zhang 2002). Käsitykset puolestaan mahdollistavat luokittelun, jota ilman 

ymmärrys, päättely, ennakointi, kielet tai muut korkeammat älylliset toiminnot 

eivät ole mahdollisia. Jos esimerkiksi jokainen omena olisi tietylle henkilölle aina 

uusi ilmiö, jonka olemuksesta hänellä ei olisi käsitystä, ei hänellä voisi olla sen 

suhteen myöskään odotuksia, eikä kykyä ennakoinnin kaltaiseen älylliseen toi-

mintaan (Zhang 2002). Tällöin henkilö ei voisi luokitella omenaa hedelmäksi, 

eikä esimerkiksi ymmärtää, että sen voi syödä.  

Käsitteiden muodostumisen tutkimuksen ansiosta tiedämme, että käsite on 

enemmän kuin tiettyjen mielleyhtymiin perustuvien ja muistin muovaamien si-

dosten summa. Se on enemmän kuin pelkkä mielessä tapahtuva suoritus. Se on 

monimutkainen ja ainutlaatuinen ajatusten tuotos, jota ei voida opettaa päähän 

takomalla. (Vygotskiĭ 1964.) 

Zhangin (2002) mukaan käsitteillä on viisi tehtävää:  

1. Käsitteet mahdollistavat luokittelun, jonka avulla voimme ratkaista, edustaa-

ko jokin ilmiö tiettyä käsitettä.  

2. Käsitteet mahdollistavat ymmärryksen ja selityksiä, sillä kun tiedämme mitä 

ilmiötä käsite edustaa, ymmärrämme myös millaisia ominaisuuksia sillä voi 

olla.  

3. Käsitteet tukevat päättelyä. Esimerkiksi nähdessämme koiran voimme päätel-

lä sen olevan nisäkäs.  

4. Käsitteiden avulla voimme järjestellä asioita kokonaisuuksiksi. Voimme esi-

merkiksi käyttää rajallista määrää värejä kuvaamaan yhtäjaksoista värien 

spektriä.  

5. Käsitteet tukevat kommunikaatiota, sillä jaetut käsitteet mahdollistavat tiedon 

ja ymmärryksen jakamisen toisten ihmisten kanssa.  

Vygotskiĭn (1964) mukaan käsitteiden kehittyminen edellyttää monien älyllisten 

toimintojen kehittymistä, kuten tietoista tarkkaavaisuutta, loogista muistia, käsit-

teellistämistä sekä kykyä vertailla ja erotella asioita. Käytännön kokemus on 

myös osoittanut, että käsitteiden suora opettaminen on mahdotonta. 

Ihmisen ajattelun kognitiiviset mallit korostavat ajattelun ja toiminnan läheis-

tä suhdetta. Siksipä opiskelijoiden käsitteiden merkityksiä tutkittaessa on tarkas-

teltava sitä, miten he käyttävät käsitteitä ja millaisia ongelmia niiden avulla ratko-



 

36 

taan. Tieteellisten käsitteiden merkityksen voi oppia vain ratkaisemalla niitä on-

gelmia, joita varten käsitteet ovat alun perin syntyneet. (Hakkarainen ym. 1999.) 

Käsitteelliselle muutokselle löytyy monia erilaisia määritelmiä. Joissain tilan-

teissa sitä näytetään käytettävän jopa synonyymina oppimiselle. Laaja yksimieli-

syys tuntuu kuitenkin vallitsevan siitä, että käsitteelliseen muutokseen liittyy 

olennaisesti jo olemassa olevien tietorakenteiden uudelleen muokkaaminen (esim. 

Posner ym. 1982, Vosniadou, 1999, Hakkarainen ym. 1999, Limón 2001, Jonas-

sen ym. 2005). 1930-luvulta peräisin olevassa L. S. Vygotskiĭn teoriassa käsitteel-

linen muutos nähdään prosessina, jonka aikana ihminen oppii hahmottamaan 

maailmaa tieteellisten käsitteiden kautta. Vygotskiĭ erottaa teoriassaan toisistaan 

arkikäsitteet ja tieteelliset käsitteet. Tieteelliset käsitteet mahdollistavat hierarkki-

sen rakenteensa ja keskinäisten suhteidensa vuoksi tietoisuuden käsitteistä ja nii-

den hallinnasta. Tämän vuoksi tieteelliset käsitteet toimivat mallina oppimispro-

sessille, jonka myötä arkikäsitykset muuttuvat vastaamaan näiden yleisesti hyväk-

syttyjen tieteellisten käsitteiden merkityksiä. (Vygotskiĭ 1964.) Käsitteellisen 

muutoksen idean voidaan nähdä perustuvan kognitiiviseen psykologiaan (Kalli & 

Malinen 2006, Vosniadou 2007). 

Hakkaraisen ym. (2004) mukaan lapsen käsitys maailmasta voi perustua kol-

meen erilaiseen malliin. Arkikokemusten välityksellä muodostuu intuitiivinen 

malli, tieteellinen malli puolestaan perustuu tieteellisille käsityksille ja systemaat-

tinen malli edellisten yhdistelmään. Opiskelijoiden intuitiivisia käsityksiä tarkas-

teltaessa voidaan käyttää erottelua kehysteorioihin ja erityisiin teorioihin. Kehys-

teoriat voidaan nähdä maailman hahmottamisen kehyksinä, jotka säätelevät yksi-

lön tapaa tulkita ja selittää ilmiöitä. Tieteellisen tiedon kyseessä ollessa kehysteo-

rioita voidaan kutsua paradigmoiksi, tutkimusohjelmiksi tai tutkimusperiaatteiksi. 

Erityiset teoriat kuvaavat tiettyjen kehysteorioiden alueiden käsitteiden sisäistä 

järjestystä. Erityiset teoriat ovat alisteisia kehysteorioille eli kaikki tietyn kehys-

teorian olettamukset koskevat erityistä teoriaa. (Hakkarainen ym. 2004.) 

Tutkimusten mukaan ihmisillä on hyvin varhain kehysteorioita etenkin fysii-

kan, biologian sekä psykologian ilmiöistä. Kehysteorioille on tyypillistä tiettyjen 

tiedon rakentumista ohjaavien rajoitusten sekä taustaolettamusten olemassaolo. 

Niin virheettömät kuin virheellisetkin käsitykset sijoitetaan kyseisiin teoreettisiin 

tulkintoihin jo varhaisella iällä. Kehysteorioissa tapahtuvat tiedolliset muutokset 

eivät yleensä vaikuta jonkin toisen tiedon alueen kehysteoriaan. (Hakkarainen 

ym. 2004.) Virheelliset käsitykset eivät ole aina selkeitä tai hyvin muodostettuja 

rakenteita, vaan myös niitä voidaan korvata ja muuttaa (Vosdianou 2007). Vir-

heellisille käsityksille on kuitenkin tyypillistä, että ne säilyvät osittain kehityksen 
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aikana, joten niitä esiintyy myös aikuisten päättelyssä (Hakkarainen ym. 2004). 

Arkikäsitysten muuttaminen tieteellisiksi käsityksiksi ei ole helppoa (Tynjälä 

1999) eikä aina tarpeellistakaan, mutta oppijan tulee osata nähdä asian eri puolet 

ja ymmärtää, mikä käsitys on sopiva missäkin yhteydessä (Vosniadou 2007).  

Vygotskiĭn teorian mukaan käsitteellisessä muutoksessa tapahtuu kulttuurin 

luomien käsitteellisten menetelmien sisäistäminen yksilön työvälineiksi. Kyseessä 

ei ole siten vain mielen sisäinen prosessi, vaan ennemminkin yksilön tietoraken-

teiden ja kulttuurin sekä oppimisympäristön luomien käsiterakenteiden välinen 

vuorovaikutus, johon vaikuttavat myös tunteet ja motivaatio (Hakkarainen ym. 

1999, Vosniadou 2007).  

Käsitteellinen muutos on helppo yhdistää käsitekarttateorian taustalla vaikut-

tavaan mielekkään oppimisen teoriaan, koska oppiminen nähdään molemmissa 

tarkoituksellisena, dynaamisena ja konstruktiivisena prosessina, joka huomioi 

oppijien yksilöllisyyden (Jonassen ym. 2005). Konstruktivististen oppimiskäsitys-

ten ja Ausubelin mielekkään oppimisen teorian tärkein teesi on, että uuden tiedon 

oppiminen perustuu aina olemassa olevalle tiedolle. Oppiessaan uutta muuttuvat 

myös oppijan jo olemassa olevat tietorakenteet. Käsitteellinen muutos on tuo 

yksilöllinen tai yhteisöllinen oppimisprosessi, jossa tiedon lisääntymisen lisäksi 

ilmiötä koskevat käsitteet, tietorakenteet ja tapa toimia muuttuvat (Hakkarainen 

ym. 2004). Käsitteellinen muutos voidaan nähdä myös suppeampana prosessina, 

jossa yksilö rakentaa ja järjestää uudelleen käsitteellisiä mallejaan (Tynjälä 1999, 

Jonassen ym. 2005). Konstruktivistisesti suuntautuneessa tieteiden opetuksessa 

käsitteellinen muutos voidaan nähdä muutoksen sijaan ennemminkin uusien ja 

hedelmällisten käsitteiden kehittämisenä tietyssä asiayhteydessä, kun vanhat käsi-

tykset puolestaan voivat jatkaa edelleen elämäänsä muissa asiayhteyksissä (Duit 

1999). 

Käsitteellinen muutos voidaan erottaa käsitteellisestä rikastumisesta, joka 

tarkoittaa yksilön tietojen vähittäistä lisääntymistä sekä kasvua. Käsitteelliselle 

rikastumiselle on tyypillistä käsitteiden merkitysten tarkentuminen ja jopa niiden 

välisten suhteiden pienet muutokset. Käsitteellisen rikastumisen prosessi voidaan 

yhdistää Piaget'n sulauttamis- eli assimilaatioprosessiin, jossa uusi tieto liitetään 

aikaisemmin muodostuneeseen tietorakenteeseen. (Duit 1999, Hakkarainen ym. 

1999, Tynjälä 1999.) 

Opiskelijoiden käsitysten pysyvyyttä ja jopa muutosvastarintaa osoittavat ha-

vainnot, joiden mukaan opiskelijoiden käsityksissä ei tapahdu opiskelusta huoli-

matta oleellista muutosta tai tieteellisen ajattelutavan omaksumista edes silloin, 

kun opetus tai kokeelliset havainnot paljastavat heidän käsitystensä virheellisyy-
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den. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelijat eivät välttämättä usko 

uutta teoriaa, vaikka ymmärtäisivätkin sen. (Duit 1999.)  

Opiskelijoilla on suuri joukko ennakkokäsityksiä, jotka vaikuttavat siihen, 

miten he omaksuvat opittavaksi tarkoitetut asiat. Ymmärrys ympäröivästä maail-

masta riippuu niistä käsitteistä, joiden avulla maailmaa tarkastellaan, joten tieto-

rakenteet vaikuttavat siihen, miten ja mitä maailmasta havaitaan tai ymmärretään. 

(Hakkarainen ym. 2004, Kalli ym. 2005.) Opiskelijoiden oppimisprosessissa 

omaksuma tieto ja tietorakenteet poikkeavan usein yleisesti hyväksytystä tieteelli-

sestä tiedosta. Ilmiöön voidaan viitata käsitteillä arkikäsitykset, naiivit käsitykset, 

ennakkokäsitykset tai virhekäsitykset. Näiden käsitysten muuttaminen on vaikeaa 

ja siksi ne vaikuttavat pitkälle korkeakouluopiskelijoidenkin ajatteluun. (Hakka-

rainen ym. 2004.) 

Käsitteellisen muutoksen ongelmaksi kutsutaan sitä, että oppiminen ei johda 

muutoksiin opiskelijan käsityksissä, vaan aikaisempi ajattelutapa estää uuden 

tiedon oppimisen. Käsitteellisen muutoksen ongelma koskee opiskelijoiden lisäksi 

kaikkia muitakin uuden tiedon kanssa tekemisissä olevia ihmisiä. Duit (1999) 

esittää osuvan vertauksen käsitteellisestä muutoksesta: se ei ole kuin huone, joka 

järjestetään uudelleen, vaan ennemminkin uusi huone, jossa on epämukavaa olla, 

joten paluu tuttuun ja turvalliseen vanhaan huoneeseen on todennäköistä.  

Käsitykset, jotka on usein muodostettu jo pienenä lapsena, jatkuvat ai-

kuisikään saakka vaikeuttaen tai tukien uuden oppimista. Oppijan mieli ei ole 

tyhjä taulu, jota voidaan täyttää opintosuunnitelman tiedoilla, vaan jo lapsikin 

tulkitsee aktiivisesti ympäristöään yrittäen ymmärtää sitä ja luoda siitä omia teo-

rioitaan (Limón 2001, Hakkarainen ym. 2004). Toisaalta, jos oppijalla on hyvin 

vähän tai ei lainkaan tietoa aiheesta, on muutoksen tapahtuminen vaikeaa, sillä 

ristiriitatilannetta käsitysten välillä ei synny (Limón 2001). 

Käsitteellinen muutos onkin asteittainen ja hidas prosessi, jossa tiivistyy op-

pimisen vaikeus (Vosdianou 2007). Ensimmäinen askel käsityksen muuttamisessa 

on se, että oppija huomaa ristiriidan käsityksensä ja todellisuuden välillä. Tällai-

nen tietoisuus ei ole kuitenkaan riittävä tekijä, vaan tarvitaan päätös muutoksen 

tarpeesta ja halu sen tekemiseen (Limón 2001). Lisäksi tietyt tekijät, kuten pää-

määräsuuntautuneisuus, konstruktivistinen näkemys oppimisesta, kiinnostus asi-

aan ja itsekontrolli auttavat käsitteellisen muutoksen saavuttamisessa (Limón 

2001).  

Yksi syy käsitteellisen muutoksen ongelmaan on toiminnan tilannesidonnai-

suus. Opiskelijat on ohjattu hankkimaan ja käyttämään tietoa todellisuudesta 

poikkeavissa tilanteissa, lähinnä osoittamaan oppimista. Älykäs toiminta on kui-
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tenkin luonteeltaan sidoksissa tilanteeseen ja tiedon syvällinen omaksuminen 

vaatii, että oppimistilanteet vastaisivat paremmin aitoja tilanteita. (Hakkarainen 

ym. 2004.) 

Usein uusi tieto omaksutaan vain osittain tekemällä pieniä muutoksia olemas-

sa oleviin ajatusmalleihin. Tällainen irrallisina paloina omaksuttu tieto ei ole kui-

tenkaan soveltamiskelpoista ongelmatilanteissa (Hakkarainen ym. 2004). Arkikä-

sitysten totaalisen muuttamisen sijasta opetuksessa voitaisiin yrittää tehdä opiske-

lijat tietoiseksi siitä, että tieteelliset käsitykset ovat paljon hyödyllisempiä tietyis-

sä asiayhteyksissä (Duit 1999).  

Motiiveilla on tärkeä merkitys käsitteellisessä muutoksessa, eikä ihmisen ole 

tarkoituksenmukaista muuttaa käsityksiään ilman painavaa syytä. Tyypillistä on, 

että toimintastrategiat ovat tarkoituksenmukaisia vain tietyssä ympäristössä ja 

rajallisen ajan. Oppiminen on myös oppimisympäristön haasteisiin ja vaatimuk-

siin sopeutumista. Kokemuksen myötä oppijan toiminta mukautuu nopeutuvalla 

vauhdilla ympäristöön ja oppimiskäytännöt alkavat muuttua sen mukaisesti. Op-

pija kehittää oppimisstrategiansa vaatimusten mukaisiksi ja oppii ennakoimaan 

sen, miten syvä ymmärrys tarvitaan esimerkiksi tenttejä varten. Tenttimenestyk-

seen tähtäävä pintaoppiminen on esimerkki paikallisesti ja lyhytnäköisesti hyö-

dyllisestä toiminnasta. Se on järkiperäistä opiskeluympäristössä, jossa opintosuo-

ritukset ovat tärkeämpiä kuin ymmärtävä oppiminen. Monimutkainen älyllinen 

toiminta myös vaatii yksinkertaista enemmän ponnisteluja. On jopa mahdollista, 

että pyrkimys syvälliseen ymmärtämiseen heikentää opintomenestystä, eivätkä 

oppimisympäristöt välttämättä tue tai vaadi syvällisiä muutoksia ajattelussa. 

(Hakkarainen ym. 2004.) 

2.5 Biolääketieteellinen ja biopsykososiaalinen malli 

Vaikka nykyisin hyväksytäänkin yleisesti se, että terveys ja sairaus ovat riippuvai-

sia fyysistä, psyykkisistä sekä sosiaalisista tekijöistä, on perinteinen biolääketie-

teellinen malli pysynyt vallitsevana ainakin käytännön lääkäritoiminnan tasolla 

(Alonso 2004). Sen haastaja, biopsykososiaalinen malli, on yhdysvaltalaisen lää-

kärin George Engelin (1977) työryhmineen kehittämä diagnosointi- ja hoitomalli, 

jossa huomioidaan ihmisen persoonallisuuden, perheen ja muun sosiaalisen ym-

päristön sekä potilaan ja lääkärin välisen kanssakäymisen vaikutus terveyteen 

sekä sairauden puhkeamiseen ja kulkuun.  

Biolääketieteellinen malli on saanut osakseen paljon kritiikkiä, mutta sen hal-

litseva asema ei horjunut 1900-luvulla (Wade 2004). Biolääketieteellisen mallin 
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filosofinen perusta voidaan yhdistää viiden sadan vuoden takaiseen kristittyyn 

puhdasoppisuuteen, jonka mukaan lääkärin oli lupa leikata ihmisruumista vain, 

jos lupasi jättää rauhaan potilaan sielun, moraalin, mielen ja käytöksen (Engel 

1977, Engel 1978). Biolääketieteellisen mallin tieteellinen perusta on puolestaan 

molekyylibiologiassa. Mallin mukaan sairaus voidaan kuvata poikkeamana biolo-

gisissa (somaattisissa, fyysisissä) muuttujissa, eikä sairauden sosiaalisille, psyko-

logisille tai käyttäytymiseen liittyville ulottuvuuksille jää siten tilaa (Engel 1977). 

Samaan aikaan kun kristinusko ohjasi lääkäreitä erottamaan biologisen henki-

sestä, Galileon, Newtonin ja Descartesin muotoilema tieteellinen ajattelu puoles-

taan korosti analyyttistä lähestymistapaa. Klassisessa tieteessä ihmisen keho näh-

tiin koneena, sairaus koneen rikkoutumisena ja koneen korjaaminen lääkärin teh-

tävänä. Tämän vuoksi tieteellinen lähestymistapa sairauteen keskittyi biologisiin 

tekijöihin jättäen huomioimatta käyttäytymisen sekä psykososiaaliset tekijät. 

(Engel 1977, Larson 1999.) 

Biolääketieteellisen mallin voidaan katsoa saaneen alkunsa modernin patolo-

gian isäksikin kutsutun saksalaisen Rudolf Virchown johtopäätöksestä, jonka 

mukaan kaikki sairaudet johtuvat solutason poikkeavuuksista (Porter 1999). Bio-

lääketieteellinen malli luotiin sairauksien tutkimusta varten ja on siinä mielessä 

tieteellinen malli, että se sisältää oletuksia ja sääntöjä, sekä niiden lisäksi mallin 

tutkimusta varten. Biolääketieteellinen malli on kuitenkin saavuttanut dogman 

(opinkappaleen) aseman, joten sen puutteet on helppo jättää huomioimatta. Tie-

teellistä mallia uudistetaan tarpeen mukaan tai se voidaan jopa hylätä, mutta 

dogman tapauksessa ristiriitainen tieto hylätään tai sovitetaan olemassa olevaan 

malliin, (Engel 1977) eivätkä uudet teoriat ja tutkimustulokset ole yleensä riittä-

viä kumoamaan sitä.  

Biolääketieteellinen malli perustuu Waden (2004) mukaan seuraaviin oletuk-

siin:  

– Terveys on sairauden puuttumista.  

– Kaikki sairaudet ja oireet johtuvat elimistön poikkeavuuksista, eli taustalla on 

yleensä häiriö tietyn elimen toiminnassa tai rakenteessa.  

– Taudit aiheuttavat ainakin lopulta oireita. Vaikka muutkin tekijät voivat vai-

kuttaa taudin seurauksiin, ei niillä ole yhteyttä sairauden kehitykseen tai il-

menemismuotoon.  

– Henkiset tekijät tulee nähdä erillisinä fyysisistä tekijöistä.  

– Potilas on olosuhteiden uhri, jonka vastuu sairastumisesta on vähäinen.  
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– Potilas on passiivinen hoidon kohde, jolta kuitenkin odotetaan yhteistyöky-

kyä.  

Larsonin (1999) mukaan lääketieteellisessä mallissa nähdään ero sairauden, tau-

din ja terveyden välillä. Koska sairaus käsitellään erillään sosiaalisista tekijöistä 

ja myös käyttäytymisen ongelmat johtuvat häiriöistä somaattisissa prosesseissa, 

voidaan kaikki sairaudet käsitteellistää biologisten mekanismien kautta. Tämä 

jättää vain kaksi vaihtoehtoa käyttäytymisen ja sairauden yhteen sovittamiseen 

(Engel 1977, Engel 1978):  

– Reduktionistisen näkemyksen mukaan sairauden käyttäytymiseen liittyvät 

ilmiöt voidaan selittää fysiokemiallisten periaatteiden mukaisesti.  

– Eksklusionistisen näkemyksen mukaan ilmiö, jota ei voida selittää biologis-

ten tekijöiden avulla, ei voi olla sairaus.  

Reduktionistisen näkemyksen mukaan on olemassa käyttäytymisen häiriöitä, 

jotka ilmenevät psyykkisinä sairauksina, mutta eksklusionistien mielestä mielen 

sairaudet ovat myytti ja psykiatria siten turhaa (Engel 1977, Engel 1978). 

Biolääketieteellinen malli toimii hyvin monien sairauksien tapauksessa ja sil-

lä on tukenaan suuri joukko biologisia löydöksiä. Biolääketiede on osoittautunut 

historian saatossa tehokkaaksi sairauksien poistajaksi, vaikka ei huomioikaan 

varsinaisesti ennaltaehkäisyn tai hyvinvoinnin merkitystä (Helman 1991, Barbour 

1997). Lääkärit on perinteisesti koulutettu ajattelemaan biologisesti ja lääketiede 

on näyttäytynyt biologisena, joten historian saatossa ei ole ollut suurta tarvetta 

selvittää sairauksien psykososiaalisia taustatekijöitä.  

Yleensä sekä lääkäri että potilas keskittyvät siihen, mikä on vialla ja miten 

mahdollinen hoito tapahtuu. Lääkärin odotetaan olevan perillä näistä asioista, 

joten päähuomio on lääkärin tiedoissa, eikä niinkään siinä, mitä potilas tietää tai 

voi tehdä omaksi hyväkseen. Tämä sopii hyvin biolääketieteelliseen malliin, josta 

löytyy nimi ja hoito kaikille sairauksille (Barbour 1997), vaikka potilas voisi olla 

usein paras oman sairautensa asiantuntija. Helmanin (1991) mukaan lääkärin tulee 

tietää, millainen käsitys potilaalla on sairautensa syistä, vaikutuksista sekä hoi-

dosta, sillä ne vaikuttavat hoitoon sitoutumiseen ja hoitostrategiaan. Myös poti-

laan uskomuksilla on tärkeä rooli niin fyysisten kuin psyykkistenkin vaikutusten-

sa vuoksi. 

Engelin vuonna 1977 esittelemä biopsykososiaalinen malli herätti aikoinaan 

tiedepiireissä paljon huomiota ja vuosien kuluessa siihen on viitattu eri julkaisuis-

sa lähes 1 900 kertaa. Mallin merkitystä ja luotettavuutta sekä siitä käytyä keskus-
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telua ovat tarkastelleet mm. Borrell-Carrio ym. (2004) sekä Fava & Sonino 

(2008). Biopsykososiaalinen malli on sekä kliinisen hoidon filosofia että ohje 

käytännön potilastyöhön. Filosofisesti se on tapa ymmärtää, miten monet erilaiset 

tekijät vaikuttavat kärsimykseen ja sairauteen. Käytännön tasolla se auttaa ym-

märtämään potilaan subjektiivisten kokemusten merkityksen niin diagnooseihin, 

terveyteen kuin hoitoonkin. (Borrell-Carrio ym. 2004.) 

Engelin (1978) mukaan biopsykososiaalinen malli perustuu Bertalanffyn 

(1969) yleiseen systeemiteoriaan. Biopsykososiaalisen mallin avulla voidaan 

kuvata terveys ja sairaus jokaisella tasolla hiukkasista, molekyyleistä, soluista, 

kudoksista, elimistä, elinsysteemeistä, ihmisestä, perheestä, yhteisöstä, ja kulttuu-

rista aina biosfääriin asti (Engel 1978, Fava & Sonino 2008). Luonnossa vastaava 

järjestäytyminen tapahtuu siten, että yksinkertaisemmat ja kehitysasteeltaan van-

hemmat järjestelmät sisältyvät monimutkaisempiin sekä kehitysasteeltaan uu-

dempiin järjestelmiin. Vaikka jokainen yksittäinen järjestelmä on suhteellisen 

autonominen ja toiminnallisesti yhteydessä muihin, on se myös yhteydessä kaik-

kien muiden kanssa tietovirran kautta. Tällöin häiriö millä tahansa järjestelmän 

tasolla vaikuttaa muihin järjestelmiin, todennäköisesti lähimmistä tasoista alkaen. 

Eri tasojen samankaltaisuuksista voidaan johtaa periaatteita, jotka ovat päteviä 

kaikilla tasoilla. Engelin (1977) mukaan systeemiteoria tarjoaa käsitteellisen mal-

lin niin biopsykososiaaliselle käsitykselle terveydestä kuin myös sairauden ja 

hoidon välisten yhteyksien tutkimukselle. 

Waldsteinin ym. (2001) näkemyksen mukaan biopsykososiaalinen malli 

mahdollistaa tieteellisen lähestymistavan ”lääketieteen taiteeseen” korostaessaan 

kommunikaation merkitystä sekä systemaattista psykososiaalisten tekijöiden vai-

kutusta potilaan terveyteen. Engel (1977) puolestaan korostaa sitä, että ihminen 

on kokonaisuus ja siksi lääkärin velvollisuus on arvioida kaikkia erilaisia potilaan 

esittämiä ongelmia. Lääkärin ammatillisen osaamisen ja taitojen tulee kattaa niin 

psyykkiset, sosiaaliset kuin fyysisetkin sairauden osa-alueet. Tätä tukee myös 

Astinin ym. (2008) havainto, jonka mukaan opiskelijoiden korkea motivaatio 

opiskella ja harjoitella biopsykososiaalisen mallin käyttöä, johtaa myös potilaiden 

kokonaisvaltaiseen huomioimiseen kliinisessä työssä. 

Myös Engel (1977) myöntää biolääketieteellisessä mallissa olevan paljon hy-

vää, kuten tautien luokittelusysteemin, patogeneesin ja tautiopin, mutta silti malli 

jättää huomioimatta monia sairauteen liittyviä tekijöitä. Esimerkiksi haluttaessa 

vertailla kliinisessä työssä saadun tiedon ja laboratorionäytteiden riippuvuussuh-

detta, tarvitaan luotettava tapa kerätä tietoa kliinisessä työssä. Siihen, miten ja 

mitä potilas kertoo oireistaan, vaikuttaa erityisesti hyvät haastattelutaidot, mutta 
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myös perustaidot ymmärtää psykologisia, sosiaalisia ja kulttuuritekijöitä. Tämän 

vuoksi yksi lääkärin tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky kerätä haastattelemalla 

potilaalta täsmällistä tietoa sekä kyky analysoida saatu tieto virheettömästi. Bio-

lääketieteellinen malli jättää huomioimatta nämä molemmat.  

Vaikka fysiologiset tutkimukset ovat tärkeä osa lääketiedettä, antavat ne vain 

yhden näkökulman ihmisen terveyteen. Monet yksilölliset tekijät, kuten luonne, 

kokemukset, kulttuuri, varallisuus, perhe ja uskonto muodostavat yhdessä pelko-

jen, uskomusten sekä käyttäytymisen kanssa kokonaisuuden, jota ei voida ym-

märtää pelkästään diagnosointiteknologioiden avulla (Helman 1991). Nykytilanne 

Suomessa on tuskin yhtä mustavalkoinen, eikä vastakkainasettelukaan ole niin 

räikeää kuin 1970-luvun Yhdysvalloissa, jossa Engelin (1977) mukaan seminaa-

reissa esitettiin vaatimuksia mm. siitä, että lääkäreiden tulee keskittyä hoitamaan 

oikeita sairauksia eikä psykososiologista aluskasvillisuutta. Muita Engelin (1977) 

vastustajien esille tuomia, biolääketieteellistä ajattelua tukevia kommentteja olivat 

esim. ”mielisairaudet ovat myyttiä” sekä ”lääkäreiden tulee hoitaa sairauksia, eikä 

elämisen ongelmia”. Lisäksi Engel (1977) nostaa esille 1970-luvun lääketieteel-

listen oppilaitosten vähäisen kiinnostuksen tukea psykosomaattista tutkimusta tai 

panostaa koulutukseen liittyviin tekijöihin sekä lääketieteellisten julkaisuiden 

haluttomuuden julkaista tutkimuksia biopsykososiaalisista syy-yhteyksistä.  

Raja terveyden ja sairauden välillä ei ole selkeä, vaan siihen vaikuttavat niin 

kulttuuriset, sosiaaliset kuin psykologisetkin tekijät. Koska biolääketieteellisen 

mallin mukaan biologiset seikat määrittävät sairauden, voidaan joutua ristiriitati-

lanteeseen, jossa itsensä terveeksi tuntevalle ihmiselle aloitetaan hoito laborato-

rionäytteen osoitettua positiivisen tuloksen, kun taas itsensä sairaaksi tuntevalle ei 

anneta hoitoa, koska sairautta ei löydy. Biopsykososiaalisen mallin mukaan lääkä-

rin on huomioitava potilaan pahoinvointi ja häiriöt, jotka johtavat hoitoon hakeu-

tumiseen sekä sairaan roolin omaksumiseen. Biopsykososiaalinen malli huomioi 

fyysisten tekijöiden lisäksi myös muut sairauteen ja potilaana olemiseen liittyvät 

erilaiset tekijät, joten sen avulla on mahdollista selittää, miksi yksilö voi kokea 

sairautena tilanteen, joka toisen mielestä on vain jokapäiväinen ongelma. Vaikka 

rajanveto kyseisenlaisissa tilanteissa on vaikeaa sekä potilaalle että lääkärille, on 

lääkärin velvollisuus päättää, vaatiiko tilanne hoitoa vai ei. (Engel 1977.) 

Tehokas biolääketieteellinen hoitaminen ei edellytä tietoa sairastumisen syis-

tä, eikä hoidolla useinkaan tähdätä syiden, vaan sairauden poistamiseen. Jos läh-

tökohdaksi otetaan olemassa oleva sairaus, nähdään terveyden fyysinen puoli 

esimerkiksi biologisena tautina, psyykkinen puoli taudin aiheuttamana tuskana ja 

sosiaalinen puoli varsinaisen taudin aiheuttamana haittana. Tällöin biologinen 
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tauti on lähtökohta, jonka seurauksia psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ovat. Tällai-

sessa tarkastelussa on vaikeaa havaita esimerkiksi sosiaalisten tekijöiden merki-

tystä terveydelle. Jos kuitenkin vaihdamme näkökulman sairauskeskeisestä ennal-

taehkäisevään, muuttuu myös lääketieteen lähtökohdaksi kysymys siitä, miksi 

sairastumme. (Alanen 2002.) 

Myöskään kaikki biopsykososiaalista mallia koskevat arviot eivät ole pelkäs-

tään positiivisia. Esimerkiksi Kontos (2011) on esittänyt kriittisiä näkemyksiä 

biopsykososiaalisen mallin toimivuudesta sekä tarpeellisuudesta. On vaikea sa-

noa, onko kritiikissä perää vai onko taustalla jokin muu muutosta hankaloittava 

syy, mutta vielä nytkin, yli 30 vuotta sen jälkeen, kun Engel (1977) esitteli bio-

psykososiaalisen mallinsa, tuodaan yhä usein esille, ettei sen vaikutus ja koko-

naisvaltainen ajattelu juurikaan näy lääkäreiden jokapäiväisessä työssä (Alonso 

2004, Fava & Sonino 2008, Adler 2009, Kontos 2011). Tutkimuksessa ja lääketie-

teen koulutuksessa biopsykososiaalisen mallin vaikutus näkyy selvemmin, mutta 

lääkärin kliinisessä työssä sitä on vaikeampaa havaita (Alonso 2004, Adler 2009). 

Tämä siitäkin huolimatta, että mallia tukevaa aineistoa on kertynyt vuosien saa-

tossa yhä enemmän (Fava 2008). 

Hoidon lisääntyvä teknistyminen, tiedon lisääntyminen ja lääketieteen eri-

koisalojen pirstoutuminen ovat osaltaan saattaneet vahvistaa biolääketieteellistä 

ajattelua. Adlerin (2009) mukaan biopsykososiaalisen mallin esille tuominen on 

kuitenkin entistä tärkeämpää, sillä kehitys saattaa johtaa esimerkiksi tilanteisiin, 

joissa potilaan hoito toteutetaan ilman lähitapaamista, jolloin mahdollisia kärsi-

myksiä on vaikeampaa havaita.  

Levinson ym. (1997) tarkastelevat lääkärin taitoja ja osaamista sen suhteen, 

mitkä tekijät johtavat helpoimmin syytteisiin väärinkäytöksistä ja hoitovirheitä. 

Näkökulma saattaa kuulostaa oudolta, mutta sillä on suuri merkitys lääkäreille, 

vakuutusyhtiöille ja sairaaloille, niin työhyvinvoinnin kannalta kuin taloudellises-

sakin mielessä. Levisonin ym. (1997) tutkimus on tehty Yhdysvalloissa ja tilanne 

Suomessa on erilainen, mutta talous on nykyisin meilläkin yksi merkittävistä 

kehitystä ohjaavista tekijöistä, joten jos koulutusta muokkaamalla voidaan vähen-

tää potilaiden kärsimyksiä ja samalla saada aikaan säästöjä, luulisi sen kiinnosta-

van myös koulutuksen tarjoajia. Yllättävää kyllä, tutkimusten mukaan lääkäreiden 

(muiden kuin kirurgien) kädentaidot tai tiedot eivät selittäneet eroa hoitovirheistä 

syytettyjen ja muiden lääkäreiden välillä (Levinson ym. 1997). Tärkeimmät syyt-

teitä aiheuttaneet tekijät olivat käyttäytyminen ja huono kyky kommunikoida. Jos 

potilas kokee tilanteen kiireiseksi, itsensä laiminlyödyiksi ja ohjeet riittämättö-

miksi, on hän kärkkäämpi syyttämään lääkäriä virheistä, mutta jos lääkäri on 
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empaattinen ja huomioi potilaan kokonaisvaltaisesti, vähenevät myös syytökset. 

Empaattisuus ja potilaan huomioiminen näyttävät olevan tärkeimpiä kykyjä, joita 

koulutuksessa tulee korostaa, sillä hyvä hoitosuhde lisää potilaan tyytyväisyyttä 

saaden hänet noudattamaan paremmin annettuja ohjeita, jolloin myös hoidon 

vaikuttavuus paranee. (Levinson ym. 1997.)  

Biolääketieteellinen malli ei ole ainoa este potilaslähtöiselle hoidolle, mutta 

Barbourin (1997) mukaan se saattaa olla vähiten huomiolle jäänyt tekijä. Toinen 

potilaslähtöisen hoidon este on esimerkiksi tarve etsiä sairauksia, sillä lääkäri saa 

harvemmin kritiikkiä, vaikkei löytäisikään sairauden psykososiaalisia syitä, mutta 

periaatteessa häneltä ei saa jäädä yksikään kasvain huomaamatta. Tämä seikka ei 

voi olla vaikuttamatta lääkärin työhön, koska taustalla kummittelevat potilaiden 

sekä kollegoiden arvostus sekä mahdolliset syytökset hoitovirheistä (Barbour 

1997). 

Barbour (1997) tuo esille ajatuksen siitä, että biologisia sairauksia on myös 

helpompaa hoitaa kuin tunneperäisiä häiriöitä. Vaikka lääkäri ymmärtäisikin poti-

laan henkilökohtaisten ongelmien merkityksen, on niihin vaikuttaminen erittäin 

vaikeaa. Voi jopa herätä kysymys siitä, onko lääkärin velvollisuus edes pyrkiä 

auttamaan potilasta tuntemaan olonsa paremmaksi. On myös huomioitava, että 

lääkärikoulutuksessa paneudutaan pääasiassa sairauksiin ja niiden parantamiseen, 

ei niinkään tunteiden käsittelemiseen. Benbassat ym. (2003) esittävät näkemyk-

sen, jonka mukaan keskittyminen biolääketieteeseen vähentää kuitenkin lääkärei-

den kykyä nähdä terveyden humaanit, sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset 

tekijät heikentäen samalla myös heidän valmiuksiaan tehdä eettisesti oikeita rat-

kaisuja. 

Eräissä tutkimuksissa on tuotu esille, ettei lääketieteen opiskelijoilla ole ky-

kyä ymmärtää potilasta biopsykososiaalisena kokonaisuutena eikä myöskään 

halua lisätä ymmärrystään (Astin ym. 2008, Kontos 2011). Haffertyn & Franksin 

(1994) mukaan vallalla on ollut ajattelu, ettei koulutus sanottavammin vaikuta 

opiskelijoiden asenteisiin, vaan hyvät eli laajakatseiset ja ymmärtäväiset opiskeli-

jat pysyvät hyvinä ja huonot eli piittaamattomat opiskelijat puolestaan pysyvät 

huonoina. Opiskelijat omaksuvat ja säilyttävät kyseisenlaisen ajattelun varsin 

helposti, jos koulutus tapahtuu ympäristössä, joka suosii ulkoa oppimista ja yrit-

tää lannistaa tietyt tunteet, itsehavainnoinnin sekä -reflektion.  

Työelämässä lääkäri joutuu kohtaamaan monenlaisia ongelmia, jotka vaativat 

laajaa tietoperustaa sekä huomattavan määrän erilaisia kädentaitoja. Opiskelijat 

ovat ymmärrettävästi huolissaan taitojensa riittävyydestä eivätkä näe välttämättä 

sitä, että potilaat kokevat lääkärin helposti tunteettomaksi, kylmäksi, välinpitä-
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mättömäksi, ylimieliseksi tai jopa konemaiseksi. Tilanteeseen voi olla useita syitä, 

mutta niistä merkittävin on Engelin (1978) mukaan biolääketieteellisen mallin 

vaikutus. Käytännön ongelmien paineessa työskentelevien opiskelijoiden on var-

masti vaikea hahmottaa teoreettisten mallien merkitystä, kuten osoittaa Astinin 

ym. (2008) tutkimus, jonka mukaan opiskelijat pitivät harjoittelun puutetta sekä 

kiirettä suurimpina syinä laiminlyödä kokonaisvaltainen hoito.  

Huolestuttava havainto Astinin ym. (2008) tutkimuksessa on se, että vaikka 

merkittävä osa amerikkalaisista lääketieteen opiskelijoista ymmärtää psykososiaa-

listen tekijöiden merkityksen potilaan hoidossa, puuttuu lähes kolmasosalta kyky 

nähdä potilas biopsykososiaalisena kokonaisuutena ja mikä vielä merkittävämpää, 

asia ei tunnu edes kiinnostavan heitä. Sukupuolten väliltä löytyy kuitenkin mer-

kittävä ero, sillä Astinin ym. (2008) mukaan naisopiskelijat ovat miehiä taitavam-

pia huomaamaan sairauden psykososiaalisia tekijöitä sekä myös kiinnostuneem-

pia saamaan lisäoppia aiheesta. Myös muissa tutkimuksissa on tuotu esille saman-

suuntaisia johtopäätöksiä naisopiskelijoiden miehiä paremmista empatiataidoista 

(Roter 2002, Newton ym. 2008). 

Waldstein ym. (2001) tekivät 54 amerikkalaisista lääketieteen oppilaitosta 

kattavan tutkimuksen siitä, miten biopsykososiaalinen ajattelu sisältyy opetus-

suunnitelmaan. Vain 41 % oppilaitoksista käytti termiä biopsykososiaalinen, mut-

ta lähes kaikkien opetuksessa huomioitiin psykososiaalisten tekijöiden (esimer-

kiksi stressi ja läheisten tuki) merkitys. Psykosomaattiseen hoitoon liittyvää ope-

tusta oli keskimäärin 10 % opetussuunnitelmasta. Adlerin (2009) mukaan länti-

sessä Euroopassa ei ole julkaistu vastaavia tutkimuksia. Waldstein ym. (2001) 

päätyivät johtopäätökseen, jonka mukaan biopsykososiaalinen malli on saatava 

tehokkaammin lisättyä opetussuunnitelmaan, jotta biolääketieteellisestä mallista 

voidaan päästä eroon ja siten tukea potilaiden kokonaisvaltaista hoitoa. Se ei ole 

kuitenkaan helppoa ilman todellista asioihin paneutumista ja tarkkaa suunnittelua. 

Hafferty & Franks (1994) esittävät, ettei ole paljoakaan järkeä lisätä opetussuun-

nitelmaan uusia koulutuksellisia vaatimuksia, jos ne jäävät irrallisiksi todellisuu-

desta. Usein muiden kuin biolääketieteellisten aineiden kurssit järjestetään vääräs-

tä syystä ja vääränä ajankohtana, jolloin opiskelijat kokevat niiden vain häiritse-

vän tärkeämpiä kursseja. 

Lääketieteen opiskelijan täytyy omaksua ainakin tietty määrä prekliinistä ja 

kliinistä tietoa ennen kuin hänen on mahdollista ratkaista kliinisiä ongelmia. 

Opiskelijoiden puheista kuuluu helposti huoli lääketieteellisen osaamisen ja kä-

dentaitojen puutteesta. Suurentuneet opiskelijaryhmät ja riittämättömät resurssit 

ovat johtaneet tilanteeseen, jossa kaikkien opiskelijoiden ei ole enää mahdollista 
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harjoitella riittävästi käytännön taitoja. Ongelma on myös se, että suuri osa tarvit-

tavasta taustatiedosta saadaan niin varhaisessa vaiheessa koulutusta, että opiskeli-

joiden voi olla vaikeaa muistaa oppimaansa, soveltaa sitä ongelmaratkaisutilan-

teissa tai rakentaa uutta tietoa vanhan perustalle. Prekliinistä tietoa, joka ei ole 

säilynyt ollenkaan mielessä tai joka ei ole säilynyt selvinä kokonaisuuksina orga-

nisoidussa muodossa, yhteydessä aikaisempaan tietoon, ei voida käyttää tehok-

kaasti hyväksi (Ausubel 1968). Vastuu potilaiden hyvästä hoidosta motivoi tehok-

kaasti opiskelijoita oppimaan (Cooke ym. 2006), ja siksi opiskelijat panostavat 

opinnoissa helposti tärkeimmiksi kokemiinsa eli biolääketieteellisiin kokonai-

suuksiin.  

Ausubelin (1968) mukaan on tiedossa, että monet lääketieteen opiskelijat, 

etenkin ne joilla on korkeat suorituspaineet, kompensoivat suuren tiedontarpeen 

opettelemalla materiaalin ulkoa tenttejä varten ja tukeutumalla luentomuistiinpa-

noihin, jotka voivat olla hyvinkin epätarkkoja tai muiden opiskelijoiden tekemiä. 

Osa opiskelijoista nojautuu opinnoissaan vain vaadittaviin oppikirjoihin vältellen 

kaikkea lisämateriaalia, ylimääräisiä luentoja sekä opintosuunnitelman ulkopuoli-

sia aktiviteetteja, koska pelkäävät niiden lisäävän jo ennestään hallitsematonta 

tiedon taakkaa. Molemmat tekniikat edistänevät ahdaskatseista ja kritiikitöntä 

asennetta saavuttaa lääketieteellinen oppi ja käytännöt. 

Kuten Johdanto-luvussa todettiin, on biopsykososiaalinen malli yksi suoma-

laisen lääkärikoulutuksen lähtökohta, joten sen omaksumista voidaan käyttää 

mittarina etsittäessä koulutuksen ongelmakohtia. Tässä tutkimuksessa biopsy-

kososiaalinen malli toimii apuna arvioidessani sitä, millaisena tulevat lääkärit 

näkevät potilaan ja miten tuo näkemys muuttuu koulutuksen eri vaiheissa. Arvi-

ointi perustuu oletukselle, että lääkärin käsitys terveydestä on suorassa yhteydessä 

hänen käsitykseensä siitä, millaiset ovat ammatillisen vastuun rajat ja miten poti-

laisiin sekä heidän käytökseensä tulee suhtautua (Engel 1977). 

2.6 Lääketieteellisen koulutuksen tutkimus 

Koulutuksen tutkimuksen avulla pyritään saamaan tietoa mm. siitä, ovatko opetet-

tavat asiat ja käytettävät menetelmät oikeita. Lisäksi voidaan yrittää kartoittaa 

mahdollisia koulutuksen ongelmakohtia. Lääketieteellisen koulutuksen tutkimus 

on kuitenkin herättänyt paljon ristiriitaisia tunteita. Ajoittain sitä on kuvattu kriit-

tiseksi ja systemaattiseksi kentäksi, jossa keskitytään tieteellisesti analysoimaan 

koulutuksen sisältöjä, prosesseja ja tuloksia kaikissa koulutuksen vaiheissa (Bligh 

2003, Traynor & Eva 2010), mutta on esitetty myös vastakkaisia näkemyksiä, 
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joiden mukaan lääketieteellisen koulutuksen tutkimuksen alalla ei ole luotu sys-

temaattisia ja tuloksellisia tutkimusprojekteja, eikä kehitystä ole siten tapahtunut 

tärkeiden tutkimuskysymysten saralla (Regehr 2004). 

Lääketieteellisen koulutuksen tutkimuksen nähdään yleisesti kuuluvan lääke-

tieteen alaan ja kaikki johtavat lääketieteellisen koulutuksen julkaisut kuuluvat 

Thomson ISI Citation Index -jaottelussa Science-kategoriaan (Bligh & Brice 

2008). Esimerkiksi julkaisut: Medical Education, Academic medicine ja Teaching 

and Learning in Medicine kuuluvat luokkiin Clinical Medicine sekä Science Cita-

tion Index. Lisäksi Medical teacher kuuluu luokkaan Science citation index ex-

panded, mutta yksikään edellä mainitusta ei kuulu luokkaan Social & Behavioral 

Science tai Social Sciences Citation Index, jonne yleensä sijoitetaan koulutusta 

käsittelevät julkaisut.  

Ns. kovat tieteenalat (physical sciences) tavoitteineen ja menetelmineen sekä 

biolääketieteellinen tutkimusperinne ovat muokanneet pitkään sitä, mikä on nähty 

laadukkaana lääketieteen koulutuksen tutkimuksena. Tämä muokkaaminen on 

tapahtunut kahdella tasolla: Ensimmäiseksi on ollut perinteinen hypoteesin tes-

taamisen viitekehys, jossa halutaan todistaa väite oikeaksi ja saada siihen yksi 

oikea vastaus. Toiseksi on ollut halu löytää yksinkertaisia, mutta monella alalla 

yleistettävissä olevia tuloksia ja menetelmiä. Kyseinen yhdistelmä on johtanut 

lääketieteellisen koulutuksen ”tieteeseen”, jonka tavoitteena on ollut todistaa 

oikeaksi joukko yksinkertaisia, yleistettävissä olevia totuuksia, joiden pitäisi olla 

merkityksellisiä soveltavan koulutuksen käytäntöjen kannalta. (Albert ym. 2006, 

Traynor & Eva 2010) Tämä siitäkin huolimatta, että ei ole olemassa yksinkertaista 

ihmelääkettä, tarkistuslistaa tai käyttöohjetta, joka on riittävä kattamaan koulutuk-

sen tutkimuksen tarpeet (Eva 2009). Regehrin (2010) mukaan koulutustutkimus ei 

ole rakettitiedettä, joka perustuu jäsentyneeseen ja lineaariseen järjestelmään, 

jossa rajattu joukko tekijöitä mahdollistaa tulosten ennakoinnin selkeästi ilmais-

tun kaavan avulla. Ennemminkin se muistuttaa kvanttimekaniikkaa ja kaaosteori-

aa, eikä yksinkertaisten, mutta yleistettävissä olevien ratkaisuiden löytyminen ole 

siten mahdollista.  

Lääketieteellisen koulutuksen tutkimuksen saralla voidaan pohtia yhä sitä, 

onko kasvatustieteellinen, laadullinen tutkimus lainkaan tieteellistä tutkimusta 

(Krupat 2010). Oppimisteorioita kohtaan on esitetty voimakasta kritiikkiä tuomal-

la esiin, että käytetyt teoriat kuten konstruktivismi, kognitiivinen oppiminen tai 

teoriat aikuisten oppimisesta eivät ole riittävän tieteellisiä oppimistutkimuksia 

varten eivätkä siten myöskään kelvollisia tuottamaan täsmällisiä ja hyödynnettä-

vissä olevia tutkimustuloksia (Colliver 2002). Yleistä koulutuksen tutkimusta on 
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kritisoitu myös tehottomaksi, sillä tuloksia on vaikeaa todistaa oikeaksi, tutki-

muksia on vaikeaa toistaa ja erilaisia teorioita tulee ja menee (Slavin 2008, Re-

gehr 2010). 

Usein on väitetty, että lääketieteellisen koulutuksen tutkimusta arvioidaan 

asiankuulumattomin perustein. Vaikka tutkimuksen katsotaan tyypillisesti tukeu-

tuvan biolääketieteelliseen perinteeseen ja käytetyt menetelmät ovat lähinnä mää-

rällisiä, löytyy myös eroja perinteiseen lääketieteelliseen tutkimukseen. Laadulli-

nen tutkimus joutuu kuitenkin todella kamppailemaan tullakseen hyväksytyksi 

ympäristössä, jossa kaksoissokkotutkimus on käytännössä tarkoittanut hyvän 

tutkimuksen synonyymia. (Norman 2007, Bligh & Brice 2008, Skelton & Buck-

ley 2008, Eva 2009, Wong ym. 2012.) 

Kaikki lääketieteellisen koulutuksen tutkimus ei ole suinkaan perustunut pe-

rinteisiin lääketutkimuksen menetelmiin. Brosnan (2010) käytti sosiologi Pierre 

Bourdieun käsitteellistä mallia apuna tutkiessaan lääketieteellistä koulutusta tar-

joavien oppilaitosten välisen kilpailun vaikutuksia opetussuunnitelmaan. Brosna-

nin tutkimuksen suurimpana erona perinteiseen lääketieteellisen koulutuksen 

tutkimukseen nähden on se, että teoriaan perustuva tutkimus mahdollistaa yhtey-

den jo olemassa olevaan tutkimustietoon. Yhteinen viitekehys myös helpottaa 

kanssakäymistä muiden tutkijoiden kanssa ja mahdollistaa tutkimustulosten hel-

pomman vertailun. Käyttämänsä teorian vuoksi Brosnan (2010) myös pystyi yh-

distämään yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja kulttuurillisia tekijöitä. Perinteisestä lääke-

tieteellisen koulutuksen tutkimuksesta puuttuu lähes täysin vastaava laajojen ja 

monimutkaisten ilmiöiden sekä niihin vaikuttavien eri tekijöiden analysointi (Al-

bert & Reeves 2010).  

Erilaisista lähestymistavoistaan huolimatta tai ehkä juuri niiden vuoksi, lää-

ketieteellisen koulutuksen tutkimus on saanut voimakasta ja lisääntyvää kritiikkiä 

viimeisen vuosikymmenen aikana (Albert ym. 2006, Brosnan 2010, Traynor & 

Eva 2010). Samanaikaisesti kiinnostus lääketieteellisen koulutuksen kehittämi-

seen on kasvanut lisäten huomattavasti alan tutkimusten määrää (Albert ym. 

2006, Eva 2008). 1990-luvun loppupuolelta lähtien lääketieteellisen koulutuksen 

tutkijat ovatkin keskustelleet yhä enemmän tutkimuksen roolista ja merkityksestä 

alalla (Regehr 2004, Krupat 2010). 

Albertin ym. (2006) mukaan seuraavat kolme kysymystä voivat auttaa löytä-

mään oikean suunnan lääketieteen koulutuksen tutkimukselle:  



 

50 

1. Pitääkö lääketieteellisen koulutuksen tutkimuksen olla käytäntöön sidottua, 

kuten koulutusta tarjoavat oppilaitokset haluavat, vai pitäisikö panostaa myös 

teoreettiseen tutkimukseen? 

2. Kenelle tutkijoiden tulisi suunnata tutkimuksensa: kliinisille opettajille, yli-

opiston hallinnolle vai yliopistotutkijoille yleensäkin? 

3. Voivatko lääketieteen koulutuksen tutkimuksessa harvemmin käytetyt laadul-

liset menetelmät tuottaa yhtä päteviä tuloksia kuin määrälliset tutkimukset? 

Ajoittain lääketieteellisen koulutuksen tutkimuksen on toivottu keskittyvän vain 

käytännöllisiin asioihin, kuten harjoittelun ja kliinisen työn vastaavuuteen, jolloin 

tavoitteena voisi olla vaikkapa verkkokurssien, simulaatioharjoitusten tai OSCE-

tenttien (Objective Structured Clinical Examination) toteuttaminen. Esimerkiksi 

Whitcombin (2002) mukaan keskeinen ongelma on sellaisten tutkimusten puut-

tuminen, joissa selvitetään opetussuunnitelman ja opetuksen yhteyttä siihen, mitä 

lääkärit todella tekevät työssään. Traynor & Eva (2010) sekä Albert ym. (2006) 

näkevät tällaisen tutkimuksen kuitenkin liian kapea-alaiseksi, sillä se ei hyödynnä 

tai lisää teoreettista tietoa, jolloin hyötykin jää helposti suppeaksi. Lisäksi asiaan-

kuuluvien kasvatustieteellisten teorioiden huomiotta jättäminen johtaa ongelmiin 

tutkimuksessa, mutta myös käytännön opetustyössä (Norman 2003). Myös Bligh 

(2003) sekä Bligh & Brice (2008) ovat samoilla linjoilla esittäessään, että tutki-

mus suunnataan liian usein vain marginaalisesti merkittäviin kysymyksiin. 

Tutkittaessa opetusta, oppimista ja käsitysten muuttumista on oleellista ym-

märtää, että kyseessä on monisyinen tehtävä, jossa vastaan tulee lukuisia haasteita 

ja pohdinnan aiheita. Mahdollisia muuttujia on lukematon määrä ja niiden vuoro-

vaikutuksia on vaikeaa ennustaa, joten oppimistulokset ovat erilaisia erilaisissa 

tilanteissa (Regehr 2010, Traynor & Eva 2010, Wong ym. 2012). Koulutuksen 

saralla löytyy harvoin selkeitä vastauksia monimutkaisiin ongelmiin (Skelton & 

Buckley 2008). On äärimmäisen epätodennäköistä, että yksikään yksittäinen tulos 

pätisi kaikkiin opiskelijoihin ja kaikissa asiayhteyksissä.  

Albert ym. (2006), Brosnan (2010), Traynor & Eva (2010) sekä Reeves ym. 

(2008) tuovat kaikki esille näkemyksen, jonka mukaan lääketieteellisen koulutuk-

sen tutkijoilla on hyvin rajalliset tiedot alan julkaisuista. Useat lääketieteellisen 

koulutuksen tutkimukset on tehty ilman, että niitä on sijoitettu mihinkään kon-

tekstiin ja alle 10 % julkaistuista tutkimuksista perustuu mihinkään teoriaan 

(Norman 2007). Julkaisuissa ei ole tuotu esiin analyyseja, jotka auttaisivat tutki-

musten luokittelua, eikä niissä ole kirjallisuuskatsausta, jonka avulla voitaisiin 

päätellä yhteys aikaisempaan tietoon (Albert ym. 2006). Koska tutkijoilla on auk-
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koja teoriatiedoissa, jäävät heidän analyysinsa tutkittavasta ilmiöstä helposti ku-

vailevalle tasolle (Albert ym. 2006, Brosnan 2010, Traynor & Eva 2010). Ilman 

teorian ja taustamekanismien tuntemusta sekä käsitteellistämistä on mahdotonta 

tuottaa yleistettävissä olevaa tietoa, joka on yksi hyvän tieteen tekemisen mitta 

(Krupat 2010). Teoria antaa tutkijalle ikään kuin erilaiset ”linssit”, joiden läpi 

huomio kiinnittyy aineiston eri piirteisiin sekä raamit, joiden puitteissa analyyseja 

voi suorittaa (Reeves ym. 2008, Hodges & Kuper 2012).  

Albertin ym. (2006) mukaan tilannetta ei helpota se, että opetus- ja hallinto-

henkilöstön vaatimukset ohjailevat voimakkaasti lääketieteellisen koulutuksen 

tutkimusta estäen teoreettisten ja perustavanlaatuisempiin kysymyksiin pureutuvi-

en projektien kehittämistä. Tällöin on riskinä, että tutkimukset jäävät pinnallisiksi 

eivätkä herätä mielenkiintoa. Erityisesti tämä koskee tutkimuksia, joissa pyritään 

ratkaisemaan tunnettuja ongelmia. Teoriaa tarvitaan kuitenkin myös siksi, että se 

mahdollistaa tutkimusprosessin läpinäkyvyyden ja eri vaiheiden ymmärtämisen 

(Hodges & Kuper 2012). Teorian puuttuminen lääketieteellisen koulutuksen tut-

kimuksista johtunee paljolti tiedon puutteesta, vaikka Regehr (2004) näkee syyksi 

myös haluttomuuden luoda ymmärrystä koulutuksen ilmiöistä.  

Kolme esille nousutta lääketieteellisen koulutuksen tutkimuksen käytänteisiin 

vaikuttavaa tekijää ovat seuraavanlaisia:  

1. Lääketieteellistä koulutusta tarjoavien tahojen piirissä tehty tutkimus keskit-

tyy pääsääntöisesti löytämään vastauksia olemassa oleviin ongelmiin tai ar-

viomaan tietyn intervention vaikutuksia, jolloin teoreettiselle työlle ei löydy 

helposti tarvetta (Albert ym. 2006).  

2. Lääketieteellisen koulutuksen tutkimukselle on vaikeaa löytää rahoitusta, 

joten suurempien tutkimusprojektien toteuttaminen on hyvin hankalaa (Albert 

ym. 2006, Bligh & Brice 2008).  

3. Lääketieteellisen koulutuksen tutkimukseen keskittyvät tieteelliset julkaisut 

ovat hyvin biolääketieteellisesti orientoituneita, eikä niiden julkaisupolitiikka 

suosi teoreettista keskustelua (Albert ym. 2006). 

Yksi tutkimuksen tasoon vaikuttava tekijä ovat opportunistiset tutkimukset, jotka 

saavat alkunsa sattumanvaraisista tilanteista ja olosuhteista eli tutkimus tehdään, 

koska mahdollisuus sen tekemiseen sattuu tulemaan vastaan. Albertin ym. (2006) 

mukaan ei ole epätavallista, että lääketieteellisen koulutuksen tutkimusprojekti 

aloitetaan vain, koska tarjolla sattuu olemaan ryhmä opiskelijoita, jotka kelpaavat 

aineistoksi. Tällaisissa tutkimuksissa ei tavoitella pitkäaikaista tiedonhankintaa, 

vaan projektit pysyvät pieninä ja lyhytkestoisina. Tällöin pyrkimyksenä on löytää 
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vastauksia vain paikallisesti kiinnostaviin kysymyksiin. Esimerkiksi useampaa 

lääketieteellistä tiedekuntaa käsitteleviä pitkittäistutkimuksia ei ole tehty maail-

mallakaan juuri lainkaan.  

Albert ym. (2006) esittävät, että enemmän huomiota voisikin kiinnittää kou-

lutusta tarjoavien oppilaitosten eroihin, siihen miksi eroja on ja miten nuo erot 

todella vaikuttavat lääkäriopiskelijoiden oppimiseen ja käsityksiin. On helpompaa 

toteuttaa tutkimuksia, jotka koskevat vain yhtä yliopistoa. Kun projekti tapahtuu 

omassa, suppeassa piirissä, ei ole tarvetta miettiä yhteistyön vaikeuksia, ei astu-

mista toisten varpaille, eikä kukaan voi myöskään varastaa kunniaa tutkimukses-

ta. Brosnanin (2010) mukaan toinen syy oppilaitosten välisten erojen tutkimisen 

vähäisyyteen voi löytyä tutkijoiden taustakoulutuksesta, joka pohjautuu usein 

lääketieteeseen, psykologiaan tai kasvatustieteeseen. Siten heidän on luontevam-

paa tutkia yksilöiden käyttäytymistä ja oppimista eikä niinkään organisaatioiden 

eroja. 

Vaikka Suomen lääketieteellisillä tiedekunnilla on erilaisia painotuksia koulu-

tuksen järjestämisessä, ovat erot maailmalla paljon suurempia. Toki meilläkin 

kilpaillaan opiskelijoista, mutta tiedekuntien erot opetustarjonnassa 

ja -menetelmissä eivät liene pääsyy tietyn tiedekunnan valintaan. Tutkittaessa 

mitä ja miten lääketieteen opiskelijat oppivat sekä sitä, mitä he ajattelevat opetuk-

sesta ja oppimisestaan, on tarkastelun alle hyvä ottaa useampia lääketieteellisiä 

tiedekuntia, kuten LeMEx-tutkimuksessa on tehty, jolloin voidaan saada laajempi 

näkökulma opiskelijoiden sekä henkilökunnan ajatteluun (Brosnan 2010) ja sa-

malla hahmottaa paremmin koulutuksen eroja sekä ongelmakohtia.  

Gruppen (2007) on sitä mieltä, että haasteista huolimatta, tai niistä johtuen, 

lääketieteellisen koulutuksen tutkimuksen saralla on käytetty innovatiivisia tutki-

musasetelmia ja menettelytapoja. Useiden näkemysten mukaan (Krupat 2010, 

Regehr 2010, Wong ym. 2012) lääketieteellisen koulutuksen tutkimuksessa tulisi 

kuitenkin siirtyä eteenpäin todistamisen tarpeesta kohti ymmärrystä toteuttamalla 

myös kokeellisia tutkimuksia, jotka auttavat selvittämään, miten ja miksi asiat 

toimivat koulutuksessa sen sijaan, että tutkittaisiin, toimivatko ne vai eivät. Tämä 

vaatii laaja-alaisten ja systemaattisten, useita tiedekuntia koskevien sekä mo-

niammatillisten tutkimusprojektien kehittämistä. 
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2.7 Aikaisempia tutkimuksia lääketieteen opiskelijoiden ajattelun ja 
käsitysten muutoksista 

Tutkimuksia koulutuksen vaikutuksista 

Pitkittäistutkimukset lääketieteen opiskelijoiden ajattelun kehittymisestä ovat 

harvinaisia. Määrällisiä tutkimuksia on jonkin verran, mutta laadullisia tutkimuk-

sia on selvästi vähemmän. Newton ym. (2008) pyrkivät selvittämään pitkittäistut-

kimuksessa lääketieteen koulutuksen vaikutuksia opiskelijoiden empaattiseen 

emotionaaliseen reagoivuuteen eli ilman tietoista pohdintaa tapahtuvaan kykyyn 

vastata toisen ihmisen tunteisiin. Tutkimuksessa seurattiin lääketieteen perusopin-

tojen alusta lähtien, neljän vuoden ajan, 419 opiskelijan empaattisuuden muutosta 

Balanced Emotional Empathy Scale (BEES) -kyselyllä, jonka muodostivat väit-

tämät, joita arvioitiin 9-portaisella asteikolla. Opiskelijoiden empaattisuudesta 

saamat pisteet laskivat koulutuksen ensimmäisen vuoden jälkeen. Tämän katsot-

tiin johtuvan pääasiassa tenttien aiheuttamasta stressistä ja opiskelijoiden välisestä 

kilpailutilanteesta, mutta myös siitä, että opiskelijoilla saattoi olla väärä kuva 

lääkärin työstä ennen opintojen alkua. Todennäköisesti kyynistymistä lisäsi myös 

se, että kohtelu oppilaitoksessa tuntui opiskelijoista liian lapselliselta ja koulumai-

selta. Koulutuksen toisen vuoden jälkeen pisteet pysyivät samana. Pisteet laskivat 

selkeästi jälleen koulutuksen kolmannen vuoden ja siihen kuuluneen kliinisen 

jakson jälkeen. Syyksi empaattisuuden laskuun nähtiin ennakko-odotusten vastai-

nen kiire ja riittävän tuen sekä ohjauksen puute kliinisessä harjoittelussa. Newto-

nin ym. (2008) mukaan heidän tutkimuksensa on erityisen merkittävä, sillä se oli 

ensimmäinen pitkittäistutkimus, jossa seurattiin lääketieteen opiskelijoita. Kes-

keistä tuloksissa on havainto koulutuksen negatiivisesta vaikutuksesta opiskeli-

joiden empaattisuuteen.  

Hojat ym. (2009) selvittivät pitkittäistutkimuksessaan lääkärikoulutuksen 

vaiheita, jotka vaikuttavat opiskelijoiden ajattelun muutoksiin ja erityisesti heidän 

empatiakykyynsä. Tutkimuksessa seurattiin 456 opiskelijan empatiakyvyn muu-

toksia käyttämällä standardoitua empatiamittaria (Jefferson Scale of Physical 

Emphathy). Kysely tehtiin opiskelijoille viisi kertaa, joista ensimmäinen toteutet-

tiin koulutuksen alussa ja muut neljä aina kunkin lukuvuoden lopussa. Tulosten 

mukaan ensimmäiset kaksi vuotta eivät vaikuttaneet sanottavammin opiskelijoi-

den empatiakykyyn, mutta kliinisen vaiheen alettua, kolmannen vuoden aikana 

tapahtui merkittävä käänne huonompaan suuntaan, vaikka samanaikaisesti ope-
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tussuunnitelmassa pyrittiin tuomaan enemmän esille potilaslähtöistä ajattelua. 

Sukupuolten välillä ei ilmennyt eroa empatiakyvyn muutosten suhteen.  

Tsimtsiou ym. (2007) selvittivät määrällisessä pitkittäistutkimuksessa lääke-

tieteen opiskelijoiden potilaskeskeistä hoitoa koskevien asenteiden muuttumista 

koulutuksen neljännen ja kuudennen vuoden välillä. Tavoitteena oli selvittää, 

muuttaako kliininen vaihe opiskelijoiden orientaatiota potilaskeskeisemmäksi vai 

lääkärikeskeisemmäksi. Yleisenä tuloksena selvisi, että opiskelijoiden asenteet 

muuttuivat selvästi lääkärikeskeisemmiksi. Tutkimuksen alussa naisten orientaa-

tio oli selvästi miehiä potilaskeskeisempi, mutta koulutus muutti myös heidän 

ajatteluaan lääkärikeskeiseen suuntaan. Naisten joukosta ne, joilla oli etäisempi 

yhteys uskontoon, säilyttivät paremmin potilaskeskeisen orientaation. 

Haidet ym. (2005) tutkivat ensimmäisen, kolmannen ja neljännen vuoden 

lääketieteen opiskelijoiden asenteita potilaskeskeistä hoitoa kohtaan. Opiskelijat 

suhtautuivat koulutuksen alussa positiivisemmin potilaskeskeiseen hoitoon, mutta 

asenteet muuttuivat lääkärikeskeisemmiksi koulutuksen edetessä. Myös sukupuoli 

näyttäytyi merkittävänä tekijä, sillä naisilla säilyi miehiä paremmin inhimillinen 

suhde potilastyöhön, vaikka koulutus tasasikin sukupuolten välistä eroa. 

Woloschuk ym. (2004) tutkivat poikkileikkaustutkimuksessa lääketieteen 

opiskelijoiden asenteita koulutuksen alussa, prekliinisen vaiheen lopussa ja val-

mistumisvaiheessa. Tutkimuksessa selvisi, että vaikka opiskelijat olivat koulutuk-

sen alussa nuoria idealisteja, muuttuivat heidän näkemyksensä usein koulutuksen 

aikana kylmäkiskoisemmiksi ja lääkärikeskeisemmiksi. Myös sukupuolten väliltä 

löytyi eroavuuksia, sillä naisopiskelijoiden asenteet näyttivät olevan potilaslähtöi-

sempiä kuin miesten. 

Davis ym. (2001) kartoittivat pitkittäistutkimuksessa lääketieteen opiskelijoi-

den potilaita kohtaan tuntemia asenteita. Vertailtavana olivat kyselyt, jotka tehtiin 

ennen ja jälkeen kliinisen koulutuksen. Tulosten mukaan opettajien esimerkki 

saattaa vaikuttaa negatiivisesti opiskelijoiden asenteisiin esimerkiksi kliinisen 

koulutuksen aikana, mutta muutos ei ole välttämättä pysyvä. 

Dornbush ym. (1985) pyrkivät selvittämään pitkittäistutkimuksessa lääketie-

teen opiskelijoiden ajatuksia terveyteen vaikuttavista psykososiaalista, henkisistä 

sekä taloudellisista tekijöistä. Määrällisessä tutkimuksessa verrattiin opiskelijoi-

den asenteita koulutuksen ensimmäisenä ja kolmantena vuotena. Tulosten mukaan 

opiskelijat säilyttivät positiivisen näkemyksensä psykososiaalisten tekijöiden sekä 

ennaltaehkäisyn vaikutuksesta terveyteen. 
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Käsitekarttatutkimuksia 

Hay ym. (2008) käyttivät käsitekarttoja apuna tutkiessaan lääketieteen opiskeli-

joiden (N = 6) oppimista. Tutkimuksessa verrattiin käsitekarttoja, jotka opiskelijat 

piirsivät ennen ja jälkeen verkko-opetusjakson. Tavoitteena oli arvioida oppimi-

sen tasoa analysoimalla käsitekarttojen sisällön ja rakenteen muutoksia. Tulosten 

mukaan monet opiskelijoiden väärät käsitykset korjautuivat kurssin aikana, mutta 

useat tärkeät sisällöt jäivät myös ymmärtämättä. Saadut tulokset tukevat näke-

mystä, jonka mukaan aikaisempi oppiminen ja sen kartoittaminen ovat ymmärtä-

vän oppimisen avaintekijöitä. 

Pottier ym. (2010) tutkivat lääketieteen opiskelijoiden ongelmanratkaisutaito-

ja vertaamalla koulutuksen eri vaiheissa olevien opiskelijoiden sekä jo valmistu-

neiden lääkäreiden ääneen ajattelun perusteella piirrettyjä käsitekarttoja. Mene-

telmä osoittautui luotettavaksi ja sen katsottiin tarjoavan opettajille lupaavan työ-

kalun, jonka avulla he voivat arvioida kliinisiä ongelmia ratkovien opiskelijoiden 

taitoja sekä ajattelua. 

Suomessa tehtyjä tutkimuksia 

Järvinen (1985) kartoitti fenomenografisessa pitkittäistutkimuksessa lääketieteen 

opiskelijoiden tieteellisiä ja ammatillisia käsityksiä. Tulosten mukaan opiskelijoi-

den terveyskäsitteen määrittely yksipuolistui voimakkaasti koulutuksen kahden 

ensimmäisen vuoden aikana, mutta osalla opiskelijoista tapahtui positiivista kehi-

tystä opintojen loppuvaiheessa. 

Vallivaara (2008) tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan LeMEx-aineiston en-

simmäisen lukuvuoden käsitekarttoja Turun yliopiston osalta. Tutkimuksen koh-

dejoukon muodostivat yhteensä 54 lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskeli-

jaa. Tulosten mukaan opiskelijoiden käsitykset eivät kehittyneet merkittävästi 

ensimmäisen lukuvuoden aikana tai ainakaan kehitystä ei ollut havaittavissa opis-

kelijoiden laatimissa käsitekartoissa. Opiskelijoiden käsitys terveydestä näyttäytyi 

kuitenkin monipuolisena ja holistisena, mikä tulkinnan mukaan antoi hyvän poh-

jan asiantuntijuuden kehittymiselle. 

Aikaisempien tutkimusten valossa näyttää koulutuksella siis voivan olla ne-

gatiivisia vaikutuksia opiskelijoiden ajatteluun. Erityisesti kliinisen vaiheen alun 

on havaittu olevan haastavaa aikaa opiskelijoille. Ei kuitenkaan ole olemassa 

tuoretta tietoa siitä, millainen tilanne on suomalaisen lääkärikoulutuksen osalta. 

Ei tiedetä myöskään sitä, onko löydettävissä eroja siitä, vaikuttavatko suomalais-
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ten lääketieteellisten tiedekuntien koulutukset eri tavalla opiskelijoiden käsityk-

siin. 

Lääketieteellisen koulutuksen tutkimus on Suomessa verrattain uusi asia. 

1980-luvun alussa Tampereen ja Kuopion yliopistojen tutkijat kiinnostuivat aja-

tuksesta selvittää suomalaisten lääkäreiden käsityksiä sekä kokemuksia perus- ja 

erikoistumiskoulutuksesta, lääkärintyöstä, työtyytyväisyydestä sekä tulevaisuuden 

suunnitelmista (Hyppölä & Mattila 2004). Tuloksena valmistui Suomen Lääkäri-

liiton kanssa yhteistyössä Nuori Lääkäri -tutkimus, jota ovat seuranneet vastaa-

vasti toteutetut Lääkäri 1993, 1998, 2003 ja 2008 -kyselyt (Heikkilä ym. 2009). 

Kunakin vuonna on kartoitettu jo jonkin aikaa työelämässä toimineilta lääkäreiltä 

heidän arvojaan ja asenteitaan sekä käsityksiään peruskoulutuksesta ja sen suh-

teesta työelämään. Kyselyihin vastanneiden määrät ovat olleet suuria, vuosittain 

noin 1 800 (Hyppölä & Mattila 2004, Heikkilä ym. 2009). 
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3 Tutkimuksen tarkoitus ja 
tutkimuskysymykset 

Tämän pitkittäistutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen lääketieteen opis-

kelijoiden käsitys terveydestä on ja miten tuo käsitys muuttuu koulutuksen aika-

na. Haluan selvittää, vahvistuuko opiskelijoiden kokonaisvaltainen ajattelu ja 

omaksuvatko he koulutuksen keskeisenä tavoitteena olevan biopsykososiaalisen 

mallin terveydestä. Saatua tietoa voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä lääketie-

teellistä koulutusta. 

Tutkin opiskelijoiden käsitystä terveydestä analysoimalla heidän laatimiaan 

käsitekarttoja. Tavoitteenani on selvittää sekä yleisellä että yksilötasolla, onko 

opiskelijoiden käsitys terveydestä biopsykososiaalinen ja tapahtuuko tuossa käsi-

tyksessä muutoksia koulutuksen kuluessa. 

Siihen, miten tämä käytännössä tapahtuu, haen vastauksia seuraavien tutki-

muskysymysten avulla: 

1. Millainen on opiskelijoiden käsitys terveydestä koulutuksen eri vaiheissa?  

2. Miten opiskelijoiden käsitys terveydestä muuttuu koulutuksen aikana? 

3. Miten pohjakoulutus ja sukupuoli vaikuttavat opiskelijoiden käsitykseen 

terveydestä? 

4. Miten biopsykososiaalinen käsitys terveydestä ilmenee opiskelijoilla koulu-

tuksen alkaessa ja koulutuksen eri vaiheissa? 

5. Miten opiskelijoiden biopsykososiaalinen käsitys terveydestä muuttuu koulu-

tuksen kuluessa? 

  



 

58 

 



 

59 

4 Menetelmät ja aineisto 

4.1 Laadullisen tutkimusaineiston analyysi 

Tutkimusaineistoa voidaan analysoida laadullisesti sen luonteesta riippuen erilai-

sin menetelmin. Kun analyysissa edetään yksittäisistä havainnoista yleisempiin 

väitteisiin, puhuvat Eskola & Suoranta (2005) sekä Grönfors (2011) induktiivises-

ta analyysista ja edettäessä yleisistä tai teoreettisista periaatteista yksittäisiin ta-

pauksiin deduktiivisesta analyysista. Tuomi & Sarajärvi (2009) esittävät, että 

termit aineistolähtöinen, teoriaohjaava ja teorialähtöinen analyysi ottavat edellä 

kuvattua tapaa paremmin huomioon analyysin tekoa ohjaavat tekijät ja korostavat 

teorian merkitystä laadullisessa tutkimuksessa. Krippendorff (2004) on puolestaan 

jaottelut analyysimenetelmät kolmeen luokkaan seuraavasti: 1) tekstilähtöinen 

analyysi, jossa tutkimusongelmat löytyvät aineistosta (vrt. aineistolähtöinen), 2) 

ongelmalähtöinen analyysi, jossa tutkija toivoo löytävänsä vastaukset tiettyihin 

tutkimusongelmiin analysoimalla sopivaa aineistoa ja 3) metodilähtöinen analyy-

si, jossa tutkijan lähtökohtana on tietty analyysimenetelmä, jota voidaan käyttää 

vaikka jo muilla menetelmillä analysoidun aineiston uudelleen analysointiin. Ai-

neiston analyysi perustuu kuitenkin myös keksimisen logiikkaan, ja tutkija löytää 

aineistostaan teemoja oman ymmärryksensä mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi 

2009). 

Aineistolähtöisessä analyysissa tutkittavaa ilmiötä koskevilla aikaisemmilla 

havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei pitäisi olla mitään vaikutusta analyysin to-

teuttamiseen tai lopputulokseen. Teoria vaikuttaa kuitenkin taustalla, sillä analyy-

sia ohjaavat tutkimuksen metodologiset sitoumukset. Lähtökohtana on, ettei ana-

lyysiyksikköjä valita etukäteen, vaan ne saadaan aineistosta tutkimuksen tarkoi-

tuksen ja tehtävänasettelun mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) 

Teoriaohjaavassa analyysissa teoria toimii apuna analyysin tekemisessä. 

Analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa ja auttaa ana-

lyysia. Päättelyn logiikassa on usein kyse abduktiivisesta päättelystä (Grönfors 

2011), jossa aineistolähtöisyys ja valmiit teoriat sekä mallit vaihtelevat. Niitä 

voidaan yhdistellä pakolla tai puolipakolla, mutta myös luovasti, vaikka pyrki-

myksenä onkin puhdas päättely ilman sitoutumista teoriaan (Tuomi & Sarajärvi 

2009). 

Teorialähtöinen analyysi on etenkin luonnontieteiden alalla vallitseva ana-

lyysimalli. Siinä tukeudutaan tiettyyn teoriaan tai malliin, joka kuvaillaan tutki-
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muksessa ja jonka mukaan esimerkiksi tutkimuksen käsitteet määritellään. Tutki-

muksen teoreettisessa osassa voidaan hahmotella esimerkiksi kategoriat, joihin 

aineisto luokitellaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) 

Grönforsin (2011) mukaan laadullinen analyysi on hyvä kehittää kerätyn ai-

neiston pohjalta käyttäen saatavilla olevia teknisiä mahdollisuuksia siten, että ne 

palvelevat mahdollisimman hyvin kyseisen tutkimuksen tarpeita. Yleensä analyy-

si on aineistonkeruun kanssa osittain samanaikainen tapahtuma. Yhdysvaltalaises-

sa perinteessä aineiston analyysin tekninen vaihe alkaa alkuperäisilmaisujen pel-

kistämisestä. Aluksi pitää tunnistaa asiat, joista tutkimuksessa ollaan kiinnostunei-

ta (aineistoa lähestytään tutkimusongelman mukaisilla kysymyksillä), jonka jäl-

keen niitä pelkistetään yksittäisiksi ilmaisuiksi. Seuraavaksi pelkistetyt ilmaisut 

ryhmitellään samankaltaisten ilmaisujen joukoksi. Samaa tarkoittavat ilmaisut 

yhdistetään samaan (ala)kategoriaan, jolle annetaan kuvaava nimi. Tämä on kriit-

tinen vaihe, koska tutkijan tulkinta määrää kriteerit muodostuville kategorioille. 

Analyysi jatkuu samansisältöisten alakategorioiden yhdistämisellä yläkategori-

oiksi. Seuraava vaihe on yläkategorioiden yhdistäminen yhdeksi, niitä kaikkia 

kuvaavaksi kategoriaksi. Lopulta tutkimusongelmiin vastataan ala-, ylä- ja yhdis-

tävien kategorioiden avulla. (Tuomi & Sarajärvi 2009.)  

Määritetyt tutkimusongelmat auttavat tutkijaa suuntaamaan analyysin aikai-

sen kiinnostuksensa tutkimuksen kannalta tärkeisiin seikkoihin ja vastausten et-

sintä puolestaan kiinnittää analyysin empiirisesti aineistoon (Krippendorff 2004). 

Hyvin muotoillut tutkimuskysymykset ohjaavat siten tutkimuksen suunnittelua, 

mutta myös muodostavat puitteet analyysille. Koska käytettävän tutkimusmene-

telmän valinnan tulee perustua tutkimuskysymyksiin ja aineiston luonteeseen, ei 

laadullinen analyysi sovi tutkimuksen menetelmäksi, jos kategorioiden käyttö on 

mahdotonta tai jos tutkimuskysymys on määrittelemätön (Mayring 2000). 

Laadullisen analyysin lähtökohdat tässä tutkimuksessa 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa laadullista analyysia pitkälti yhdysvaltalaisen 

laadullisen tutkimuksen perinteen näkökulmasta. Käyttämäni analyysimenetelmä 

on Tuomen & Sarajärven (2009) mallin mukaisesti teoriaohjaava. Teoriaohjaava 

analyysi etenee aineiston ehdoilla, kuten aineistolähtöinenkin analyysi, mutta ero 

ilmenee abstrahoinnin aikaisessa empiirisen aineiston liittämisessä teoreettisiin 

käsitteisiin. Aineistolähtöisen analyysin käsitteet luodaan aineiston perusteella, 

mutta teoriaohjaavassa analyysissa ne saadaan ilmiötä koskevasta, jo olemassa 

olevasta tiedosta. Keskeistä on, kerääkö tutkija alkuperäisestä aineistosta asioita 
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ja ilmauksia jo alussa tietyn teorian mukaan vai tutkiiko hän aineistoa sen omilla 

ehdoilla ja vasta myöhemmin sovittaa sen haluamaansa teoriaan. (Tuomi & Sara-

järvi 2009.)  

Tässä tutkimuksessa on noudatettu seuraavaa mallia (Tuomi & Sarajärvi 

2009) laadullisen tutkimuksen analyysin etenemisestä: 

1. Tehdään vahva päätös siitä mikä aineistossa kiinnostaa. 

2. Käydään aineisto läpi erottaen ja merkiten kiinnostavat asiat. 

a) Kaikki muu jätetään pois. 

b) Kerätään merkityt asiat erilleen muusta aineistosta. 

3. Luokitellaan, teemoitetaan ja tyypitellään aineisto. 

4. Kirjoitetaan yhteenveto. 

Tuomen & Sarajärven (2009) mukaan aineiston luokittelu, teemoittelu tai tyypit-

tely eli varsinainen analyysi ei ole mahdollinen ilman kahta aikaisempaa vaihetta 

eikä mielekäs ilman raportoitua yhteenvetoa. Luokittelu on yksinkertaisin aineis-

ton järjestämisen muoto, joka toimii teemojen määrällisenä analyysina. Teemoitte-

lussa laadullinen aineisto pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan. 

Aineisto voidaan ryhmitellä ensin alustavasti, jonka jälkeen aletaan etsiä varsinai-

sia teemoja.  

Aineiston tyypittelyssä tiettyä teemaa koskevat näkemykset tiivistetään yleis-

tykseksi, etsimällä aineistosta samankaltaisuuksia ja yhteisiä ominaisuuksia sekä 

muodostamalla niistä tyyppiesimerkki. Aineistosta voidaan pyrkiä löytämään 

esimerkiksi samankaltaisia tarinoita, kehityskulkuja tai logiikkaa, mutta myös 

poikkeavia tapauksia. Viimeistään analyysin tässä vaiheessa täytyykin päättää, 

etsitäänkö aineistosta samankaltaisuuksia vai erilaisuutta. (Eskola & Suoranta 

2005, Tuomi & Sarajärvi 2009.) Tyypittelyn avulla on tarkoitus kuvata aineistoa 

taloudellisesti, mutta samalla myös kattavasti ja mielenkiintoisesti. 

Tämän tutkimuksen analyysivaiheessa tuli vastaan Tuomen & Sarajärven 

(2009) esille nostama huomio siitä, että aineistosta löytyy aina useita kiinnostavia 

asioita. Olen kerännyt taulukoihin 3 ja 4 erilaisia analyysivaiheessa löytämiäni 

sisältöjä, joista esimerkiksi lääkärikoulutuksen kompetenssien tutkiminen olisi 

voinut tuoda esille paljon mielenkiintoista tietoa. Tuomi & Sarajärvi (2009) ko-

rostavat, että laadullisen analyysin kiinnostuksen kohteen pitää näkyä tutkimuk-

sen tarkoituksesta sekä tutkimusongelmasta tai –tehtävästä, eli niiden on pidettävä 

yhtä raportoidun kiinnostuksen kohteen kanssa. Tutkimukseni tarkoituksena on 
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ollut tarkastella opiskelijoiden käsitystä terveydestä, joten olen jättänyt tietoisesti 

osan kiinnostavista löydöksistä tarkastelun ulkopuolelle.  

Aineiston koodaaminen tai litterointi voi tapahtua vapaasti valitulla tavalla, 

mutta merkinnöillä on viisi tärkeää tehtävää: ne ovat kirjattuja muistiinpanoja, ne 

kertovat sen miten tutkijan mielestä aineistoa käsitellään, ne ovat apuvälineitä 

tekstin kuvailussa, ne ovat testausvälineitä aineiston jäsentämisessä ja niiden 

avulla voidaan etsiä sekä tarkistaa tekstin eri kohtia. (Eskola & Suoranta 1998, 

Peräkylä ym. 2001, Tuomi & Sarajärvi 2009.) 

Olen analysoinut tässä tutkimuksessa käsitekarttoja, joilla on tekstin lailla 

väistämättä useita merkityksiä. Vaikka käsitekartoissa tieto on esitetty yleensä 

pelkistetymmässä muodossa, uskon tutkijan väärien tulkintojen mahdollisuuden 

olevan olemassa, kuten on myös tekstiä analysoitaessa. Yleensä laadullisessa 

analyysissa ei ole suositeltavaa käyttää yksittäisiä sanoja analyysiyksikkönä, sillä 

irrottamalla sana lauseesta kadotetaan helposti lauseen sisällöllinen merkitys 

(Krippendorff 2004). Käsitekarttoja analysoitaessa on yksittäisten sanojen käyttö 

analyysiyksikkönä kuitenkin perusteltua, sillä karttojen käsitteet koostuvat pää-

osin yksittäisistä sanoista ja niiden merkitystä selventävistä linkeistä.  

4.2 Fenomenografinen lähestymistapa 

Ihmisellä on rajallinen määrä tapoja kokea, käsittää tai ymmärtää tiettyjä ilmiöitä. 

Fenomenografiaa voidaan pitää laadullisesti suuntautuneena empiirisenä tutki-

musmenetelmänä, joka pyrkii kuvaamaan, analysoimaan ja ymmärtämään laadul-

lisesti noita ilmiötä koskevia erilaisia käsityksiä, niiden keskinäisiä suhteita, vaih-

televuutta ja kontekstuaalisuutta (Marton 1981, 1986, Järvinen 1990, Järvinen & 

Karttunen 1997, Barnard ym. 1999, Niikko 2003, Järvinen & Järvinen 2004, 

Huusko & Paloniemi 2006). Fenomenografiassa ei ole tavoitteena tutkia ajattelu- 

ja havainnointiprosesseja itsessään eikä myöskään ilmiön syvintä tai oikeaa ole-

musta (Järvinen & Järvinen 2004), vaan tutkimuksen kohteen muodostavat erilai-

set tavat, joilla ihmiset käsittävät ja kokevat tietyn ilmiön (Järvinen 1990, Barnard 

ym. 1999, Järvinen & Järvinen 2004, Huusko & Paloniemi 2006). Painotus on 

siinä tavassa, jolla ihmiset selittävät itselleen ja toisille mitä heidän ympärillään 

tapahtuu ja miten nuo selitykset muuttuvat (Niikko 2003). Tarkoituksena ei ole 

kuvata käsityksiä yksilötasolla, vaan kiinnostus suuntautuu tietyn ryhmän kollek-

tiivisten käsitysten sisältöihin ja käsitysten välisiin suhteisiin (Barnard ym. 1999, 

Niikko 2003, Åkerlind 2005, Huusko & Paloniemi 2006).  
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Tutkimuksellisena lähestymistapana fenomenografia voidaan liittää ajattelun 

tutkimukseen. Fenomenografia ei ole pelkkä tutkimus- ja analysointimenetelmä, 

vaan vahvan koulutuksellisen intressin omaava lähestymistapa tutkimukseen 

(Marton & Booth 1997, Huusko & Paloniemi 2006). Heikkisen ym. (2005) ku-

vaama kartta kasvatustieteellisen tutkimuksen maastosta sijoittaa fenomenografi-

an tutkimustapojen eroja kuvaavan akselin laadulliseen päähän. Fenomenografian 

taustafilosofioina vaikuttavat kartan mukaan fenomenologia, konstruktivismi, 

kriittinen teoria sekä postmodernismi.  

Fenomenografista lähestymistapaa voidaan käyttää joko yksin tai yhdessä 

muiden tutkimusmenetelmien kanssa. Nykyisin laadullisessa tutkimuksessa hyö-

dynnetään enenevässä määrin monimenetelmällistä triangulaatiota, jossa erilaisia 

analyysitapoja voidaan käyttää yhdessä (Huusko & Paloniemi 2006). Käytän tässä 

tutkimuksessa fenomenografiaa yhdessä laadullisen käsitekartta-analyysin kanssa. 

Kyseessä ei ole varsinainen metodologinen triangulaatio tutkimuksen luotetta-

vuuden lisäämiseksi, vaan tarkoitukseni on ennemminkin syventää ja rikastaa 

analyysiprosessia sekä selkeyttää tulosten esittämistä. 

Fenomenografia-termi on ollut käytössä jo 1950-luvulta lähtien, mutta nykyi-

sessä merkityksessään se vakiintui käyttöön 1980-luvun alussa (Barnard 1999). 

Fenomenografian löytäjänä ja suuntauksen perustajana pidetään Göteborgin yli-

opiston professoria Ference Martonia (Järvinen & Karttunen 1997, Barnard 1999, 

Niikko 2003). Erilliseksi tutkimussuuntaukseksi ja -metodiksi fenomenografia 

alkoi muodostua 1970-luvulla. Alun perin kiinnostus fenomenografiaa kohtaan 

kumpusi käytännön tarpeesta ratkaista lähinnä oppimiseen sekä koulutukseen 

liittyviä ongelmia (Niikko 2003, Åkerlind 2005), mutta pyrkimyksenä oli myös 

ymmärtää laaja-alaisesti muita erilaisia ilmiöitä (Barnard ym. 1999). Niikon 

(2003) mukaan fenomenografia syntyi vaihtoehdoksi opiskelun, oppimisen ja 

kasvatuksen tutkimuksessa käytössä olleille määrällisille tutkimusmenetelmille. 

Fenomenografian kehittyminen tapahtui itsenäisesti, mutta rinnakkaisena muiden 

laadullisen tutkimuksen lähestymistapojen kanssa. Fenomenografia ei kehittynyt 

fenomenologian, hermeneutiikan tai useiden muiden laadullisten lähestymistapo-

jen tavoin ajattelua korostavista, tietoteoreettisiin (epistemologisiin) perusteisiin 

pohjautuvista koulukunnista. Ennemminkin fenomenografiaa voidaan luonnehtia 

empiirisesti perustelluksi, tutkimukselliseksi lähestymistavaksi, jolta puuttuu 

selvä käsitteellinen perusta (Marton 1986, Niikko 2003). Perusteiltaan fenomeno-

grafia on ollut ruohonjuuritason tutkimusta, jossa edetään yksinkertaisesti ongel-

mista ratkaisuihin ja kysymyksistä vastauksiin (Niikko 2003). Viime vuosien 

aikana fenomenografian voidaan katsoa kuitenkin kehittyneen teoreettisempaan 
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suuntaan, sillä kiinnostuksen kohde on suuntautunut pääasiassa oppimisen ja 

tietoisuuden perusteiden ymmärtämiseen (Niikko 2003, Huusko & Paloniemi 

2006). 

Fenomenografisen tutkimuksen yhtenä perustana voidaan pitää Piagetin kehi-

tyspsykologisia tutkimuksia, joissa hän kuvaa laadullisesti erilaisia tapoja, joilla 

ympäröivä maailma hahmottuu lasten näkökulmasta. Erona Piagetin ajattelun ja 

fenomenografian välillä on Piagetin tapa sitoa tiedon kehitys ajattelun yleisiin 

loogisiin muotoihin, kun fenomenografiassa puolestaan ajattelun ja tiedon koh-

teen sisältö on keskeisessä asemassa. (Järvinen & Karttunen 1997, Niikko 2003.) 

Fenomenografia on saanut vaikutteita myös hahmopsykologian tavasta kuvata 

käsitysten laadullisia piirteitä ja erityisesti Bartlettin tutkimuksista ihmisen uuden 

tiedon oppimisprosesseista (Niikko 2003).  

Fenomenografiassa käytetään fenomenologiasta lainattuja käsitteitä, kuten 

ilmiö, kokemus, intentionaalisuus ja ulkoiset sekä sisäiset horisontit, joten feno-

menografia liittyy käsitteidensä kautta ontologisesti ja epistemologisesti feno-

menologiaan (Niikko 2003). Fenomenografiaa ei voida kuitenkaan pitää feno-

menologiana. Fenomenologia on sekä tieteenfilosofinen suuntaus että fenomeno-

loginen tutkimusmetodi, jota fenomenografian metodinen tutkimussuuntaus ja 

lähestymistapa eivät ole. Fenomenologia perustuu joukkoon teorioita ja metodeja, 

kun fenomenografian perustana on käytäntö sekä pedagoginen traditio. (Marton & 

Booth 1997, Barnard ym. 1999, Niikko 2003, Huusko & Paloniemi 2006.) 

Fenomenografiassa lähdetään oletuksesta, että on olemassa vain yksi maail-

ma ja todellisuus, mutta se koetaan ja ymmärretään eri tavoin. Todellisuutta ei 

voida kuvata sellaisenaan, vaan sitä on syytä tutkia kokemusten sekä ymmärryk-

sen kautta. Periaatteessa absoluuttista totuutta jostakin todellisuudesta on siten 

mahdotonta löytää. (Järvinen & Karttunen 1997, Niikko 2003, Bowden & Green 

2005.)  

Fenomenografiassa tarkastellaan ihmisen elämysmaailmaa ulkopuolisen tark-

kailijan näkökulmasta. Pyrkimyksenä on kuvata todellisuutta (maailmaa) sellaise-

na kuin tietty joukko ihmisiä sen ymmärtää. Tätä perustellaan näkemyksellä, että 

ihmisten erilaiset tavat ymmärtää todellisuutta on kaikki, mitä on. (Järvinen & 

Karttunen 1997, Niikko 2003, Pang 2003.) Fenomenografiassa suunnataan huo-

mio käsitysten eroavuuksien kirjoon yleisellä tasolla (Barnard 1999, Huusko & 

Paloniemi 2006). Käsitykset nähdään merkityksenantoprosesseina, joilla on mie-

lipidettä syvempi ja laajempi merkitys. Käsitykset voivat tukea toisiaan tai ne 

voivat olla keskenään ristiriitaisia tai vastakkaisia. Ihmisten väliset käsitykset ovat 
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erilaisia, mutta myös yhden ihmisen käsitykset voivat vaihdella. (Huusko & Palo-

niemi 2006.)  

Fenomenografiassa erotetaan käsityksissä kaksi ulottuvuutta: mikä ja kuinka. 

Mikä-ulottuvuus keskittyy ajattelun kohteeseen, joka voi olla fyysinen tai psyyk-

kinen. Kuinka-ulottuvuus kuvaa, miten ajattelun kohde rajataan (Uljens 1989, 

Järvinen & Järvinen 2004). Toisin sanoen yksilön ollessa tietoinen on hän aina 

tietoinen jostakin (mitä) ja jollakin tavoin (kuinka) (Niikko, 2003). Ilman mitä-

ulottuvuutta ei voi olla kuinka-ulottuvuutta, mutta kuinka-ulottuvuus rajoittaa 

mitä-ulottuvuutta (Järvinen & Karttunen 1997, Niikko 2003). 

Fenomenologisen tutkimuksen kohteena on ilmiö sellaisena kuin se on koettu. 

Tarkastelussa pyritään tuon ilmiön olennaisen rakenteen selvittämiseen reduktiok-

si kutsutun prosessin avulla. Reduktion onnistumisen kannalta on oleellista sulkea 

pois (sulkeistaa) ulkomaailman vaikutus. Myös fenomenografiassa käytetään 

termiä reduktio, mutta sulkeistamisella tarkoitetaan tutkimusaineiston analyysi-

vaiheessa tapahtuvaa tutkijan omien ennakko-oletusten poissulkemista (Marton & 

Booth 1997), minkä tuloksena tutkija pystyy kuvaamaan ilmiötä tutkittavien il-

maisemalla ja ymmärtämällä tavalla (Marton 1988). Fenomenografiassa näkemys 

ilmiöstä perustuu siis tutkittavan eikä tutkijan näkökulmaan, vaikka tutkijan pyr-

kimys ymmärtää ilmiötä on aina heijastus alkuperäisestä, sillä täydellinen itsensä 

poissulkeminen on mahdotonta (Niikko 2003). 

Fenomenografian ja fenomenologian välillä onkin ero käsityksessä ensim-

mäisen ja toisen asteen näkökulmasta. Fenomenografiassa korostetaan toisen 

asteen näkökulmaa, jossa perehdytään ihmisten ajatuksiin, käsityksiin tai koke-

muksiin ympäröivästä maailmasta ja tehdään päätelmiä niistä. Fenomenologiassa 

paino on puolestaan ensimmäisen asteen näkökulmassa, jolla tarkoitetaan pereh-

tymistä ympäröivään maailmaan ja päätelmien tekemistä siitä (Järvinen 1990, 

Järvinen & Karttunen 1997, Niikko 2003, Järvinen & Järvinen 2004, Huusko & 

Paloniemi 2006). Jako ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmiin sisältää ongel-

mia. Voidaan kysyä, onko ympäröivä maailma kaikille sama ja vain käsitykset 

siitä erilaisia? Fenomenografissa on hyväksytty, että vaikka todellisuus on yhtei-

nen, koetaan ja käsitetään se yksilöllisesti. Tämä mahdollistaa tiedon saamisen 

erilaisista tavoista jäsentää, ymmärtää ja käsitteellistää todellisuutta. (Huusko & 

Paloniemi 2006.) 

Seuraava lista kuvaa pelkistetysti tässä tutkimuksessa käytetyn fenomenogra-

fisen tutkimusprosessin vaiheet (Uljens 1989, Järvinen & Järvinen 2004): 
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1. Ympäröivästä maailmasta valitaan ilmiö, jota tarkastellaan. Tässä tutkimuk-

sessa tarkasteltava ilmiö on lääketieteen opiskelijoiden käsitys terveydestä. 

Tutkimusintressinä on kuvailla, analysoida ja tutkia laadullisesti erilaisia ta-

poja käsittää tuota ilmiötä.  

2. Valitaan ilmiötä koskeva tarkastelukulma. Tehdään laadulliselle tutkimukselle 

tyypillisiä työvaiheita kirjallisuuskartoituksineen ja tutkimuskohteen rajauk-

sineen. Hahmotellaan erityyppisiä kysymyksiä, jotta ilmiötä koskevia eri as-

pekteja voidaan kartoittaa. 

3. Kerätään aineisto, joka koskee ihmisten käsityksiä kyseisestä ilmiöstä. Valit-

tava ryhmä, sen koko ja aikataulutus riippuvat mm. valituista keruumenetel-

mistä ja tutkimusaikataulusta. 

4. Analysoidaan kirjoitetut aineistot. Analyysissa pyritään säilyttämään vastaus-

ten tyypilliset piirteet ja ominaisluonne. Sanontojen yhtäläisyydet ja erilai-

suudet kartoittamalla pyritään luokittelemaan käsitykset erilaisiin ryhmiin. 

5. Kirjoitetaan analyysin tulokset kuvauskategorioiksi. Luodut luokitukset eli 

kuvauskategoriat kuvastavat parhaiten eri ryhmien käsitysten merkityssisältö-

jä. 

Fenomenografinen tutkimus hyödyntää kirjalliseen muotoon muokattuja aineisto-

ja, joiden alkuperäinen lähde voi olla haastattelun, kirjoitelman ja kyselyn tai 

niiden yhdistelmien lisäksi myös esimerkiksi havainnointi, kaavio tai piirros. Jotta 

aineistosta voidaan löytää erilaiset käsitykset, on aineistonkeruun kysymyk-

senasettelun oltava mahdollisimman avointa. Analyysi tapahtuu vuorovaikutuk-

sessa aineiston kanssa aineiston toimiessa kategorisoinnin pohjana. Analyysin 

aikana tulkinta ja merkitysten etsintä tapahtuvat samanaikaisesti usealla tasolla 

jokaisen analyysin vaiheen vaikuttaessa myöhemmin tapahtuviin valintoihin. 

(Huusko & Paloniemi 2006.) Analyysivaiheessa luodut kategoriat ja kuvauskate-

goriat heijastavat käsitysten kokonaisvariaatiota ja ovat jo itsessään tutkimuksen 

tuloksia (Järvinen 1985, Marton 1986, Järvinen 1990, Barnard ym. 1999, Niikko 

2003, Järvinen & Järvinen 2004). 

Tässä tutkimuksessa on sovellettu yleistä fenomenografisen tutkimuksen ana-

lyysimallia seuraavasti:  

1. Tutkimusongelmien kannalta merkityksellisten ilmausten etsiminen (Niikko, 

2003): Luin käsitekartta-aineiston huolellisesti läpi useampaan kertaan löy-

tääkseni tutkimuksen ongelma-asettelun kannalta tärkeitä ilmauksia ja hah-

mottaakseni kokonaiskäsityksen aineiston suhteesta tutkimusongelmaan. 

Analyysiyksiköiksi valitsin käsitekarttojen käsitteet eli yksittäiset sanat ja 
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lauseet, niitä yhdistävät linkkisanat ja nuolet sekä käsitekarttojen rakenteen. 

Tarkastelun kautta pyrin hahmottamaan aineistosta syntyville ilmaisuille tyy-

pilliset piirteet. Lisäksi analyysin tarkoituksena oli löytää ihmisen terveyttä 

koskevat käsitykset sekä ymmärrykset käsitekarttarakenteen takaa. Huuskon 

& Paloniemen (2006) mukaan fenomenografinen tulkinta ei kohdistu yksittäi-

siin sanoihin tai lauseisiin, vaan ajatuksellisiin kokonaisuuksiin, joita käsite-

karttojen tapauksessa muodostavat käsitteet ja niihin liittyvät linkit. 

2. Saatujen ilmausten analysointi (Niikko 2003, Åkerlind 2005, Huusko & Pa-

loniemi 2006): Seuraavaksi etsin, lajittelin ja ryhmittelin merkityksellisiä il-

mauksia ryhmiksi, käyttäen apuna asettamiani tutkimuskysymyksiä. Koska 

kyseessä oli laadullinen analyysi, pyrin huomioimaan merkitysten laadullisen 

erilaisuuden. Tässä vaiheessa oleellista oli variaatioiden tunnistaminen, sillä 

tarkoituksena oli etsiä sekä samankaltaisuuksia että erilaisuuksia, mutta myös 

harvinaisuuksia ja rajatapauksia. Tarkoituksenani oli selvittää analyysissa 

myös jokaista käsitysryhmää määrittävät kriteerit. Olennaisten piirteiden et-

sintä tapahtui iteratiivisen prosessin kautta, jossa toistuivat lukeminen, merki-

tyksellisten ilmausten tulkinta sekä reflektio. Analyysini ei ollut täysin aineis-

tolähtöinen, eikä siten puhtaasti fenomenografinen, sillä taustalla vaikutti tut-

kimuskysymyksien mukaisesti biopsykososiaalinen malli terveydestä. Tiedos-

tin tämän lähtökohdan sekä muut ennakko-oletukseni voidakseni ymmärtää 

sen, mitä vastaajat haluavat sanoa. Analyysin aikana tapahtui lähes jatkuvaa 

vuoropuhelua aineiston kanssa ja tutkimuksen lopullinen teoria syntyi proses-

sin kuluessa. Analyysivaiheen kuluessa tietyt ilmaisut osoittautuivat toisia 

tärkeämmiksi. 

3. Ilmausten vertailu, kategorioiden kuvaus abstraktimmalla tasolla ja kategori-

oiden välisten suhteiden tarkentaminen (Niikko 2003, Huusko & Paloniemi 

2006): Varsinaisen analyysin toisessa vaiheessa määrittelin kategoriat ja nii-

den väliset rajat vertailemalla kokoamiani ryhmiä koko aineistoon. Pyrin löy-

tämään käyttökelpoiset kriteerit kullekin kategorialle sekä selkeät erot niiden 

välille, jotta pystyin luomaan alatason kategorioiden joukon. Muita laadullisia 

menetelmiä, kuten esimerkiksi sisällönanalyysia käytettäessä kategoriat voi-

vat syntyä teoriasta käsin, mutta fenomenografiassa niitä ei määritetä etukä-

teen, vaan niiden perusta saadaan aineistosta. Luodessani kategorioita oli tar-

koitukseni, että kukin kategoria kuvaa jotain erilaista tietystä tavasta käsittää 

terveyteen liittyviä seikkoja. Pyrin määrittelemään kategorioiden rajat sisäl-

lön mukaisesti siten, etteivät ne jääneet päällekkäisiksi. Jouduin muokkaa-

maan suurta osaa kategorioista useampaan kertaan, jotta löysin jokaiselle il-
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maisuille oman paikkansa, mutta lopulta kaikki kategoriat tuntuivat olevan 

loogisessa suhteessa toisiinsa. 

4. Lopuksi yhdistin alemman tason kategoriat laaja-alaisemmiksi ylemmän 

tason kategorioiksi eli kuvauskategorioiksi, jotka muodostavat yhdessä yläta-

son kategorioiden joukon. Muodostetut kuvauskategoriat ovat fenomenogra-

fisen tutkimusvaiheen päätulos ja yhteenveto, ja ne sisältävät käsitysten omi-

naispiirteet sekä niiden yhteyden aineistoon. Kuvauskategoriat ovat selektii-

visiä, tiivistäviä ja organisoivia suhteessa aineistoon. Ne ovat tulkintani tut-

kittavilta kerätystä tiedosta sekä tutkittavien todellisuutta koskevista käsityk-

sistä. (Marton 1986, Niikko 2003.) 

Huuskon & Paloniemen (2006) mukaan kategorioita muodostettaessa keskeistä ei 

ole ilmaisujen lukumäärä, vaan kategoriajärjestelmän kattavuus aineistoon näh-

den. Myös analyysivaiheen lopussa huomio tulee kohdistaa käsitysten laadullisiin 

eroihin eikä niiden määrälliseen painottumiseen. Kuvauskategorioista voidaan 

luoda tulosten lopullista kuvaamista varten tulosavaruus tai kuvauskategoriasys-

teemi, joka on kaavio tai muu looginen esitys käsitysten välisistä suhteista (Niik-

ko 2003). Fenomenografisessa tutkimuksessa lopulliset tulokset pyritään kuvaa-

maan arkikielellä, jotta kokemusten ja käsitysten semanttinen sisältö säilyisi. 

Tulokset sisältävät suoria lainauksia ja alkuperäisiä ilmauksia, jotta tutkijan päät-

telyiden ja perusteluiden seuraaminen mahdollistuu (Niikko 2003). Jos kategori-

oiden muodostamisprosessi jää kesken, ei voida puhua fenomenografisesta tutki-

muksesta (Huusko & Paloniemi 2006). 

Fenomenografisessa tutkimuksessa ei ole aiheellista vaatia toistettavuutta 

(Säljö 1988, Niikko 2003) eikä tulosten luotettavuutta arvioitaessa pyritä abso-

luuttiseen totuuteen (Niikko 2003). Koska laadullinen analyysi perustuu tutkijan 

tulkintaan, riippuu tutkimuksen luotettavuus tulkinnan uskollisuudesta aineistolle 

(Huusko & Paloniemi 2006). Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin apuna on 

fenomenografisessa tutkimuksessa käytetty joskus toisen tutkijan arviota katego-

rioiden osuvuudesta, vaikka vaatimus tulosten toistettavuudesta on vieras laadul-

liselle tutkimukselle (Marton 1986, Säljo 1988, Huusko & Paloniemi 2006). Täl-

laisen arvioinnin luotettavuus voi olla kuitenkin kyseenalainen, sillä toinen tutkija 

ei välttämättä tunne aihetta yhtä hyvin (Theman 1983, Booth 1992, Sandberg 

1996). Tuloksia puolustettaessa on aiheellista kysyä, voiko toinen henkilö löytää 

ymmärrettäviä tuloksia ja miten paljon toinen tutkija voi tunnistaa rakenteellisia 

kuvauksia (kuvauskategorioita) alkuperäisaineistosta (Niikko 2003).  
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Koska laadullisessa tutkimuksessa yhdistyvät tutkijan ja tutkittavien näke-

mykset sekä arvot, on myös tutkimuksen lukijalle annettava mahdollisuus omien 

tulkintojensa tekemiseen. Tutkimusprosessin yksityiskohtainen kuvaaminen ja 

lainaukset aineistosta parantavat tulkinnan läpinäkyvyyttä ja siten myös lukijan 

mahdollisuutta arvioida tutkijan tekemiä päätelmiä, joten tutkimusraportissa tulee 

ilmetä tutkimustulosten aitous, merkitys sekä teoreettisen yleisyyden taso. (Huus-

ko & Paloniemi 2006.) 

4.3 Käsitekarttamenetelmä 

Käsitekartta (concept map) on graafinen menetelmä tiedon organisointiin ja esit-

tämiseen. Joseph D. Novakin 1970-luvun alussa kehittämä käsitekarttamenetelmä 

perustuu David Ausubelin assimilaatioteoriaan ja näkemykseen mielekkäästä 

oppimisesta (Novak 2002, Mintzes 2006, Hilbert & Renkl 2008). Mielekkään 

oppimisen teoriassa Ausubel (1968) esittää erilaiset käsitteet tiedon perusosina, 

joiden varaan uutta tietoa rakennetaan. Käsitekarttaa voidaan käyttää kuvattaessa 

tietyn tietorakenteen käsitteitä ja niiden välisiä suhteita sekä niistä muodostunutta 

kokonaisuutta (Åhlberg 1990, Novak & Gowin 1995, Novak 2002, Mintzes 

2006). Käsitekartat ovat yhtä käyttökelpoinen menetelmä ajatusten ilmaisemiseen 

kuin puhe tai kirjoitus, ja siksi kaikki ajatukset, joita voidaan ilmaista puheen tai 

kirjoituksen avulla, voidaan muuntaa myös käsitekartoiksi (Åhlberg 1990). Käsi-

tekarttojen avulla voidaan luoda monimutkaisesta tilanteesta yksityiskohtia myö-

ten täsmällinen esitys, jossa myös kokonaisuus on selkeästi havaittavissa ja ym-

märrettävissä (Åhlberg & Kaivola 2006).  

Nykyisen näkemyksen mukaan oikeaoppisissa käsitekartoissa mielekkäät kä-

sitteet on esitetty kehyksen sisällä. Käsitteet on yhdistetty linkkinuolella, johon 

liittyy sanallinen ilmaisu. Linkin nuoli näyttää kartan lukusuunnan. Käsitekarttaan 

muodostuu käsitteiden ja niitä yhdistävien linkkien ketjuja, jotka sisältävät väit-

tämiä eli propositioita. (Novak 2002, Mintzes 2006, Hilbert & Renkl 2008.) Väit-

tämät ovat siten kahden tai useamman käsitteen ja niitä yhdistävien linkkisanojen 

muodostamia merkityksellisiä yksiköitä (Novak & Gowin 1995). 

Novakin (1990) käsitekartoille on tyypillistä hierarkkinen rakenne. Tärkeim-

mät ja yleisluonteisimmat käsitteet pyritään sijoittamaan kartan yläreunaan. Vä-

hemmän tärkeät ja yksityiskohtaisemmat käsitteet sijoitetaan hierarkkisesti tärke-

ämpien käsitteiden alle. Vaikka käsitekartta voi olla muunkinlainen, auttaa hie-

rarkkinen rakenne mielekkäässä oppimisprosessissa, ja siksi tärkeimmät käsitteet 

on hyvä sijoittaa kartan huipulle (Novak & Gowin 1995).  
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Johnson-Lairdin (1988) toteamusta ”In the beginning there was not the word, 

but the association” voidaan pitää vähintään osatotuutena myös käsitekartoista 

puhuttaessa. Käsitekartan tietosisältö ei ole riippuvainen pelkästään sen käsitteis-

tä, vaan yhdistävät linkit sekä linkkisanat ovat oleellinen osa kartan toimivuutta, 

sillä ilman niitä ei voida tietää, miten karttaa luetaan, eikä sitä, miten käsitteet 

liittyvät toisiinsa. 

Novak ei käytä aina käsitekarttojensa linkeissä lukusuunnan osoittavaa nuol-

ta, vaan uskoo hierarkkisen rakenteen olevan riittävä tae luotettavaan analysoin-

tiin. On vaikeaa yhtyä tuohon näkemykseen, sillä nuoli parantaa käsitekartan 

tulkinnan luettavuutta ja vähentää virhetulkintojen mahdollisuutta. Åhlberg 

(1990, 2007) korostaa nuolten merkitystä ja on mennyt ns. parannelluissa käsite-

kartoissaan jopa niin pitkälle, että ehdottaa nuolten numeroimista oikean järjes-

tyksen varmistamiseksi. Numerointi saattaa olla tarpeellinen joissain erityistapa-

uksissa, mutta lienee liioittelua normaalikäytössä. Itse asiassa numerointi voi 

toimia käsitekartan luotettavuutta alentavana tekijänä, sillä sen vuoksi kartan 

laatiminen ja etenkin muokkaaminen vaikeutuu ja voi heikentää myös tekijän 

motivaatiota. Motivaatio on oleellisen tärkeä tekijä käsitekarttamenetelmän luo-

tettavuuden kannalta, ja menetelmän yksinkertaisuus auttaa motivaation säilyttä-

misessä.  

Käsitekartat sopivat käytettäviksi niin opetuksen suunnittelussa, itse opetuk-

sessa kuin oppimisen arvioinnissa (Åhlberg 1990). Käsitekarttamenetelmä luotiin 

auttamaan opiskelijoita ja opettajia tunnistamaan ero mielekkään sekä pintaoppi-

misen välillä. Tarkoituksena oli tukea ja palkita opiskelijoita, jotka pyrkivät todel-

la ymmärtämään opiskelemaansa. Tavoitteena oli myös auttaa opiskelijoita ym-

märryksen jakamisessa ja palautteen antamisessa. Lisäksi Novak halusi suunnata 

arviointia pintaoppimisen mittaamisesta mielekkään oppimisen arviointiin. (Mint-

zes 2006.)  

Käsitekarttoja on käytetty laajasti ymmärtävän oppimisen apuvälineenä ja 

oppimistutkimuksissa, mutta myös opetuksen, oppikirjojen sekä opetussuunni-

telmien suunnittelun apuvälineenä (Novak 1990). Käsitekartat voivatkin toimia 

tehokkaina metakognitiivisina välineinä, jotka tukevat ymmärtämistä ja uuden 

tiedon rakentamista olemassa oleville kognitiivisille rakenteille (Novak 1990, 

Kinchin ym. 2000). Uuden ja olemassa olevan tiedon yhdistäminen on helpom-

paa, jos olemassa oleva tieto on ilmaistu yksiselitteisesti ja mielekkäästi sekä 

oppijalle että opettajalle. Käsitekartan tekemisen on tarkoitus paljastaa oppijan 

havainnot eikä niinkään ulkoa opeteltuja sisältöjä (Jonassen ym. 1997). Kartan 

rakenne heijastelee ymmärryksen lisäksi tekijänsä kokemuksia, uskomuksia ja 
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ennakkoasenteita. Käsitekartta myös havainnollistaa tekijänsä kykyä esittää ja 

organisoida ajatuksia (Kinchin ym. 2000). 

Novak liittää käsitekarttojen opetuskäytön konstruktivismiin. Konstruktivis-

mista on kuitenkin olemassa monenlaisia tulkintoja ja versioita, eikä itse termi 

kerro mitään, ellei sitä määritellä tarkemmin (Hakkarainen ym. 2004). Novak 

onkin pyrkinyt selkeyttämään omaa näkemystään oppimisesta. Novakin (2002) 

mukaan oppiminen ja tieto ovat kokemusten muuttumista. Mielekäs oppiminen 

puolestaan on perusta ajattelun, tunteiden ja toiminnan eheytymiselle, jota tapah-

tuu oppimisen aikana sekä uutta tietoa luotaessa. Tällainen vuorovaikutus on 

ominaista vain ihmiselle ja siksi Novak kutsuu omaa konstruktivistista näkemys-

tään inhimilliseksi konstruktivismiksi (human constructivism). Novakilaisen kon-

struktivismin tehtävänä on ratkaista tiedon rakenteen, luonteen sekä alkuperän 

tieto-opillinen ongelma. Inhimillinen konstruktivismi painottaa tunteiden asemaa 

oppimisessa ja tiedon rakentamisessa sekä ihmisen kykyä luoda merkityksiä.  

Novakin (1998) teoriasta löytyy 5 kasvatustapahtuman perustekijää, jotka 

ovat opettaja, oppilas, tieto, konteksti ja arviointi. Novak näkee ihmisen ajattelun, 

tunteiden ja toiminnan muodostamana kokonaisuutena. Jaottelua on ajanmukais-

tettu 2000-luvulla (Novak 2002), mutta yksinkertaisuutensa vuoksi Novakin jaot-

telu sopii Åhlbergin (2007) mukaan todellisiin kasvatustilanteisiin. Kankkunen 

(1999) päätyy johtopäätöksen, että novakilainen inhimillinen konstruktivismi voi 

parhaimmillaan olla ajattelun, tunteiden ja toiminnan sopusointua yhdessä tiedon 

sekä merkitysten luomisen kanssa. Käsitekartta puolestaan voidaan nähdä tällai-

sen ajattelun positiiviseksi tuotteeksi. 

Novakin havaintojen mukaan yliopisto-opetus sekä tenttikäytännöt ohjaavat 

opiskelijoita pintaoppimiseen, minkä seurauksena vain pieni vähemmistö opiske-

lijoista pyrkii todella ymmärtämään opiskelemaansa (Novak 1990). Käsitekartta-

menetelmän avulla on kuitenkin mahdollista edistää tehokkaasti mielekästä oppi-

mista. Opettaja pystyy näkemään sen avulla oppijoiden ajattelun rakenteita ja 

siten keskittymään opetuksessaan tärkeimpiin seikkoihin (Kinchin ym. 2000).  

Novakin (2002) mukaan koulusaavutusten arvioinnissa on käytetty testejä ja 

asteikkoja, joilla ei ole teoreettista perustaa. Ne eivät tuota tietoa tosiasioista, vaan 

keinotekoisia tuloksia oppijoiden suoriutumisesta. Kyselylomakkeet ja monivalin-

tatehtävät ovat heikkoja arviointimenetelmiä, jotka eivät kerro totuutta oppimises-

ta. Haastattelu puolestaan on tehokas menetelmä käsitteellisen rakenteen muutos-

ten arviointiin, mutta haastattelujen toteuttaminen ja analyysi vaativat taitoa sekä 

paljon resursseja. Käsitekarttoja voidaan käyttää tehokkaana arviointivälineenä 

tyypillisten testien sijasta, sillä ne selkeyttävät ja nopeuttavat käsitteellisen muu-
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toksen arviointia. Lisäksi käsitekartat tukevat syvällistä oppimista, jolloin ulkoa 

opettelun tarve vähenee.  

Käsitekarttamenetelmä tarjoaa arvokkaan apuvälineen myös kasvatustieteelli-

sen tutkimuksen kehittämiseen (Novak & Gowin 1995) ja laadulliseen tiedonhan-

kintaan, sillä käsitekartan avulla voidaan saada käsitteellisesti tarkkaa sekä laadul-

lisesti ja määrällisesti monipuolista tietoa kartan tekijän ajattelusta sekä oppimi-

sesta (Åhlberg 1990, Pellegrino ym. 2001). Kaikki tieto muodostuu käsitteistä ja 

väittämistä mukaan lukien oppimisstrategioita ja -menetelmiä sekä tutkimusme-

netelmiä koskevat käsitteet (Novak 1998, Novak 2002). Tämä näkemys on saanut 

osakseen kritiikkiä. Kankkusen (1999) mukaan teorian osalta novakilaisessa kä-

sitteiden määrittelyssä ei ole tapahtunut juurikaan syvenemistä, kuten ei myös-

kään käsitekartan suhteessa tietoon. Toisin sanoen käsitekartta on monipuolinen 

menetelmä empiirisen aineiston keräämiseen, mutta teoria sen taustalla on riittä-

mätön. Myös Åhlbergin (1990) näkemyksen mukaan käsitekarttamenetelmä on, 

taustateoriasta riippumatta, toimivana keino laadulliseen tiedonhankintaan. 

Åhlbergin (2007) mukaan käsitekarttamenetelmällä saadusta laadullisesta ai-

neistosta on tarvittaessa helppoa jatkaa määrälliseen analyysiin. Åhlberg ja Novak 

antavat teoksissaan useita esimerkkejä itse käsitekarttojen määrällisestä ana-

lysoinnista. Erilaisia käsitekarttojen pisteytysjärjestelmiä ovat esitelleet myös 

mm. Cleare (1983), Wallace & Mintzes (1990), Schreiber & Abegg (1991) sekä 

Markham ym. (1994). Vaikka perusperiaate näissä pisteytysjärjestelmissä on hy-

vin samankaltainen, vaihtelee pisteytyksen painoarvo käsitteiden ja linkkien mää-

rän sekä hierarkian osalta. Arvioitaessa käsitteen merkittävyyttä voidaan esimer-

kiksi laskea siitä lähtevät ja siihen tulevat kelvolliseksi luokitellut tai virheettömät 

linkit. Usein käsitteeseen liittyvien linkkien määrää on pidetty merkkinä käsitteen 

tärkeydestä (Åhlberg 1990, Kankkunen 1999), mutta Åhlberg (1990) tuo hyvin 

esille myös sen, että käsite saattaa olla tärkeä, vaikkei sillä olisikaan monia suoria 

yhteyksiä muihin käsitteisiin. Kelvollisten tai virheettömien linkkien määrän las-

keminen on haastava, aikaa vievä ja tulkintaa vaativa tehtävä, sillä linkki voi olla 

monella tapaa epäkelpo (Kinchin ym. 2000). Lisäksi keskeisiin käsitteisiin saattaa 

liittyä usein vain pieni määrä linkkejä. Toinen tapa päätellä käsitteen merkittä-

vyyttä on tarkastella sen asemaa hierarkkisessa rakenteessa, mutta tässäkin tapa-

uksessa on pisteytyksen toteuttaminen hankalaa (Kinchin ym. 2000). Käsitekart-

tojen määrälliseen analyysiin voidaankin suhtautua varsin kriittisesti (Liu & Hin-

chey 1996, Jonassen ym. 1997, Kinchin ym. 2000, Hay & Kinchin 2008). 

Kun Liu & Hinchey (1996) vertasivat 98 koululaisen otoksella, miten hyvin 

Novakin & Gowinin (1995) laatima käsitekarttojen pisteytysmalli vastasi perin-
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teisten koulutestien pisteytystä, eivät he löytäneet menetelmien väliltä mitään 

vastaavuutta. Olisikin parempi keskittyä tarkastelemaan yksittäisten käsitekartan 

osien sijasta käsitteellisiä rakenteita ja pisteytyksen sijasta käsitekarttaa laadulli-

sena kokonaisuutena (Liu & Hinchey 1996, Jonassen ym. 1997, Kinchin ym. 

2000, Hay & Kinchin 2008), kuten myös tässä tutkimuksessa on tehty. Kinchin 

ym. (2000) esittävätkin, että käsitekartat tulisi nähdä laadullisena tutkimusväli-

neenä, joita voidaan käyttää apuna analysoitaessa mielekästä oppimista. 

Kirjallisuudesta löytyy lukuisia esimerkkejä käsitekarttojen tutkimuskäytöstä. 

Novak (1990) sekä Novak & Gowin (1995) esittelevät erilaisia käsitekarttatutki-

muksia tuloksineen. Åhlberg (1990, 2007) on vertaillut kattavasti käsitekarttatut-

kimuksia sekä muita vastaavankaltaisilla menetelmillä tehtyjä tutkimuksia. Lisäk-

si Suomessa käsitekarttaa ovat käyttäneet tiedonhankinnassa sekä oppimisen seu-

rannassa mm. Kankkunen (1999) ja Ahoranta (2005) väitöskirjatöissään.  

Oppimisen analysointia ja käsitysten muuttumista kartoittavissa tutkimuksis-

sa on pyritty löytämään välineitä raskaan analyysiprosessin keventämiseen. 

Ritchhart ym. (2009) pyrkivät luomaan tehokkaan tavan tutkia opiskelijoiden 

ajattelun muutoksia. He vertasivat laadullisessa tutkimuksessa 239 koululaisen 

lukuvuoden alussa ja lopussa laatimia käsitekarttoja. Straussin & Corbin (1998) 

tutkimuksessa kuusi tutkijaa käytti aineistolähtöistä lähestymistapaa luokitelles-

saan käsitekartat ja niiden käsitteet neljään päävastaustyyppiin sekä neljään op-

pimisstrategiaan, joiden perusteella käsitekartat pisteytettiin.  

Amundsen ym. (2008) tutkivat 48 henkilön 5-päiväisen akateemisen työpajan 

aikana laatimien käsitekarttojen muutoksia. Tutkimuksen lopuksi 11 henkilöä 

osallistui vajaan tunnin mittaiseen haastatteluun, jonka aikana heitä pyydettiin 

tarkentamaan ajatuksiaan sekä selittämään laatimiensa käsitekarttojen välillä ta-

pahtuneita muutoksia. Tulokset osoittivat, että käsitekarttamenetelmä tarjosi vaih-

toehtoisen tavan tarkastella kurssin sisältöä. Samalla keskeisten käsitteiden väliset 

suhteet korostuivat ja kurssilla tarvittu ajattelu selkeytyi. 
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Kuvio 2. Käsitekarttojen kolme päärakennetta pinna, ketju ja verkko (Kinchin ym. 2000, 

Hay & Kinchin 2008). 

Kinchin ym. (2000) käyttivät laadullista käsitekartta-analyysia apuna kartoittaes-

saan opiskelijoiden ymmärryksen tasoa. Hay (2007) sekä Hay & Kinchin (2008) 

tutkivat opiskelijoiden oppimista vertaamalla heidän ennen ja jälkeen opintojak-

son laatimiaan käsitekarttoja, jotka luokiteltiin kolmeen tasoon: ei oppimista, 

pintaoppiminen ja syväoppiminen / mielekäs oppiminen.  

Kinchin ym. (2000) sekä Hay & Kinchin (2008) esittelivät käsitekarttojen ra-

kenteeseen perustuvan laadullisen menetelmän käsitekarttojen analysointiin. Ku-
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viossa 2 on esimerkki kolmesta erilaisesta käsitekarttarakenteesta, jotka kuvaavat 

ymmärryksen eri tasoja. A) Pinna: Säderakenne, jossa käsitteiden välillä ei ole 

linkkejä, vaan ne kaikki liittyvät suoraan pääkäsitteeseen, jolloin hierarkiassa on 

vain yksi taso. Tällaisen käsitekartan tekijällä ei ole ymmärrystä asioiden syy-

yhteyksistä. B) Ketju: Kaikki käsitteet linkittyvät vain välittömästi ylä- ja alapuo-

lella oleviin käsitteisiin. Vaikka näkemys onkin varsin yksipuolinen, edustavat 

tämän tason käsitekartat asioiden osittaista ymmärrystä. C) Verkko: Käsitekartas-

sa on eri tasoja ja käsitteiden välillä voi olla useampia linkkejä. Tämän tason 

käsitekartat voivat edustaa syvällistä asioiden ymmärrystä. Kuvion 2 käsitekartat 

on poimittu tämän tutkimuksen aineistosta. Kartoista puuttuvat lukusuunnan 

osoittavat nuolet sekä linkkisanat, sillä niitä ei ole alkuperäisissäkään kartoissa. 

Olen tarkastellut tässä tutkimuksessa käsitekarttojen rakennetta ja käyttänyt 

hyväkseni kolmeen eri rakenteeseen perustuvaa (Kinchin ym. 2000; Hay & Kin-

chin 2008) menetelmää, mutta vain alustavassa analyysissa. Menetelmän hyöty 

jäi varsin vähäiseksi, sillä käytännössä kaikki tutkimusaineiston käsitekartat edus-

tavat tyyppiä C. Tyypin A käsitekarttoja löytyi muutamia ja tyypin B karttoja 

kolme. Lopullinen tulkintani perustui käsitekarttojen sisältämän käsiteaineiston 

analyysiin fenomenografista lähestymistapaa käyttäen, sillä uskon Åhlbergin 

(1990) näkemykseen siitä, että käsitekartat ovat yhtä käyttökelpoinen menetelmä 

ajatusten ilmaisemiseen kuin kirjoitus ja siksi niitä voidaan myös lukea ja analy-

soida, kuten kirjoitusta.  

Käsitekarttojen tekeminen voi pohjautua erilaisille periaatteille tai malleille. 

Novak, Godwin & Johansen (1983) kuvaavat kolme mallia: Valmiin käsitelistan 

avulla muodostettava käsitekartta, tekstiin perustuva käsitekartta tai vapaa tyyli, 

jossa käsitekartan tekijälle ei anneta valmiina mitään ohjaavaa materiaalia.  

Tässä tutkimuksessa aineiston keruussa käytetty käsitekarttatehtävä noudattaa 

Novakin, Godwinin & Johansenin (1983) vapaata tyyliä, koska opiskelijoille on 

haluttu jättää mahdollisuus kuvata kokonaiskäsityksensä vapaasti ilman ajattelua 

ohjaavia sanoja tai listoja. Kankkunen (1999) toteaa, että mitä suuremman oppi-

kokonaisuuden käsitteiden merkitysten ymmärrystä halutaan selvittää, sitä va-

paampi tulee käsitekartan tekotavan olla. Kankkusen (1999) mukaan vapaatyyli-

set käsitekarttatehtävät parantavat uskallusta laatia karttoja tekijän omista lähtö-

kohdista käsin siinä missä käsitelistat ja muut ohjaavat materiaalit suuntaavat 

ajattelua kohti annettua malli, rajoittaen käsitekarttojen rikkautta. Myös Liu & 

Hinchey (1996) toteavat vapaatyylisten käsitekarttojen soveltuvan erityisen hyvin 

käsitteellisen muutoksen paljastamiseen, koska vapaa tehtävänanto ei rajoita käsi-

tekartan tekijän ajattelua.  
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LeMEx-tutkimusprojektissa kerättiin vuosina 2008 ja 2010 käsitekartta-

aineistoa myös valmiin käsitelistan avulla. Noiden tästä tutkimuksesta pois jätet-

tyjen vuosien käsitekartta-aineisto muodostui kuitenkin hyvin yksipuoliseksi ja 

suurin osa kartoista sisälsi vain ja ainoastaan 10 valmiiksi annettua käsitettä.  

Käytettäessä käsitekarttoja voi esille nousta huoli menetelmän luotettavuu-

desta ja pätevyydestä. Käsitekartasta on kuitenkin helppoa löytää konstruktivisti-

sesta oppimisesta kertovat piirteet, sillä pätevä arvioija näkee selkeästi, ovatko 

käytetyt käsitteet ja niitä yhdistävät väitteet päteviä, mielekkäitä sekä loogisia 

(Novak 2002). Käsitekarttamenetelmää voidaankin pitää luotettavana menetelmä-

nä oppimisen ja käsitysten muutoksen tutkimiseen (Åhlberg 1990, Wallace & 

Mintzes 1990, Novak 1990). Kinchinin ym. (2000) mukaan on selvää, että käsite-

karttatekniikka auttaa tekemään opiskelijoiden ajattelun helpommaksi tulkita. 

Hyvin tehty käsitekartta on yksiselitteinen ja sitä voidaan lukea kuten kirjoitettua 

tekstiä (Åhlberg 1990). Siten se antaa laadullisesti tarkkaa tietoa tekijänsä ajatte-

lusta. Käsitekarttojen luotettavuutta lisää se, että niiden tekeminen on kohtalaisen 

yksinkertaista ja tekniikka helppo oppia.  

Åhlberg (2007) näkee käsitekarttojen validoinnissa kaksi merkittävää vaihet-

ta. Luotettavuuden kannalta tärkeintä on selvittää, miten hyvin käsitekartta vastaa 

tekijänsä ajattelun rakenteita. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi tutkimukseen 

osallistuneet opiskelijat haastatella, eikä se ole läheskään aina mahdollista. 

Amundsenin ym. (2008) tutkimus osoittaa hyvin menetelmän soveltuvuuden pie-

nille aineistoille. Toinen tärkeä vaihe on käsitekartan vertaaminen ulkopuoliseen 

todellisuuteen sekä yleisiin uskomuksiin. 

Tämän tutkimuksen aineistona olevat käsitekartat eivät noudata täysin nova-

kilaista käsitekarttastandardia tai Åhlbergin siihen tekemiä parannuksia, vaan 

aineiston käsitekartat olivat usein vajaita etenkin linkkisanojen puuttumisen vuok-

si. Lisäksi yhdistävistä linkeistä puuttui monin paikoin lukusuunnan osoittava 

nuoli.  

Muita graafisia menetelmiä käsitteiden välisten suhteiden kuvaamiseen 

Varhaisin tunnettu käsitteiden välisiä suhteita kuvaava graafinen esitys on 200-

luvulta peräisin oleva Porfyrioksen puu, jossa käytetään hyväksi hierarkkista 

rakennetta sekä erilaisia kategorioita (Yu 2006). Åhlbergin (1990) mukaan Suo-

messa varhaisimpia suosituksia graafisten opiskelutekniikoiden käytöstä lienevät 

1970-luvulta peräisin olevat Kouluhallituksen ohjeet. Opetuksessa käytettynä 

kyseisiä teknikoita löytyy ainakin 1980-luvun oppikirjoista.  
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Nykyisin yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä graafisista käsitteiden väli-

siä suhteita kuvaavista menetelmistä on Miellekartta (Mind map). Se on Tony 

Buzanin kehittelemä ja rekisteröimä käsitekarttoja muistuttava menetelmä oppi-

misen ja ajattelun tukemiseen. Buzan (2006) antaa tarkkoja ohjeita miellekartto-

jen laatimiseen ja käyttöön. Käsitekartoista poiketen miellekarttojen käytössä 

suositaan etenkin omatekoisten kuvien käyttämistä. Hierarkia ja erilaiset katego-

riat ovat tärkeässä roolissa tarkasteltaessa miellekarttojen rakennetta. Laadittaessa 

uutta miellekarttaa täytyy aluksi valita pääkäsite tai pääkäsitteet, joihin lisätään 

sekä alemman tason että abstraktimpia eli ylemmän tason käsitteitä. Miellekar-

toissa tulee käyttää kuvia, värejä ja kokoeroja selventämään kartan solmuja sekä 

linkkejä. Lisäksi kartan on oltava selkeä ja rakenteeltaan hierarkkinen, mutta 

näiden yleisempien ohjeiden lisäksi annetaan suuri joukko pienempiä ohjeita 

miellekartan laatimiseen kuten, että rivillä ei saa olla kuin yksi sana, linkkien 

tulee olla sanojen mittaisia, keskeisten linkkien tulee olla muita paksumpia jne. 

Lisäksi ohjeistus sisältää miellekarttojen avulla opiskelun, henkisen valmistautu-

misen, sekä ohjeet esimerkiksi työtilan valmisteluun. Tarkoista säännöistä huoli-

matta miellekartta luokitellaan helposti käsitekarttaa epätarkemmaksi tai epätie-

teellisemmäksi menetelmäksi (Åhlberg 1990, Kankkunen 1999, Davies 2011). 

Åhlberg (1990) suhtautuu erittäin kriittisesti Buzanin miellekarttamenetel-

mään ja sen taustalla olevaan aivopuoliskojen erilaisuutta korostavaan teoriaan. 

Kritiikki kohdistuu kauttaaltaan koko menetelmään, mutta erityisesti siihen, että 

tieteellinen näyttö menetelmän hyödyllisyydestä puuttuu. Miellekartta voi olla 

työn luovassa vaiheessa käsitekarttaa joustavampi menetelmä omien käsitysten 

jäsentämiseen ja suunnitelmien laatimiseen, mutta käsitekartta soveltuu paremmin 

kokonaisuuden tarkkaan määrittelyyn (Meisalo ym. 2003, Davies 2011). 

O’Donnellin ym. (2002) mukaan tietämyskartta (Knowledge map) muistuttaa 

käsitekarttamenetelmää, mutta sisältää käsitteiden sijasta solmuja (node), jotka 

sisältävät ajatuksia (ideas). Myös tietämyskartta-menetelmässä linkit sisältä luku-

suunnan osoittavan nuolen, mutta merkittävänä erona käsitekarttoihin verrattuna 

on se, että käytettävissä on vain rajoitettu määrä linkkisanoja. Lisäksi osaa link-

kisanoista käytetään ainoastaan tietyssä viitekehyksessä. Linkkisanoilla on kolme 

pääkategoriaa, dynaamiset linkit (esim. vaikuttaa, johtaa), jotka ilmaisevat ajatus-

ten välisten suhteen muutosta, staattiset linkit (esim. osa, edustaa), jotka kuvaavat 

ajatusten rakenteellista suhdetta ja yksityiskohtalinkit (esim. vastaa, esimerkki), 

jotka lisäävät tietoa. Karttojen rakenteet perustuvat tietämysprototyyppeihin tai 

malleihin, joita ovat mm. ketju, rykelmä tai hierarkkinen rakenne. Tietämyskartan 

solmut voivat olla muodoltaan erilaisia ja ne voivat sisältää miellekarttojen tapaan 
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eri värejä, kuvia, symboleita sekä kaavoja. Lisäksi osa solmuista voi toimia vaik-

kapa otsikkoina ja lähdeviitteinä (Lambiotte ym. 1989).  

Lambiotten ym. (1989) mukaan käytettävissä olevien linkkisanojen määrään 

rajoittaminen on tarkoituksenmukaista, sillä näin vähennetään käyttäjien lyhytkes-

toisen muistin kuormitusta. Lisäksi ennalta määritellyt linkkisanat voivat auttaa 

kartan laatijaa löytämään tai hahmottamaan aihealueen merkityksellistä tietoa. 

Linkkikokoelma nähdään hyödylliseksi useimmissa tapauksissa, vaikka kasvatta-

jien ja tutkijoiden voikin olla vaikeaa sopia käytettävissä olevien linkkisanojen 

täsmällistä joukkoa. Lambiotte ym. (1989) esittelee kattavasti tietämyskartta-

menetelmään liittyviä tutkimuksia tuoden esille yhteyden mm. Ausubelin (1968) 

ennakkojäsentäjiin, Buzanin (1993, 2006) miellekarttoihin ja Novakin (esim. 

Novak 1990, 1993, 1998, Novak & Gowin 1995) käsitekarttoihin.  

Graphic organizers -menetelmä on kehitelty Ausubelin (1968) ennakkojäsen-

täjien pohjalta, mutta käyttää niiden lineaarisesta rakenteesta poiketen 2-ulotteista 

esitystä (Robinson & Kiewra 1993). Tarkoituksena on kuvata visuaalisesti ajatus-

ten keskinäisiä suhteita käyttämällä apuna erilaisia geometrisia kuvioita, viivoja 

sekä nuolia, jotka kuvaavat aihealueen rakenteita sekä käsitteiden välisiä riippu-

vuuksia (DiCecco & Gleason 2002). Tavoitteena on saattaa aihealueen tieto sel-

laiseen muotoon, että se on helpompaa ymmärtää ja oppia.  

Structure formation technique on 1980-luvulla Saksassa kehitetty laadullinen 

menetelmä oppimisen tutkimiseen. Olettamuksena on, että omakohtaiset käsityk-

set analysoidaan ja järjestetään uudelleen tutkijan ja tutkittavan välisessä vuoro-

puhelussa. Uudelleenjärjestely tapahtuu kaksivaiheisen prosessin kautta siten, että 

ensimmäisessä vaiheessa tehdään puolistrukturoitu haastattelu, jota seuraa käsi-

tysten graafisen rakenteen luominen ennalta sovittujen sääntöjen mukaisesti. 

Graafinen esitys on valmis, kun sekä tutkija että tutkittava hyväksyvät sen. Graa-

finen rakenne auttaa tutkittavan ajattelun ja tietorakenteiden hahmottamista, mutta 

menetelmässä on myös rajoittavia tekijöitä. Sääntöjen luominen saattaa olla han-

kalaa ja toisaalta tulkintaa varten tarvitaan muutakin tietoa kuin graafisen kuvion 

tai haastattelun kautta voidaan saada. Selkeä rajoite Structure formati-

on -menetelmässä on myös se, että siinä keskitytään tutkimaan vain kognitiivista 

sisältöä. Menetelmällä ei voida saada tietoa esimerkiksi asenteista, tunteista, mo-

tiiveista tai toiminnasta. Siksi tutkijan on käytettävä myös muita menetelmiä, 

kuten esimerkiksi avointa tai narratiivista haastattelua, saadakseen mielekästä ja 

rikasta tietoa. (Weidemann 2009.) 

Åhlberg (1990) esittelee laajasti erilaisia graafisia menetelmiä tiedon kuvaa-

miseen todeten kuitenkin samalla, ettei hänen tarkastelunsa ole kattava, sillä me-
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netelmiä on lukuisia eikä niiden nimeäminen ole yksiselitteistä. Yhteistä mene-

telmille on, että niissä kaikissa on käytetty käsitteitä ja suurimmassa osassa myös 

jonkinlaisia linkkejä. Åhlberg luokittelee menetelmät kahdella perusteella. En-

simmäinen luokittelu perustuu siihen, onko menetelmässä käytetty käsitteiden 

lisäksi piirroskuvia ja toinen siihen, millaisia käsitteiden väliset linkit ovat. Jäl-

kimmäisen luokittelun mukaan käsitekarttamenetelmä on listan luontevin. Olivat-

pa graafiset menetelmät miten erilaisia tahansa, on niissä kaikissa Åhlbergin 

(1990) mukaan pohjimmiltaan kyse siitä, että näkymätön ajattelu pyritään teke-

mään havaittavaksi. 

4.4 Aineisto ja aineiston keruu 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineistona olivat Turun ja Oulun yliopistojen lääke-

tieteellisissä tiedekunnissa vuoden 2006 syksyllä opintonsa aloittaneiden lääkä-

riopiskelijoiden laatimat käsitekartat. Tutkimukseen kutsuttiin mukaan kaikki 

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Ensimmäinen opiskelijoiden ajattelua ja 

käsityksiä kartoittava kysely toteutettiin syksyllä 2006 (lukuvuosi 1) heti koulu-

tuksen ensimmäisellä viikolla, jonka jälkeen opiskelijoiden käsitysten muuttumis-

ta seurattiin keväisin vuosina 2007 (lukuvuosi 1), 2009 (lukuvuosi 3) ja 2011 

(lukuvuosi 5) sekä koulutuksen loppuvaiheessa vuosien 2011 ja 2012 vaihteessa 

(lukuvuosi 6). Kyselyt pyrittiin toteuttamaan aina sellaisen opetustapahtuman 

jälkeen, jonne mahdollisimman suuri osa opiskelijoista osallistui. Tarpeen tullen 

kysely järjestettiin myös vaihtoehtoisena ajankohtana. Tutkimuksen aineisto ke-

rättiin käyttäen käsitekarttamenetelmää (Novak 1990, Hay & Kinchin 2008).  

Tutkimuksen kohteena oli 274 opiskelijaa, joista 151 oli Turun yliopistosta ja 

123 Oulun yliopistosta. Heiltä kerätty käsitekartta-aineisto on osa laajempaa lää-

käriopiskelijoiden oppimista ja ajattelun kehittymistä kartoittavaa LeMEx-

tutkimusaineistoa. Olen tarkastellut käsitekartta-aineistoa kokonaisuutena, mutta 

sen lisäksi olen tarkastellut yksilötasolla käsitekarttoja niiltä opiskelijoilta, jotka 

vastasivat kaikkiin viiteen kyselyyn. Tämän yksilötasolla tapahtuvan tarkastelun 

ja muutosten analyysin kohdejoukko supistui lopulta käsittämään 21 Turun yli-

opiston opiskelijaa. Arkistointivaiheessa tapahtuneen virheen vuoksi Oulun yli-

opiston vuoden 2006 käsitekarttojen koodaus ei ollut yksiselitteinen, joten oulu-

laisten opiskelijoiden käsitekartoissa tapahtuvien muutosten seuraaminen ei ollut 

mahdollista yksilötasolla. Lisäksi on todettava, että Turun vuoden 2007 aineistos-

ta oli erehdyksessä poistettu osa käsitekartoista, joten en pystynyt analysoimaan 

tuon kevään aineistoa kokonaisuudessaan.  
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Analysoidun aineiston muodostavat lääketieteen opiskelijoiden laatimat 720 

käsitekarttaa. Niistä 386 on Turun yliopiston opiskelijoiden laatimia ja 334 Oulun 

yliopiston opiskelijoiden laatimia. Tarkempi käsitekarttojen määrä tutkimuksen 

eri vaiheissa selviää taulukosta 2. 

Taulukko 2. Käsitekarttojen määrä tutkimuksen eri vaiheissa. 

Käsitekarttoja yhteensä 

(n = 720) 

Syksy 2006 

Lukuvuosi 1 

(N = 169) 

Kevät 2007 

Lukuvuosi 1 

(N = 124) 

Kevät 2009 

Lukuvuosi 3 

(N = 181) 

Kevät 2011 

Lukuvuosi 5 

(N = 117) 

Talvi 2012 

Lukuvuosi 6 

(N = 129) 

Turun yliopisto 104 65 90 59 68 

Oulun yliopisto 65 59 91 58 61 

Käsitekarttatehtävän aiheena oli ihmisen terveys ja sairaus. Kyselylomakkeen 

(Liite 2) tehtävänantona oli: ”Piirrä käsitekartta ihmisen terveyteen ja sairauteen 

liittyvistä asioista. Keskity kokonaisuuteen ja kuvaa vain mielestäsi olennaisimpia 

asioita, suhteita ja yksityiskohtia. Voit käyttää käsitekartan suunnitteluun suttupa-

peria.” Tehtävän toteuttamiselle oli varattu tilaa yksi A4-kokoinen paperi.  

Aikaa käsitekarttatehtävän tekemiseen oli muiden tutkimukseen liittyvien teh-

tävien kanssa yhteensä noin 40 minuuttia. Arvio käsitekarttatehtävään käytetystä 

ajasta on 20–25 minuuttia. Käsitekarttatehtävä oli viimeinen neljästä opiskelijoille 

annetusta tehtävästä.  

Käsitekarttatehtävä haluttiin pitää lähtökohtaisesti mahdollisimman avoime-

na, jotta opiskelijoiden omalle ajattelulle sekä tulkinnalle jäisi tilaa. Tulkinnanva-

pauden avulla käsitekarttojen sisältöön toivottiin saatavan vaihtelua, jonka arvel-

tiin tuovan esille lisätietoa opiskelijoiden käsityksistä sekä ajattelun rakenteista.  

Käsitekarttojen avulla on mahdollista tehdä käsitysten muutos näkyväksi pie-

nimpiä yksityiskohtia myöten (Hay & Kinchin 2008). Käsitekarttojen rakenne ei 

ole kuitenkaan aina samanlainen ja niiden käsitteet voivatkin olla yhteydessä 

toisiinsa eri tavoin. Tämän tutkimuksen käsitekarttojen muoto, sisältö sekä käsit-

teiden ja linkkisanojen määrä vaihtelivat huomattavasti. Vain pieni osa niistä oli 

luokiteltavissa alaluvussa 4.3 kuvatuiksi novakilaisiksi tai Åhlbergin parannel-

luiksi käsitekartoiksi, sillä linkeistä puuttui lähes aina linkkisana, sekä usein myös 

lukusuunnan osoittava nuoli. Näiden puutteiden vuoksi käsitekarttojen eri käsit-

teiden suhteet jäivät ajoittain epäselviksi, joten analyysi perustuu pitkälti tulkin-

taani. Käsitekarttojen pääkäsitteet sen sijaan oli helppoa tunnistaa, sillä ne noudat-

tivat useimmiten tehtävänantoa. Lähes poikkeuksetta tulkintaa helpotti myös pää-
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käsitteen tai -käsitteiden keskeinen sijainti ja muista käsitteistä eroava merkitse-

mistapa.  

Tarkastelin tutkimusaineiston käsitekarttoja nimettöminä, mutta yksilöllisesti 

koodattuina. Alaluvussa 4.7 tarkemmin esiteltävä aineiston koodaus mahdollistaa 

yksilötasolla tapahtuneen käsitekarttojen rakenteen ja sisällön vertailun, sekä sitä 

kautta yksittäisten opiskelijoiden ajattelun ja käsitysten muuttumisen analysoin-

nin.  

4.5 Tutkimusmenetelmien käyttö 

Olen yhdistellyt tässä tutkimuksessa erilaisia tutkimuksellisia menetelmiä. Tarkoi-

tukseni on ollut saada aikaan yksinkertainen lähestymistapa, joka mahdollistaa 

käsitekartta-aineiston luotettavan analyysin. Lähtökohtaisesti olen käyttänyt laa-

dullisen tutkimuksen menetelmiä, mutta täydentänyt niitä määrällisillä osilla. En 

kuitenkaan ole käyttänyt varsinaista metodologista triangulaatiota tutkimuksen 

luotettavuuden lisäämiseksi, vaan eri menetelmien on ollut tarkoitus täydentää 

toisiaan ja selkeyttää analyysiprosessia sekä tulosten esittämistä. 

Analysoin käsitekartta-aineiston käyttäen laadullista fenomenografista ana-

lyysia (Marton 1986, Barnard ym. 1999), jonka apuna käytin soveltaen myös 

laadullista käsitekarttojen analyysia (Kinchin ym. 2000). Fenomenografisessa 

analyysissa lähestymistapa on aineistolähtöinen (Huusko & Paloniemi 2006), 

mutta olen käyttänyt tässä tutkimuksessa teoriaohjaavan laadullisen analyysin 

(Tuomi & Sarajärvi 2009) periaatteita apuna aineiston luokittelussa.  

Käyttämäni sisällön erittely eli määrällinen analyysi koski lähinnä analyysi-

vaiheen alussa tapahtunutta erilaisten käsitteiden määrien tarkastelua. Sen avulla 

pyrin hahmottamaan eri kategorioiden osuutta kartoissa, mutta myös käsitekartto-

jen laajuutta. Määrällinen analyysi täydentää siten laadullista analyysia, tarjoa-

malla hieman tarkentavaa lisätietoa. Taulukossa 3 on esitetty esimerkinomaisesti 

yhden opiskelijan käsitekartoista koottu määrällinen yhteenveto. Analyysin ede-

tessä käytin vastaavia taulukoita apuna luokittelussa, mutta käsitteiden määrän 

merkitys ei noussut suureksi, sillä päätavoitteena oli löytää kattavasti käsitteiden 

laadulliset erot. Taulukossa 4 on esitetty saman opiskelijan käsitekartoista koottu 

yhteenveto, joka sisältää alustavan laadullisen analyysin tuloksia.  

Perinteisestä fenomenografisesta analyysista poiketen tarkastelen myöhem-

min käsitekarttoja myös yksilötasolla. Samalla kerron analyysin perusteella muo-

dostamieni kategorioiden välisistä eroavaisuuksista. Lisäksi tarkastelen muodos-
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tamiani käsitysluokkia analysoimalla niihin luokittelemieni käsitekarttojen pro-

sentuaalisia osuuksia koulutuksen eri vaiheissa. 

4.6 Aineiston analyysi 

Aloitin analyysivaiheen silmäilemällä käsitekarttoja. Silmäiltyäni aineiston läpi 

muutamaan kertaan, kirjoitin käsitekartat puhtaaksi ennen varsinaista analyysia, 

jotta aineiston käsittely olisi helpottunut. Säilytin karttojen esitysmuodon ja ra-

kenteen alkuperäisenä, enkä pyrkinyt muuntamaan niitä esimerkiksi tekstiksi tai 

taulukkomuotoon, sillä se olisi vaikeuttanut käsitteiden yhteyksien lyhyttä, mutta 

tarkkaa kuvaamista. Lisäsin kuhunkin käsitekarttaan mahdollisia huomioitani 

kartan sisällöstä ja erityispiirteistä. Puhtaaksikirjoittamisen jälkeen luin käsite-

kartta-aineiston läpi useampaan kertaan löytääkseni tutkimuksen kannalta tärkeät 

ilmaukset sekä hahmottaakseni aineiston suhteen tutkimusongelmaan. Valitsin 

analyysiyksiköiksi käsitekarttojen käsitteet, mutta päätin huomioida analyyseissa 

myös käsitteitä yhdistävät linkkisanat, nuolet sekä käsitekarttojen rakenteen. Tar-

koituksenani oli löytää aineistosta ihmisen terveyteen liittyvät käsitteet ja hahmot-

taa noiden käsitteiden tyypilliset piirteet. Jo tässä vaiheessa sain kohtalaisen hy-

vän yleiskuvan käsitekarttojen sisällöstä ja päädyin luokittelemaan käsitteet alus-

tavasti kolmeen eri ryhmään, jotka olivat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

terveys. Analyysin perusta ei ollut täysin aineistolähtöinen, vaan pikemminkin 

teoriaohjaava, sillä ryhmien luokittelun vahvisti lääketieteellisen koulutuksen 

taustalla vaikuttava biopsykososiaalisen malli terveydestä.  

Analysoitavan aineiston muodosta johtuen ei ns. merkitysyksiköiden (Huusko 

& Paloniemi 2006) etsiminen ollut tarpeen, sillä käsitekartan kaikki käsitteet ovat 

analyysin kannalta merkityksellisiä. Aloitin varsinaisen analyysin luokittelemalla 

käsitekarttojen käsitteitä valitsemiini kolmeen ryhmään. Huomasin pian, että 

ryhmäjakoa oli syytä laajentaa, joten jaoin kunkin ylätason ryhmän kahteen: vai-

kuttajiin sekä vaikutuksiin. Erotin myös käsitteet koettu terveys ja terveyden edis-

täminen omiksi kategorioikseen. Osa käsitteistä olisi voinut kuulua useampaan eri 

ryhmään, mutta sijoitin tietyn kartan jokaisen käsitteen vain yhteen ryhmään ana-

lysoimalla kyseistä käsitekarttaa. Eri käsitekartoissa samat käsitteet voivat olla 

kuitenkin eri merkityksessä, sillä esimerkiksi käsite psyykkinen sairaus voi olla 

yhdessä käsitekartassa psyykkinen vaikuttaja ja toisessa psyykkinen vaikutus. 

Huomasin luokittelua tehdessäni muutamia mielenkiintoiselta vaikuttavia kä-

sitteitä, jotka päätin ottaa erityiseen tarkasteluun. Terveyden edistäminen ja koettu 

terveys olivat niistä ainoat, joista muodostin oman kategoriansa. Muita erityiseen 
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tarkasteluun ottamiani termejä tai niiden muunnoksia olivat: toimintakyky, hyvin-

vointi ja onnellisuus, kansantalous, lääketieteelliset termit, hoitohenkilöstö 

tai -paikka sekä erilaiset taudit. En muodostanut niistä lopulta omia kategorioi-

taan, vaan ryhmittelin termit niiden sisältöä ja käsitekartan rakennetta hyväksi 

käyttäen muihin jo olemassa olleisiin kategorioihin. 

Muodostettuani alustavat ylemmän tason kategoriat, aloitin samankaltaisten 

ilmaisuiden tarkemman analyysin ja käsitteiden ryhmittelyn alimman tason kate-

gorioihin. Määrittelin alimman tason kategoriat ja niiden väliset rajat vertailemal-

la kokoamiani ryhmiä koko aineistoon. Tarkoitukseni oli löytää kriteeristö kulle-

kin kategorialle sekä selkeät erot niiden välille. Tavoitteenani oli, että kukin kate-

goria kuvaa jotain erilaista tietystä tavasta käsittää terveyteen liittyviä tekijöitä. 

Pyrin määrittelemään kategorioiden rajat sisällön mukaisesti siten, etteivät ne 

jääneet päällekkäisiksi. Jouduin muokkaamaan osaa kategorioista useampaan 

kertaan, jotta löysin jokaiselle ilmaisuille oman paikkansa, mutta lopulta kaikki 

alimman tason kategoriat tuntuivat olevan loogisessa suhteessa toisiinsa. Seuraa-

vassa vaiheessa yhdistin alakategoriat laaja-alaisemmiksi välikategorioiksi sekä 

ylemmän tason kategorioiksi kuvion 3 mukaisesti. Ylimmän tason kategorioiksi 

muodostui jo analyysivaiheen alussa huomioimani fyysiset, psyykkiset ja sosiaa-

liset tekijät. Varsinaisiksi välitason kategorioiksi jäivät lopulta fyysiset vaikuttajat, 

fyysiset vaikutukset, psyykkiset vaikuttajat, psyykkiset vaikutukset, sosiaaliset 

vaikuttajat sekä sosiaaliset vaikutukset.  
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Kuvio 3. Yhteenveto tutkimuksen väli- ja alatason kategorioista. 

Kerättyjen käsitteiden ja muodostamieni kategorioiden pohjalta loin taulukon 

kunkin vuoden osalta ylä-, väli- ja alempien tasojen kategorioista. Liitteessä 3 on 

esimerkki listauksesta, johon olen jakanut vuoden 2006 käsitteet eri kategorioihin. 

Lopullisen jaottelun perusteella kokosin kaikki ylä-, väli- ja alakategoriat sisältä-

vät yhteenvedon käsitekarttaan (Liite 4), joka voidaan nähdä yleisesityksenä 

kaikkien opiskelijoiden käsitekartoista.  

Kirjoitin analyysiprosessin aikana kustakin käsitekartasta kokoamiani tiedot 

sekä huomiot taulukoihin, joita käytin apuna käsitysluokkien muodostamisessa ja 

myöhemmin karttojen luokittelussa. Taulukkoon 3 on kerätty yhteenveto satun-

naisesti valitun turkulaisen opiskelijan käsitekarttojen termeistä. Ylimpänä taulu-
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kossa on kunkin käsitekartan pääkäsite, seuraavana käsitteiden kokonaismäärä ja 

niiden jälkeen huomioita muutamista käsitteistä sekä lopuksi käsitteiden jakautu-

minen eri välikategorioihin. 

Taulukko 3. Esimerkkiopiskelijan käsitekarttojen käsitteiden määrä eri kategorioissa.  

Opiskelija no: 6 Syksy 2006 

Lukuvuosi 1 

Kevät 2007 

Lukuvuosi 1 

Kevät 2009 

Lukuvuosi 3 

Kevät 2011 

Lukuvuosi 5 

Talvi 2012 

Lukuvuosi 6 

Pääkäsite Terveys Terveys Terveys ja 

sairaus 

Terveys ↔ 

sairaus 

Terveys ↔ 

sairaus 

Käsitteitä + pääkäsite 17 15 15 24 39 

Huom.      

Sosiaalinen termi      

Psyykkinen / Henkinen 

termi 

1    1 

Fyysinen termi 1    1 

Sosiaalinen vaikuttaja 6 6 8 5 10 

Psyykkinen vaikuttaja  4 1 2 1 2 

Fyysinen vaikuttaja 5 8 5 12 24 

Sosiaalinen vaikutus      

Psyykkinen vaikutus  5  2 4 2 

Fyysinen vaikutus 3  2 3 3 

Taulukossa 4 on koottuna lisätietoja saman esimerkkiopiskelijan käsitekartoista. 

Käytin analyysin edetessä vastaavia taulukoita selventämään käsitekartan sisällön 

analyysia sekä karttojen välistä vertailua.  

Taulukko 4. Esimerkkiopiskelijan käsitekarttojen tarkempi sisältö ja alustava analyysi. 

Opiskelija no: 6 Syksy 2006 

Lukuvuosi 1 

Kevät 2007 

Lukuvuosi 1 

Kevät 2009 

Lukuvuosi 3 

Kevät 2011 

Lukuvuosi 5 

Talvi 2012 

Lukuvuosi 6 

Fyysinen x x x x x 

Psyykkinen x x x x x 

Sosiaalinen x x x x x 

Painottunut    fyysinen  

Aliedustettu fyysinen psyykkinen psyykkinen psyykkinen psyykkinen 

Laaja     x 

Suppea      

Jäsentymätön   x  x 

Peilikuva    osittain  

Jatkumo    x x 

Koettu terveys x  x   

Edistäminen x   x x 
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Opiskelija no: 6 Syksy 2006 

Lukuvuosi 1 

Kevät 2007 

Lukuvuosi 1 

Kevät 2009 

Lukuvuosi 3 

Kevät 2011 

Lukuvuosi 5 

Talvi 2012 

Lukuvuosi 6 

Ennaltaehkäisy      

Kompetenssit 3,4,5 3 3  3,4 

Lääketiet. termejä      

Tauteja  x    

Lääkäri     x 

Muita käsitteitä      

Taulukon 4 ensimmäisen sarakkeen termien selitykset: 

– Fyysinen: Käsitekartassa on biologiseksi tai fyysiseksi luokiteltavia käsitteitä. 

– Psyykkinen: Käsitekartassa on psyykkiseksi tai henkiseksi luokiteltavia käsit-

teitä. 

– Sosiaalinen: Käsitekartassa on sosiaaliseksi luokiteltavia käsitteitä.  

– Painottunut: Minkä osa-alueen käsitteet ovat mahdollisesti hallitsevia. 

– Aliedustettu: Minkä osa-alueen käsitteitä on vähän suhteessa muihin. 

– Laaja: Käsitekartassa on yli 30 käsitettä.  

– Suppea: Käsitekartassa on alle 12 käsitettä. 

– Jäsentymätön: Käsitekartan kokonaiskuva on jäsentymätön. 

– Peilikuva: Terveys ja sairaus ovat toistensa peilikuvia tai vastakohtia. Voi olla 

merkki biolääketieteellisestä ajattelusta. 

– Jatkumo: Terveys ja sairaus ovat jatkumolla. Voi olla merkki biolääketieteel-

lisestä ajattelusta. Turun yliopiston lääketieteen koulutuksessa on pyritty 

tuomaan esille jatkumo-ajattelua, koska sen on katsottu olevan lähempänä 

biopsykososiaalista näkemystä kuin perinteinen biolääketieteellinen ajattelu. 

– Koettu terveys: Käsitekartassa on koettua terveyttä kuvaavia käsitteitä. Hoi-

dettaessa ihmistä on tärkeää huomioida subjektiivinen terveys eli se millai-

seksi, hän kokee terveytensä, sillä lääketieteellisin menetelmin tutkittavissa 

oleva eli objektiivinen terveys ei paljasta kaikkea ihmisen voinnista. 

– Ennaltaehkäisy: Käsitekartassa on ennaltaehkäisyä kuvaavia käsitteitä. 

– Edistäminen: Käsitekartassa on käsitteitä, jotka ilmentävät terveyden edistä-

mistä. 

– Lääketieteellisiä termejä: Käsitekartassa on lääketieteellisiä termejä. Kuvaa 

mahdollisesti biolääketieteellistä ajattelua. 

– Kompetenssit: Mitkä alaluvussa 2.2.3 kuvatut koulutuksen tavoitteena olevat 

ydinosaamisalueet tulevat esille. 
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– Tauteja: Käsitekartassa on tuotu esille erilaisia tauteja. Kuvaa mahdollisesti 

biolääketieteellistä tai sairauskeskeistä ajattelua. 

– Lääkäri: Käsitekartassa esiintyy lääkäri-termi. Voi antaa asiayhteydestä riip-

puen erilaisia viitteitä siitä, millainen on tekijän käsitys terveydestä. 

– Muita käsitteitä: Käsitekartassa on termejä, jotka ovat jääneet luokittelematta. 

Muodostettuani eri kategoriat kävin käsitekartat uudelleen läpi ja analysoin kus-

takin kartasta löytyviä kategorioita sekä lisäsin mukaan analyysia selventäviä 

värejä. Liitteessä 5 on mustavalkokuva esimerkkiopiskelijan kaikista viidestä 

käsitekartasta, joihin on eritelty pääkäsitteet sekä muiden käsitteiden jakautumi-

nen kolmeen yläkategoriaan: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen. Lisäksi käsite-

karttoihin on merkitty erikseen koettua terveyttä kuvaavat sekä terveyden edistä-

miseen liittyvät käsitteet. 

Voidakseni luokitella käsitekartta-aineiston lähdin muodostamaan erilaisia 

käsitysluokkia sen mukaan, miten monipuolisesti ihmisen terveyteen ja sairauteen 

liittyvät käsitteet tulivat esille opiskelijoiden käsitekartoissa. Jo ennen varsinaista 

analyysivaihetta minulla oli käsitekarttojen silmäilyyn sekä biopsykososiaaliseen 

malliin pohjautuva näkemys mahdollisista käsitysluokista. Lähempi tutustuminen 

opiskelijoiden laatimiin käsitekarttoihin muutti kuitenkin tuota näkemystä varsin 

selvästi. Alkuun ajatukseni oli sijoittaa käsitekartat viiteen eritasoiseen biopsy-

kososiaaliseen luokkaan, mutta tällainen jaottelu osoittautui toimimattomaksi, 

sillä varsin suuri osa käsitekartoista ei sisältänyt käytännössä lainkaan biopsy-

kososiaalista näkemystä terveydestä. Aineiston joukossa oli myös hyvin yksipuo-

lisia käsitekarttoja, joiden heijastelemaa käsitystä terveydestä ei ollut mahdollista 

kuvata minkään olemassa olevan mallin mukaan.  

LeMEx-kyselylomakkeen tehtävänasettelussa opiskelijoita pyydettiin kuvaa-

maan ihmisen terveyteen ja sairauteen liittyviä asioita. Sairaus ei ollut korostetusti 

esillä aineistossa, vaan käsitekarttojen pääkäsitteissä tuotiin esille lähinnä terveys-

sanaan liittyviä erilaisia muunnoksia. Myös kirjallisuudessa käytetään useimmiten 

ilmaisua käsitys terveydestä (concept of health), joten päädyin käyttämään tässä 

tutkimuksessa tuota ilmaisua kuvatessani opiskelijoiden käsityksiä ja niiden luo-

kitteluja. Sairauden määritelmä on muutenkin hieman ongelmallinen, sillä sanaa 

sairaus käytetään kuvaamaan erilaisia asioita, eikä sen käyttö ole aina yksiselit-

teistä lääketieteen alalla työskentelevienkään parissa. Suomen kieli ei ole ilmai-

suiltaan yhtä yksiselitteinen kuin englanti, jossa sairauteen liittyvät termit on hel-

pompi erottaa toisistaan, kuten disease (sairaus, häiriö), illness (tauti), sickness 

(sairaus, tauti, sairastelu) ja malady (epäkohta, tauti). Kielitoimiston sanakirjan 
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mukaan sairaus on elimistön toiminnan häiriö, joka tuottaa fyysistä, psyykkistä 

tai sosiaalista haittaa. Tauti puolestaan tarkoittaa määritettävissä olevaa sairautta.  

Kuvio 4. Käsitekarttojen luokittelussa huomioidut eri tekijät. 

Pohjana neljän lopullisen käsitysluokan muodostamiselle toimi biopsykososiaali-

nen malli terveydestä ja sen perusteella muodostamani tutkimuksen kategoriat 

sekä muut huomioni käsitekarttojen sisällöstä ja rakenteesta. Kuviossa 4 on esitet-

ty käsitekartan avulla luokittelun pohjana toimineet fyysiset, psyykkiset ja sosiaa-

liset tekijät sekä näkemykset koetusta terveydestä ja terveyden edistämisestä. 

Käsitekartan solmujen erilaiset muodot ja värit on lisätty helpottamaan kartan 

tulkintaa. 

Koetulla terveydellä (subjektiivinen terveys) tarkoitetaan henkilön omaa ar-

viota fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestään. Tällainen arvio muo-

dostuu paljolti yksilön omien kokemusten pohjalta ja peilautuu muihin ihmisiin. 

Olen ottanut koetun terveyden mukaan tarkasteluun, sillä se on paljon käytetty 

yleisen terveydentilan mittari, jonka on yksinkertaisuudestaan huolimatta todettu 

ennustavan kuolleisuutta, toimintakykyä ja terveyspalvelujen käyttöä. Joissain 

tapauksissa sen avulla on voitu ennustaa terveydentilan kehitystä jopa asiantunti-

ja-arviota paremmin. (Heidrich ym. 2002, Vuorisalmi ym. 2005.) Suomalaisten 
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koettu terveys parantui 1970-luvulta 2000-luvun vaihteeseen asti (Rahkonen ym. 

2004), mutta on pysynyt sen jälkeen lähes samalla tasolla (Kauppinen ym. 2010). 

Terveyden edistämisen otin yhdeksi tutkimuksessa tarkasteltavaksi tekijäksi, 

koska sillä on tärkeä osa koulutuksen kompetensseissa, kuten alaluvussa 2.2.3 

kerroin. Lisäksi tulevaisuudessa terveyden edistämisen merkitys tulee luultavasti 

kasvamaan lääkärin työssä entisestään.  

Muodostamani neljä käsitysluokkaa ovat suhteessa toisiinsa siten, että ylem-

mällä tasolla olevat käsitysluokat sisältävät alemmalla tasolla olevien käsitys-

luokkien kategoriat. Lähtökohtanani on ollut, että korkeammalle tasolle luokitel-

luissa käsitekartoissa opiskelijoiden käsitys terveydestä on monipuolisempi ja 

siten lähempänä koulutuksen tavoitteena olevaa biopsykososiaalista mallia ter-

veydestä. En halunnut nimetä kaikkia käsitysluokkia biopsykososiaalisiksi, sillä 

osa käsitekartoista sisältää selkeästi biolääketieteellisen näkemyksen terveydestä, 

kun muutamat puolestaan ovat hyvin yksipuolisia muistuttaen paljolti sairauskes-

keistä näkemystä. Muodostamani neljä käsitysluokkaa ja niiden määritelmät ovat 

seuraavat: 

1. Jäsentynyt biopsykososiaalinen käsitys terveydestä: Tämän luokan käsitekar-

toissa terveys tuodaan selkeästi esille kokonaisvaltaisena tilana, johon vaikut-

tavat niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin tekijät. Luokan käsitekar-

toissa näkyy kattavasti terveyden ja sairauden eri osa-alueita sekä niiden vai-

kutuksia. Koska käsitekartoissa esiintyy kattavasti käsitteitä tutkimuksen eri 

kategorioista, ovat kartat usein laajoja. Tämän luokan käsitekartoissa tuodaan 

useimmiten esille myös koettu terveys sekä terveyden edistäminen. Kuviossa 

5 on nähtävissä esimerkki tämän luokan käsitekartasta. 
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Kuvio 5. Esimerkki Jäsentynyt biopsykososiaalinen -käsitysluokan käsitekartasta. 

2. Biopsykososiaalinen käsitys terveydestä: Tämän luokan käsitekartoissa terve-

ys tuodaan esille kokonaisvaltaisena tilana, johon vaikuttavat niin fyysiset, 

psyykkiset kuin sosiaalisetkin tekijät. Luokan kartoissa näkyy terveyden ja 

sairauden eri osa-alueita sekä niiden vaikutuksia, mutta eri osa-alueiden yh-

teydet eivät ole välttämättä selkeitä. Tämän luokan käsitekartat voivat olla 

kooltaan pieniä, mutta niissä on silti huomioitu tutkimuksen eri ylätason ka-

tegoriat. Kuviossa 6 on nähtävissä esimerkki tämän luokan käsitekartasta. 
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Kuvio 6. Esimerkki Biopsykososiaalinen-käsitysluokan käsitekartasta. 

3. Biolääketieteellinen käsitys terveydestä: Näissä käsitekartoissa painottuu 

kaksi terveyteen liittyvää osa-aluetta, yleisimmin fyysinen ja psyykkinen. 

Olen sisällyttänyt tähän luokkaan käytännössä kaikki käsitekartat, joista puut-

tuu yksi ylätason osa-alue, vaikka kartat eivät olisikaan puhtaasti luokitelta-

vissa perinteiseen biolääketieteelliseen näkemykseen kuuluviksi. Sijoitin tä-

hän luokkaan myös käsitekartat, joissa korostetaan pääosin terveyden fyysisiä 

tai biologisia tekijöitä, sekä kartat, joissa fyysinen ja psyykkinen ulottuvuus 

nähdään erillisinä. Näissä käsitekartoissa ihmisen terveyteen liittyvät psyyk-

kiset ja sosiaaliset tekijät jäävät vähemmälle huomiolle tai osa niistä puuttuu 

kokonaan. Olen katsonut biolääketieteelliseen luokkaan kuuluviksi myös kä-

sitekartat, joissa terveys ja sairaus on esitetty toistensa vastakohtina. Tämän 

luokan kartat voivat olla rakenteeltaan selkeitä ja laajoja, mutta sisällöltään 

kahta ylempää luokkaa yksipuolisempia. Kuviossa 7 on esitetty esimerkki 

tämän luokan käsitekartasta. 
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Kuvio 7. Esimerkki Biolääketieteellinen-käsitysluokan käsitekartasta. 

4. Yksipuolinen käsitys terveydestä: Tässä tutkimuksessa yksipuolisiksi luokitel-

lut käsikartat ovat suppeita tai niiden käsitteet sijoittuvat pääosin vain yhteen 

terveyteen liittyvään osa-alueeseen. Useat tämän käsitysluokan kartat kuvaa-

vat sairauskeskeistä ajattelua, mutta mukana on myös muulla tavalla hyvin 

yksipuolista käsitystä kuvaavia käsitekarttoja. Kuviossa 8 on esimerkki Yksi-

puolinen käsitys terveydestä -luokan käsitekartasta. 
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Kuvio 8. Esimerkki Yksipuolinen käsitys terveydestä -luokan käsitekartasta. 

Muodostettuani käsitysluokat sijoitin kunkin käsitekartan tekemieni huomioiden 

perusteella vain yhteen käsitysluokkaan. Lopuksi tarkastelin vielä käsityksen 

muuttumista vuositasolla sekä koko aineiston että yksittäisten opiskelijoidenkin 

osalta.  

Kuviossa 9 on esitetty yhteenveto tutkimuksessa käytetyistä analyysimene-

telmistä. Prosessi etenee alkaen kuvion vasemman yläreunan tutkimuskysymyk-

sistä läpi fenomenografisen analyysin johtaen neljän käsitysluokan muodostami-

seen ja käsitekarttojen luokitteluun. Lopuksi tarkastelu siirtyy yksilötasolla tapah-

tuvaan käsitysten muutosten seurantaan ja tyypittelyyn, jonka seurauksen löytyy 

kuusi kehityskulkua siitä, miten tyypillisen lääketieteen opiskelijan käsitys ter-

veydestä muuttuu peruskoulutuksen aikana. 
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Kuvio 9. Sovellettu fenomenografinen tutkimusaineiston analyysimalli (Niikko 2003) 

täydennettynä muilla tutkimuksessa käytetyillä analyysimenetelmillä. 

Opiskelijoiden käsityksistä terveydestä ja niiden muutoksista kerron tarkemmin 

seuraavassa pääluvussa. 

4.7 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

LeMEx-tutkimukset on tehty vain vapaaehtoisille ja luottamuksellisina ilman 

henkilötietoja. Tutkimusryhmä on tiedostanut tutkimusprojektin alusta lähtien, 
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että koko peruskoulutusajan jatkuvilla vuosittaisilla kyselyillä sekä mahdollisilla 

henkilökohtaisilla keskusteluilla voi olla ei-toivottuja vaikutuksia opiskelijoiden 

suoriutumiseen. Negatiivisten vaikutusten riskin minimoimiseksi on tutkimus-

ryhmä pyrkinyt toimimaan aina eettisten periaatteiden mukaisesti. Tutkijalla on 

Mäkelän (2006) mukaan kolme perusvelvollisuutta: tuottaa luotettavaa tietoa, 

kunnioittaa tutkimukseen osallistuvien oikeuksia ja pitää yllä tieteellistä julkisuut-

ta. Tutkimuksen eettistä toteutusta ohjaavia periaatteita ovat puolestaan oikeu-

denmukaisuus, osallistumisen vapaaehtoisuus sekä kielto vahingoittaa tutkimuk-

seen osallistuvia (Kylmä ym. 2002, Mäkelä 2006). Nämä eettiset periaatteet kos-

kevat niin tutkimuksen aiheen valintaa, menetelmällisiä valintoja, analyyseja kuin 

raportointiakin (Kylmä ym. 2002). Lisäksi tutkijan tulee pohtia aineiston keruu-

seen, säilytykseen ja arkistointiin liittyviä kysymyksiä (Kylmä ym. 2002, Mäkelä 

2006). Seuraavaksi käyn läpi tutkimuseettisten periaatteiden toteutumisen tämän 

tutkimusprosessin eri vaiheissa.  

Mäkelän (2006) mukaan jokaisen tutkimukseen osallistuvan tulee antaa va-

paaehtoinen, tietoon perustuva ja kirjallinen suostumuksensa. Jotta voitiin varmis-

tua siitä, että tutkimukseen osallistuneet opiskelijat saivat riittävästi tietoa ja ym-

märsivät tutkimukseen liittyvät tekijät, laati LeMEx-tutkimusryhmä tutkimuksen 

toteutusta sekä tarkoitusta koskevan tiedotteen ja järjesti opiskelijoille tiedotusti-

laisuuden ennen tutkimuksen alkua. Lisäksi opiskelijoille kerrottiin tutkimuksen 

merkityksestä, luottamuksellisuudesta ja aineiston anonyymista käsittelystä jokai-

sen kyselytilaisuuden yhteydessä. Samalla korostettiin, ettei tutkimukseen osallis-

tumisella tai osallistumattomuudella ole minkäänlaista vaikutusta suoriutumisen 

arviointiin. Opiskelijoille annettiin mahdollisuus olla kokonaan osallistumatta 

tutkimukseen tai olla vastaamatta kyselyihin tai niiden yksittäisiin osioihin. Tut-

kimukseen osallistuneet opiskelijat myös antoivat kirjallisen suostumuksensa 

tutkimusaineiston käytölle tieteellisessä tutkimuksessa. Kysely- sekä suostumus-

lomakkeet (Liite 2) pyrittiin laatimaan ymmärrettäviksi ja riittävän selkeiksi. 

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi uskon, että opiskelijoilla oli riittävästi aikaa 

ja tietoa harkitakseen tutkimukseen osallistumista. 

Opiskelijoiden tietosuojan varmistamiseksi lomakkeet on koodattu numero–

kirjain-yhdistelmin esim. OXXC027 (O = Oulu, XX = aineiston keräysvuosi, 

C = lääketiede, 027 = opiskelijakohtainen juokseva numero). Koodi on lisätty 

kyselylomakkeen kullekin sivulle, jonka jälkeen henkilötiedot sisältänyt sivu on 

erotettu vastaussivuista.  

Tämän tutkimuksen aineistoa on käsitelty anonyymisti, mutta koodauksen 

vuoksi olen kyennyt tarkastelemaan opiskelijoita yksilötasolla ja siten analysoi-
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maan heidän käsityksessään tapahtuvia muutoksia. Koodaus on mahdollistanut 

myös sen, että olen pystynyt tarkastelemaan alkuperäisiä käsitekarttoja analyysi-

prosessin eri vaiheissa ja tarkastamaan luomiani kategorioita sekä luokkien vas-

taavuuden alkuperäiseen aineistoon.  

Kaikki tutkimuksen alkuperäiset vastauslomakkeet on kopioitu. Kustakin lo-

makkeesta säilytetään yhtä kappaletta Turun yliopiston tiloissa ja toista Oulun 

yliopiston tiloissa. Lomakkeita säilytetään lukitussa tilassa siten, että vain tietyt 

LeMEx-tutkimusryhmän jäsenet voivat päästä niihin käsiksi. Sähköisessä muo-

dossa oleva tutkimusaineisto on talletettuna salasanasuojattuna Turun yliopiston 

palvelimelle kansioon, jonne on pääsyoikeus vain tutkimusryhmän jäsenillä.  

Olen kuvannut luvussa 2 tutkimuksen lähestymistavan valintaan vaikuttanutta 

kirjallisuutta lääketieteellisen koulutuksen tutkimuksesta ja sen kehittämistarpeis-

ta. Tutkimukseni tuottaa tietoa lääkäriopiskelijoiden käsitysten muutoksista ja sitä 

kautta lääketieteellisen koulutuksen ongelmakohdista. Saatua tietoa voidaan hyö-

dyntää kehitettäessä lääketieteen koulutusta vastaamaan paremmin nyky-

yhteiskunnan vaatimuksia. 

Kylmä (2008) korostaa, että tutkijan on oltava tarvittaessa joustava tutkimus-

kysymysten suhteen ja muutettava niitä, jolleivät ne sovellu mielekkäästi tutki-

musasetelmaan. Jos tutkija pidättäytyy alkuperäisissä tutkimuskysymyksissä, 

vaikka ne eivät soveltuisikaan lopulta käytettäväksi tutkimuksessa, vaarantaa hän 

osallistujien näkökulman esille tulemisen. Olen muokannut alkuperäisiä tutki-

muskysymyksiä tutkimusprosessin kuluessa, jotta ne vastaisivat aineistosta löyty-

neitä opiskelijoiden käsityksiä. 

Olen kuvannut luvun 4 alussa tarkemmin tutkimuksen lähestymistapoja ja 

menetelmällisiä ratkaisuja. Kylmän ym. (2002) mukaan tehtyjen ratkaisujen poh-

timinen on tärkeää tutkimusetiikan näkökulmasta. Oleelliseksi kysymykseksi 

nousee, onko käytettyjen menetelmien avulla mahdollista saavuttaa tutkimuksen 

tavoitteena oleva tieto. Olen käyttänyt tässä tutkimuksessa fenomenografista lä-

hestymistapaa yhdessä laadullisen käsitekartta-analyysin kanssa. Vaikka kyseessä 

ei ole varsinainen metodologinen triangulaatio tutkimuksen luotettavuuden lisää-

miseksi, on lähestymistapa mielestäni perusteltu ja se selkeyttää niin analyysipro-

sessia kuin tulosten esittämistäkin. 

Analyysivaiheessa on riskinä, että aikaisempi tutkimustieto ohjaa tutkijan 

analyysia, sillä laadullinen aineisto saattaa esimerkiksi vaikuttaa hajanaiselta ja 

vaikeasti hahmotettavissa olevalta (Kylmä 2008). Täysin tätä tutkimusta vastaavia 

aikaisempia tutkimuksia ei ole, mutta olen pyrkinyt pitämään mieleni avoinna 

tutkimukseen osallistuneiden käsityksille ja tietoisesti sulkemaan pois aikaisem-
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mat tietoni samansuuntaisista tutkimuksista. Lisäksi varasin analyysiprosessille 

reilusti aikaa varmistaakseni osallistujien käsitysten mahdollisimman uskollisen 

tulkinnan. Aineiston analyysiprosessin olen kuvannut yksityiskohtaisesti alalu-

vussa 4.6. 

Raportoinnin eettisyys tarkoittaa avoimuutta, rehellisyyttä ja tarkkuutta tut-

kimuksen kaikkien vaiheiden kuvauksessa (Kylmä 2002). Tutkijan on kuvattava 

tutkittavaa ilmiötä osallistujien näkökulmasta niin, että kuvaus ei loukkaa heitä 

(Kylmä 2008), ja suojeltava heitä, jotta heidän yksityisyytensä ei vaarannu (Kyl-

mä 2002). Olen pyrkinyt kuvaamaan opiskelijoiden käsityksiä mahdollisimman 

rehellisesti ja raportoimaan avoimesta ja tarkasti niin tutkimusprosessin yleisen 

kulun, aineiston, metodit, tulokset kuin tekemäni ratkaisutkin. Lisäksi olen pois-

tanut raportointivaiheesta kaikki viittaukset koodaukseen estääkseni pienimmän-

kin mahdollisuuden opiskelijoiden tunnistamiseen ja yksityisyyden suojan pettä-

miseen.  
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5 Tulokset ja niiden merkitys 

5.1 Opiskelijoiden käsitys terveydestä  

Olen analysoinut tässä tutkimuksessa opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden 

syksyllä ja keväällä, kolmannen ja viidennen lukuvuoden keväällä sekä kuuden-

nen lukuvuoden talvella laatimia käsitekarttoja. Ensimmäisen lukuvuoden syksy 

(LV1, 2006) on lähtötilanne kuvastaen opiskelijoiden käsitystä terveydestä ennen 

koulutuksen alkua. Myös ensimmäisen lukuvuoden kevään (LV1, 2007) aineisto 

on kerätty ennen kliinisen opiskeluvaiheen alkua kuvaten ensimmäisen lukuvuo-

den vaikutusta opiskelijoiden käsitykseen terveydestä. Kolmannen lukuvuoden 

kevään (LV3, 2009) aineisto kuvastaa tilannetta ensimmäisen kliinisen vuoden 

opiskelun jälkeen. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä huomioida, että opiskelijat 

olivat kesällä työssä sairaalassa ennen toiseksi viimeistä aineiston keruuta viiden-

nen lukuvuoden keväällä (LV5, 2011) ja terveyskeskustyössä ennen tutkimuksen 

viimeisen käsitekartan luomista kuudennen lukuvuoden talvella (LV6, 2012). Eri 

vuosien kokonaisaineiston vertailussa tarkoitukseni ei ollut löytää eroja käsittei-

den määrissä tai käsitekarttojen laajuudessa, vaan saada kokonaiskuva kunkin 

vuoden karttojen sisällöstä ja sitä kautta hahmottaa koulutuksen eri vaiheiden 

vaikutuksia opiskelijoiden käsitykseen terveydestä. 

Kuviossa 10 on esitetty koko tutkimusaineiston perusteella kokoamani ana-

lyysi opiskelijoiden käsitysten jakautumisesta neljään alaluvussa 4.6 kuvaamaani 

käsitysluokkaan. Kunkin pylvään ylin osa kuvaa käsitysluokkaa Jäsentynyt bio-

psykososiaalinen, toisiksi ylin Biopsykososiaalinen, toiseksi alin Biolääketieteel-

linen ja alin käsitysluokkaa Yksipuolinen.  

Koulutuksen ensimmäinen vuosi näyttää hieman selkeyttäneen opiskelijoiden 

käsitystä terveydestä, sillä Jäsentynyt biopsykososiaalinen käsitys terveydes-

tä -luokan käsitekarttojen osuus nousi ja Yksipuolinen käsitys terveydestä -luokan 

osuus laski. Kliinisen vaiheen alku (LV3, 2009) näyttää puolestaan muuttaneen 

opiskelijoiden käsitystä terveydestä yksipuolisempaan suuntaan ja Yksipuolinen 

käsitys terveydestä -luokkaan luokittelemieni käsitekarttojen osuus nousi. Sairaa-

latyöskentelyn jälkeen (LV5, 2011) opiskelijoiden käsityksessä näyttää tapahtu-

neen selkeä muutos yksipuolisemman suuntaan ja Yksipuolinen käsitys tervey-

destä -luokan osuus vahvistui korkeimmalle tasolleen (18 %). Samanaikaisesti 

Jäsentynyt biopsykososiaalinen -käsitysluokan osuus laski pienimmilleen (15 %). 

Koulutuksen viimeinen vuosi näyttää vaikuttaneen opiskelijoiden käsitykseen 
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pääosin positiivisesti ja Jäsentynyt biopsykososiaalinen käsitys terveydes-

tä -luokan osuus nousi lähes korkeimmalla tasolleen (25 %). Yksipuolinen käsitys 

oli kuitenkin yhä selvästi korkeammalla tasolla (17 %) kuin esimerkiksi ensim-

mäisen lukuvuoden lopulla (6,5 %). Koulutuksen viimeisenä kesänä tapahtunut 

terveyskeskustyöskentely sekä viimeisen lukuvuoden opinnot näyttävät tämän 

tutkimuksen valossa vaikuttaneen positiivisesti opiskelijoiden käsitykseen tervey-

destä.  

 

Kuvio 10. Käsitys terveydestä koulutuksen eri vaiheissa tarkasteltaessa koko aineis-

toa. 

Tarkasteltaessa muutoksien päälinjoja voidaan todeta, että Yksipuolinen käsitys 

terveydestä -luokan käsitekarttojen määrä lisääntyi ensimmäisen lukuvuoden 

keväästä (LV1, 2007) viidennen lukuvuoden kevääseen (LV5, 2011) asti, kunnes 

koulutuksen loppuvaihe muutti hieman tuota suuntausta. Päinvastainen kehitys-

kulku tapahtui Jäsentynyt biopsykososiaalinen käsitys terveydestä –luokan osalta, 

sillä sen osuus kasvoi selvästi koulutuksen ensimmäisenä vuonna, mutta pienentyi 

koulutuksen edetessä viidennen lukuvuoden kevääseen (LV5, 2011) asti, kunnes 

kasvoi jälleen koulutuksen lopussa.  
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Taulukossa 5 on yhdistetty käsitysluokkiin Jäsentynyt biopsykososiaalinen ja 

Biopsykososiaalinen luokittelemani käsitekartat, joiden yhteismäärä kuvaa bio-

psykososiaalisen käsityksen omaavien opiskelijoiden prosenttimäärää koulutuk-

sen eri vaiheissa. Opiskelijoiden biopsykososiaalinen ajattelu näyttää olleen hui-

pussaan koulutuksen ensimmäinen lukuvuoden jälkeen (53,5 %), laskeneen 

alimmilleen sairaalatyöskentelyn jälkeen viidennen lukuvuoden (LV5, 2011) ke-

väällä (38 %) ja nousseen taas korkeammalle tasolle koulutuksen lopussa (50 %). 

Taulukko 5. Biopsykososiaalisen käsityksen omaavien opiskelijoiden osuus koko 

aineistosta koulutuksen eri vaiheissa. 

Käsitys terveydestä Syksy 2006 

Lukuvuosi 1  

(N = 169) 

Kevät 2007 

Lukuvuosi 1  

(N = 124) 

Kevät 2009 

Lukuvuosi 3  

(N = 181) 

Kevät 2011 

Lukuvuosi 5  

(N = 117) 

Talvi 2012 

Lukuvuosi 6  

(N = 129) 

 % % % % % 

Biopsykososiaalinen 46 53,5 51 38 50 

5.2 Turun lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden käsitys 

terveydestä 

Taulukossa 6 on esitetty yhteenveto Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekun-

nan opiskelijoiden käsitysten jakautumisesta eri käsitysluokkiin koulutuksen eri 

vaiheissa. Kussakin sarakkeessa on esitetty kyseiseen luokkaan luokittelemieni 

käsitekarttojen prosentuaalinen osuus vuoden käsitekarttojen kokonaismäärästä. 

Koulutuksen ensimmäinen vuosi ei näytä vaikuttaneen Turun opiskelijoiden 

käsitykseen terveydestä. Myöskään ensimmäinen kliinisen opiskelun vuosi ei 

aiheuttanut oleellista muutosta tilanteeseen (LV3, 2009). Selkeä käsityksen yksi-

puolistuminen tapahtui koulutuksen puolivälin jälkeen, sairaalatyöskentelyn alet-

tua (LV5, 2011). Jäsentynyt biopsykososiaalinen -luokkaan kuuluneiden käsite-

karttojen osuus puolittui 27 %:sta 13,5 %:iin. Biopsykososiaalinen käsitys -

luokkaan kuuluvien käsitekarttojen osuus pysyi käytännössä samana, mutta luok-

kien Biolääketieteellinen sekä Yksipuolinen osuus kasvoi selvästi. Viidennen 

lukuvuoden jälkeisen kesän (LV5, 2011) terveyskeskustyöskentelyn sekä koulu-

tuksen viimeisen puolen vuoden yhteisvaikutuksen voidaan tulkita olevan koko-

naisuutena negatiivinen, sillä vaikka Jäsentynyt biopsykososiaalinen käsitys ter-

veydestä -luokan osuus kasvoikin hieman, tapahtui merkittävin muutos Yksipuo-

linen käsitys terveydestä -luokan prosenttiosuuden kasvaessa 13,5 %:sta 22 %:iin.  
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Merkittävin huomio Turun aineiston osalta on Jäsentynyt biopsykososiaali-

nen -luokkaan kuuluvan käsityksen omaavien opiskelijoiden osuuden huomattava 

väheneminen kolmannen lukuvuoden jälkeen. Yksipuolinen käsitys terveydes-

tä -luokka puolestaan kasvatti osuuttaan tasaisesti läpi koulutuksen. Erityisen 

voimakkaasti opiskelijoiden käsitys terveydestä näyttää yksipuolistuneen koulu-

tuksen lopussa.  

Taulukko 6. Turun opiskelijoiden käsitys terveydestä koulutuksen eri vaiheissa. 

Käsitys terveydestä Syksy 2006 

Lukuvuosi 1 

(N = 104) 

Kevät 2007 

Lukuvuosi 1 

(N = 65) 

Kevät 2009 

Lukuvuosi 3 

(N = 90) 

Kevät 2011 

Lukuvuosi 5 

(N = 59) 

Talvi 2012 

Lukuvuosi 6 

(N = 68) 

 % % % % % 

Jäsentynyt biopsykososiaalinen 24 26 27 13,5 15 

Biopsykososiaalinen  32 28 30 31 28 

Biolääketieteellinen 39 40 35 42 35 

Yksipuolinen 5 6 8 13,5 22 

5.3 Oulun lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden käsitys 
terveydestä 

Taulukossa 7 on esitetty yhteenveto Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekun-

nan opiskelijoiden käsitysten jakautumisesta eri käsitysluokkiin. Kussakin sarak-

keessa on esitetty eri käsitysluokkiin luokittelemieni käsitekarttojen prosentuaali-

nen osuus kyseisen vuoden vastausten kokonaismäärästä. 

Ensimmäisen lukuvuoden vaikutus Oulun opiskelijoiden käsitykseen oli mer-

kittävä. Ennen koulutuksen alkua (LV1, syksy 2006) opiskelijoiden käsitys ter-

veydestä oli voimakkaasti biolääketieteellisesti suuntautunut (51 %) tai yksipuoli-

nen (17 %). Molempien näihin käsitysluokkiin kuuluvien käsitekarttojen osuus 

pieneni kuitenkin ensimmäisen lukuvuoden aikana 10 %. Vastaava positiivinen 

muutos näkyi etenkin käsitysluokkaan Jäsentynyt biopsykososiaalinen kuuluvien 

käsityskarttojen osuuden nousuna 9 %:sta 25 %:iin. 

Ensimmäinen kliinisen opiskelun vuosi muutti opiskelijoiden käsitystä ter-

veydestä yksipuolisempaan suuntaan. Kolmannen lukuvuoden keväällä (LV3, 

2009) Biopsykososiaalinen käsitys terveydestä -luokan osuus kasvoi hieman, 

mutta Jäsentynyt biopsykososiaalinen käsitys -luokan osuus supistui 9 %. Myös 

Biolääketieteellinen käsitys terveydestä -luokan osuus pienentyi 7 %. Yksipuoli-

nen käsitys terveydestä -luokan osuus puolestaan kasvoi 7 %:sta 20 %:iin.  
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Terveyttä koskevien käsitysten yksipuolistuminen jatkui koulutuksen edetessä 

viidennen lukuvuoden kevääseen asti (LV5, 2011) eli vaiheeseen, jossa opiskelijat 

olivat olleet jo työssä sairaalassa. Jäsentynyt biopsykososiaalinen ja Biopsy-

kososiaalinen käsitysluokkiin luokiteltujen käsitekarttojen yhteinen osuus tippui 

tuolloin vain 33 %:iin, joka on käytännössä samaa tasoa kuin ennen koulutuksen 

alkua. Biolääketieteellisen käsityksen osuus nousi korkealle 45 %:iin. Lisäksi 

Yksipuolinen käsitys terveydestä -luokkaan luokiteltujen käsitekarttojen osuus 

saavutti tuossa vaiheessa huippunsa, ollen 22 %. 

Viidennen lukuvuoden jälkeisen kesän (LV5, 2011) terveyskeskustyöskente-

lyn sekä koulutuksen viimeisen puolen vuoden yhteisvaikutus näyttää olleen Ou-

lussa positiivinen, sillä Jäsentynyt biopsykososiaalinen käsitys terveydestä  

-luokan osuus oli suurimmillaan koulutuksen lopussa (LV6, talvi 2012) saavutta-

en 36 %:n osuuden. Biolääketieteellinen käsitys terveydestä -luokan osuus oli 

puolestaan pienimmillään (31 %) ja Yksipuolinen käsitys terveydestä -luokankin 

osuus pieneni 22 %:sta 12 %:iin. 

Merkittävin havainto Oulun aineiston osalta on Jäsentynyt biopsykososiaali-

nen käsitys terveydestä -luokan osuuden selkeä kasvu opiskelijoiden valmistu-

misvaiheessa (LV6, 2012). Tätä ennen opiskelijoiden käsitys terveydestä oli yksi-

puolistunut ensimmäisen lukuvuoden keväästä (LV1, 2007) viidennen lukuvuo-

den kevääseen (LV5, 2011) asti.  

Taulukko 7. Oulun opiskelijoiden käsitys terveydestä koulutuksen eri vaiheissa. 

Käsitys terveydestä Syksy 2006 

Lukuvuosi 1 

(N = 65) 

% 

Kevät 2007 

Lukuvuosi 1 

(N = 59) 

% 

Kevät 2009 

Lukuvuosi 3 

(N = 91) 

% 

Kevät 2011 

Lukuvuosi 5 

(N = 58) 

% 

Talvi 2012 

Lukuvuosi 6 

(N = 61) 

% 

Jäsentynyt biopsykososiaalinen 9 25 16 17 36 

Biopsykososiaalinen  23 27 30 16 21 

Biolääketieteellinen 51 41 34 45 31 

Yksipuolinen 17 7 20 22 12 

5.4 Turun ja Oulun tulosten vertailu 

Turun ja Oulun aineistojen vertaaminen toisiinsa koulutuksen eri vaiheissa toi 

esille huomattavia eroja opiskelijoiden käsityksissä (Kuvio 11). Turun opiskeli-

joilla näyttää olleen huomattavasti laaja-alaisempi käsitys terveydestä ennen kou-

lutuksen alkua, mutta ensimmäisen vuoden opiskelu tasasi yliopistojen väliset 
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erot käytännössä samalle tasolle. Oulun aineiston käsitekartoissa käsitykset moni-

puolistuivat huomattavasti ensimmäisen lukuvuoden aikana, kun Turun aineiston 

analyysi osoitti puolestaan käsitysten pysyneen siellä prosentuaalisesti tarkastel-

tuna samana. 

Kolmas lukuvuosi (LV3, 2009) ja kliinisen opiskelun aloittaminen eivät näytä 

vaikuttaneen sanottavammin Turun opiskelijoiden käsitykseen terveydestä. Tulos-

ten mukaan Oulun opiskelijoiden käsityksessä tapahtui sen sijaan selkeä negatii-

vinen muutos ja käsitys terveydestä muuttui yksipuolisempaan suuntaan. Koulu-

tuksen tässä vaiheessa Turun opiskelijoiden käsitys terveydestä oli keskimäärin 

oululaisia laajempi, ja biopsykososiaalinen ajattelu näkyi selkeämmin. 

Kuvio 11. Vertailu Turun ja Oulun opiskelijoiden käsityksen muuttumisesta koulutuk-

sen eri vaiheissa. 

Tilanne sairaalatyöskentelyn jälkeen, viidennen lukuvuoden keväällä (LV5, 2011) 

oli huomattavan erilainen aikaisempaan verrattuna. Turussa opiskelevien käsitys 

yksipuolistui selvästi. Jäsentynyt biopsykososiaalinen sekä Biopsykososiaalinen 



 

105 

käsitys terveydestä -luokkia edustavien käsitekarttojen yhteenlaskettu määrä oli 

Turun aineistossa kuitenkin prosentuaalisesti Oulua suurempi, sillä käsitykset 

yksipuolistuivat myös Oulussa.  

Taulukossa 8 on esitetty Turun ja Oulun aineistojen välisiä eroja biopsy-

kososiaalisen käsityksen esiintymisessä koulutuksen eri vaiheissa. Olen laskenut 

biopsykososiaaliseen ryhmään kuuluvaksi käsitekartat luokista Jäsentynyt bio-

psykososiaalinen sekä Biopsykososiaalinen. Taulukosta 8 nähdään, miten ennen 

koulutuksen alkua Turun opiskelijoiden näkemys oli voimakkaammin biopsy-

kososiaalinen, mutta tilanne tasoittui ensimmäisen lukuvuoden lopussa. Turun 

tilanne pysyi samana vielä kliinisen opiskelun alettuakin (LV3, 2009), mutta Ou-

lussa biopsykososiaalinen käsitys vähentyi 6 % kahdessa vuodessa. Kolmannesta 

lukuvuodesta (LV3, 2009) viidennen lukuvuoden kevääseen (LV5, 2011) käsityk-

set yksipuolistuivat molemmissa ryhmissä noin 13 %. Oulussa tapahtui kuitenkin 

viimeisen kesän terveyskeskustyöskentelyn sekä koulutuksen loppuvaiheen aika-

na selkeä käänne kohti laaja-alaisempaa käsitystä terveydestä ja lopulta (LV6, 

2012) 57 % aineiston käsitekartoista edusti biopsykososiaalista käsitystä tervey-

destä. Turussa tilanne ei muuttunut koulutuksen lopussa enää sanottavammin. 

Huomion arvoista on, että Turussa biopsykososiaalinen käsitys terveydestä oli 

vahvimmillaan koulutuksen puoliväliin asti, mutta hiipui sitten saavuttaen pohja-

lukeman koulutuksen lopussa (LV6, 2012). Oulussa tilanne oli hyvin erilainen, 

sillä biopsykososiaalinen käsitys terveydestä näyttää olleen siellä heikoimmillaan 

ennen koulutuksen alkua (LV1, syksy 2006), vajosi samalle tasolle vuotta ennen 

koulutuksen loppua (LV5, 2011), mutta nousi huippuunsa koulutuksen lopussa 

(LV6, 2012).  

Taulukko 8. Turun ja Oulun aineistojen vertailu biopsykososiaalisen käsityksen osalta 

(yhdistetty luokat Jäsentynyt biopsykososiaalinen sekä Biopsykososiaalinen). 

Biopsykososiaalinen 

käsitys terveydestä 

Syksy 2006 

Lukuvuosi 1 

(N = 169) 

% 

Kevät 2007 

Lukuvuosi 1 

(N = 124) 

% 

Kevät 2009 

Lukuvuosi 3 

(N = 181) 

% 

Kevät 2011 

Lukuvuosi 5 

(N = 117) 

% 

Talvi 2012 

Lukuvuosi 6 

(N = 129) 

% 

Turun yliopisto 56 54 57 44,5 43 

Oulun yliopisto 32 52 46 33 57 
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5.5 Aikaisemman koulutuksen vaikutus käsityksen muutokseen 

Vuonna 2006 Turun yliopistosta aloitti lääketieteen opinnot 25 ns. muuntokoulu-

tettavaa, joilla oli jo ennen lääketieteen koulutuksen alkua jokin terveydenhuolto-

alan tutkinto. Lisäksi tutkimukseen osallistui muita jo aikaisemmin terveyden-

huoltoalan tutkinnon suorittaneita sekä yliopiston eri tiedekunnissa opiskelleita 

opiskelijoita. Taulukossa 9 ja kuviossa 12 on tarkasteltu aikaisemman koulutuk-

sen vaikutusta Turun yliopiston opiskelijoiden käsitykseen terveydestä. Vertailta-

vina ovat aikaisemman terveydenhuoltoalan koulutuksen omanneet, yliopiston 

muissa tiedekunnissa aikaisemmin opiskelleet sekä ylioppilaspohjalta lääketie-

teellisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat. Oulun yliopiston osalta vastaavaa 

vertailua ei voitu tehdä vuoden 2006 aineiston käsittelyssä tapahtuneiden virhei-

den vuoksi. 

Taulukon 9 ylärivillä on esitetty tutkimuksen lukuvuosi. Taulukon muilla ri-

veillä on esitetty vastanneiden määrä kunkin ryhmän osalta sekä biopsykososiaa-

lisen käsityksen omanneiden opiskelijoiden prosenttiosuus kyseisen ryhmän vas-

tausten kokonaismäärästä. Olen laskenut biopsykososiaaliseen ryhmään kuulu-

vaksi käsitekartat käsitysluokista Jäsentynyt biopsykososiaalinen sekä Biopsy-

kososiaalinen. 

Taulukko 9. Pohjakoulutuksen vaikutus Turun opiskelijoiden biopsykososiaaliseen 

käsitykseen terveydestä (yhdistetty luokat Jäsentynyt biopsykososiaalinen sekä Bio-

psykososiaalinen). 

Pohjakoulutus Syksy 2006 

Lukuvuosi 1 

(N = 56) 

Kevät 2007 

Lukuvuosi 1 

(N = 54) 

Kevät 2009 

Lukuvuosi 3 

(N = 56) 

Kevät 2011 

Lukuvuosi 5 

(N = 40) 

 Talvi 2012 

Lukuvuosi 6 

(N = 43) 

n % n % n % n % n % 

Hoitoala 13 39 12 58 15 66 8 50  8 37,5 

Yliopisto 18 56 18 58 23 48 16 25  20 45 

Ylioppilas 25 56 24 58 18 61 16 50  15 54 

Pohjakoulutus näyttää vaikuttaneen opiskelijoiden käsitykseen terveydestä, mutta 

ehkä hieman yllättävästi. Hoitoalan koulutuksen omanneilla ei ollut muita selke-

ämpää biopsykososiaalista näkemystä, varsinkaan koulutuksen alussa tai lopussa. 

Itse asiassa heidän käsityksensä terveydestä näyttää olleen muita yksipuolisempi. 

Myöskään aikaisempi opiskelu yliopistossa ei vaikuttanut positiivisesti opiskeli-

joiden käsitykseen. Monipuolisin käsitys terveydestä näyttävää olleen ylioppilas-

pohjalta lääketieteen koulutuksen aloittaneilla opiskelijoilla, joilla biopsykososi-
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aalinen käsityksen myös säilyi parhaiten koko koulutuksen ajan. Tuloksia tarkas-

teltaessa on kuitenkin syytä huomioida vastaajien pieni määrä, erityisesti hoito-

alan pohjakoulutuksen omanneiden ryhmässä.  

 

Kuvio 12. Pohjakoulutuksen vaikutus Turun opiskelijoiden biopsykososiaaliseen käsi-

tykseen terveydestä. 

5.6 Sukupuolen vaikutus käsityksen muutokseen 

Analysoidessani sukupuolten välisiä käsityseroja en erotellut Turun ja Oulun 

yliopistojen opiskelijoita toisistaan, vaan tarkastelin heitä yhtenä joukkona. Mies- 

ja naisopiskelijoiden laatimien käsitekarttojen vertaaminen toisiinsa toi esille 

selkeitä eroja siinä, miten eri sukupuolet käsittävät terveyden (Kuvio 13; Tauluk-

ko 10). Naisopiskelijoilla näyttää olleen huomattavasti laaja-alaisempi käsitys 

terveydestä ennen koulutuksen alkua, mutta sukupuolten välinen ero pieneni kou-

lutuksen edetessä. 

Kuviossa 13 on esitetty mies- ja naisopiskelijoiden käsitysten jakautuminen 

eri käsitysluokkiin koulutuksen eri vaiheissa. Kunkin pylvään ylin osa kuvaa 

käsitysluokkaan Jäsentynyt biopsykososiaalinen, toisiksi ylin Biopsykososiaali-
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nen, toiseksi alin Biolääketieteellinen ja alin käsitysluokkaan Yksipuolinen luokit-

telemieni käsitekarttojen prosentuaalista osuutta.  

 

Kuvio 13. Sukupuolen vaikutus opiskelijoiden käsityksen muutokseen. 

Ennen koulutuksen alkua (LV1, syksy 2006) 31 %:lla mies- ja 64 %:lla naisopis-

kelijoista oli jonkinasteisen biopsykososiaalisen käsityksen terveydestä, eli heidän 

käsitekarttansa kuuluivat käsitysluokkiin Jäsentynyt biopsykososiaalinen tai Bio-

psykososiaalinen. Koulutuksen ensimmäinen vuosi tasasi sukupuolten välistä eroa 

vain hieman, sillä miehillä biopsykososiaaliseksi luokiteltujen käsitekarttojen 

määrä nousi 39 %:iin, kun naisilla prosentuaalinen osuus pysyi käytännössä sa-

mana ollen 63 % (LV1, kevät 2007). Kliinisen opiskelun alettua kolmantena lu-

kuvuotena (LV3, 2009) oli kummankin sukupuolen käsitys terveydestä pysynyt 

lähes entisellä tasolla. Biopsykososiaalinen näkemys oli tuolloin miesopiskelijois-

ta 36 prosentilla naisopiskelijoista 62 prosentilla. Viidennen lukuvuoden (LV5, 

2011) käsitekartoissa, jotka on laadittu opiskelijoiden oltua edellisen kesän sairaa-

latyössä, näyttää tapahtuneen selkeä muutos aikaisempaan verrattuna. Opiskeli-
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joiden käsitys terveydestä muuttui yksipuolisemmaksi, sillä miesten käsitekartois-

ta vain 27 % on luokiteltu biopsykososiaalisiksi naisopiskelijoiden vastaavan 

luvun ollessa 47 %. Koulutuksen loppuvaihe viimeisen kesän terveyskeskustyös-

kentelyineen monipuolisti kummankin sukupuolen käsitystä terveydestä. Huo-

mionarvoista on, että sukupuolten välinen ero oli pienimmillään koulutuksen 

lopussa (LV6, 2012), jolloin miehistä 44 % ja naisista 53 % omasi biopsykososi-

aalisen käsityksen terveydestä.  

Taulukko 10. Mies- ja naisopiskelijoiden käsitys terveydestä koulutuksen eri vaiheis-

sa. 

Käsitys terveydestä Syksy 2006 

Lukuvuosi 1 

 Kevät 2007 

Lukuvuosi 1 

Kevät 2009 

Lukuvuosi 3 

Kevät 2011 

Lukuvuosi 5 

Talvi 2012 

Lukuvuosi 6 

Mies 

% 

Nainen 

% 

Mies 

% 

Nainen 

% 

Mies 

% 

Nainen 

% 

Mies 

% 

Nainen 

% 

Mies 

% 

Nainen 

% 

Jäsentynyt 

biopsykososiaalinen 

18 22  10 36 15 27 10 20 24 24 

Biopsykososiaalinen 13 42  29 27 21 35 17 27 20 29 

Biolääketieteellinen 67 32  49 34 40 31 44 47 36 31 

Yksipuolinen 2 4  12 3 24 7 29 6 20 16 

Miesopiskelijoiden biopsykososiaalista käsitystä edustavien käsitekarttojen pro-

sentuaalinen osuus oli alimmillaan viidennen lukuvuoden keväällä (LV5, 2011) ja 

korkeimmillaan koulutuksen lopussa (LV6, 2012). Yksipuolista käsitystä edusta-

vien käsitekarttojen osuudessa tapahtui miehillä selkeää kasvua koulutuksen aika-

na, sillä koulutuksen alussa (LV1, syksy 2006) niitä oli vain 2 %, ensimmäisen 

lukuvuoden keväällä (LV1, 2007) 12 %, kolmannen lukuvuoden keväällä (LV3, 

2009) 24 % ja viidennen lukuvuoden keväällä (LV5, 2011) jo 29 %. Vain koulu-

tuksen loppuvaihe muutti tätä suuntausta hieman positiivisemmaksi, sillä viimei-

sen lukuvuoden talvella (LV6, 2012) Yksipuolinen käsitys terveydestä -luokan 

käsitekarttojen osuus oli 20 %, mikä sekin on edelleen korkea. Suuri muutos ta-

pahtui myös käsitysluokan Biolääketieteellinen kohdalla, sillä siihen kuului kou-

lutuksen alussa 67 % miesten käsitekartoista, mutta koulutuksen lopussa osuus oli 

tippunut alle puoleen, ollen 31 %.  

Naisopiskelijoiden biopsykososiaalista käsitystä edustavien käsitekarttojen 

prosentuaalinen osuus pysyi käytännössä samalla, yli 60 % tasolla koulutuksen 

kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Viidennen lukuvuoden (LV5, 2011) aineisto 

paljasti merkittävän muutoksen, sillä biopsykososiaalista käsitystä edustavien 

käsitekarttojen osuus laski tuolloin pienimmilleen ollen 47 %. Koulutuksen lo-
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pussa laadituissa käsitekartoissa on nähtävissä muutos kohti monipuolisempaa 

käsitystä terveydestä, biopsykososiaalista käsitystä edustavien käsitekarttojen 

osuus nousi 53 prosenttiin (LV6, 2012). Myös naisopiskelijoiden osalta voidaan 

havaita koulutuksen edetessä tapahtuva, hyvin yksipuolista käsitystä edustavien 

Yksipuolinen käsitys terveydestä -luokkaan kuuluvien käsitekarttojen osuuden 

nousu. Muutos ei ole yhtä suuri kuin miehillä, mutta koulutuksen lopussa 16 % 

naisopiskelijoiden käsitekartoista kuului tähän luokkaan. Biolääketieteelliseksi 

luokiteltujen käsitekarttojen osuus oli naisopiskelijoilla hieman yli 30 % läpi 

koulutuksen. Poikkeuksena on kuitenkin vuosi 2011 (LV5), jolloin biolääketie-

teellisen käsityksen osuus nousi huomattavasti ollen 47 %. 

5.7 Yksilötason analyysi ja tyypittely 

Yksilötasolla tapahtuvassa analyysissa olivat mukana käsitekartat kaikilta niiltä 

Turun yliopiston opiskelijoilta, jotka osallistuivat jokaiseen viiteen kyselyyn. 

Yhteensä tällaisia opiskelijoita oli 21 ja analysoituja käsitekarttoja siten 105. Yk-

silötasolla tapahtuvan analyysin avulla olen halunnut viedä aineiston tyypittelyn 

astetta pidemmälle. Tavoitteenani on ollut löytää opiskelijoita, joiden käsitys 

terveydestä on kehittynyt samankaltaisesti eli olen halunnut tarkastella sitä, miten 

tyypillisen lääketieteen opiskelijan käsitys terveydestä muuttuu.  

Tarkoituksenani ei ollut kuvata kaikkien mahdollisten opiskelijatyyppien kir-

joa, vaan tuoda esille keskeisimmät kehityskulut ja käsitysten muutokset. Kuvaa-

mani tyypit ovat siten mahdollisimman yleisiä eivätkä sisällä yksittäisiä erikoista-

pauksia. Vertailtuani eri opiskelijoiden käsitysten muutoksia koulutuksen eri vai-

heissa päädyin kuuteen erilaiseen opiskelijatyyppiin: 

– Biopsykososiaalisuuden vaalija: Opiskelijalla jo ennen koulutuksen alkua 

ollut biopsykososiaalinen käsitys terveydestä säilyy läpi koulutuksen (ks. 

esimerkkiopiskelija Liite 5). Tämän ryhmän sisällä on havaittavissa vaihtelua 

vain sen suhteen, miten jäsentynyt opiskelijan käsitys terveydestä on koulu-

tuksen eri vaiheissa. 

– Biopsykososiaalisuuden kadottaja: Opiskelijan biopsykososiaalinen käsitys 

terveydestä muuttuu biolääketieteelliseksi ensimmäisenä tai viidentenä opis-

keluvuotena pysyen siinä koulutuksen loppuun asti. 

– Biopsykososiaalisuuden kliinisessä vaiheessa uudelleen löytäjä: Biopsy-

kososiaalinen käsitys terveydestä muuttuu biolääketieteelliseksi ensimmäisen 
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vuoden opiskelun jälkeen, mutta palaa takaisin biopsykososiaaliseksi kliini-

sen vaiheen opiskelun alettua. 

– Biopsykososiaalisuuden sairaalatyöskentelyn aikana väliaikaisesti kadottava: 

Biopsykososiaalinen käsitys terveydestä muuttuu biolääketieteelliseksi nel-

jännen lukuvuoden kesän sairaalatyöskentelyn jälkeen, mutta palaa takaisin 

biopsykososiaaliseksi koulutuksen lopussa. 

– Biolääketieteen vaalija: Opiskelijalla on biolääketieteellinen tai yksipuolinen 

käsitys terveydestä jo ennen opintojen alkua ja se säilyy läpi koulutuksen. 

– Biopsykososiaalisuuden kliinisessä vaiheessa löytäjä: Opiskelijalla on bio-

lääketieteellinen tai yksipuolinen käsitys terveydestä ennen koulutuksen al-

kua, mutta se muuttuu kliinisen vaiheen alettua biopsykososiaaliseksi. 

5.8 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Olen tarkastellut tässä pitkittäistutkimuksessa lääketieteen opiskelijoiden käsitystä 

terveydestä analysoimalla heidän tekemiään käsitekarttoja. Tavoitteenani oli sel-

vittää sekä yleisellä että yksilötasolla, oliko opiskelijoiden käsitys terveydestä 

biopsykososiaalinen ja tapahtuiko tuossa käsityksessä muutoksia koulutuksen 

aikana. Pyrin saavuttamaan tavoitteen seuraavien viiden tutkimuskysymyksen 

avulla. 

Millainen on opiskelijoiden käsitys terveydestä koulutuksen eri vaiheissa  

Opiskelijoiden käsitys terveydestä ei näytä olleen kovinkaan laaja-alainen koulu-

tuksen alkaessa. Alle puolella opiskelijoista (46 %) oli biopsykososiaaliseksi luo-

kiteltavissa oleva käsitys terveydestä, kun biolääketieteellisen käsityksen omasi 

44 % ja yksipuolisen käsityksen 10 % opiskelijoista. 

Vuoden opiskelun jälkeen laaja-alainen näkemys oli vahvimmillaan, sillä 

53,5 %:lla opiskelijoista oli jonkin tasoinen biopsykososiaalinen käsitys tervey-

destä, 40 %:lla biolääketieteellinen ja yksipuolinen vain 6,5 %:lla.  

Kolmannen lukuvuoden keväällä opiskelijoilla oli takanaan ensimmäinen 

vuosi, joka sisälsi kliinistä opiskelua. Tuolloin biopsykososiaalinen käsitys oli 

niukasti yli puolella (51 %), biolääketieteellisen 35 %:lla ja yksipuolisen 14 %:lla 

opiskelijoista.  

Viiden lukuvuoden ja sairaalassa työskentelyn jälkeen opiskelijoiden käsitys 

terveydestä oli suppea. Biopsykososiaalisen käsityksen omasi vain 38 % opiskeli-
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joista. Luku oli koko koulutusajan alhaisin. Biolääketieteellinen (44 %) ja yksi-

puolinen (18 %) käsitys puolestaan olivat vahvimmillaan tässä vaiheessa. 

Koulutuksen viimeiset vaiheet ja terveyskeskustyöskentely näyttävät vaikut-

taneen opiskelijoiden käsitykseen pääosin positiivisesti. Koulutuksen lopussa 

biopsykososiaalisen käsityksen terveydestä omasi 50 % opiskelijoista. Biolääke-

tieteellinen käsitys oli koko koulutusajan matalimmalla tasollaan (33 %). Yksi-

puolinen käsitys oli kuitenkin yllättävän korkealla tasolla (17 %). 

Miten opiskelijoiden käsitys terveydestä muuttuu koulutuksen aikana 

Ensimmäinen opiskeluvuosi selkeytti ja muutti hieman opiskelijoiden alkujaan 

voimakkaasti biolääketieteellistä käsitystä laaja-alaisempaan suuntaan. Tämä oli 

analyysieni mukaan ensimmäinen kahdesta koulutuksen aikaisesta positiivisen 

kehityksen vaiheesta.  

Ensimmäinen kliinisen opiskelun vuosi näyttää puolestaan muuttaneen opis-

kelijoiden käsitystä terveydestä yksipuolisempaan suuntaan ja Yksipuolinen käsi-

tys terveydestä -luokan osuus kasvoi yli kaksinkertaiseksi. Puolet opiskelijoista 

näki terveyden mallin edelleen biopsykososiaalisena, mutta tässä vaiheessa oli jo 

alkanut lähes koulutuksen loppuun asti kestävä käsityksen yksipuolistumisen 

vaihe.  

Opiskelijoiden käsitys terveydestä oli suppeimmillaan viiden lukuvuoden jäl-

keen. Tässä vaiheessa opiskelijoiden käsityksessä näyttää tapahtuneen selkeä 

muutos yksipuolisempaan suuntaan, sillä biopsykososiaalisen käsityksen omaavi-

en osuus laski pienimmilleen ja Yksipuolinen käsitys terveydestä -luokkaan kuu-

luvien osuus nousi korkeimmalle tasolleen.  

Viimeisenä kesänä tapahtunut terveyskeskustyöskentely ja koulutuksen vii-

meinen syksy näyttävät muuttaneen opiskelijoiden käsitystä terveydestä laaja-

alaisempaan suuntaan. Tämä positiivinen kehitys oli voimakkaampaa kuin ker-

taakaan aikaisemmin koulutuksen aikana. Biopsykososiaalisen käsityksen osuus 

nousi puolessa vuodessa 12 %. Yksipuolinen käsitys oli kuitenkin selvästi korke-

ammalla tasolla kuin esimerkiksi ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Biolääketie-

teellinen käsitys terveydestä oli puolestaan alhaisemmalla tasolla kuin kertaakaan 

aikaisemmin. 

Opiskelijoiden biopsykososiaalinen ajattelu näyttää olleen siis huipussaan 

koulutuksen ensimmäinen vuoden jälkeen, laskeneen alimmilleen sairaalatyös-

kentelyn jälkeen ja nousseen taas korkeammalle tasolle koulutuksen lopussa ter-

veyskeskusharjoittelun ja –työskentelyn jälkeen. 
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Miten pohjakoulutus ja sukupuoli vaikuttavat opiskelijoiden käsitykseen 
terveydestä 

Pohjakoulutuksella näyttää olleen jonkin verran vaikutusta opiskelijoiden käsityk-

seen terveydestä. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin syytä huomioida vastaaji-

en pieni määrä erityisesti hoitoalan pohjakoulutuksen omanneiden ryhmässä. 

Muuntokoulutukseen osallistuneilla tai muilla hoitoalan koulutuksen saaneilla ei 

ollut tämän tutkimuksen valossa muita selkeämpää biopsykososiaalista käsitystä 

terveydestä, vaan heidän käsityksensä terveydestä oli jopa muita yksipuolisempi. 

Myöskään aikaisempi opiskelu yliopistossa ei vaikuttanut positiivisesti opiskeli-

joiden käsitykseen. Monipuolisin käsitys terveydestä oli ylioppilaspohjalta lääke-

tieteen koulutuksen aloittaneilla opiskelijoilla, joilla biopsykososiaalinen käsitys 

myös säilyi parhaiten koko koulutuksen ajan.  

Mies- ja naisopiskelijoiden laatimien käsitekarttojen vertaaminen toisiinsa toi 

esille selkeitä eroja siinä, miten eri sukupuolet käsittivät terveyden. Naisopiskeli-

joilla oli selvästi laaja-alaisempi käsitys terveydestä ennen koulutuksen alkua, 

mutta koulutus tasasi sukupuolten välistä eroa.  

Koulutus vaikutti eri tavalla mies- ja naisopiskelijoiden käsitykseen tervey-

destä. Yli 2/3 miehistä omasi biolääketieteelliseksi luokitellun käsityksen tervey-

destä ennen koulutuksen alkua. Miesten käsitys terveydestä monipuolistui koulu-

tuksen kuluessa, ja koulutuksen lopussa 44 % miehistä omasi biopsykososiaalisen 

käsityksen. Naisilla muutos oli päinvastainen, sillä biopsykososiaalisen käsityk-

sen terveydestä omasi alussa yli 64 % naisista, mutta määrä supistui koulutuksen 

kuluessa 11 prosentilla. 

Miten biopsykososiaalinen käsitys terveydestä ilmenee opiskelijoilla 

koulutuksen alkaessa ja koulutuksen eri vaiheissa 

Opiskelijoilla ilmeni biopsykososiaalista käsitystä terveydestä koko koulutuksen 

ajan, mutta sen osuus vaihteli koulutuksen eri vaiheissa. Koulutuksen alkaessa oli 

46 %:lla opiskelijoista biopsykososiaaliseksi luokiteltavissa oleva käsitys tervey-

destä. Vuoden opiskelun jälkeen biopsykososiaalinen käsityksen osuus oli huipus-

saan, 53,5 prosentissa. Kolmannen lukuvuoden päättyessä biopsykososiaalisen 

näkemyksen omasi 51 % opiskelijoista. Viidennen lukuvuoden keväällä vastaava 

luku oli vain 38 %. Koulutuksen lopussa biopsykososiaalisen käsityksen tervey-

destä omasi 50 % opiskelijoista.  
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Miten opiskelijoiden biopsykososiaalinen käsitys terveydestä muuttuu 
koulutuksen kuluessa 

Koko koulutuksen ajan jatkunutta käsityksen muuttumista laaja-alaisemmaksi tai 

suppeammaksi ei ollut havaittavissa. Biopsykososiaalinen käsitys terveydestä 

näyttää olleen huipussaan ensimmäinen lukuvuoden keväällä, laskeneen alimmil-

leen viiden lukuvuoden ja sairaalatyöskentelyn jälkeen nousten taas korkeammal-

le tasolle koulutuksen loppuvaiheessa. 
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6 Pohdinta 

6.1 Käsitekartta-aineisto 

Aineiston koko ja laatu vaikuttavat tutkimuksen analyyseihin ja päätelmiin. Tä-

män tutkimuksen aineiston muodostivat Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteel-

lisissä tiedekunnissa vuoden 2006 syksyllä opintonsa aloittaneiden lääkäriopiske-

lijoiden laatimat 720 käsitekarttaa. Aineisto oli osa laajempaa lääkäriopiskelijoi-

den oppimista ja ajattelun kehittymistä kartoittavaa LeMEx-tutkimusaineistoa. 

Tarkastelin aineistoa kokonaisuutena, mutta myös yksilötasolla. Yksilötasolla 

tapahtuneeseen tarkasteluun valitsin käsitekartat kaikilta niiltä 21:ltä turkulaiselta 

opiskelijalta, jotka osallistuivat jokaiseen viiteen kyselyyn. Yksilötasolla tapahtu-

neeseen tarkasteluun valittujen opiskelijoiden määrä oli kohtuullisen pieni, osit-

tain aineiston arkistoinnissa tapahtuneiden virheiden vuoksi, mutta analyysi antoi 

silti varsin monipuolisen kuvan siitä, miten tyypillisen lääketieteen opiskelijan 

käsitys terveydestä muuttui koulutuksen aikana.  

Opiskelijoiden laatimien käsitekarttojen koko, rakenne ja sisältö vaihtelivat 

huomattavasti. Laajimmat käsitekartat täyttivät lähes koko vastauspaperin ja si-

sälsivät useita kymmeniä käsitteitä. Suppeimmat puolestaan sisälsivät vain neljä 

käsitettä. Laajoja käsitekarttoja oli useita kymmeniä, mutta hyvin suppeita vain 

muutamia. Muutamat LeMEx-kyselyyn osallistuneet opiskelijat jättivät vastaa-

matta käsitekarttatehtävään ja kaksi opiskelijaa kielsi piirtämänsä kuvan käyttä-

misen tutkimuksessa.  

Fyysiset tekijät olivat käsitekartta-aineiston yleisimpiä käsitteitä. Ihmisen ter-

veyteen vaikuttavista fyysisistä tekijöistä yleisimpiä olivat elämäntavat ja perimä. 

Ystävät ja perhe, tai niiden puute, olivat yleisimpiä terveyteen vaikuttavia sosiaa-

lisia tekijöitä. Useissa käsitekartoissa myös työllä ja työpaikalla oli merkittävä 

rooli. Elämäntilanne oli yleisin terveyteen vaikuttavien psyykkisten tekijöiden 

ryhmä. Psyykkiset vaikutukset painottuivat puolestaan paljolti sairauksiin. 

Lähes kaikissa käsitekartoissa esiintyivät jossain muodossa käsitteet geenit, 

perinnöllisyys, liikunta sekä elin- tai elämäntavat. Myös media mainittiin varsin 

yleisesti terveyteen vaikuttavana tekijänä. Useissa käsitekartoissa ei tuotu esille 

itse käsitteitä biologinen/fyysinen, psyykkinen/henkinen ja sosiaalinen, vaan lue-

teltiin termejä, jotka voidaan kategorisoida edellä mainittuihin luokkiin. On vai-

keaa sanoa aineiston perusteella, kertooko tämä siitä, etteivät opiskelijoiden käsi-
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tykset terveydestä olleet kovinkaan selkeitä, vai ohjasiko tehtävänanto heitä ajat-

telemaan terveyteen ja sairauteen liittyviä tekijöitä käytännön tasolla.  

Huomion arvoinen seikka on, että opiskelijat sekoittivat usein psyykkiset ja 

sosiaaliset tekijät sekä käsitteet. Osalla opiskelijoista näiden kahden kategorian 

käsitteet olivat sekaisin ilman näkyvää logiikkaa, mutta varsin suurella osalla 

sosiaaliset tekijät olivat osa psyykkistä terveyttä. Tämä voitaneen nähdä merkkinä 

biolääketieteellisestä ajattelusta.  

Taloudelliset tekijät eivät olleet missään vaiheessa voimakkaasti esillä opis-

kelijoiden laatimissa käsitekartoissa. Viidennen (2011) ja kuudennen lukuvuoden 

(2012) aineistoissa oli kuitenkin havaittavissa terveyteen vaikuttavien taloudellis-

ten tekijöiden lisääntymistä. Tämän voidaan ajatella olevan seurausta opintojen 

loppupuolella tehdyistä käytännön työelämän havainnoista.  

Eräs mielenkiintoinen piirre on mielestäni se, että käsitteet koettu terveys, 

ennaltaehkäisy ja hyvinvointi esiintyivät useissa varsin yksipuolisissa ja suppeissa 

tai biolääketieteellisiksi luokittelemissani käsitekartoissa. Yksipuoliseksi käsityk-

seksi luokittelemissani käsitekartoissa puolestaan korostui pääasiassa terveyteen 

liittyvät fyysiset seikat, mutta myös toimintakyky ja koettu terveys tulivat usein 

esille.  

Lääkäri-termi esiintyi aineiston käsitekartoissa harvoin. Yleisesti voidaan sa-

noa, että lääkärin vaikutus ihmisen terveyteen oli aineiston käsitekarttojen perus-

teella vähäinen. Useissa käsitekartoissa, joissa terveys ja sairaus nähtiin osittain 

erillisinä, lääkärin vaikutus kohdistui vain sairauteen eli näkemys ennaltaeh-

käisystä puuttui kokonaan.  

6.2 Lääketieteen opiskelijoiden käsitys terveydestä koulutuksen eri 
vaiheissa 

Analysoin tässä tutkimuksessa lääketieteen opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuo-

den syksyllä ja keväällä, kolmannen ja viidennen lukuvuoden keväällä sekä kuu-

dennen lukuvuoden talvella laatimia käsitekarttoja. Ensimmäisen lukuvuoden 

syksy (LV1, 2006) oli lähtötilanne, joka kuvasti opiskelijoiden käsitystä tervey-

destä ennen koulutuksen alkua. Myös ensimmäisen lukuvuoden kevään (LV1, 

2007) aineisto kerättiin ennen kliinisen opiskeluvaiheen alkua, ja se heijasteli 

ensimmäisen lukuvuoden vaikutusta opiskelijoiden käsitykseen. Kolmannen lu-

kuvuoden kevään (LV3, 2009) aineisto kertoi tilanteesta ensimmäisen kliinisen 

vuoden opiskelun jälkeen. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä huomioida, että opis-

kelijat olivat kesällä työssä sairaalassa ennen toiseksi viimeistä aineiston keruuta 
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viidennen lukuvuoden keväällä (LV5, 2011) ja terveyskeskustyössä ennen tutki-

muksen viimeisen käsitekartan luomista kuudennen lukuvuoden talvella (LV6, 

2012). Lisäksi taustamuuttujiin perustuvissa analyyseissa on huomioitava, että 

pohjakoulutuksen vaikutusta tutkittaessa jäivät ryhmäkoot pieniksi, joten niiden 

perusteella saatuja tuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina. 

Neljä käsitysluokkaa 

Muodostin aineiston perusteella neljä käsitysluokkaa siten, että ylin taso kuvasti 

monipuolisinta käsitystä terveydestä, kun alin taso puolestaan vastasi yksipuo-

lisinta käsitystä. Muodostamani neljä käsitysluokkaa olivat: 

1. Jäsentynyt biopsykososiaalinen käsitys terveydestä 

2. Biopsykososiaalinen käsitys terveydestä 

3. Biolääketieteellinen käsitys terveydestä 

4. Yksipuolinen käsitys terveydestä. 

Käsitysluokkien määrä olisi voinut olla suurempi, sillä erityisesti Biolääketieteel-

linen käsitys terveydestä -luokka sisälsi lopulta muitakin kuin puhtaasti biolääke-

tieteellistä käsitystä edustavia käsitekarttoja. Jako on kuitenkin mielestäni perus-

teltu, sillä nyt kuhunkin luokkaan jäi sisällöltään samaa tasoa edustavia karttoja. 

Suuri osa käsitekartoista edusti selkeästi biopsykososiaalista tai biolääketieteellis-

tä käsitystä terveydestä, mutta joukossa oli myös vaikeasti luokiteltavia karttoja. 

Käsitys terveydestä koulutuksen eri vaiheissa 

Koulutuksen ensimmäinen vuosi muutti hieman opiskelijoiden käsitystä tervey-

destä laaja-alaisempaan suuntaan. Koulutuksen sisältöjen perusteella vaikutuksen 

olisi voinut ajatella olevan suurempi, mutta luultavasti opintojen vaativuus ja 

tietomäärän laajuus suuntasivat opiskelijoiden kiinnostuksen muihin tärkeämmik-

si koettuihin sisältöihin. Jos vertailukohtana käytetään Järvisen (1985) tutkimusta, 

huomataan, että kehitys on ollut huomattavaa, sillä Järvisen esille tuomaa käsityk-

sen voimakasta yksipuolistumista ei ollut havaittavissa. Tältä osin voidaan todeta 

opetussuunnitelmien uudistustyöllä, opetusmenetelmien kehittämisellä ja henki-

lökunnan kouluttautumisella olleen selkeä positiivinen vaikutus opiskelijoiden 

käsitykseen.  

Kun aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena, näyttää siltä, että kliinisen vai-

heen alku muutti (LV3, 2009) opiskelijoiden käsitystä terveydestä yksipuolisem-
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paan suuntaan. Vaikka muutos oli useiden kansainvälisten tutkimusten (mm. 

Tsimtsiou ym. 2007, Newton ym. 2008, Hojat ym. 2009) suuntainen, ei pelättyä 

käsityksen voimakasta yksipuolistumista ollut havaittavissa. Pientäkin yksipuolis-

tumista voidaan pitää hieman yllättävänä, sillä Turun ja Oulun lääketieteellisessä 

koulutuksessa on pyritty määrätietoisesti ennakoimaan kliinisen vaiheen tuomia 

haasteita. Tarkasteltaessa Turun ja Oulun opiskelijoiden välisiä eroja voidaan 

havaita, että Turussa opiskelijoiden käsitys muuttui kolmannen lukuvuoden lo-

pussa aikaisempaa laaja-alaisemmaksi, ja käsityksen yksipuolistuminen koski 

Oululaisia opiskelijoita. Turussa toivotunlaisen kehityskulun voidaan nähdä ole-

van onnistuneiden opetuksellisten ratkaisuiden, esim. juonneopetuksen ja sen 

mahdollistamien varhaisten potilaskontaktien ansiota. Kehitys ei ollut Oulussa 

tässä vaiheessa toivotunlaista kliinisten oppiaineiden integraatiosta ja monialaisis-

ta teemaseminaareista huolimatta. Toteutetut toimenpiteet ovat pitkälti niin Tsimt-

sioun ym. (2007), Newtonin ym. (2008) kuin Hojatin ym. (2009) suositusten 

mukaisia, mutta he korostavat lisäksi tarvetta tunnistaa ja poistaa piilo-

opetussuunnitelman negatiivisia vaikutuksia. Tähän Oulun tai Turunkaan yliopis-

toissa ei ole ehkä huomattu kiinnittää tarpeeksi huomiota. Toinen tärkeä seikka, 

joka on voinut jäädä liian vähälle huomiolle, on positiivisten roolimallien merki-

tys kliinisen vaiheen ongelmien torjunnassa, sillä sairaalatyöskentelyn jälkeen 

(LV5, 2011) opiskelijoiden käsityksessä tapahtui selkeä muutos yksipuolisempaan 

suuntaan. On vaikea arvioida, minkä verran itse sairaalatyöskentely vaikutti nega-

tiiviseen kehitykseen, mutta myös opetussuunnitelmassa painottui tässä vaiheessa 

lääketieteelliset aineet. Tämä kolmannen lukuvuoden (2009) kevään ja viidennen 

lukuvuoden (2011) kevään välinen aika oli ainoa koulutuksen vaihe, jolloin Turun 

opiskelijoiden käsityksessä tapahtui selkeä muutos. Valitettavasti tuo muutos 

voidaan nähdä ei-toivottuna, sillä se johti käsityksen yksipuolistumiseen. Myös 

Oulun opiskelijoiden käsitys muuttui tässä koulutuksen vaiheessa entistä yksipuo-

lisempaan suuntaan.  

Koulutuksen viimeinen vuosi ja sitä edeltänyt terveyskeskustyöskentely 

muuttivat tämän tutkimuksen valossa opiskelijoiden käsitystä pääsääntöisesti 

laaja-alaisemmaksi. Turun ja Oulun opiskelijoiden käsitykset erosivat kuitenkin 

toisistaan merkittävästi koulutuksen lopussa. Tämä on mielestäni yksi tutkimuk-

sen mielenkiintoisimmista havainnoista. Mikä sai tilanteen muuttumaan käytän-

nössä päälaelleen koulutuksen viime metreillä? Turkulaisten opiskelijoiden käsi-

tys terveydestä oli ollut oululaisia laaja-alaisempi koulutuksen alusta viidennen 

lukuvuoden (2011) loppuun asti, kunnes viimeisessä kyselyssä (LV6, 2012) oulu-

laisten käsitys olikin selvästi laaja-alaisempi. Oliko terveyskeskustyöskentely 
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mahdollisesti pääsyy koulutuksen lopussa tapahtuneeseen erilaiseen kehityskul-

kuun Turun ja Oulun yliopistojen opiskelijoiden välillä? Kummassakin yliopis-

tossa tutkinnon kurssisisältö (Liite 1) oli viimeisenä lukuvuonna (LV6) varsin 

lääketiedepainotteinen. Merkittävä ero oli kuitenkin Oulussa järjestetty Yleislää-

käri ja kansanterveystiede -opintojakso (9,5 op), jossa yhdistyivät varsin moni-

puolisesti erilaiset sisällöt, kuten väestön terveydentila ja siihen vaikuttavat teki-

jät, kokonaisuuksien ymmärtäminen ja hallinta, terveyden edistämien, tiimityö 

sekä epävarmuuden ja muutoksen sieto. Lisäksi opintojakson toteutus oli pyritty 

tekemään monipuoliseksi yhdistelemällä koordinoidusti luentoja, ryhmätöitä, 

seminaari-työpajoja, teemapäiviä, konferensseja sekä käytännön terveyskes-

kusharjoittelua. Oliko tämä opintojakso ratkaiseva tekijä oululaisten laaja-

alaisemman käsityksen taustalla? Voisiko olla niin, että koulutuksen lopussa olisi 

hyvä olla mahdollisimman monipuolinen kurssitarjonta, eikä huomiota pitäisi 

kiinnittää liikaa lääketieteellisiin aineisiin. Voisiko olla jopa niin, että opiskelijat 

ovat koulutuksen lopussa valmiimpia sisäistämään myös humaanimpia arvoja? 

Ainakin voidaan todeta, että Oulussa tehtiin tämän tutkimuksen valossa oikeita 

asioita viimeisen lukuvuoden aikana. 

Aikaisemman koulutuksen ja sukupuolen vaikutus 

Pohjakoulutus näytti vaikuttaneen siihen, millainen opiskelijoiden käsitys tervey-

destä oli. Tässä vertailussa tulosten luotettavuuteen vaikutti kuitenkin vastaajien 

pieni määrä, sillä tarkasteltavina olivat vain Turun yliopiston opiskelijat. Aikai-

semman hoitoalan koulutuksen omanneilla ei ollut tämän tutkimuksen valossa 

muita monipuolisempaa käsitystä terveydestä, vaan heidän käsityksensä tervey-

destä näytti olleen jopa muita yksipuolisempi. Tätä tulosta voidaan pitää yllättä-

vänä, sillä hoitoalan koulutuksissa korostetaan biopsykososiaalista mallia lähellä 

olevaa holistista ajattelua. On mahdotonta sanoa, miksi aikaisemman terveyden-

huoltoalan koulutuksen omanneilla ja yliopiston muissa tiedekunnissa opiskelleil-

la oli yksipuolisempi käsitys terveydestä, mutta koulutuksen alussa monipuolisin 

käsitys terveydestä näytti olleen ylioppilaspohjalta lääketieteen koulutuksen aloit-

taneilla opiskelijoilla, joilla tuo käsitys myös säilyi parhaiten koko koulutuksen 

ajan. Tämä tulos vie pohjaa olettamukselta, että muuntokoulutuksen avulla voi-

daan saada laaja-alaisemmin ajattelevia lääkäreitä. 

Mies- ja naisopiskelijoilla oli hyvin erilainen käsitys terveydestä, mutta kou-

lutus tasasi tuota eroa. Suurin osa miehistä omasi biolääketieteelliseksi luokitellun 

käsityksen terveydestä ennen koulutuksen alkua, mutta tuo käsitys monipuolistui 
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koulutuksen loppua kohden. Naisopiskelijoilla muutos oli päinvastainen, sillä 

heistä suurin osa omasi biopsykososiaalisen käsityksen terveydestä koulutuksen 

alussa, mutta tuo määrä laski selvästi koulutuksen loppua kohden. Tapahtuneet 

muutokset olivat pitkälti samansuuntaisia aikaisemmin julkaistujen tutkimusten 

kanssa.  

Yksilötason tarkastelu 

Analysoin opiskelijoiden käsityksissä tapahtuneita muutoksia myös yksilötasolla. 

Tarkoituksenani oli löytää opiskelijoita, joiden käsitys terveydestä kehittyi sa-

mankaltaisesti eli halusin tarkastella sitä, miten tyypillisen lääketieteen opiskeli-

jan käsitys muuttui. Muodostin kuusi erilaista opiskelijatyyppiä Turun opiskeli-

joiden käsitekarttojen perusteella, sillä Oulun aineisto ei mahdollistanut seurantaa 

yksittäisten opiskelijoiden tasolla.  

1. Opiskelijalla jo ennen koulutuksen alkua ollut biopsykososiaalinen käsitys 

terveydestä säilyi läpi koulutuksen. Tämä voidaan nähdä ihannetapauksena, 

jossa koulutuksella ei ole pelättyä negatiivista vaikutusta opiskelijan laaja-

alaiseen käsitykseen. 

2. Opiskelijan biopsykososiaalinen käsitys terveydestä muuttui biolääketieteelli-

seksi ensimmäisenä tai viidentenä opiskeluvuotena. Tämä voidaan nähdä 

useisiin kansainvälisiin tutkimuksiin (Branch 2000, Coulehan & Williams 

2001, Tsimtsiou ym. 2007, Woloschuk ym. 2004) verrattavana kehityskulku-

na, jossa avarakatseisesta opiskelijasta tulee koulutuksen vaikutuksesta lääkä-

rikeskeisempi. 

3. Opiskelijan biopsykososiaalinen käsitys terveydestä muuttui biolääketieteelli-

seksi ensimmäisen vuoden opiskelun jälkeen, mutta palasi takaisin biopsy-

kososiaaliseksi kliinisen vaiheen alettua. Tämä ei ole tyypillinen kehityskulku 

kansainvälisten tutkimusten mukaan. Yleensä kliinisen vaiheen alku on ollut 

opiskelijoille haastavaa aikaa ja ajattelussa tapahtuneet muutokset ovat olleet 

lähinnä negatiivisia. Tämä on laaja-alaisempaan käsitykseen kääntyvä kehi-

tyskulku, jonka taustatekijänä voidaan nähdä mm. Turun lääketieteellisessä 

tiedekunnassa käytetty juonneopetuksen malli. 

4. Opiskelijan biopsykososiaalinen käsitys terveydestä muuttui biolääketieteelli-

seksi sairaalatyöskentelyn jälkeen, mutta palasi takaisin biopsykososiaaliseksi 

koulutuksen lopussa. Vaikka tutkimuksen opiskelijatyypit muodostettiin Tu-

run aineiston perusteella, oli tämä kehityskulku kokonaisaineiston perusteella 
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tyypillinen myös Oulun yliopistossa. Todennäköisenä syynä koulutuksen lo-

pussa tapahtuvaan muutokseen on terveyskeskustyö, joka on auttanut opiske-

lijoita näkemään ihmisen terveyteen vaikuttavat tekijät laajemmassa mitta-

kaavassa.  

5. Opiskelijan biolääketieteellinen tai yksipuolinen käsitys terveydestä säilyi 

läpi koulutuksen. Tämä voidaan nähdä koulutuksen tarjoajien kannalta haas-

teellisena opiskelijaryhmänä, sillä heidän käsityksensä terveydestä on yksi-

puolinen jo ennen koulutuksen alkua, eikä koulutus pysty muuttamaan sitä. 

Tutkimuksen avulla ei selvinnyt, miten suuri tämä opiskelijaryhmä oli, mutta 

on hyvä tiedostaa, että osa opiskelijoista on, ja pysyy, tiukasti perinteisen bio-

lääketieteellisen mallin takana. 

6. Opiskelijalla oli biolääketieteellinen tai yksipuolinen käsitys terveydestä 

ennen koulutuksen alkua, mutta se muuttui kliinisen vaiheen alettua biopsy-

kososiaaliseksi. Tämä kehityskulku on verrattavissa opiskelijatyypin 3 tilan-

teeseen, jossa positiivisen kehityksen taustalla voidaan nähdä koulutuksen 

onnistunut suunnittelu ja toteutus. 

Muutamien opiskelijoiden käsitekartoissa oli havaittavissa yksinkertaistumista 

opintojen edetessä. Joissain tapauksissa kyseessä näytti olevan ajatusten selkey-

tyminen ja samalla turhien yksityiskohtien karsiutuminen pois siten, että biopsy-

kososiaalinen näkemys oli yhä selvästi havaittavissa. Huolestuttavaa oli sen sijaan 

eräiden opiskelijoiden kartoissa ilmennyt käsitteiden kokonaismäärän vähenemi-

nen ja samanaikainen yksityiskohtaisten käsitteiden lisääntyminen. Näytti siltä, 

ettei kyseessä ollut pelkästään motivaation laskusta johtuva muutos, vaan opiske-

lijoiden kokonaisvaltainen näkemys terveydestä oli hämärtynyt. 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja tutkimusmenetelmien tarkastelu 

Tämän tutkimuksen luotettavuus liittyy läheisesti alaluvussa 4.7 kuvaamiini tut-

kimuksen eettisiin periaatteisiin (Kylmä ym. 2002, Morse ym. 2008). Yleisesti 

voidaan sanoa, että laadullisen tutkimuksen luotettavuus perustuu käytettyjen 

menetelmien ja tehtyjen mittausten tai analyysien luotettavuuteen (Morse ym. 

2008). Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimuksen eri vaiheet eivät 

aina erotu selvästi toisistaan ja siksi luotettavuuden arviointi koskee koko tutki-

musprosessia (Tynjälä 1991, Eskola & Suoranta 1998, Morse ym. 2008).  

Vaikka tutkimusmenetelmät valitaan yleensä pääasiassa tutkimuksen tarkoi-

tuksen ja kontekstin mukaan, on myös luotettavuus sekä laatu otettava huomioon 
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menetelmiä valittaessa. Olen käyttänyt tässä LeMEx-osatutkimuksessa laadullisia 

menetelmiä, joiden osalta luotettavuuskriteereitä ei ole nähty aina yhtä yksiselit-

teisinä kuin määrällisessä tutkimuksessa (Mäkelä 1990, Tynjälä 1991, Nieminen 

1997). 

Tutkimuksen luotettavuutta mitattaessa käytetään usein termejä validiteetti, 

reliabiliteetti ja triangulaatio, jotka on alun perin kehitetty määrällistä tutkimusta 

varten. Määrällisen tutkimuksen luotettavuuskäsitteet perustuvat objektiiviseen 

käsitykseen yhdestä totuudesta, mutta laadullisessa tutkimuksessa totuuksia voi 

olla useita, sillä tutkimus paljastaa vain tietyn näkökulman ilmiöstä (Tynjälä 

1991). Määrällisen tutkimuksen periaatteet soveltuvat kuitenkin käytettäväksi 

myös laadullisessa tutkimuksessa, jos huomioidaan tutkimuksen ominaispiirteet 

(Mäkelä 1990, Bush 2007, Cohen ym. 2007).  

Bush (2007) suhtautuu varauksella sanojen reliabiliteetti ja validiteetti käyt-

töön laadullisessa tutkimuksessa. Luotettavuuden kannalta keskeisiä ja laadulli-

sessa tutkimuksessa usein käytettyjä määritelmiä ovat uskottavuus (credibility), 

siirrettävyys (transferability), varmuus (dependability) sekä vahvistettavuus (con-

firmability) (Guba 1981, Tynjälä 1991, Krefting 1991). 

Määrällisen tutkimuksen yhteydessä käytettävällä sisäisellä validiteetilla tar-

koitetaan sitä, miten hyvin tutkijan löydökset kartoittavat kyseessä olevaa ilmiötä, 

sitä miten tarkka tulkinta on ja miten hyvin tutkijan tuottamat mallit tutkittavien 

todellisuuksista vastaavat alkuperäisiä malleja (Tynjälä 1991, Bush 2007, Cohen 

ym. 2007). Sisäisen validiteetin sijaan laadullisessa tutkimuksessa puhutaan us-

kottavuudesta, joka perustuu aineiston totuudenmukaisuuteen ja siihen miten 

tehdyt tulkinnat vastaavat tutkittavien käsityksiä (Guba 1981, Krefting 1991, 

Morse ym. 2008). Uskottavuuden voidaankin nähdä olevan tutkimuksen luotetta-

vuuden tärkein kriteeri (Krefting 1991). Tutkimuksen uskottavuuden varmistami-

seksi tutkijan on jatkuvasti tarkkailtava itseään säilyttääkseen neutraalin tutki-

musotteen ja välttyäkseen oman persoonan sekä ennakko-odotusten vaikutukselta 

tutkimuksen tuloksiin (Tynjälä 1991). Tämän tutkimuksen uskottavuus riippuu 

pitkälti siitä, miten opiskelijat ovat osanneet ilmaista käsitekartoissa käsityksiään 

terveydestä sekä siitä, miten tutkijana olen pystynyt tulkitsemaan laadittuja käsi-

tekarttoja ja kuvaamaan sitä kautta opiskelijoiden käsityksiä.  

Cohenin (2007) mukaan kyselylomakkeen luotettavuutta voidaan tarkastella 

kahdesta näkökulmasta:  
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1. Täytetäänkö lomake tarkasti, rehellisesti ja oikein.  

2. Olisivatko tutkimuksesta poisjääneet vastanneet samoin kuin kyselyyn osal-

listuneet. 

On vaikeaa tietää, miten kattavasti lääketieteen opiskelijat osaavat ilmaista käsi-

tyksensä terveydestä ja miten hyvin he ovat kyenneet tuomaan sen esille laatimis-

saan käsitekartoissa. Näkemykseni mukaan tämän tutkimuksen suurimmaksi epä-

varmuustekijäksi luotettavuuden kannalta muodostui se, miten hyvin opiskelijat 

sitoutuivat tehtävään. Jos vastaajat eivät olleet riittävän motivoituneita, eivät käsi-

tekartat voi kuvastaa tarkasti heidän käsitystään terveydestä. Kyselyyn osallistu-

minen oli opiskelijoille vapaaehtoista, joten voitaneen ajatella, että suurin osa 

heistä pyrki vastaamaan tehtäviin kykyjensä mukaisesti. LeMEx-tutkimusryhmä 

ei pyrkinyt kartoittamaan syytä siihen, miksi osa opiskelijoista ei osallistunut 

kaikkiin kyselykertoihin. Jos syynä poisjääntiin oli pääsääntöisesti huono sitou-

tuminen kyselyyn, olisivat poisjääneiden laatimat käsitekartat olleet luultavasti 

laadultaan heikkoja ja sisällöltään suppeita.  

Niemisen (1997) mukaan liian lyhyet tekstit tai muuten niukka aineisto sopi-

vat huonosti laadulliseen tutkimukseen ja sen vuoksi analysoitavaksi tulee valita 

vain kyllin rikas sekä monimuotoinen aineisto. Aineiston sisältö ei saa kuitenkaan 

vaikuttaa valintaan. Analysoin tässä tutkimuksessa kaikki käsitekartat niiltä opis-

kelijoilta, jotka antoivat luvan aineiston käyttöön. Tämä vaikutti tuloksiin, sillä 

kaikkein suppeimmat käsitekartat olivat sisällöltään sellaisia, että luokittelin ne 

pääsääntöisesti Yksipuolinen käsitys terveydestä -luokkaan. Joidenkin käsitekart-

tojen kohdalla heräsi epäilys, ettei kartan laatija ollut paneutunut tehtävään ko-

vinkaan syvällisesti, mutta ilman haastatteluja asian varmistaminen ei ollut mah-

dollista.  

Tutkimuksen kyselylomake (Liite 2) ei ollut pitkä, mutta sen täyttäminen vaa-

ti asioiden syvällistä pohtimista. Kyselylomakkeiden kommenttiosuuksista ei 

löytynyt paljoakaan viitteitä opiskelijoiden huonosta motivaatiosta. Poikkeuksen 

muodosti viidennen lukuvuoden kevään (2011) lomakkeet, joissa useat oululaiset 

opiskelijat nostivat esille yleisen väsymyksen tarkentamatta kuitenkaan sen syitä. 

Muutamissa vastauslomakkeissa tuotiin esille myös närkästys julkaistua LeMEx-

tutkimusta kohtaan, jonka mukaan osa lääkäriopiskelijoista saattaa kyynistyä 

koulutuksen edetessä (Levy 2011). Voisivatko nämä olla syynä tuona vuonna 

tapahtuneeseen vastausten tason laskuun ja suppeampiin käsitysluokkiin luokitte-

lemieni käsitekarttojen määrän suhteelliseen kasvuun. Voisiko olla jopa niin, että 

ne opiskelijat, joilla ei ollut aivan selkeää käsitystä aiheesta, eivät jaksaneet poh-
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tia ja yrittää, jolloin Biopsykososiaalinen käsitys terveydestä -luokan käsityskart-

tojen määrä jäi alhaiseksi, mutta Jäsentynyt biopsykososiaalinen käsitys -luokassa 

ei tapahtunut suurta katoa. On toki mahdollista, että sairaalatyöskentelyn vaiku-

tuksesta (LV5, kevät 2011) biolääketieteellinen ajattelu voimistui, mutta terveys-

keskustyöskentely toi sosiaalisen sekä psyykkisen aspektin voimakkaammin esiin 

(LV6, talvi 2012).  

Vastausten laatuun saattoi vaikuttaa myös se, että pieni osa opiskelijoista piti 

käsitekarttatehtävää vaikeana ja muutamien mukaan aikaa vastaamiseen oli liian 

vähän. Åhlberg (2007) esittää vastaavan tilanteen kartoittamiseksi käsitekarttojen 

validointiin vaihetta, jossa pyritään selvittämään, kuinka hyvin käsitekartta vastaa 

tekijänsä ajattelun rakenteita. Tällainen varmistaminen on toteutettavissa vain 

haastattelemalla tutkimuksen osallistujat, eikä se ole läheskään aina mahdollista. 

Myöskään tässä tutkimuksessa ei katsottu mahdolliseksi haastatella opiskelijoita, 

sillä haastattelut olisi täytynyt tehdä aina hyvin pian käsitekartan laatimisen jäl-

keen, eikä tutkimusryhmällä ollut resursseja niin aikaa vievään tehtävään. Vaara-

na olisi ollut myös se, että opiskelijoiden sitoutuminen tutkimukseen heikkenee 

tai heidän vastauksensa tuleviin kyselyihin muuttuvat haastatteluiden myötä (Tyn-

jälä 1991, Cohen ym. 2007).  

Käsitekarttojen analysointi on verrattavissa kirjoitetun tekstin analyysiin, 

mutta huonosti laadittu käsitekartta tekee analyysitehtävästä haasteellisen ja lisää 

väärien tulkintojen riskiä. Tässä tutkimuksessa oli havaittavissa, että tietyt käsit-

teet muodostuivat tulkinnan kannalta ongelmallisiksi, jollei kartan rakenne mah-

dollistanut yksiselitteistä tulkintaa. Esimerkiksi käsite elämäntavat voidaan luoki-

tella fyysiseksi vaikuttajaksi, mutta joissain tapauksissa sijoitin sen sosiaalisten 

vaikuttajien luokkaan. Myös käsitteet perimä ja geenit voidaan luokitella viiteke-

hyksensä mukaisesti fyysiseksi vaikuttajaksi, vaikka toisessa yhteydestä niiden 

voidaan nähdä kuuluvan psyykkisten vaikuttajien luokkaan. 

Käsitekarttojen analyysissa tulee vastaan samanlaisia ongelmatilanteita kuin 

käsin kirjoitetun tekstin analyysissakin. Käsitekarttoja puhtaaksikirjoittaessani 

säilytin niiden esitysmuodon ja rakenteen alkuperäisenä enkä muuntanut niitä 

esimerkiksi taulukoksi tai tekstimuotoon, jotta tulkinnan luotettavuus olisi pysy-

nyt mahdollisimman hyvänä. Epäselvä käsiala aiheutti tulkintaongelmia muuta-

mien käsitekarttojen kohdalla, mutta kyseisissä tapauksissa mahdolliset virhetul-

kinnat eivät vaikuttaneet käsitekarttojen luokitteluun. 

Pohdittaessa laadullisen tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä tai sovelletta-

vuutta eri ihmisjoukkoihin tai erilaisiin tapauksiin ja tilanteisiin puhutaan ulkoisen 

validiteetin sijasta toistettavuudesta, sovellettavuudesta tai siirrettävyydestä (Gu-
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ba 1981, Krefting 1991, Tynjälä 1991, Cohen ym. 2007). Tutkimuksen siirrettä-

vyydellä tarkoitetaan tulosten siirrettävyyttä tutkimusasetelmasta toiseen, jolloin 

ratkaisevaksi muodostuu se, kuinka hyvin tutkimusasetelmat vastaavat toisiaan 

(Tynjälä 1991). Siirrettävyys ei ole kriittinen tekijä laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuuden kannalta, koska jokainen tutkimusasetelma on lähtökohdiltaan ainut-

laatuinen ja tutkijan tarkoitus on kuvata tiettyä ilmiötä tai kokemusta useiden 

todellisuuksien joukosta (Krefting 1991). Tämän vuoksi myöskään tulosten ei 

tarvitse pysyä samoina. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta edellytetään tutki-

muksen ja aineiston kattavaa kuvausta, jonka avulla lukija voi päätellä, kuinka 

hyvin tulokset ovat sovellettavissa muihin tutkimuskohteisiin (Mäkelä 1990, Tyn-

jälä 1991). Jotta tämän tutkimuksen siirrettävyys toteutuisi mahdollisimman hy-

vin, olen kuvannut luvussa 4 kattavasti tutkimuksen aineiston, tutkimusmenetel-

mien käytön ja aineiston analyysin. Vaikka tämän tutkimuksen tulokset ovat si-

doksissa tutkimuksessa mukana olleisiin lääketieteellisiin tiedekuntiin ja jopa 

tiettyihin opetussuunnitelmiin sekä menetelmällisiin ratkaisuihin, löytynee tulok-

sien yleisistä havainnoista vastaavuuksia myös muihin lääketieteellisiin tiedekun-

tiin. Lopullinen harkintavalta tulosten siirrettävyydestä jää kuitenkin mahdollisel-

le tutkimuksen hyödyntäjälle. 

Laadullisessa tutkimuksessa on ehdotettu käytettäväksi reliabiliteetin sijaan 

useita eri termejä ja erilaisia määritelmiä (Tynjälä 1991, Cohen ym. 2007). Mää-

rällisessä tutkimuksessa reliabiliteetti perustuu ajatukseen yhdestä ainoasta totuu-

desta. Koska laadullisessa tutkimuksessa totuuksia voi olla useita ja arvioinnin 

kohteet vaihtelevat huomattavasti eri tutkimusten välillä, ei reliabiliteetti sovellu 

käytettäväksi suoraan, vaan sen sijaan on usein päädytty käyttämään termiä var-

muus. Tutkimuksen varmuus peilautuu pitkälti huolelliseen ja yksiselitteiseen 

raportointiin, joka mahdollistaa tutkimuksen eri vaiheiden tarkastelun ja luotetta-

vuuden arvioinnin. Mäkelän (1990) mukaan laadullisen tutkimuksen analyysin 

luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tuloksiin johtaneet tekniset operaatiot ja 

tutkijan ajattelu on kirjattu tarkasti. Analyysin tueksi tulee esittää myös riittävä 

määrä suoria lainauksia tai muita alkuperäishavaintoja (Nieminen 1997). Mieles-

täni olen kuvannut koko tutkimusprosessin yksityiskohtineen ja alkuperäisaineis-

toa käyttäen siten, että lukija ymmärtää prosessin vaiheet ja kykenee tekemään 

arvionsa tutkimuksen luotettavuudesta.  

Tutkimuksen vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, että tulokset perustuvat ai-

neistoon, eivätkä tutkijan käsityksiin tai ennakkoarvioihin. Myös tutkijan aihepii-

riä koskevat ennakkotiedot ja ymmärrys vaikuttavat tutkimuksen vahvistettavuu-

teen. Luvun 2 kirjallisuuskatsaus on lisännyt ymmärrystäni erilaisista terveyden 



 

126 

malleista sekä lääketieteen koulutuksesta, mutta pyrin tiedostamaan tutkimuksen 

kuluessa myös muut aiheeseen liittyvät käsitykseni sekä ennakko-odotukseni. 

Muodostaessani kategorioita ja tehdessäni luokitteluita käytin apunani alkuperäis-

aineistoa, jotta kykenin tulkitsemaan opiskelijoiden käsityksiä mahdollisimman 

tarkasti.  

Vaikka laadullisessa tutkimuksessa ei haeta toistoa, vaan painotetaan jo läh-

tökohtaisesti ihmisten käsitysten ainutkertaisuutta sekä monimuotoisuutta (Kref-

ting 1991), voidaan esimerkiksi aineiston analyysissa käyttää tutkimuksen luotet-

tavuuden parantamiseksi useampaa tutkijaa, jotka analysoivat saman aineiston 

useampaan kertaan (Bush 2007). Tämän tutkimuksen vahvistettavuutta tutkijan 

tulkintojen osalta pyrittiin parantamaan siten, että vertailuryhmänä toimineet Le-

MEx-tutkimusryhmän jäsenet analysoivat ja luokittelivat 17 satunnaisesti valittua 

tutkimusaineiston käsitekarttaa alaluvussa 4.6 kuvaamiini käsitysluokkiin.  

Yhdeksässä tapauksessa päädyimme luokittelemaan käsitekartan samaan kä-

sitysluokkaan. Neljässä tapauksessa minä sijoitin käsitekartan luokkaan Biolääke-

tieteellinen käsitys terveydestä, mutta vertailuryhmä päätyi luokkaan Yksipuoli-

nen käsitys terveydestä. Näiden neljän käsitekartan osalta luokittelueron voidaan 

katsoa johtuneen varsin johdonmukaisesta tulkintaerosta. Minä katsoin esimerkik-

si käsitteen Sosiaaliset suhteet olevan riittävä edustamaan terveyteen vaikuttavia 

sosiaalisia tekijöitä, mutta vertailuryhmä ei ollut pitänyt tätä riittävänä. 

Muut neljä poikkeavaan lopputulokseen johtanutta luokittelua olivat kaikki 

hieman erilaisia tapauksia. Yhdessä minä sijoitin kartan käsitysluokkaan Jäsenty-

nyt biopsykososiaalinen, mutta vertailuryhmä päätyi luokkaan Biopsykososiaali-

nen. Tässä tapauksessa korostui ehkä selvimmin käsitekartan tulkinnan vaikeus. 

Vertailuryhmän näkemyksen mukaan käsitekartta oli kokonaisvaltainen, mutta eri 

osa-alueiden väliset yhteydet jäivät epäselviksi, kun minun tulkintani mukaan 

opiskelija oli huomannut, miten kaikki liittyy kaikkeen.  

Toisessa tapauksessa minä päädyin luokittelemaan käsitekartan luokkaan 

Biopsykososiaalinen, mutta vertailuryhmä päätyi luokkaan Jäsentynyt biopsy-

kososiaalinen. Erilaisen luokittelun voidaan nähdä johtuvan siitä, että vaikka käsi-

tekartan käsitteissä tuotiin esille monipuolisesti ja selkeästi terveyteen liittyviä eri 

tekijöitä, oli terveys ja sairaus esitetty toisistaan erillisinä tekijöinä, joka kuvasi 

mielestäni sitä, että terveyden ja sairauden välinen suhde oli jäänyt opiskelijalle 

epäselväksi. 

Huomionarvoista on, että kahden käsitekartan kohdalla luokitteluero oli niin 

merkittävä, että kartat olivat eri puolella Biopsykososiaalinen – Biolääketieteelli-

nen rajalinjaa. Ensimmäisen kohdalla minä päädyin luokkaan Biopsykososiaali-
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nen ja vertailuryhmä luokkaan Biolääketieteellinen. Tulkinnan ero johtui siitä, 

että minun mielestäni käsitteet Harrastukset sekä Työ olivat merkki sosiaalisen 

puolen huomioimisesta, kun vertailuryhmä puolestaan piti ilmaisuja riittämättö-

minä. Toisessa tapauksessa minä päädyin sijoittamaan käsitekartan luokkaan Bio-

psykososiaalinen, kun vertailuryhmä päätyi luokkaan Yksipuolinen. Vertailuryh-

män perustelu oli, että kartasta puuttui kokonaan käsite sairaus. Sairauden puut-

tuminen ei ollut kuitenkaan kriteeri luomissani käsitysluokissa ja niiden määri-

telmissä, joten tämän käsitekartan tapauksessa käytetty luokittelukriteeristö oli 

erilainen. 

Vertailuryhmän ja minun käyttämäni toimintatavat olivat hieman erilaisia. 

Käytin tutkimusaineiston analyysivaiheessa apunani värikyniä korostaakseni 

karttojen eri käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Lisäksi omissa analyyseissäni 

käsitekartan rakenteella ja pääkäsitteellä oli suurempi merkitys kuin vertailuryh-

män tapauksessa. Päädyimme kuitenkin pääsääntöisesti samansuuntaiseen loppu-

tulokseen, vaikka kahdessa tapauksessa tulkinnat olivatkin selvästi erilaisia. Laa-

dullisessa tutkimuksessa ei olekaan yhtä ainoaa totuutta, vaan tulkinta on aina 

tutkijan oma näkemys, johon vaikuttavat sekä tunteet että intuitio (Tynjälä 1991, 

Nieminen 1997). On kuitenkin muistettava, ettei mikään tutkimus ole tekijäänsä 

parempi ja tutkimuksen laatu riippuu täysin tutkijan tiedoista, älykkyydestä ja 

tinkimättömyydestä (Scott 1959).  

6.4 Tutkimuksen rajoitukset ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita 

Tarkastelin tässä tutkimuksessa Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteellisissä 

tiedekunnissa vuonna 2006 opintonsa aloittaneiden lääkäriopiskelijoiden laatimia 

käsitekarttoja ja siksi tulokset heijastelevat ainoastaan kyseisten opiskelijoiden 

käsitystä terveydestä.  

Cohenin ym. (2007) mukaan pitkittäistutkimuksen avulla voidaan saada mo-

nipuolista ja tarkkaa aineistoa, joka mahdollistaa yksilö- ja ryhmätasolla tapahtu-

van ajattelun ja käsitysten muutoksen tutkimisen. Pitkittäistutkimus antaa myös 

tutkijalle aikaa tutustua aineistoon ja käytettäviin menetelmiin. Toisaalta haitta-

puolena voi olla tutkittavien väheneminen tutkimuksen kuluessa, tutkimuksen 

pitkä kesto sekä kalleus. Tässä tutkimuksessa oli havaittavissa varsin suurta vuo-

sikohtaista vaihtelua tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden määrissä. Luul-

tavasti osittain oli kyseessä opiskelijoiden väsyminen tutkimukseen, mutta myös 

opiskelu- ja työkiireet saattoivat vaikuttaa osallistujamääriin.  
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Pitkittäistutkimuksessa on erityisenä vaarana, että aikaisemmin tehdyt kyselyt 

vaikuttavat vastauksiin, sillä osallistujat voivat tiedostaa uusia asioita tehtyjen 

kysymysten perusteella. Samasta syystä myös tutkimuksen luotettavuus saattaa 

kärsiä. Tilannetta olisi voinut yrittää kartoittaa, sillä LeMEx-aineisto antaa mah-

dollisuuden verrata alusta asti mukana olleiden opiskelijoiden vastauksia niiden 

vastauksiin, jotka tulivat mukaan vasta tutkimuksen lopussa. Luovuin kuitenkin 

tästä ajatuksesta, sillä pelkästään tutkimuksen loppuvaiheeseen osallistuneiden 

opiskelijoiden määrä jäi varsin pieneksi. 

LeMEx-tutkimusryhmä teki vuonna 2005 pilottitutkimuksen, jossa kartoitet-

tiin poikkileikkaustutkimuksen kautta lääkäriopiskelijoiden asenteita ja käsityk-

siä. Levyn (2011) väitöskirjatyössä ei kuitenkaan analysoitu käsitekartta-

aineistoa, joten tutkimusasetelmaan ei tehty sen perusteella muutoksia. Tutkimus-

ryhmä keräsi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuosina 2008 (LV2) ja 2010 

(LV4) käsitekartta-aineistoa valmiin käsitelistan avulla. Kyseisten vuosien käsite-

kartta-aineisto muodostui hyvin yksipuoliseksi ja suurin osa kartoista sisälsi aino-

astaan 10 valmiiksi annettua käsitettä. Haittapuolena tästä erilaisten tutkimusase-

telmien kokeilusta oli se, etteivät toisen (2008) ja neljännen lukuvuoden (2010) 

käsitekartta-aineistot kerro mitään opiskelijoiden käsityksistä. Kokeilu tukee kui-

tenkin selvästi Kankkusen (1999) näkemystä siitä, että vapaatyyliset (Novak ym. 

1983) käsitekarttatehtävät parantavat uskallusta laatia karttoja tekijän omista läh-

tökohdista käsin, kun käsitelistat puolestaan suuntaavat ajattelua kohti annettua 

mallia, eikä niiden käyttö tutkimustarkoituksessa ole siten aina järkevää. Tämän 

tutkimuksen aineiston keruussa käytetty, vapaata tyyliä noudattava käsitekartta-

tehtävä toimi siinä mielessä hyvin, että laadittujen käsitekarttojen kirjo oli varsin 

laaja.  

Toinen seikka, jota kannattaa miettiä tutkimusta mahdollisesti uusittaessa, on 

kyselylomakkeen kysymyksenasettelu. Käsitekarttatehtävä olisi ollut yksiselittei-

sempi, jos siinä olisi pyydetty kuvaamaan pelkästään ihmisen terveyteen liittyviä 

asioita eikä mukaan olisi nostettu sairauden käsitettä. Terveyden ja sairauden 

välinen suhde on monisyinen ja siksi sen pohtiminen voidaan nähdä erityisen 

mielenkiintoisena, mutta tämän tutkimuksen aineiston perusteella on vaikea saada 

selkeyttä opiskelijoiden käsityksistä tuosta ilmiöstä. Toisaalta, jos kyselylomak-

keessa olisi määritelty sairauden käsite ja/tai opiskelijoita olisi pyydetty pohti-

maan terveyden ja sairauden välistä suhdetta, olisi aiheesta ollut mahdollista saa-

da mielenkiintoista tietoa, mutta ehkä erilaista tietoa olisi saatu myös siitä, millai-

nen on opiskelijoiden käsitys terveydestä.  
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Ihanteellisissa olosuhteissa käsitekarttatehtävän käytännön toteutusta olisi 

voitu parantaa. Jotta tehtävän avulla olisi saatu luotettavampaa tietoa, olisi opiske-

lijoille pitänyt opettaa tarkemmin käsitekarttatekniikan periaatteet. Lisäksi opiske-

lijat olisivat voineet paneutua tehtävään paremmin ja riittävä ajankäyttö olisi ollut 

helpompaa taata, jos käsitekarttatehtävä olisi toteutettu itsenäisenä kyselynä eikä 

osana laajempaa tutkimusta. Tutkimusta uusittaessa koko tutkimusstrategian voisi 

sitoa tiukemmin lääketieteellisen peruskoulutuksen osaksi ottamalla käsitekartat 

mukaan opetukseen ja laajemmin myös opiskelijoiden ymmärtävän oppimisen 

sekä ajattelun kehittymisen seurantaan. Käsitekartat tukevat oppimista ja tekevät 

ajattelua näkyväksi, joten niiden käytön luulisi auttavan opiskelijoita lääkäriksi 

kasvussa. Ihmisen terveyteen liittyvä käsitekarttatehtävä voisi myös motivoida 

opiskelijoita tarkastelemaan asioita laajemmassa mittakaavassa, herättää heissä 

uusia ajatuksia ja laajentaa heidän käsitystään terveydestä. Tämän toteuttaminen 

ei ole helppoa, mutta palkintona saattaisi olla ymmärtävän oppimisen lisäksi toi-

miva menetelmä niin lääketieteen opettajille kuin lääketieteellisen koulutuksen 

tutkijoillekin.  

Tutkijatriangulaatio ja monimenetelmällinen aineistonkeruu ovat käyttökel-

poisia menetelmiä etsittäessä laadullisen aineiston rikkauden kirjoa sekä tarkastel-

taessa tulosten luotettavuutta (Cohen ym. 2007). Jos LeMEx-tutkimusryhmällä 

olisi ollut enemmän resursseja käytössään, olisi tutkijatriangulaatiota ollut hyvä 

käyttää loppuvaiheen lisäksi myös tutkimuksen aikaisemmissa vaiheissa, jotta 

tutkimuksen luotettavuutta olisi voitu parantaa. Myöskään monimenetelmällistä 

aineistonkeruuta ei pystytty toteuttamaan riittämättömien resurssien vuoksi, vaik-

ka se olisi todennäköisesti mahdollistanut rikkaamman aineiston löytämisen ja 

tukenut analyysiprosessia. Amundsen ym. (2008) haastattelivat tutkimukseensa 

osallistuneet käsitekarttojen laatijat ja pyysivät heitä tarkentamaan ajatuksiaan 

sekä selittämään käsitekarttojen välillä tapahtuneet muutokset. Tällaista menette-

lytapaa olisi hyvä käyttää, jos LeMEx-tutkimus uusitaan, sillä se lisää merkittä-

västi tutkimuksen luotettavuutta. Menetelmä soveltuu kuitenkin vain suhteellisen 

pienten aineistojen analysointiin. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin opiskelijoiden käsityksiä 

työelämästä ja sen asettamista osaamisvaatimuksista. Haastattelututkimuksen 

avulla voisi esimerkiksi kartoittaa, millaisena opiskelijat näkevät psyykkisten ja 

sosiaalisten tekijöiden merkityksen potilaan terveydelle. Mielenkiintoista olisi 

tutkia tarkemmin myös mies- ja naisopiskelijoiden käsitysten välisiä eroja sekä 

syitä sukupuolten välisiin erilaisiin kehityskulkuihin.  
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Tulevaisuudessa olisi tärkeä kartoittaa, miten lääkäriopiskelijoiden kokonais-

valtaista ajattelua voidaan tukea paremmin. Sekä Turun että Oulun yliopistojen 

lääketieteellisissä tiedekunnissa on pyritty ehkäisemään koulutuksen eri vaiheiden 

negatiivisia vaikutuksia uudistamalla määrätietoisesti koulutusohjelmia. Lisäksi 

molempien tiedekuntien koulutusohjelmien tavoitteissa korostuvat inhimilliset 

arvot sekä potilaan kokonaisvaltainen hoito, joten biopsykososiaalinen malli on 

vahvasti esillä ainakin opetussuunnitelman tasolla. Opiskelijat eivät ehkä kuiten-

kaan koe kokonaisvaltaista näkemystä terveydestä yhtenä tärkeimmistä asioista, 

joita koulutus voi heille tarjota. Piilo-opetussuunnitelman vaikutusta tähän on 

vaikeaa arvioida, mutta ainakin työelämän paine ja pelko mahdollisesti puutteelli-

sista kädentaidoista voivat suunnata opiskelijoiden kiinnostuksen kohti biolääke-

tieteellisiä tekijöitä. Tämä tutkimus paljasti koulutuksen ongelmakohtia ja sen, 

että nykyiset opetusmenetelmät eivät ole aina riittävän vaikuttavia.  

Lääketieteellisen koulutuksen kannalta olisi tärkeää, mutta samalla hyvin 

haastavaa paneutua koulutuksen ongelmakohtien korjaamiseen. Olisi hyvä kar-

toittaa sitä, miten lääketieteen opiskelijoita kohdellaan kliinisillä jaksoilla, sillä se 

saattaa selittää osan opiskelijoiden käsityksissä tapahtuvista selkeistä muutoksista. 

Voiko terveyskeskustyöskentely olla pääsyy koulutuksen lopussa tapahtuneeseen 

erilaiseen kehityskulkuun Turun ja Oulun yliopistojen opiskelijoiden välillä? Vai 

oliko esimerkiksi Oulun viimeisen lukuvuoden Yleislääkäri ja kansanterveys -

opintojakson ajankohta, toteutus ja sisältö se, mikä muutti opiskelijoiden käsityk-

sen selvästi laaja-alaisemmaksi? Lisäksi olisi hyvä saada selville, ovatko opiskeli-

jat koulutuksen lopussa valmiimpia sisäistämään humaanimpia arvoja. Näiden 

seikkojen selvittämiseen tarvitaan jatkotutkimuksia. Palkinnoksi voitaisiin saada 

käyttökelpoinen näkökulma lääketieteellisen koulutuksen kehittämiseen. 

Lääketieteellisen koulutuksen tutkimuksella on yksi suuri haaste. Perinteiseen 

kliiniseen tutkimukseen verrattuna koulutuksen tutkimus kärsii resurssipulasta. 

Pääongelma on, että teoreettiselle tutkimukselle on vaikeaa saada rahoitusta, sillä 

sen merkitystä ja arvoa ei pidetä tärkeänä. Kontrasti on merkittävä siihen nähden, 

miten mittavaa liiketoimintaa terveydenhoito on. Terveyden ja hyvinvoinninlai-

toksen (Puhakka 2011) mukaan Suomen terveydenhuoltomenot vuonna 2009 

olivat 15,7 miljardia euroa ja terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuottee-

seen 9,2 prosenttia. On valitettavaa, mutta hyvin ymmärrettävää, että lääketeolli-

suus hyötyy enemmän biolääketieteellisen kuin koulutukseen liittyvän tutkimuk-

sen rahoittamisesta, joten lääketieteellisen koulutuksen tutkimus tulee kamppai-

lemaan jatkossakin ilman suurta taloudellista tukea. Kaikesta huolimatta LeMEx-

tutkimusryhmän tarkoituksena on jatkaa tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoi-
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den asenteiden ja käsitysten seurantaa sekä lääkärintyön kompetenssien kartoit-

tamista tasaisin väliajoin myös jo päättyneen peruskoulutusvaiheen jälkeen. 

6.5 Tutkimuksen merkitys 

LeMEx-tutkimusprojekti edustaa soveltavaa lääketieteellisen koulutuksen tutki-

musta. Suomessa ei ole tehty aikaisemmin näin laajaa lääketieteen opiskelijoiden 

ajattelua ja käsityksiä kartoittavaa tutkimusta, eivätkä vastaavan laajuiset kan-

sainväliset tutkimuksetkaan ole yleisiä. Tämä pitkittäistutkimus on ensimmäinen 

laatuaan ja sen kautta on saatu uutta tietoa lääkäriopiskelijoiden käsitysten muu-

toksista, lääketieteellisen peruskoulutuksen ongelmakohdista sekä onnistuneista 

ratkaisuista opetussuunnitelmatyössä.  

Tekemiäni analyyseja voidaan peilata tietyiltä osin muutamiin kotimaisiin ja 

kansainvälisiin tutkimuksiin. Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet mm. Järvinen 

(1985), Dornbush ym. (1985), Woloschuk ym. (2004), Tsimtsiou ym. (2007), 

Newton ym. (2008) sekä Hojat ym. (2009). 

Järvinen (1985) kartoitti pitkittäistutkimuksessaan lääketieteen opiskelijoiden 

tieteellisiä ja ammatillisia käsityksiä. Järvisen (1985) mukaan opiskelijoiden ter-

veyskäsitteen määrittely yksipuolistui voimakkaasti koulutuksen kahden ensim-

mäisen vuoden aikana, mutta osalla opiskelijoista tapahtui positiivista kehitystä 

opintojen loppuvaiheessa. Tekemissäni analyyseissä ei ilmennyt vastaavaa voi-

makasta negatiivista muutosta koulutuksen alkupuolella, mutta koulutuksen lop-

puvaiheessa tapahtuva positiivinen kehityskulku on samansuuntainen. Huomion-

arvoista on, että Järvinen teki tutkimuksensa lähes 30 vuotta sitten, mutta tilanne 

on edelleen osittain samansuuntainen ja tietyt koulutuksen vaiheet vaikuttavat 

kehittämistoimenpiteistä huolimatta haitallisesti opiskelijoiden käsityksiin.  

Tsimtsiou ym. (2007), Newton ym. (2008) sekä Hojat ym. (2009) päätyivät 

pitkittäistutkimuksissaan kanssani samansuuntaisiin johtopäätöksiin, vaikka hei-

dän tutkimuksissaan tarkasteltiin erilaisia tekijöitä ja erimittaisia lääketieteen 

koulutuksia. Tulokset ovat pitkälti samansuuntaisia myös Dornbushin ym. (1985), 

Woloschukin ym. (2004) sekä Haidetin ym. (2005) poikkileikkaustutkimusten 

kanssa, vaikka em. tutkimusten tulokset olivat yleisesti ottaen negatiivisempia ja 

muutokset selkeämpiä. Yhtäläinen havainto oli, että koulutuksen kolmas vuosi ja 

kliinisen vaiheen alku ovat haastavaa aikaa opiskelijoille. Yhteistä voidaan nähdä 

myös siinä, ettei koulutuksella ollut suurtakaan positiivista vaikutusta opiskelijoi-

den ajatteluun tai toimintaan. Kansainvälisten tutkimusten valossa näyttää selväl-

tä, että roolimallit ja piilo-opetussuunnitelma vaikuttavat merkittävästi opiskeli-
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joiden ajatteluun, joten niiden merkitystä ei tule jättää huomioimatta. Turun yli-

opiston osalta voidaan todeta, että siellä onnistuttiin välttämään koulutuksen al-

kupuolen negatiivisia vaikutuksia Oulua paremmin ehkä ensimmäisen lukuvuo-

den juonneopetuksen ja varhaisten potilaskontaktien ansiosta. Muiksi keinoksi 

ennaltaehkäistä opiskelijoiden kyynistymistä ja käsitysten kaventumista on tarjot-

tu mm. ihmissuhdetaitojen ja humanististen aineiden harjoittelua, roolipelejä sekä 

potilastapausten analysointia, mutta tulokset ovat olleet usein varsin heikkoja.  

Tutkimustulokset tukevat Woloschukin ym. (2004), Haidetin ym. (2005) sekä 

Tsimtsioun ym. (2007) näkemystä siitä, että vaikka naisopiskelijoiden käsitykset 

ovat miehiä potilaslähtöisempiä, tasaa koulutus tuota sukupuolten välistä eroa. 

Perinteisesti on ajateltu, että naiset ovat miehiä empaattisempia, joten lähtötilan-

teen voidaan ajatella perustuvan tuohon eroon. On kuitenkin vaikeampi ymmär-

tää, miksi koulutus muuttaa naisopiskelijoiden laaja-alaista käsitystä selvästi yk-

sipuolisempaan suuntaan, vaikka samanaikaisesti miesopiskelijoiden osalta on 

nähtävissä päinvastainen kehityskulku. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan peilata myös Vallivaaran (2008) pro gra-

du -tutkielmaan, jossa tarkasteltiin LeMEx-aineiston ensimmäisen lukuvuoden 

käsitekarttoja Turun lääketieteellisen tiedekunnan osalta. Vallivaaran tutkimuksen 

kohdejoukon muodostivat 54 lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijan laa-

timat käsitekartat. Vallivaaran mukaan käsitekartta-aineistossa ei tuotu laajasti 

esille biolääketieteellisiä käsitteitä eikä yksikään käsitekartoista edustanut sellai-

senaan biolääketieteelliseen malliin perustuvaa ajattelua, vaan näkökulma oli 

lähinnä arkijärkeen ja kokonaisvaltaiseen ajatteluun pohjautuva. Vallivaaran tu-

losten mukaan opiskelijoiden käsitykset eivät kehittyneet merkittävästi ensimmäi-

sen lukuvuoden aikana tai ainakaan kehitystä ei ollut havaittavissa opiskelijoiden 

laatimissa käsitekartoissa. Opiskelijoiden käsitys terveydestä näyttäytyi kuitenkin 

monipuolisena ja holistisena, mikä tulkinnan mukaan antoi hyvän pohjan asian-

tuntijuuden kehittymiselle. Vaikka Vallivaaran työ oli osa LeMEx-tutkimus-

projektia, tutustuin siihen vain yleisellä tasolla, jotta se ei olisi ohjannut tämän 

tutkimuksen suunnittelua, metodologisia valintoja ja analyysiprosessia. 

Jos saamiani tuloksia tarkastellaan kokonaisuutena, on kehityskulku hyvin 

samankaltainen useimpien sellaisten tutkimusten kanssa, joissa on kartoitettu 

lääketieteen koulutuksen aikana opiskelijoiden ajattelussa tapahtuvia muutoksia. 

Merkittävin ero oli tässä tutkimuksessa ilmennyt koulutuksen lopussa tapahtunut 

positiivinen käänne. Tarkasteltaessa tuloksia erikseen Turun ja Oulun opiskelijoi-

den osalta, voidaan todeta Turun opiskelijoiden muuttuneiden käsitysten noudat-

taneen muiden tutkimusten viitoittamaa linjaa, joskaan muutokset eivät olleet yhtä 
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selkeitä. Oulun opiskelijoilla muutokset noudattelivat muiden tutkimusten linjaa 

kolmannen lukuvuoden lopulle saakka, jonka jälkeen muutokset jyrkkenivät. 

Erityisesti voidaan pohtia syitä viidennen lukuvuoden kevään (2011) yksipuolis-

tuneeseen käsitykseen ja sitä, miksi käsitys terveydestä muuttui selkeästi laaja-

alaisemmaksi vielä koulutuksen loppuvaiheessa. Opiskelijoiden käsitys tervey-

destä oli yksipuolisimmillaan viidennen lukuvuoden lopussa. Kyselylomakkeiden 

palautteen perusteella voidaan todeta, että erityisesti oululaiset opiskelijat kokivat 

yleistä väsymystä koulutuksen tuossa vaiheessa, ja se on voinut vaikuttaa käsityk-

sen yksipuolistumiseen. Lisäksi yksipuolistumisen syynä saattoi olla useissa tut-

kimuksissa esille tuotu piilo-opetussuunnitelma ja negatiiviset roolimallit esimer-

kiksi sairaalatyöskentelyn aikana. Opiskelijoiden käsitys terveydestä muuttui 

selvästi laaja-alaisemmaksi kuudennen lukuvuoden aikana. Yksi tärkeä tekijä 

noiden muutosten takana saattoi olla koulutuksen viimeisenä kesänä tapahtunut 

terveyskeskustyöskentely, joka auttoi opiskelijoita näkemään ihmisen laajempana 

kokonaisuutena, mutta yliopistojen välistä eroa selittää ehkä paremmin loppuvai-

heen opintojen sisältöerot. Kuten alaluvussa 6.2 totesin, sisältyi Oulussa viimei-

sen lukuvuoden opintoihin Yleislääkäri ja kansanterveystiede -opintojakso (9,5 

op), jossa yhdisteltiin laaja-alaisesti erilaisia sisältöjä ja opetusmenetelmiä. Turun 

yliopistossa ei viimeisen lukuvuoden opintoihin sisältynyt vastaavanlaisia kursse-

ja. Näyttää vahvasti siltä, että kyseinen opintojakso on ratkaiseva tekijä oululais-

ten laaja-alaisemman käsityksen taustalla, joten koulutuksen loppuun sijoitettavan 

kurssitarjonnan on hyvä olla mahdollisimman laaja-alainen. Ehkä opiskelijoiden 

osaaminen ja ymmärrys ovat koulutuksen loppupuolella sillä tasolla, että he ovat 

kypsempiä sisäistämään myös ns. pehmeämpiä arvoja.  

Aikaisempien tutkimusten perusteella heräsi tärkeä kysymys siitä, omaksu-

vatko suomalaiset lääkäriopiskelijat koulutuksen aikana uusia arvoja, jotka johta-

vat käsitysten kaventumiseen ja inhimillisyyden menettämiseen, kuten pohdin 

luvussa 2. Tämän tutkimuksen valossa niin ei näytä käyvän. Toki Turun opiskeli-

joiden kohdalla käsitys terveydestä näytti muuttuvan hieman yksipuolisemmaksi 

kahden viimeisen lukuvuoden aikana, mutta Oulussa jyrkkä käsityksen yksipuo-

listuminen muuttui koulutuksen viime metreillä jääden lopulta selvästi alkutilan-

netta laaja-alaisemmaksi. 

Tutkimuksessa tuotettiin uutta tietoa siitä, miten ja missä vaiheessa koulutusta 

lääkäriopiskelijoiden käsitys terveydestä muuttui. Tutkimus paljasti sen, ettei 

kokonaisvaltainen käsitys terveydestä ole suinkaan itsestäänselvyys ja sen, ettei 

koulutus näytä juurikaan muuttavan opiskelijoiden käsitystä laaja-alaisemmaksi. 

Tutkimuksen käytännön hyöty on pitkälti kiinni siitä, pystytäänkö Turun ja Oulun 
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yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa puuttumaan niihin koulutuksen vai-

heisiin, jotka vaikuttavat negatiivisesti opiskelijoiden käsityksiin. Tulokset ovat 

todennäköisesti sovellettavissa muihinkin suomalaisiin lääketieteellistä koulutusta 

tarjoaviin tiedekuntiin.  

Tutkimuksen valossa ei ole syytä liikaan tyytyväisyyteen, sillä koulutus ei 

muuttanut opiskelijoiden käsitystä terveydestä merkittävästi laaja-alaisemmaksi. 

Tilanne on parempi kuin aikaisemmin Suomessa tai verrattaessa kansainvälisiin 

tutkimuksiin, mutta onko koulutuksen negatiivisten vaikutusten torjunta riittävän 

hyvä tulos. Lääketieteellistä koulutusta, kuten kaikkea muutakin koulutusta, on 

kehitettävä myös jatkossa. Toisaalta voidaan miettiä, olisiko esimerkiksi pääsyko-

keissa syytä, tai mahdollisuutta, painottaa empatian ja laaja-alaisen ajattelun mer-

kitystä.  

Valitettavasti tutkimus ei tarjoa koulutuksen järjestäjille valmiita työkaluja 

lääkärikoulutuksen kehittämiseen, mutta paljastaa kuitenkin joitain koulutuksen 

ongelmia ja sen, missä vaiheessa koulutusta niitä esiintyy. Lisäksi tulosten perus-

teella voidaan arvioida, että Oulussa viimeisenä lukuvuonna järjestetyn Yleislää-

käri ja kansanterveystiede -opintojakson vaikutus opiskelijoiden ajatteluun oli 

positiivinen. Pohdittavaksi jää, miten hyvin nykymuotoinen lääketieteen perus-

koulutus voi tukea opiskelijoiden tietä kohti biopsykososiaalista ajattelua. Onko 

laaja-alainen käsitys terveydestä edes todennäköinen vai painottuvatko opiskeli-

joiden käsitykset koulutuksen edetessä vääjäämättä kohti biolääketieteellistä ajat-

telua. Oulun aineiston osalta koulutuksen lopussa tapahtunut positiivinen käänne 

antaa uskoa siihen, että koulutuksellisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa positiivi-

sesti opiskelijoiden käsityksiin.  
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Liite 1. LL-tutkinnon opintosisällöt Turun ja 
Oulun yliopistoissa (Lähteet: Turun yliopisto 
2006, Oulun yliopisto 2006) 

 
Turun yliopisto Oulun yliopisto 

1. vuoden syksy (C 1) op  op 

Lääkäriksi kasvaminen  

- Johdanto yliopisto-opiskeluun 

- Tiedonhaun opetus 

- Lääkärin työ ja taidot, juonneopetus 

- Opettajatuutorointi (C1-C4) 

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja 

toiminta 

- Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja 

toiminta 

- Anatominen ruumiinavaus (C3) 

Solun rakenne ja toiminta 

Lääketieteellinen kemia / tasotentti ja 

laboratorioturvallisuus 

Lääketieteellinen englanti 

 

4,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

2,0 

1,0 

Johdanto lääketieteen opintoihin 

Anatomia 

Lääketieteellinen solu- ja 

kehitysbiologia  

Lääketieteen informatiikka osa 1: 

tietoliikennepalvelut  

Kansanterveys ja moniammatillinen 

yhteistyö 

 

2,0 

15,0 

7,0 

 

1,0 

 

5,0 

Opintopisteitä yhteensä 27,0  30,0 

1. vuoden kevät (C 2)     

Sisäelimistön rakenne ja toiminta 

- Verenkierto, hengitys ja 

nestetasapaino (PBL) 

- Ruoansulatuselinten ja umpirauhasten 

rakenne ja toiminta 

- Lääkärin työ ja taidot, juonneopetus 

Elimistön biokemiallinen toiminta ja 

säätely 

13,0 

 

 

 

 

 

11,0 

Kemia 6.0 op  

Lääketieteellinen biokemia ja 

molekyylibiologia 14.0 op  

Ensiapu 1.0 op  

Vieras kieli 1.5 op  

Tieteellisen tutkimuksen perusteet  

Lääketieteen informatiikka osa 2: 

tiedonhankinta 

6,0 

14,0 

 

1,0 

1,5 

1,5 

0,5 

Opintopisteitä yhteensä 24,0  24,5 

2. vuoden syksy (C 3)     

Hermoston rakenne ja toiminta 

Ihmisen elämänkaari 

- Lisääntyminen ja sikiönkehitys 

- Lapsesta aikuiseksi 

- Ikääntyminen ja vanhuus 

Anatominen ruumiinavaus 

Lääketieteen suomi 

8,0 

8,0 

 

 

 

4,0 

1,0 

Fysiologia  

Lääketieteellinen biofysiikka 

Psykologia 

Toinen kotimainen kieli 

Säteily ja sen turvallinen käyttö 

15,0 

2,5 

4,5 

3,0 

1,0 
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Kirjoitusklinikka 1,0 

Opintopisteitä yhteensä 22,0  26,0 

 2. vuoden kevät (C 4)     

Terve ja sairas ihminen 

- Patologia 

- Kansanterveystiede 

Sairauksien ehkäisy ja hoito 

- Terveyden edistämisen ja 

lääketieteellisen hoidon perusteet 

- Lääkehoitojen perusteet 

10,0 

 

 

12,0 

Yleinen patologia 

Mikrobiologia 

Ympäristöterveydenhuolto 

Potilaan haastattelu ja tutkiminen 

Biostatistiikka 

Epidemiologian perusteet 

Farmakologia ja toksikologia 

4,5 

9,5 

1,5 

2,5 

3,0 

1,5 

10,5 

Opintopisteitä yhteensä 22,0  32,5 

3. lukuvuosi (C 5 ja 6)    

Mikrobeilta puolustautuminen 

Kliinisen lääketieteen perusteet 

- Yleinen propedeutiikka 

- Vastaanottotapahtuma ja 

vuorovaikutus sekä terveydenhuollon 

tietojärjestelmät 

- Psykiatria I 

- Kliininen farmakologia ja reseptioppi 

Laboratoriolääketiede 

Skärgårdsmedicin och kultur 4 op 

Sisätautioppi 

- Kardiovaskulaarisairaudet 

- Gastroenterologia 

- Endokrinologia 

- Reumatologia 

- Infektiotaudit 

- Nefrologia 

- Hematologia 

Yleislääketiede – Kliininen opetus C6 

Sairaalapäivystysharjoittelu 

12,0 

10,0 

 

 

 

 

 

 

4,0 

4,0 

21,0 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

1,0 

Elinpatologia I 

Sisätautioppi I 

Keuhkosairaudet  

Kirurgia I 

Anestesiologia 

Radiologia I 

Kliininen kemia 

Reseptioppi  

Neurologia (propedeuttinen osa) 

Lääketieteen informatiikka osa 3: 

kliiniset tietojärjestelmät  

 

9,5 

18,0 

3,0 

18,0 

3,0 

3,0 

2,5 

1,0 

0,5 

0,5 

 

Opintopisteitä yhteensä 54,0  59,0 

4. lukuvuosi (C 7 ja 8)    

Kirurgia 

- Propedeuttinen kirurgia 

- Yleiskirurgia 

- Gastroenterologinen kirurgia 

- Urologia 

- Thorax- ja verisuonikirurgia 

- Plastiikkakirurgia 

- käytännön harjoittelu 

13,0 

 

 

 

 

 

 

 

Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 

Neurokirurgia  

Neurologia 

Silmätaudit  

Psykiatria I  

Fysiatria  

Oikeuslääketiede 

Kivunhoito 

6,0 

3,0 

6,0 

4,0 

6,0 

3,0 

4,0 

2,5 
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Ortopedia ja traumatologia 

Anestesiologia ja tehohoito 

Diagnostinen radiologia 

Yleislääketiede – Kliininen opetus C7  

Sairaalapäivystysharjoittelu 

Säteilysuojelu 

Psykiatria II 

Neurologia 

Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 

Lääkärintoimen harjoittaminen ja 

lääkärintyöhön liittyvä sosiaaliturva 

Yleislääketiede – Kliininen opetus C8 

2,0 

4,0 

3,0 

1,0 

1,0 

1,0 

11,0 

8,0 

7,0 

2,0 

1,0 

Infektiosairaudet  

Terveyskeskustyö 

Synnytys- ja naistentautioppi 

Vieras kieli 

Harjoittelu: poliklinikka-amanuenssuuri  

5,0 

4,5 

1,0 

1,5 

6,0 

 

Opintopisteitä yhteensä 54,0  52,5 

5. lukuvuosi (C 9 ja 10)    

Naistentaudit ja synnytykset sekä 

kliininen genetiikka 

Ihotaudit, keuhkotaudit ja allergologia 

(IKA) 

Yleislääketiede – Kliininen opetus C9 

Lasten ja nuorisolääketiede 

Silmätaudit 

Yleislääketiede – Kliininen opetus 

Sairaalapäivystysharjoittelu 

16,0 

 

10,0 

 

 

18,0 

5,0 

 

2,0 

Lastentautioppi  

Lastenpsykiatria  

Elinpatologia II  

Perinnöllisyyslääketiede 

Synnytys- ja naistentautioppi 

Kliininen kemia II 

Kliininen farmakologia  

Iho- ja sukupuolitautioppi 

Psykiatria II  

Harjoittelu: amanuenssuuri 

13,5 

3,0 

2,5 

1,5 

10,5 

1,5 

2,5 

5,0 

8,0 

6,0 

Opintopisteitä yhteensä 51,0  53,5 

6. lukuvuosi (C 11 ja 12)    

Sisätautioppi 

Sisätautiopin päivystysharjoittelu 

Geriatria 

Kliininen fysiologia ja 

isotooppilääketiede 

Kliinisen työn hallinnointi ja johtaminen 

Kansantaudit, epidemiologia ja 

terveydensuojelu 

Työterveyshuolto 

Säteilysuojelu 

Kliininen toksikologia 

Kuntoutusoppi 

Kirurgia 

Ortopedia ja traumatologia 

Onkologia ja sädehoito 

Fysiatria 

9,0 

1,0 

2,0 

 

2,0 

2,0 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

7,0 

2,0 

4,0 

1,0 

Kliininen syöpätautioppi 

Kansanterveystiede 

Työterveyshuolto 

Lääkinnällinen pelastustoimi ja 

hoitoelvytys 

Sisätautioppi II 

Kirurgia II 

Yleislääketieteen ydintä etsimässä  

Radiologia II 

Harjoittelu: amanuenssuuri 

Tutkielma ja kypsyysnäyte 

4,0 

6,5 

1,5 

1,5 

 

3,0 

6,0 

3,0 

3,0 

18,0 

20,0 
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Oikeuslääketiede 

Ensihoidon kurssi 

Diagnostinen radiologia 

4,0 

1,0 

2,0 

Opintopisteitä yhteensä 42,0  66,5 

 

Valinnaiset / syventävät opinnot  

 

Opintopisteitä yhteensä 

296,0 

64,0 

 

360,0 

 

Valinnaiset opinnot 

344,5 

15,5 

 

360,0 
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Liite 2. Kyselylomake 

Hyvä lääketieteen/hammaslääketieteen opiskelija! 

Turun ja Oulun yliopiston lääketieteellisissä tiedekunnissa tehdään tutkimusta, 

jonka tarkoituksena on parantaa Sinun ja muiden lääketieteen opiskelijoiden ope-

tusta ja edistää oppimista. Tutkimusta varten pyydämme Sinua vastaamaan ohei-

seen kyselyyn.  

Lisäksi pyydämme Sinulta lupaa saada käyttää valintakoe- ja opintosuoritustieto-

jasi tutkimukseemme.  

Kerättävää materiaalia tarkastellaan nimettömänä ja luottamuksellisesti. Yhteen-

vedot aineistosta tulevat olemaan osa eri tutkimusraporttien tuloksia. Tiedekun-

nissa aineistoa käytetään ainoastaan lääketieteen opetuksen kehittämiseen. 

Yhteistyöstä kiittäen,  

Lääketieteen koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö (TUTKE), Turun yli-

opisto  

Lääketieteellisen tiedekunnan opetuksen ja koulutuksen tukipalveluyksikkö (LO-

KUS), Oulun yliopisto 

Suostun tutkimukseen. 

� kyllä             � en 

Annan luvan valintakoe- ja opintosuoritustietojeni käyttämiseen tutkimuk-

sessa. 

� kyllä            � en 

Olen  lääketieteen  � kyllä hammaslääketieteen � kyllä opiskelija 

Päiväys 

 

Allekirjoitus 

 

Nimenselvennys 

 

Syntymäaika 

 

Vuosikurssi 
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Osa I 

Pohdi omaa opiskeluasi ja merkitse jokaisen väittämän kohdalle arviosi 

väitteen paikkansapitävyydestä asteikolla 1–5. 

1 = olen täysin eri mieltä … 5 = olen täysin samaa mieltä 
 arviosi 

1. Suunnittelen opiskeluun käyttämäni ajan huolellisesti. 1    2    3    4    5 

2. Olen kiinnostunut opiskelemaan vain sellaisia asioita, joista on hyötyä tulevassa 

ammatissani. 

1    2    3    4    5 

3. Pelkään usein epäonnistuvani opinnoissani. 1    2    3    4    5 

4. Nautin kilpailemisesta opinnoissani, koska se kannustaa hyviin suorituksiin. 1    2    3    4    5 

5. On mukava hankkia akateeminen tutkinto, mutta käytännön työtehtävien kannalta 

koulutus tuntuu turhalta. 

1    2    3    4    5 

6. En ole opiskeluissani mitenkään suunnitelmallinen. 1    2    3    4    5 

7. Haluan valmistua nopeasti, jotta pääsisin ansiotyöhön. 1    2    3    4    5 

8. Minulle on tärkeää menestyä opinnoissa paremmin kuin opiskelutoverini. 1    2    3    4    5 

9. Nykyinen opiskeluni vaikuttaa liian teoreettiselta ja epäkäytännölliseltä. 1    2    3    4    5 

10. Opiskelun, määräaikojen ja kilpailun aiheuttama paine saa minut stressaantu-

maan. 

1    2    3    4    5 

11. Tämä koulutusohjelma, jossa opiskelen, on juuri oikea paikka minulle.  1    2    3    4    5 

12. Opiskelen, koska niin voin oppia lisää siitä, mikä todella kiinnostaa minua. 1    2    3    4    5 

13. Minun täytyy usein pakottaa itseni opiskelemaan. 1    2    3    4    5 

14. Opiskellessani pyrin hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia. 1    2    3    4    5 

15. Haluan kehittää itseäni opiskelun avulla. 1    2    3    4    5 

16. Opettelen tenttiin tulevia asioita ulkoa, jotta pääsisin varmasti tentistä läpi. 1    2    3    4    5 

17. Nautin teoreettisten asioiden opiskelusta. 1    2    3    4    5 

18. Opettelen usein tenttikirjoista yksityiskohtia ulkoa. 1    2    3    4    5 

19. Hyvät arvosanat ovat minulle erityisen tärkeitä. 1    2    3    4    5 

20. Ainejärjestössä toimiminen on minulle hyvää opintomenestystä tärkeämpää. 1    2    3    4    5 

21. Opiskelen asiat usein niin nopeasti, etten ehdi todella ymmärtää niitä. 1    2    3    4    5 

22. Minulle opiskelussa pääasia ovat ystävät ja “akateeminen hauskanpito”. 1    2    3    4    5 

23. Minun on vaikea löytää opiskelulleni selvää merkitystä. 1    2    3    4    5 

24. Opintojeni sisällöt eivät jaksa motivoida minua. 1    2    3    4    5 

25. Opiskelijaelämä on mukavaa, eikä minulla ole kiire ansiotyöhön. 1    2    3    4    5 

26. Muut asiat ovat nousemassa elämässäni opiskelua tärkeämmäksi. 1    2    3    4    5 

27. Opiskellessani pyrin kytkemään uudet asiat aikaisemmin oppimaani. 1    2    3    4    5 



 

153 

28. Minulle ei riitä, että osaan asiat tentissä, vaan haluan todella ymmärtää ne. 1    2    3    4    5 

29. Olen erityisen kiinnostunut käytännönläheisistä opintojaksoista, joilla harjoitellaan 

ammatissa tarvittavia taitoja. 

1    2    3    4    5 

30. Tavoitteeni on saada hyviä arvosanoja mahdollisimman pienellä työmäärällä. 1    2    3    4    5 

31. Minulla on selkeä kuva siitä, mitä teen opintojeni päättymisen jälkeen.  1    2    3    4    5 

32. Tulen ahdistuneeksi, kun ajattelenkin opiskeluun liittyviä asioita.  1    2    3    4    5 

33. Tenteistä saamani arvosanat ovat sivuseikka, kunhan itse koen onnistuneeni. 1    2    3    4    5 

34. Opiskelen ensisijaisesti työn saamista edistävän tutkinnon vuoksi. 1    2    3    4    5 

35. Koen olevani vieraantunut nykyisistä opinnoistani. 1    2    3    4    5 

36. Mitä enemmän muistan asioita ulkoa, sen varmemmaksi koen itseni tentissä. 1    2    3    4    5 

37. Opiskelustani puuttuu jotakin oleellista, ellen osallistu yliopiston sosiaalisiin oheis-

toimintoihin, kuten opiskelijabileisiin. 

1    2    3    4    5 

38. Opiskeluni puitteissa haluan näyttää pystyväni pärjäämään yliopistossa. 1    2    3    4    5 

39. Opiskelussa minulle on tärkeintä mahdollisimman vankan ammattitaidon hankki-

minen. 

1    2    3    4    5 



 

154 

Osa II 

Luettele tärkeysjärjestyksessä 5 ominaisuutta jotka mielestäsi parhaiten kuvaavat 

hyvää lääkäriä/hammaslääkäriä 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  
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Osa III 

Potilastapaus/lääketiede 

Terveysaseman vastaanotolle saapuu tyttären saattamana yksin asuva 78-vuotias 

naispotilas. Tyttären mielestä äidille on viime aikoina ilmaantunut muistamatto-

muutta, sekavuutta ja huimausta lisääntyvässä määrin. Tytär toivoo äidin saavan 

lähetteen keskussairaalaan tutkimuksia varten. 

Potilastapaus/hammaslääketiede 

Terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle saapuu tyttären saattamana 78-

vuotias yksin asuva naispotilas. Tyttären mielestä äidin ruokavalio on viime ai-

koina huonontunut, koska äiti ei pysty syömään kaikkia ruokia huonosti istuvilla 

irtoproteeseillaan. Tytär toivoo äidin saavan lähetteen erikoissairaanhoitoon, jossa 

äidin irtoproteesit korvattaisiin keinojuuri- eli implanttiproteeseilla. 

Pohdi tilannetta ja kerro mitä ajatuksia se sinussa herättää. Valitse vain oman 

opiskelualasi tapaus! 
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Osa IV 

Käsitekarttatehtävä 

Piirrä käsitekartta (kaavio) ihmisen terveyteen ja sairauteen liittyvistä asioista. 

Keskity kokonaisuuteen ja kuvaa vain mielestäsi olennaisimpia asioita, suhteita ja 

yksityiskohtia. Olet tehnyt käsitekartan aiemminkin, pohdi kokonaisuutta tämän 

hetkisen tietämyksesi pohjalta. Voit käyttää käsitekartan suunnitteluun suttupape-

ria. 

Tähän voit kommentoida vapaasti miltä tehtävä Sinusta tuntui ja miten teh-

tävää tai sen ohjeistusta voisi parantaa tai muuttaa: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

KIITOS OSALLISTUMISESTASI! 
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Liite 3. Käsitteiden jakautuminen kategorioihin 
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Liite 4. Käsitekartta yläkategorioista sekä 
ensimmäisen ja toisen tason kategorioista. 
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Liite 5/1. Esimerkkiopiskelijan käsitekartta LV1, 
syksy 2006: Jäsentynyt biopsykososiaalinen. 
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Liite 5/2. Esimerkkiopiskelijan käsitekartta LV1, 
kevät 2007: Biopsykososiaalinen. 
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Liite 5/3. Esimerkkiopiskelijan käsitekartta LV3, 
kevät 2009: Biopsykososiaalinen. 

 



 

162 

Liite 5/4. Esimerkkiopiskelijan käsitekartta LV5, 
kevät 2011: Biopsykososiaalinen. 
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Liite 5/5. Esimerkkiopiskelijan käsitekartta LV6, 
talvi 2012: Biopsykososiaalinen. 
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