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Alustus

• EDUn opetussuunnitelmatyössä on noussut eri instansseissa ja tilaisuuksissa 
toistuvasti esiin perustavanlaatuinen opetussuunnitelmaa ja erityisesti sen 
toteuttamisesta raamittava kysymys, eli Miten opintojakson opintopisteet 
keskimäärin suhteutuvat opiskelijan opintoihin käytettyyn työhön?

• Epätietoisuus opintojaksojen ja opintopisteiden suhteesta opiskelijan työmäärään 
tekee haasteelliseksi systemaattisen opetussuunnitelman kehittämisen, jonka 
tavoitteena on opiskelijoiden tasavertaisuus. Keskeinen osa tätä on opiskelijan 
kuormittavuuden arviointi. Miten opintojakson- tai opintokokonaisuuden 
kuormittavuutta voidaan siis arvioida?



Miksi mitata?

• Mitoituksen tarkoitus on muodostaa keskimääräinen arvio yhden opintojakson 
opintoihin käytetystä opiskelijan työstä sekä rakentaa realistinen vaihteluväli 
opintojen mitoituksesta kokonaisuuksien sisällä.

• Mitoituksen kautta voidaan siis arvioida opintojakson kuormittavuutta ja 
oppimiseen tarvittavaa aikaa.
• Kuormittavuus muodostuu opiskelijan opintoihin varaamasta ajasta, 

opetussuunnitelman määrittelemästä ajasta, oppiaineksen määrästä ja vaativuudesta. 
Kuormittavuus on oikea silloin, kun aikaa on varattu riittävästä (Karjalainen, Alha ja 
Jutila 2003, 7

• Opetuksen näkökannalta opiskelijan ajan tarve on arvioitava aina ymmärtävän 
oppimisen näkökulmasta (Karjalainen & Alha & Jutila 2003, 15)



Opintopisteytyksestä
• 1 opintopiste on määritelty olevan n. 27 tuntia opiskelijan työtä. 5 opintopisteen jakso 

tarkoittaisi siis 135 tuntia opiskelijan työtä ja 10 opintopisteen jakso 270 tunnin työtä

• Esimerkiksi kasvatustieteiden perusopinnoissa tämä 5 op tuntimäärä jakautuu 
seuraavasti:
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Opintojakson koodi

Perusopintojen jaksojen työmäärä tunteina

Luennot Itsenäinen työ Pienryhmä

Itsenäisen työn osuus muodostaa isoimman 
osan opiskeluun varatusta ajatusta

Mitä itsenäisen työn osuus ero 
opintojaksoissa käytännössä tarkoittaa?

Miten itsenäinen työ voidaan huomioida 
osana opintojakson opetusta ja oppimista?



Erilaisia malleja opintojen mitoitukseen
Opetusmenetelmä Suhdeluku = kontaktitunnit (+ itsenäisen 

opiskelun tunnit) -> tarvittava kokonaismäärä

Luennot ja aktivoivat luennot 1t + (1t) -> 2 t

Harjoitukset ja ohjatut harjoitukset 1t + (1t-2t) -> 2-3t

Seminaarit ja muut esitykset 1t + (2t-3t) -> 3-4t

Kirjatentti Kolme lukukertaa: 100 sivua -> n. 20 t

Oppimispäiväkirja 2t/sivu

Essee, referaatti 4t/sivu

100 sivua kohtuullisen helppolukuista tekstiä 20 tuntia

100 sivua vaikeaksi luokiteltavaa tai vieraskielistä 

tekstiä

30 tuntia

Mitoitussuositus opetussuunnitelmien 
suunnitteluun. POLAMK 2012



Erilaisia malleja opintojen mitoitukseen
• Esimerkki siitä, mitä 5 op (135t) opintojakso voisi sisältää opiskelijan työnä:

• Luennot 16-20t + oppimispäiväkirja + essee 6-8 sivua perustuen 2-3 kirjaan
• Luennot 16-20t + luentotentti + essee 6-8 sivua perustuen 2-3 kirjaan
• Luennot 30t + 2-3 laajempaa harjoitustehtävää n. 4-6 sivua/harjoitus
• Luennot 16t + 2 kirjaa
• 15-20 sivun essee joka perustuu enemmän kuin kolmeen monografiaan

• yhden EDUn henkilöstön omassa opetuksessaan käyttämä malli 5 op (135t) 
opintojaksoon:
• Seminaarit 20t
• Itsenäinen työ 113 tuntia, josta 

• 72t on artikkeleiden lukemista ja muistiinpanojen tekemistä (12 artikkelia, n. 6t/artikkeli) ja 

• 21  tuntia kirjoittamista (3x7 tuntia oppimistehtäviä)

• 2 tuntia kurssiarviointia



Helsingin yliopiston 
opintopistelaskuri

OPINTOPISTELASKURI
Helsingin yliopisto/Käyttäytymistieteellinen tiedekunta TH 25.05.2004

Opetuksen ja opintojen kehittämistoimikunta

KURSSIN KOODI

KURSSIN NIMI

KURSSIN VASTUUHENKILÖ

KUORMITTAVUUSLASKELMAN TEKIJÄ

tuntia

KONTAKTIOPETUS

luennot 0

seminaarit 0

ryhmäopetus 0

portfolioiden ohjaus 0

harjoitustunnit 0

ryhmäohjaus 0

muu 0

KONTAKTIOPETUKSEN OMAKSUMINEN JA SYVENTÄMINEN

(etukäteisvalmistautuminen ja jälkityöskentely) 1-2 tuntia/kontaktiopetustunti 0

KIRJALLISUUTEEN PEREHTYMINEN

helppo teksti, yleiskatsaus aihepiiriin noin 13-15 sivua tunnissa 0

vaikea teksti, yleiskatsaus aihepiiriin noin 10-12 sivua tunnissa 0

helppo teksti, syväoppiminen noin  7-9 sivua tunnissa 0

vaikea teksti, syväoppiminen noin  6-7 sivua tunnissa 0

KIRJALLISET TYÖT

helppo kirjoitelma, alhainen muokkaamisen taso noin 7 sivua/ 10 tuntia 0

(esim. harjoitteluraportti)

vaikea kirjoitelma, alhainen muokkaamisen taso noin 4 sivua / 10 tuntia 0

(esim. referaatti, yleiskatsaus)

helppo kirjoitelma, korkea muokkaamisen taso noin 4 sivua / 10 tuntia 0

(esim. oppimispäiväkirja, perusteellinen analyysi)

vaikea kirjoitelma, korkea muokkaamisen taso noin 2 sivua / 10 tuntia 0

(esim. tieteellinen katsaus, tutkimusraportit)

TENTTIIN VALMISTAUTUMINEN

luennoilla käsiteltävä aineisto helppoa noin 0,5-0,8 x kontaktiopetustunnit 0

luennoilla käsiteltävä aineisto keskitasoa noin 0,8-1 x kontaktiopetustunnit 0

luennoilla käsiteltävä aineisto vaikeaa noin 1-2 x kontaktiopetustunnit 0

MUU

mikä, 0

YHTEENSÄ TUNTEJA 0

OPINTOPISTEITÄ 0

Luettavan tekstin haastellisuus
suhteessa opiskelijan työn 

mitoitukseen

Kirjoitettavan tekstin 
haastellisuus suhteessa 

opiskelijan työn mitoitukseen

Tenttiin valmistautuminen 
suhteessa opiskelijan työn 

mitoitukseen



Mitoituksen periaatteita
• Opintojen mitoitus tulisi tehdä huolellisesti ja välttää negatiivista mitoitusvirhettä, eli sitä, 

että opiskelijalla varataan liian vähän aikaa oppia. Mitoitusvirhe on luvallista tehdä 
ainoastaan positiiviseen suuntaan, jolloin aikaa varataan hieman yli todellisen tarpeen 
(Karjalainen & Alha & Jutila 2003, 15 ja 43) 

• Opiskelijalle varataan aikaa valmistautumiseen ennen lähiopetusta ja työskentelyyn 
sen jälkeen (mitoitussuositus opetussuunnitelmien suunnitteluun, POLAMK 2012)

• Pienessä ryhmässä tai parityönä tehty tuotos on yksilösuoritusta hitaampi ja työläämpi 
tehdä johtuen keskinäisen yhteisymmärryksen saavuttamisen prosessista joka vaatii 
keskustelua, eriävien näkökulmien sovittelua ja moninkertaista kirjoitustyötä. Tästä syystä 
ryhmätyölle tulisi varata enemmän aikaa kuin yksilötyölle (Karjalainen & Alha & Jutila 
2003, 69-70.)

• Tulee kiinnittää huomiota siihen, mistä itsenäinen työ keskimäärin muodostuu ja 
huomioida myös se, minkälaista työskentelyä tai toimintaa ei tiedostamatta tai 
tietoisesti lasketa osaksi opiskelijan työtä.
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