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1. Johdanto 

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata Hämeen ammattikorkeakoulussa kehitetty 

aikuiskoulutuksen pedagoginen toimintamalli, jossa käänteisen oppimisen menetelmällä edistetään 

erityisesti ylemmän amk-tutkintokoulutuksen TKI-vaikuttavuutta erilaisissa organisaatioissa.  

Kevään 2015 aikana toteutettiin HAMKin ylempään liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon 

kuuluva ”Strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen” –opintokokonaisuus, jossa pilotoitiin 

käänteisen oppimisen / käänteisen luokkahuoneen (flipped learning, flipped classroom) menetelmää 

monimuoto-opinnoissa. Opintokokonaisuuden aikana opiskelijat perehtyivät tiettyjen teemojen 

mukaisiin työelämän ilmiöihin ja käynnistivät muutosprosesseja omissa työyhteisöissään. Pilotti oli 

osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista YAMK vahvaksi TKI-toimijaksi -

hanketta.  

Artikkelissa kuvataan uuden toimintamallin lähtökohdat, pilottikoulutuksen toteuttaminen sekä 

opiskelija- ja opettajapalautteen pohjalta saadut tulokset ja kehittämisehdotukset. 

 

2. Lähtökohdat 

2.1 Flipped classroom – käänteinen luokkahuone 

Kun luokkahuone käännetään, mitä se tarkoittaa? Vaikka menetelmän alkujuuret ovatkin varhais- ja 

lukio-opetuksessa (Bergmann & Sams, 2012), nähdään Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmissä 

amk-tutkinnoissa käänteisen luokkahuoneen menetelmän sopivan erityisen hyvin myös 

monimuotoiseen aikuiskoulutukseen. Opiskelijat havainnoivat työelämän kehittämistarpeita omissa 

työyhteisöissään sekä oppivat ja kehittävät työelämää opintojen aikana. Oman työyhteisön lisäksi 

oppimisen tärkeinä elementteinä on opiskelijatiimin tuoma yhteisöllisyys, osaamisen jakaminen ja 

ohjaavat opettajat. Opettajan rooli käänteisen luokkahuoneen mallissa muuttuu tiedonjakajasta 

ohjaajaksi ja valmentajaksi. 

Käänteisen luokkahuoneen ajattelun taustalla on ohjelmistokehityksessä käytetty ketterien 

menetelmien scrum-viitekehys, joka soveltuu monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen. Scrum-

viitekehys painottaa empiirisiä kehittämisprosesseja tarkasti määriteltyjen prosessien sijaan. Vaikeissa 

ja monimutkaisissa prosesseissa kaikkia muuttujia ei voida tietää etukäteen, jolloin pitää olla 

mahdollisuus sopeutua ja reagoida muutoksiin (Larman 2004, 112.)  

Scrum-ajattelussa tyypillisiä ovat mm. itseohjautuvat tiimit, selkeät työtehtävät, päivittäiset 

tiimikokoukset sekä noin kuukauden mittaiset ns. sprinttijaksot. Scrum etenee iteratiivisesti, eikä 

mailto:helena.turunen@hamk.fi
mailto:pirjo.valokorpi@hamk.fi


kaikkea ole tarkoitus tehdä valmiiksi kerralla. Tämä edellyttää prosessilta kolmea ominaisuutta; 

läpinäkyvyyttä, säännöllistä tarkastelua sekä sopeuttamista ja muokkaamista, jotta lopputulos vastaa 

asetettuja vaatimuksia (Schwaber & Sutherland 2013.) 

Scrum-viitekehystä ja ketterien menetelmien periaatteita lähdettiin syksyllä 2014 soveltamaan 

HAMKin liiketalouden alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon verkkokoulutukseen ja kehitettiin 

käänteisen oppimisen toimintamalli. 

2.2 Pilottimoduuli 

Strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen -opintokokonaisuus toteutettiin 15 opintopisteen 

laajuisena moduulina, joka koostui kolmesta toisiinsa kiinteästi liittyvistä teemasta: 1) talous ja 

yhteiskunta, 2) strateginen johtaminen ja 3) muutoksen johtaminen. Toteutukseen osallistui 35 

liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon aikuisopiskelijaa ja kolme HAMKin ylempien 

tutkintojen yliopettajaa, muodostaen myös yhteisöllisen opettajatiimin. 

Opintokokonaisuuden osaamiskuvauksen mukaisesti opiskelija syventää tässä moduulissa 

valmiuksiaan toimintaympäristössä tapahtuvaan taloudellisen kehityksen hahmottamiseen, 

strategiseen ajatteluun ja muutoksen johtamiseen. Ensimmäisen teeman tavoitteena oli ymmärtää 

makrotaloudellinen kokonaisuus kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä 

toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat ilmiöt ja niiden taustat. Toisessa teemassa tavoitteena 

oli ymmärtää strategian ja strategisen johtamisen keskeiset elementit sekä osata laatia strategia ja 

jalkauttaa se organisaatioon. Kolmannessa teemassa keskeinen tavoite oli, että opiskelija osaa johtaa 

muutosta systemaattisesti ja osaa toimia muutosta johtaen esimiestehtävissä.  

 

3. Toteuttaminen ja tulokset 

 

Opintokokonaisuus ”Strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen” (15 op) toteutettiin 

kevätlukukaudella 2015 Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmissä amk-tutkinnoissa verkko-

opiskeluna, käänteisen luokkahuoneen menetelmällä. Moduuliin osallistuneella opiskelijaryhmällä oli 

jo kokemusta tästä menetelmästä syksyn 2014 ajalta, jolloin sitä testattiin erityisesti teknisten 

oppimistyökalujen osalta. Tällöin käyttöön otettiin mm. Microsoft Office 365-järjestelmä ja siihen 

sisältyvät yhteisölliset työskentelymenetelmät. 

Kevään 2015 moduulissa edellisenä syksynä käyttöön otettuja työskentelytapoja hiottiin ja kehitettiin 

edelleen. Moduuli käynnistettiin lyhyellä verkkotapaamisella jo joulukuussa 2014, jolloin moduulista 

vastannut opettajatiimi esitteli opintokokonaisuuden osaamistavoitteet, sisällöt ja tehtävänannot.  

Scrum-ajattelun mukaisesti oduuli  opettajat ovat ”tuoteo istajia”, jotka äärittelivät 
opintokokonaisuuden alkaessa opiskeluprojektin ja siihen liittyvät oppimistavoitteet. Opiskelijat 

puolestaan muodostivat kehittämistiimejä, jotka heti tehtävänannon saatuaan pitivät 

suunnittelupalaverin ja laativat suunnitelman tulevalle kuukauden mittaiselle opiskelusprintilleen.  

Tästä eteenpäin opiskelijat työstivät oppimistehtäviä ja pitivät säännöllisiä viikkotapaamisia, jotka 

dokumentoitiin kirjallisesti. Nämä tapaamiset toteutettiin yleensä verkossa, yhteisöllisiä 

verkkotyökaluja käyttäen. Moduulin teemoista vastanneet opettajat seurasivat opiskelijatiimien 

työskentelyä aktiivisesti, kommentoiden ja antaen palautetta verkossa kullekin tiimille perustetulla 

Microsoft Office 365 –sivustolla. Kuukauden mittaisen sprintin päättyessä opiskelijatiimit palauttivat 

kirjalliset raporttinsa Moodleen ja kokoontuivat opettajan kanssa yhteiseen verkkotapaamiseen, jossa 

oppimistulokset esiteltiin ja niistä keskusteltiin. Tämän jälkeen opiskelijoiden tuli pitää vielä yksi 



palaveri, ns. retrospektiivi, jossa he reflektoivat oppimistuloksiaan sekä arvioivat tiiminsä 

toimintamenetelmiä ja tiimityön kriittisiä parannuskohteita. 

Verkkotapaamisen yhteydessä esiteltiin seuraava teema ja siihen liittyvä oppimistehtävä, jonka 

jälkeen käynnistyi toinen kuukauden mittainen sprintti. Tästä teemasta vastaava opettajatiimin jäsen 

lähti puolestaan ohjaamaan opiskelijoita ja toimimaan aktiivisesti heidän kanssaan verkossa 

työskennellen. Tämän jälkeen käynnistettiin vielä opettajatiimin kolmannen jäsenen johdolla kevään 

moduulin viimeinen teema - muutoksen johtaminen - joka päättyi huhtikuussa ja jossa koko moduulin 

oppimistulokset koottiin yhteen. 

 

3.1. Opiskelijoiden palaute 

 

Kevään 2015 moduulista saatu opiskelijapalaute oli hyvin positiivista ja moduulia toteuttaneen 

opettajakolmikon näkökulmasta kannustavaa. Oppimiskokemukset ja oppimistulokset koettiin 

hyviksi, sillä tiimityöskentely ja opittujen asioiden jakaminen tiimissä edisti oppimista. Ryhmässä 

työskentely ja tiimissä oppiminen tuntuivat aikuisopiskelijalle tehokkailta ja toimivilta 

opiskelutavoilta. Myös verkko-opiskelun todettiin sopivan aikuiskoulutukseen erinomaisesti. Lisäksi 

teoriatietoa sovellettiin käytäntöön opiskelijoiden mielestä mielekkäällä tavalla. 

Opintokokonaisuuden sisältöihin oltiin tyytyväisiä. Seuraavassa opiskelijoiden kommentteja 

oppimiskokemuksista ja oppimistuloksista: 

 

”Olen kehittynyt ammatillisesti enemmän oppimalla uusia asioita ja vanhoja syvällisemmin. 

Osaamiseni on kehittynyt huomattavasti.” 

 

”Hyviä teorioita oman työn pohjalle. Yhteneväisyys omaan työhön auttoi luomaan ryhtiä 

omaan toimintaan. Varmuus lisääntyi tiedon myötä. Opin yhdistämään teoriaa käytäntöön. 

Sai  ” i e ” asioille, joita ole  jo teh yt. Käytännönläheistä. Hyvin meni.” 

 

 

Tiimityöskentelyyn ja tiimien toimintaan oltiin myös tyytyväisiä. Tiimit työskentelivät aktiivisesti ja 

tiimien jäsenet oppivat myös toisiltaan paljon. Aikuisopiskelijoiden monipuolinen työkokemus toi 

mukaan erilaisia näkemyksiä, ja osaamisen jakaminen loi synergiaa.  

 

”Opiskelu o  edellee  kivaa ja opiskelu uoto loistava. Toivottavasti ryh ät pysyvät 

sa a a, yhteistyö o  o istu ut tosi hyvi .” 

 

”O asta ielestä i ole  kehitty yt paljo , ryh ä  tuesta o  ollut paljo  hyötyä. O  päästy 
myös vertailemaan eri yritysten toimintatapoja ja siitä on voinut ottaa vinkkejä omaan 

työyhteisöö .” 

 

”Hyvä koulutus ja kyllä tällä menetelmällä oppii. Pienryhmän etuna on, ettei kukaan jää 

kelkasta.” 

 

”Parasta oli tii ityöske tely. Ehdotto asti kaikkei  parasta oli ryh ässä työske tely ja 
ryh ässä oppi i e .” 

 



”Aikataulu oli tiukka, utta ei liia  tiukka. Tii i toimi hyvin yhdessä osaamistaan jakaen – 

loistavaa. Ryhmän keskuudessa on osaamista jaettu paljon, joka on vaikuttanut osaamiseen 

positiivisesti. Tuski  olisi  osa ut tuottaa yhtä syvällisiä raportteja yksi ä i.” 

 

Opiskelijoiden mielestä verkko-opiskelu sopii erinomaisesti aikuiskoulutukseen, on sitouttavaa ja 

tuottaa hyviä oppimistuloksia. Kerran kuussa tapahtuvista verkkokohtaamisista yleisesti ottaen 

pidettiin ja ne koettiin tehokkaiksi ja hyödyllisiksi. Jotkut opiskelijat kuitenkin kokivat 

verkkokohtaamiset jossain määrin liian hätäisiksi ja olisivat toivoneet enemmän aikaa yhteiselle 

keskustelulle ja opettajien palautteelle. Samoin opettajan ja pienryhmän keskinäisiä kohtaamisia 

toivottiin enemmän. Opiskelijat kommentoivat toimintatapaa seuraavasti: 

 

 

”Tämä on todella hyvä oppimismuoto. Elokuussa oli vielä tunne, että miten ihmeessä tästä 

oikein selviää, mutta hyvin on mennyt.” 

 

”Verkko-opiskelu on sujunut yllättävän hyvin. Hieno juttu, että tutkinnon suorittaminen on 

mahdollista tällä tyylillä.” 

 

”Verkkotapaa isia voisi olla uuta a e e ä .” 

 

”Oppi istehtävie  tuloksia voisi esitellä vai  yksi ryh ä, yhteisissä tapaa isissa tulee liikaa 
toistoa. Toisten ryhmien esityksistä ei aina saa kauheasti irti. Odottaisin opettajilta 

enemmän kommentointia töistä.” 

 

 

Myös opintokokonaisuuden sisältöihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Teemat etenivät 

opiskelijoiden mielestä loogisesti ja ne olivat monipuolisia, mielenkiintoisia ja tarpeellisia. Moodlessa 

olleet opintomateriaalit koettiin hyviksi, samoin oppimistehtävät. Joidenkin aihepiirien 

haasteellisuudesta johtuen luentoja, videoita ja lyhyitä tietoiskuja toivottiin jonkin verran lisää: 

 

”Haastavista aiheista voisi olla videoitu luento paikallaan. Pääsee paremmin teeman sisään. 

Enemmän teorialuentoja, esim. koosteenomaisesti, n. 15 - 30 minuutin pituisia.” 

 

”Kaipaisin enemmän luentomaisia videoita nettiin, niitä voisi hyödyntää seuraavana vuonna 

seuraava ryhmä. Näin mekin oppilaat pääsisimme hyödyntämään teidän tietotaitoa.” 

 

 

Opiskelijoiden kommentit ja palaute oli kuitenkin kokonaisuutenaan hyvää ja kannustaa kehittämään 

käänteisen luokkahuoneen pedagogista mallia edelleen. Tässä mallissa mielestämme toteutuu 

työelämän kehittäminen hyvällä tavalla yhdistyen tutkimus- ja kehittämistoimintaan erilaisissa 

organisaatioissa ja työyhteisöissä. 

 

3.2.  Opettajien palaute 

 

Opintokokonaisuuteen osallistunut kolmen opettajan tiimi reflektoi moduulin onnistumista koko 

prosessin ajan lyhyissä palautekeskusteluissa opiskelijaryhmän verkkotapaamisten jälkeen.  Lisäksi 

opettajatiimiltä kysyttiin kirjallista palautetta moduulin päätyttyä.  



Opettajatiimin mielestä moduulin toteutus koettiin onnistuneeksi, sillä kokonaisuus toimi hyvin. 

Opiskelijat olivat tutustuneet käänteisen oppimisen menetelmään jo edellisen moduulin aikana ja 

olivat omaksuneet positiivisen oppimis- ja toimintakulttuurin. Opintokokonaisuuden sisällöt olivat 

suhteellisen laajoja, jolloin opiskelijoiden itsensä tekemillä rajauksilla oli vaikutuksensa sisältöihin. 

Tämä kuuluu käänteisen oppimisen luonteeseen, jossa opettajalla on rajallinen mahdollisuus 

määrittää sisällöt. Erään opettajatiimin jäsenen mukaan: 

 

”Tällä saattaa olla vaikutus myös sisältöihin perehtymiseen ja relevantin aineiston 

löytämiseen, jolloin osaamisessa ei ehkä saavuteta samanlaista oppimisavaruuden 

rakennetta kuin perinteisessä ohjatussa opetuksessa. Tätä en kuitenkaan koe välttämättä 

huonoksi asiaksi, koska tulkintojen ja relevanssin hahmottamisen variaatio tässä 

toimintamallissa tulee kasvamaan.” 

 

Oppimistulokset opiskelijatiimien tasolla olivat hyviä, mutta yksittäisen opiskelijan oppimisesta ei 

opettajilla ollut täyttä varmuutta. Tiimien tuotokset poikkesivat toisistaan enemmän kuin aiemman, 

perinteisen opetuksen aikoina. Opettajan mukaan: 

 

”Osa tiimeistä lähti heti lentoon ja toiset vasta harjoittelevat lentoon lähtöä. Kaikki tiimit 

kuitenkin tavoittivat selkeästi teemalle asetetut oppimisen ja osaamisen tavoitteet”. 

 

Opettajien näkemys käänteisen oppimisen mallista oli positiivinen. Opettajatiimin käsityksen mukaan 

menetelmä kasvattaa opiskelijoiden vastuunottoa omaan osaamiseensa ja oppimisensa 

kehittämiseen. Menetelmä valmentaa hyödyntämään tulevaisuuden oppimiskäytäntöjä; vapaasti 

käytettävissä olevia aineistoja on runsaasti, mistä syystä oppiminen ja osaamisen kehittäminen vaatii 

sellaisia uusia oppimis- ja opettamismenetelmiä, joita käänteisen oppimisen malli parhaimmillaan 

kehittää.  

 

Tämän lisäksi opetuksen sisältöjen osalta voidaan siirtyä nopeastikin uusiin ajankohtaisiin aiheisiin, 

eikä eteneminen ole siitä riippuvainen, saako opettaja päivitettyä oman opetusaineistonsa.  

 

”Opiskelijat oppivat korostuneen paljon toisiltaan, koska vastuu on entistä enemmän 

opiskelijaryhmällä. Oppiminen voi kohdentua oppijalle täysin uusiin teemoihin tai vanhojen 

teemojen syventämiseen ja päivittämiseen. Monet asiat työelämässä voivat tuntua tutuilta, 

mutta opiskelijaryhmän oman tavoitteenasettelun myötä oppimistavoitteet täsmentyvät.” 

 

3.3. Riskit 

 

Käänteisen oppimiseen ja sen toteuttamiseen sisältyy myös riskejä. Osa riskeistä liittyy opiskelijoihin, 

sitoutumiseen ja vastuun ottamiseen. Osa riskeistä puolestaan liittyy verkkopedagogiikkaan, tekniikan 

toimivuuteen ja käyttökokemuksiin. Lisäksi riskejä havaittiin opettajatiimien toiminnassa, yhteisen 

näkymän kehittämisessä ja toimintatavan sisäistämisessä. Seuraavassa opettajatiimin jäsenten 

arvioita riskeistä: 

 

 

 



”Ensimmäiseksi riskiksi muodostuukin se, että opiskelijatiimi ei toimi tai mukana tiimissä on 

s. ”vapaa atkustajia”. Tällaise  tii i  toi i taa kuvaa se, että tiimin oppimistavoitteet 

eivät ole kunnianhimoisia ja oppimistulokset saavutetaan vähällä työllä ja heikolla 

sitoutumisella.” 

 

”Toinen havaittu riski liittyy tiimien avoimuuteen vs. sulkeutuneisuuteen suhteessa 

opiskeltavaan aiheeseen ja siihen, miten tiimit kykenevät virkistämään ja päivittämään 

näkökulmiaan sekä viemään kehitystä eteenpäin tiimiympäristössä avoimen 

tiedonmuodostamisen periaattein. Suljetulla tilanteella viitataan tässä tilanteeseen, jossa 

jollakin ryhmän jäsenellä on erityisen voimakas näkemys opiskeltavasta teemasta johdattaen 

koko ryhmän jollekin erityiselle polulle, joka ei ole kovinkaan laajasti perusteltavissa. 

Tällaisessa tilanteessa koko ryhmän oppiminen saattaa nurkkautua tiettyihin näkökulmiin, 

eikä koko kuva näyttäydy ryhmän jäsenille.” 

 

 

Myös opettajatiimien toimintaan voi sisältyä riskejä. Strategisen ajattelun ja muutoksen johtamisen 

moduulin opettajatiimissä oli kolme jäsentä. Heistä vain yksi oli osallistunut aiemmin syksyllä 

toteutettuun käänteisen luokkahuoneen menetelmällä toteutettuun moduuliin. Tämä toi työhön 

omat haasteensa ja osoitti ne kriittiset kohdat, jotka uuteen pedagogiseen menetelmään sisältyvät. 

Tiimin opettajilla tuleekin olla yhteinen näkemys ja ymmärrys koko opintokokonaisuuden sisällöistä ja 

tavoitteista sekä toimintatavoista. Perinteisesti opettajat ovat tottuneet tekemään työtä itsenäisesti, 

jolloin tiimityö saattaa tuntua hankalalta. Myös poisoppiminen perinteisestä opettamisesta ja 

luennoimisesta saattaa olla joillekin vaikeaa. Opettajatiimien yhteiset suunnittelupalaverit ja 

arviointipalaverit tukevat kuitenkin hyvin käänteisen oppimisen kehittämistä ja toteuttamista. 

Moduulin suunnittelu ja toteutus käänteisen oppimisen mallissa on voimakkaasti iteratiivista, ja 

jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaista. 

 

3.4. Kehittämisehdotuksia 

 

Vaikka opiskelijapalaute oli pääsääntöisesti hyvää, esitettiin myös toiveita ja parannusehdotuksia. 

Tiimityöskentely koettiin tehokkaaksi tavaksi oppia, mutta opintoihin toivottiin sisällytettävän myös 

yksilötehtäviä. Lisäksi moduulin tehtävänantoihin toivottiin parannuksia. Moduulin eri teemoihin 

liittyvät tehtävät muodostivat kyllä jatkumon, mutta yhden laajemman case-tehtävän olisi arvioitu 

tuovan syvällisemmän tuntuman opiskeltaviin teemoihin. 

Lyhyitä luentoja, tietoiskuja ja videoita toivottiin erityisesti vaikeisiin aihealueisiin lisää. Myös 

opettajatiimin palautteen pohjalta jotain informaatiosisältöjä ja lyhyitä luentoja voisi tuleviin 

moduuleihin lisätä.  

Opettajat pohtivat myös mahdollisuutta kehittää tehtäviä edelleen siten, että ne kohdistuvat entistä 

tehokkaammin ongelmanratkaisutehtäviin. Tällöin olisi mahdollista hyödyntää myös Problem Based 

Learning menetelmän tehtävänasetteluja osana käänteisen oppimisen toteutusta. Tämän arvioitiin 

tukevan ja tehostavan opiskelijatiimien sisällä tapahtuvan pohdinnan kohdentamista ja syvenemistä. 

 

4. Lopuksi 

 

Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän amk-tutkinnon opettajat pitävät erittäin hyvänä sitä, että 

lähdettiin rohkeasti uudistamaan koulutusta käänteisen oppimisen ja käänteisen luokkahuoneen 

suuntaan. Ylempien amk-tutkintojen opiskelijat ovat aktiivisesti työelämässä olevia ammattilaisia, 



jotka ovat tottuneet vastuunottoon oman osaamisensa kehittämiseksi. Tällainen opiskelijaryhmä 

antaa hyvät edellytykset käänteisen oppimisen menetelmän toteuttamiseen. Opiskelijapalautetta 

kuunnellaan tarkasti, ja menetelmää kehitetään jatkossa edelleen.  

 

Käänteisen oppimisen malli ei ole vielä valmis, mutta se halutaan luoda erittäin hyväksi vähittäisen ja 

jatkuvan kehittämisen kautta. Malli näyttäisi toimivan erinomaisesti ylemmän 

ammattikorkeakouluopiskelun uudistajana. 
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