Palaute oppimisessa ja
ohjaamisessa
Kirsi Viitanen

Palautteen merkitys oppijalle
•Oppimisen edistäminen
•Osaamisen tunnistaminen
•Ongelmanratkaisun kehittäminen
•Ryhmässä toimiminen –vuorovaikutustaidot
•Itsetuntemuksen lisääminen
•Työelämään valmistautuminen, työssä
oppiminen ja uralla eteneminen

Palautteen merkitys ohjaajalle
1. Arviointitehtävä
–

Informaation saaminen
opiskelijoiden tiedoista ja taidoista

2. Motivointitehtävä
–

Opiskelijoiden aktivointi ja
motivointi oppimiseen ja
itsekehitykseen

3. Ohjaustehtävä
–

Opiskelijoiden auttaminen mm. opiskeluun liittyvien
ratkaisujen tekemiseen

Palautteen merkitys
suunnittelijalle/toiminnan kehittäjälle
•Koulutuksen tai toiminnan kehittäminen
•Oman työn kehittäminen
•Oman organisaation kehittäminen
•Koulutus- ja ohjaustarpeiden kartoittaminen
•Asiakastyytyväisyys
•Osallistujien ja kouluttajien/ohjaajien
rekrytointi

Palautteen antamisen periaatteita
• Palaute on tärkeä osa oppimis- ja ohjausprosessia
• Yksinkertaisten havaintojen tekeminen
• Tulkintojen ja palautteen välinen suhde
• Oma arvio itsestään palautteen vastaanottajana
• Mikä on palautteen antamisen tavoite?
• Mihin palaute perustuu?
• Palautteen säilöminen
• Tunteiden läsnäolon huomioiminen
• Oppimisryhmän yhteinen tehtävä

Opettajat/ohjaajat palautteen antajina
• Mistä annat opiskelijalle/asiakkaille/ työtoverille
palautetta?
• Mistä haluaisit antaa palautetta (mitä et tee)?
• Mistä et haluaisi antaa palautetta? Perustelut?
• Mikä palautteen antamisessa on vaikeinta?
• Millaista ja mistä asioista haluat itsellesi
palautetta?

KORJAAVAN PALAUTTEEN ANTAMINEN
Hyvät periaatteet I
• Kohdista palaute aina arvioitavaan suoritukseen
à ei henkilöön, ei toisen identiteettiin
tai persoonaan
• Anna palautetta aitojen havaintojesi
tai lukemasi pohjalta à ei vain
muodon vuoksi
• Anna palaute mahdollisimman yksityiskohtaisesti
ja yksilöitynä
• Kysele, mutta älä tyrkytä neuvoja ja ohjeita
• Älä panttaa tietoa

KORJAAVAN PALAUTTEEN ANTAMINEN
Hyvät periaatteet II
• Mieti etukäteen, mitä hyötyä antamallasi
palautteella on
• Harkitse tarkkaan aika ja paikka, jossa
palautetta annat
–

positiivista palautetta voit antaa missä vaan, mutta
korjaavan palautteen antaminen kannattaa antaa
kahdenkeskisessä keskustelussa

• Anna palautetta ymmärrettävästi
–
–

Älä koristele palautettasi
Älä vihjaile

• Huomioi tunteiden läsnäolo

KORJAAVAN PALAUTTEEN ANTAMINEN
Hyvät periaatteet III
• Palaute on vain sinun mielipiteesi
tapahtuneesta, ei koko totuus (kerro se)
• Anna palaute aina minä-sinä -muodossa, älä
vetoa muihin, äläkä puhu kolmannessa
persoonassa
• Älä anna palautteena perusteetonta kiitosta
• Älä käytä sanoja AINA, EI KOSKAAN, JOKA
ASIASSA…
• Anna opiskelijan ensin itse arvioida, miten
työtä/opiskelua voisi parantaa ja löytää uusia
ratkaisuja (kysymykset)

KORJAAVAN PALAUTTEEN ANTAMINEN
Hyvät periaatteet IV
• Anna palaute mahdollisimman pian työ- tai
opintosuorituksen jälkeen
• Varmista, että palautteen vastaanottaja
ymmärtää palautteen oikein
• Anna palaute neutraalisti, älä syyllistä,
tuomitse tai aliarvioi
• Ole kiinnostunut opiskelijastasi ja osoita se
• Oppimisryhmän/työyhteisön yhteinen tehtävä

Hampurilaispalaute
Lähde aina palautteen antamisessa
positiivisista asioista ja esitä kehittämis- tai
korjaamisehdotukset vasta sen jälkeen.
• Kerro ensin, mikä työssä tai toiminnassa on hyvää
• Kerro sen jälkeen perustellen, miten työstä tai
toiminnasta saisi vielä paremman eli esitä
kehittämisehdotukset
• Lopuksi mainitse, mitä kehittämisehdotusten
huomioon ottaminen saa aikaan; mitä hyvää seuraa?

Minä-viesti (Thomas Gordon)
Turvallinen tapa antaa palautetta kipeistäkin
asioista:
1. Havainto käyttäytymisestä
2. Käyttäytymisen konkreettiset seuraukset
3. Käyttäytymisen aiheuttama tunnereaktio
Esim: Kun et kuunnellut tehtävänantoa, jouduin
kertomaan samat asiat uudelleen ja se ärsyttää
minua.

Selkäydinreaktio (Aalto 2002)
= Yksilölle ominainen tapa reagoida ja ilmaista itseään
samantyyppisissä vuorovaikutus-tilanteissa.
- Taustalla lapsuuden koti, ympäröivät kulttuurit, viiteryhmät,
muut elämänkokemukset ja perimä.
- Olennainen osa käyttäytymistä.
- Usein reagoidaan tutulla tavalla tai vastakohtana sille, mutta
reagointitapaa voi myös muuttaa!

à Korjaavalla palautteella taipumus herättää
haamutunteita eli nostaa esille vastaanottajassa
tunteita, joita hän aiemmin on kokenut
vastaavanlaisissa tilanteissa.

Korjaavan palautteen antamisessa
muistettavaa (Aalto 2002)
•Korjaavaan palautteeseen reagoidaan usein
voimakkaasti.
•Annettuun korjaavaan palautteeseen voi
aina tulla vastareaktio.
•Miksi annettu palaute ei mene perille?
•Oma arvio itsestä palautteen
vastaanottajana

Kirjallinen vs. suullinen palaute
•Nimellisenä!
•Mitä palautelomakkeessa kysytään?
•Mahdollisuus reagoida?
•Ryhmässä kuullaan toisten suullinen
palaute à suhteellisuus

Palautteen saaminen (Vuorinen 1993)
• Mikä oli tärkein oppimasi asia tällä viikolla?
• Millainen työskentelyvire sinulla on tällä hetkellä?
• Mikä opiskelussa/työssä tuntuu hyvältä juuri nyt?
• Mitä tekisit nyt, jos olisit opettaja/ohjaaja?
• Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi
paremmin oppimistasi?
• Kerro yksi asia, joka sinua askarruttaa, kun
ajattelet ryhmän/tiimin/työyhteisön työskentelyä
tällä hetkellä.

