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Varhaiskasvatuksen työelämässä on ajankohtainen tarve koulutetuille varhaiskasvatuksen ope�ajille.
Varhaiskasvatuksen ope�ajia koulutetaan vielä tällä hetkellä sekä yliopistoissa e�ä
amma�ikorkeakouluissa. Vastavalmistuvilla varhaiskasvatuksen ope�ajilla on tode�u olevan haasteita
työelämään sitoutumisessa. Sitoutumista heikentää esimerkiksi epävarmuus oman osaamisen
rii�ävyydestä ope�ajan työhön. (ks. Kantonen, Onnismaa, Reunamo & Tahkokallio, 2020.) Monissa
korkeakouluissa on kehite�y portfoliotyöskentelyä tukemaan opiskelijan ammatillista kasvua ja
oppimista, arviointia sekä osaamisen tekemistä näkyväksi. Portfoliotyöskentelyn avulla voidaan
tarkastella, millaista osaamista ja asiantuntijuu�a opinnoissa opiskelijalle rakentuu. (Ri�haupt, Singh,
Seyferth & Dedrick, 2008.)

Tässä katsauksessa kuvaamme Jyväskylän yliopistossa kehite�yä sähköistä oppimisen tuen työkalua,
Vaka ePortfoliota, ja siihen lii�yvää kehi�ämistyötä. Kehi�ämistyön tavoi�eena on ollut rakentaa
oppimisympäristö ja tarkoituksenmukainen väline opiskelijan oppimisprosessien tueksi sekä erityisesti
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oman osaamisen tunnistamiseksi niin opintojen kuin työelämään siirtymisen vaiheissa. Kehi�ämistyön
tukena on hyödynne�y vuonna 2018 tehtyä kandidaatintutkielmaa (Kurento & Tamminen, 2018) sekä
keväällä 2021 opiskelijoille toteute�ua kyselyä. 

Vaka ePortfolion taustaa

Vaka ePortfolio on ollut käytössä Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen
ope�ajankoulutuksessa vuodesta 2017 alkaen. Sitä on aktiivisesti kehite�y yhteistyössä opiskelijoiden ja
henkilöstön kanssa tukemaan varhaiskasvatustieteen opintoja ja työelämään siirtymisen vaihe�a sekä
osaltaan alalle sitoutumista. Virtasen, Tynjälän ja Helinin (2020) mukaan työelämäpedagogiikan
näkökulmasta tärkeinä oppimista tukevina elemen�einä nähdään erilaiset työkalut, joiden avulla
voidaan suunnitella sekä seurata oppimista reaaliaikaisesti. Lisäksi tärkeänä pidetään myös oppijan
aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (Virtanen ym., 2020).

Virtanen (2011) vii�aa aiemmassa julkaisussaan myös pedagogisiin toimiin, jotka mahdollistavat
opiskelijoille opintojen tekemisen näkyväksi sekä opetuksen käytännöllistämisen ja muihin opintoihin
integroimisen. Kantonen ym. (2020) puolestaan toteavat tutkimuksessaan, e�ä usko omaan osaamiseen
ja mahdollisuuksiin kehi�ää välillisesti varhaiskasvatusta ja e�ä itseluo�amuksen ja onnistumisen
tunteiden vahvistaminen ovat tärkeitä tekijöitä alalle sitoutumisen kannalta. Vaka ePortfolio on alun
perin suunniteltu vastaamaan osaltaan juuri näihin tarpeisiin. Annalan, Lindénin ja Mäkisen (2016)
mukaan yliopistokoulutusten opetussuunnitelmat ovat keskeisiä tekijöitä opiskelijoiden opinnoissa, ja
niillä on sekä polii�isia e�ä koulutuksellisia merkityksiä. Kirjoitetusta opetussuunnitelmasta nähdään
niin opintojen laajuus, opintojaksojen välinen jatkumo kuin opintojen ydinaines (Annala ym., 2016).
Nämä tekijät toimivat pohjana myös Vaka ePortfolion sisällöille ja rakenteelle.

Opiskelijoita on perehdyte�y ja ohja�u Vaka ePortfolion käy�öön HOPS-ohjauksessa, opiskelijainfoissa
sekä erillisissä ohjaustyöpajoissa niin sanotussa pysäkkityöskentelyssä. Nämä ajoi�uvat ensimmäisen
vuoden opintoihin. Pysäkkityöskentelyä ovat olleet ohjaamassa varhaiskasvatustieteen
maisteriopiskelijat. Henkilökunnan kanssa on tunniste�u eri opintojaksoja sekä niihin kytkeytyviä
toteutustapoja, joiden avulla ope�ajat voivat aktivoida opiskelijoita Vaka ePortfolion käytössä. Vaka
ePortfolio on toteute�u Drive- ympäristössä erillisten kansioiden kokonaisuutena. Kokonaisuus
jakautuu kolmeen pääosaan: osaamiskar�aan, opin ja oivalsin -päiväkirjoihin sekä materiaalipankkiin
(ks. kuvio 1).
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Kuvio 1. Vaka ePortfolioon lii�yvä prosessi

Osaamiskartan perustana toimii varhaiskasvatuksen ope�ajan pedagogisen asiantuntijuuden ja
osaamisalueiden jäsennys (Suvanto, Liinamaa & Ukkonen-Mikkola, 2021; ks. myös Kurento &
Tamminen, 2018). Tällä Vaka ePortfolion osiolla pyritään erityisesti varhaiskasvatuksen ope�ajan oman
osaamisen tunnistamiseen, joka on Edwardsin (2010) mukaan merkityksellistä esimerkiksi eri
amma�ilaisten yhteistyössä. Annalan ym. (2016) mukaan tutkinnon tavoi�eiden saavu�amisen kannalta
väl�ämä�ömien oppisisältöjen määri�ely sisältää sekä koulutuksen ytimen e�ä yksi�äisten
opintojaksojen ydinsisällön määri�elyn.

Pelkkä kirjoite�u opetussuunnitelma ei kuitenkaan riitä, vaan ope�ajaksi opiskelevien on tunniste�ava
ne keskeiset osaamisalueet, joista hänen asiantuntijuutensa rakentuu (Annala ym., 2016).
Osaamiskar�aan onkin jaoteltu varhaiskasvatuksen ope�ajan pedagogisen asiantuntijuuden ja
osaamisen eri osa-alueet yksityiskohtaisesti. Näihin peilaten opiskelija kirjaa ja kuvaa osaamiskar�aan
omaa osaamistaan opintojen edetessä. Osaamiskar�atyöskentelyn avulla opiskelijalle mahdollistuu jo
koulutusvaiheen aikana varhaiskasvatuksen ope�ajan pedagogisen asiantuntijuuden sekä oman
osaamisen sanoi�aminen, mikä osaltaan edesau�aa toimimista moniammatillisen tiimin jäsenenä
sekä tiimin pedagogisena johtajana.

Opin ja oivalsin -päiväkirjoihin opiskelija tallentaa opintojaksoi�ain omia oppimisen oivalluksiaan sekä
itselleen tärkeitä huomioita. Osio toimii kokonaisuudessaan erityisesti opiskelijan itsereflektion
välineenä. (Kurento & Tamminen, 2018.) Jensonin (2011) tutkimus yliopisto-opiskelijoiden itsereflektion
taitojen kehi�ymisestä osoi�i, e�ä ei ainoastaan itsereflektointien pituus vaan myös syvempi sisältö
lisääntyvät, kun ePortfolio-työskentelyä käytetään opiskeluissa aktiivisena osana työskentelyä. Vaka
ePortfolion avulla opiskelija voikin tunnistaa, dokumentoida ja reflektoida omaa kehi�yvää
varhaiskasvatuksen asiantuntijuu�aan, osaamistaan sekä identitee�iään niin opintojensa aikana kuin
työelämään siirtyessään.
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Materiaalipankki toimii nimensä mukaisesti säilytyspaikkana kaikelle opiskelumateriaalille, jonka
opiskelija kokee itselleen tärkeäksi. Tämän materiaalipankin kerry�ämistä opiskelija voi jatkaa myös
työelämässä. Onkin koe�u hyväksi, e�ä portfoliotyöskentelyssä voidaan toisaalta koota ja
dokumentoida erilaista oppimismateriaalia sekä toisaalta tukea aja�elun ja oppimisen prosesseja ja
jatkuvan oppimisen valmiuksia (ks. Jenson & Treuer, 2014; Niikko, 2000). Jatkuvan oppimisen
valmiuksia pidetäänkin keskeisenä geneerisenä taitona, jota jatkuvasti muu�uva työelämä edelly�ää
aiempaa laajemmin (ks. Virtanen & Tynjälä, 2019). Viime vuosina on koroste�u jatkuvan oppimisen
taitoa ja osaamista erityisesti koulutuksessa rakentuvan asiantuntijuuden osana. Vaka ePortfolion
yhtenä tavoi�eena onkin tukea opiskelijan työelämään siirtymistä sekä jatkuvan oppimisen valmiuksia.

Vaka ePortfolio -työskentelyn kehi�äminen

Opiskelijoiden kokemuksia Vaka ePortfolion käytöstä kartoite�iin kyselyllä keväällä 2021. Kyselyssä
kerä�iin Jyväskylän yliopistossa varhaiskasvatuksen ope�ajankoulutuksessa kandidaatin tutkintoa
tekevien opiskelijoiden käy�ökokemuksia Vaka ePortfoliosta oman osaamisen tunnistamisen ja
asiantuntijuuden kehi�ymisen apuvälineenä. Lisäksi selvite�iin opiskelijoiden näkemyksiä
portfolioprosessiin lii�yvästä ohjauksesta opintojen aikana. Kysely toteute�iin niiden opiskelijoiden
keskuudessa, joilla on ollut mahdollisuus käy�ää Vaka ePortfoliota koko opintojensa ajan.

Kyselyn perusteella ilmeni, e�ä Vaka ePortfoliota ei ollut hyödynne�y kovinkaan paljon, mu�a
aktiivisilla käy�äjillä oli myönteisiä kokemuksia ePortfoliosta. Hyödylliseksi koe�iin erityisesti se, e�ä
Vaka ePortfolio -työskentelyn avulla opiskelija pystyi palau�amaan mieleensä opi�uja asioita, ja samalla
se jäsensi opiskeltavien ilmiöiden kokonaisuuksia. Opiskelijat olivat hyödyntäneet eniten
materiaalipankkia, ja sen etuna nähtiin materiaalin tallennuksen ja löytämisen helppous. Muiden
osioiden hyödyntäminen oli vähäisempää.

Opiskelijat vii�asivat usein myös siihen, e�ä Vaka ePortfolio -ympäristö koe�iin teknisesti raskaaksi ja
vaikeaksi käy�ää esimerkiksi kansioiden suuren määrän vuoksi. Suurimpana haasteena koe�iin ajan
puute, ja ePortfolioon kirjaaminen koe�iin lisätyönä. Myös Jenson ja Treuer (2014) ovat todenneet, e�ä
opiskelijat käy�ävät ePortfoliota vain opiskeluissa eivätkä hahmota sitä jatkuvan oppimisen osaksi.

Toteu�amassamme kyselyssä kehi�ämisehdotuksina esite�iin, e�ä Vaka ePortfolio -työskentely tulisi
lii�ää selkeämmin opintojen ja opiskelukäytänteiden osaksi. Lisäksi ope�ajien tulisi tarjota tukea
ePortfolioon kirjaamisessa sekä ideoita sen hyödyntämiseen. Verra�aessa kyselymme tuloksia
Kurennon ja Tammisen (2018) esi�ämiin tuloksiin voidaan todeta, e�ä kyselymme tulokset tukivat
monilta osin heidän päätelmiään. Molempien tutkimusten mukaan Vaka ePortfolion osioista
materiaalipankin käy�ö oli suosituinta. Samoin yleisellä tasolla tode�iin ePortfolion hyödyntämisen
vähäisyys ja teknisen toteutuksen haasteet. Molempien tutkimusten tulokset toivat esille, e�ä ohjaus ja
tuki olivat keski�yneet pysäkkityöskentelyyn.

Kyselyn tulokset vahvistivat näkemystä siitä, e�ä opiskelijan sitoutuminen Vaka ePortfolio
-työskentelyyn edelly�ää monipuolista ohjausta ja tukea (ks. myös Niikko, 2000). Vaka ePortfolion
mahdollisuudet eivät avaudu pelkästään esi�elemällä portfoliota yhtenä työvälineenä ja ohjeistamalla,
kuinka sitä käytetään. Vaka ePortfolio -ohjaus koe�iin pääosin hyödylliseksi, mu�a sitä olisi kaiva�u
enemmän. Jo�a Vaka ePortfolion merkitys ja mahdollisuudet selkiytyisivät opiskelijalle, tulisi sisäisen
motivaation herä�ämiseen kiinni�ää enemmän huomiota.

Tärkeäksi koe�iin, e�ä tukea, ohjausta ja motivointia olisi tarjolla myös ensimmäisen vuoden opintojen
jälkeen, sillä moni opiskelijoista lope�i käytön ensimmäisen vuoden jälkeen. Myös Jenson ja Treuer
(2014) toivat esille tutkimuksessaan, e�ä jos tukea ei tarjo�u rii�ävästi, opiskelijat toteu�ivat
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vain pakolliset asiat ja itsereflektio oli vajavaista. Jenson (2011) mainitseekin, e�ä jatkuvan oppimisen ja
reflektoinnin taitojen oppiminen edelly�ää opiskelijan tukemista läpi yliopisto-opintojen. Vaka
ePortfolion käy�öä tulisikin tukea jatkumona koko opintojen ajan. Lisäksi tulisi mahdollistaa
käyte�ävyydeltään parempi sovellus, joka olisi opiskelijoille helpompi ja saavute�avampi käy�ää.

Kyselymme osoi�i, e�ä ePortfolion ohjaus tulisi integroida tiiviisti kaikkien opintojaksojen opintoihin ja
oppimistehtäviin. Tällöin voidaan korostaa itsearvioinnin ja reflektio-osaamisen kehi�ymistä ja
merkitystä osana asiantuntijuuden kehi�ymistä. Jenson ja Treuer (2014) korostivat, e�ä ePortfolion
tulisikin olla osa isompaa uudistusta opinnoissa. Tähän lii�yy erityisesti se, e�ä opiskelijoille tulisi
ope�aa krii�istä itsereflektiota koko heidän opintopolkunsa ajan sekä tukea oppimista ja kehi�ää siihen
lii�yviä taitoja: informaation kokoamista, itsesäätely-, integrointi- ja reflektointitaitoja sekä valmiuksia
yhteistoimintaan (collection, self-regulation, reflection, integration and collaboration). (Jenson & Treuer,
2014.) 

Kokonaisuutena voidaan todeta, e�ä Vaka ePortfolio -työskentely oli tukenut opiskelijoiden oman
osaamisen tunnistamista. Tärkeää olisi kuitenkin kohdentaa huomiota opiskelijoiden
itseohjautuvuuteen ja muihin opiskelutaitoihin. Vaka ePortfolio tarjoaa yhden välineen itsereflektioon ja
oman oppimisen tarkasteluun. Tällä tavoin tuetaan jatkumoa ja siirtymistä opinnoista työelämään sekä
edistetään myös jatkuvan oppimisen taitoja.

Kyselymme vastaajajoukko oli suhteellisen pieni, ja osallistujat edustivat pääosin aktiivisia ja krii�isiä
käy�äjiä. Käy�äjäkokemusten keräämistä ja hyödyntämistä onkin syytä jatkaa. Kaiken kaikkiaan kysely
toi ymmärrystä Vaka ePortfolion mahdollisuuksista sekä tuo�i tietoa kehi�ämiskohteista, joilla Vaka
ePortfoliota voidaan rakentaa luontevaksi ja toimivaksi osaksi varhaiskasvatustieteen koulutusta.
Opiskelijoiden positiiviset kokemukset sekä maininnat siitä, e�ä opiskelijat aikovat käy�ää portfoliota
myös työelämässä, rohkaisevat meitä kehi�ämään ePortfolio-työskentelyä edelleen.
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