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Lukupiiriohje maaliskuu 2017 
 
Lukupiiri opintojen suoritusmuotona  
 
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa ilmoitettua kirjallisuutta on mahdollista suorittaa myös 
opiskelijoiden järjestämillä lukupiireillä vastuuopettajan kanssa sopien. Lukupiirit tarjoavat 
joustavan vaihtoehdon opintojen suorittamiseen. Vuorovaikutteiselle sekä reflektiiviselle 
oppimistyylille perustuvat lukupiirit kehittävät onnistuessaan opiskelijoiden valmiuksia kriittiseen ja 
dialogiseen ajatteluun. Vahvasti yhteisöllisestä luonteessaan johtuen mielekäs lukupiirityöskentely 
vaatii kuitenkin osallistujilta vankkaa sitoutumista yhteisiin osaamistavoitteisiin sekä lukupiiriä 
käytännössä ohjaaviin aikatauluihin ja tavoitteisiin. Onnistuessaan lukupiirityöskentely kehittääkin 
kirjallisuuden sisällön omaksumisen lisäksi myös opiskelijoiden itseohjautuvuutta sekä 
ryhmätyöskentelyvalmiuksia edistäviä käytännön taitoja. 
 
Yhteisölliseen oppimiseen sitoutumisen lisäksi onnistunut lukupiirityöskentely pohjautuu 
huolelliselle suunnitelmalle lukupiirin tavoitteista ja toteutuksesta. Suunnitelma lukupiirin 
toteutuksesta laaditaan aina kyseisen kirjallisuuden käsittävän opintojakson vastuuopettajan kanssa 
ennen lukupiirin aloittamista. Seuraavassa on kuvattu politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman 
lukupiiriohjeet, jotka koostuvat seuraavista osa-alueista: suunnittelu, toiminta, portfolion 
kokoaminen sekä lukupiirin arvostelukriteerit. Opiskelijoiden organisoimat lukupiirit ovat eri asia 
kuin opettajien vetämät lukupiirit osana opetusohjelmaa. 
 
Suunnittelu  
 
Lukupiirin suunnittelu lähtee liikkeelle opintojakson valinnasta sekä riittävän pienen ryhmän 
löytämisestä, joka on sitoutunut lukupiirin ja opintojakson suorittamiseen. Lukupiirin tulee aina 
perustua ennalta sovittuun suunnitelmaan, joka valmistellaan yhteistyössä opintojakson 
vastuuopettajan kanssa. Lopullinen lukupiirin suunnitelma on hyvä käydä läpi kasvotusten kaikkien 
lukupiiriin osallistuvien kesken ennen lukupiirin aloittamista. Tämä edesauttaa kaikkien lukupiiriin 
osallistuvien opiskelijoiden sitoutumista yhteiseen projektiin. 
 
Lukupiirin osallistujamäärä 
 
Lukupiirin osallistujien lukumäärä on pidettävä hallittuna, sillä tämä helpottaa siihen osallistuvien 
muistiinpanojen yhtenäisyyttä ja aikataulun sovittamista kaikkien kalenteriin sopivaksi. 
Optimaalinen lukupiirin koko on 4-5 henkeä. 
 
Kirjallisuuden soveltuvuus  

 

Tyypillisesti lukupiirissä perehdytään yhteen aineopintotason tai syventävien opintojen 
opintojakson kirjallisuusvaatimuksista löytyvään teokseen. Joissain tapauksissa myös opintojakson 
kokonaisuudessaan kattavat, kahden tai useamman teoksen lukupiirit ovat mahdollisia. Parhaan 
oppimistuloksen takaamiseksi on kuitenkin usein suositeltavaa, että opintojakson kokonaisuuden 
suorittamiseen liittyy lukupiirin lisäksi muitakin suoritustapoja (esimerkiksi sähköinen tentti tai 
esseesuoritus). Mahdollisista vaihtoehtoisista teoksista, joita ei löydy kirjallisuusvaatimuksista, 



tulee aina keskustella etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa (mikään ei estä järjestämästä 
täydentävästä kirjallisuudesta omaehtoista lukupiiriä). 

 

Lukuosuuksien ja vastuiden jakaminen 
 
Lukupiirin kirjallisuus jaetaan jäsenten määrän mukaan mielekkäisiin osiin (ts. lukujen kohdalta). 
Nämä osiot muodostavat alustusvastuut osallistujille. Lukupiiriin valittavien teosten kohdalla tulee 
kiinnittää huomiota siihen, kuinka suuriksi lukuosuudet muodostuvat sekä kuinka mielekkäistä 
kohdista lukuosuudet voidaan katkaista. 
 
Jos lukupiirissä perehdytään useampaan kuin yhteen opintojakson teokseen, tulee 
lukupiirisuunnitelmassa ottaa huomioon järjestys, jossa teokset on hyvä lukea: osassa 
opintojaksoista on nimetty ns. pakollinen teos, joka on lähes aina opintojakson osaamistavoitteiden 
kannalta keskeisen teoreettisen pohjan ja laajan yleiskatsauksen tarjoava perusteos. Valinnaiset 
teokset taas usein pureutuvat tarkemmin johonkin näkökulmaan ja aihealueeseen. Opintojakson 
”perusteos” on luonnollisesti syytä käsitellä lukupiirissä ensin. 
 
Lukupiirisuunnitelmasta keskusteleminen vastuuopettajan kanssa 
 
Lukupiirisuunnitelma lähetetään tässä vaiheessa kurssin vastuuopettajalle, jonka kommenttien ja 
keskustelun pohjalta muodostuu lopullinen lukupiirisuunnitelma. Lukupiirisuorituksesta annetaan 
yhteinen arvosana koko lukupiirin osallistujajoukolle. 
 
Lukupiirin aloituskokous ja aikatauluista sopiminen 
 
Lukupiirin puheenjohtaja järjestää ennen varsinaisen lukupiiritoiminnan aloittamista tapaamisen, 
jossa sovitaan tai käydään läpi osallistujien lukuosuudet sekä lukupiirin aikataulu. Jos mahdollista, 
lukupiirin puheenjohtajan (tai jonkun toisen opiskelijan, jolla on jo lukupiirikokemusta) on hyvä 
ottaa ensimmäinen esitysvuoro. Ensimmäisen alustajan (puheenjohtajan) on hyvä pitää mielessä, 
että hänen alustuksestaan tuottamat muistiinpanot saattavat toimia standardeina muille 
osallistujille, sillä lukupiirin edetessä muistiinpanot ja alustus seuraavat usein tyyliltään ja 
pituudeltaan ensimmäistä esitystä. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla kunhan tavoite saavutetaan. 
Puheenjohtaja lähettää vielä ennen ensimmäistä kokoontumista lukupiirin osallistujien 
opiskelijanumerot ja lukupiirin aikataulun vastuuopettajalle. 
 
Lukupiiri toiminnassa  
 
Jokainen osallistuja jakaa lukupiirin jäsenille omasta alustusosiostaan valmistamat muistiinpanonsa 
(eli alustuksensa) hyvissä ajoin, mielellään viimeistään kaksi päivää ennen kokoontumista. Pyri 
kirjoittamaan alustuksesi mahdollisimman valmiin tekstin muodossa, ml. lähdeviitteet; vältä 
irralliseksi jääviä huomioita ja listauksia, jotta alustuksesi olisi mahdollisimman ymmärrettävä myös 
muille. Tämä edesauttaa reflektiivistä ja kriittistä keskustelua lukupiiritapaamisessa. 
 
Jokaiselle osallistujalle täytyy varata aikaa tutustua alustukseen/muistiinpanoihin, jotta alustajan 
mahdollisesti esittämät epäselvyydet, kriittiset huomiot ja lukupiirikeskustelua ohjaavat kysymykset 
ovat kaikkien osallistujien tiedossa hyvissä ajoin ennen tapaamista. Keskustelua ohjaavat 
kysymykset kannattaa kuitenkin esittää (tai käydä uudestaan läpi) vielä tapaamisen aikana. Kaikki 



lukupiirin aikana tehdyt kirjalliset tuotokset kannattaa pyytää ja kerätä docx-tiedostoina, jolloin 
niiden kokoaminen vastuuopettajalle myöhemmin lähetettävää portfoliota varten on helpointa.  
 
Jos mahdollista, kannattaa tapaamiset järjestää yliopiston ulkopuolella. Hyvä ja luova ilmapiiri on 
tärkeää varsinkin, jos lukupiirissä on opiskelijoita useilta eri vuosikursseilta.  
 
Jokainen osallistuja reflektoi vuorollaan lukupiirissä alustusten pohjalta käytyä keskustelua. 
Reflektio on keskustelun ja oman pohdinnan kirjalinen yhteistuotos, joka perustuu 
kokoontumiskerran alustukseen ja siitä käytyyn keskusteluun. Jokaisen lukupiirille osallistuvan tulee 
perehtyä riittävän syvällisesti jokaiseen alustuskerran kohteena olevaan teoksen osaan, jotta 
lukupiirisuoritukseen keskeisesti liittyvä vuorovaikutteinen, reflektoiva ja analyyttinen 
keskusteluilmapiiri voi kehittyä. 
 
Reflektio saa olla vapaamuotoista, mutta sen on noudatettava akateemisia käytäntöjä ja kriittistä 
otetta. Työssä tulisi käsitellä alustuksesta ja seuranneesta keskustelusta nousseita teemoja 
opintojakson kannalta relevantista näkökulmasta (osaamistavoite huomioiden). Reflektiossa ei 
tarvitse syventyä kaikkiin keskustelun teemoihin yhtä laajasti, mutta siinä tulee kuitenkin tuoda esiin 
kaikki käsitellyt aiheet käydyn keskustelun todentamiseksi. Yhtä alustuskertaa ja sitä seuraavaa 
keskustelua jäsentävän reflektiopaperin ohjepituus on noin 2–3 sivua, jolloin työssä ilmenee 
keskustelun keskeinen sisältö eikä se jää vain referoinnin tasolle. Reflektiopaperi on palautettava 
koko ryhmälle ennen seuraavaa kokoontumiskertaa. 
 
 
 
Portfolion kokoaminen  
 

Portfolio koostuu 1) pidetyistä alustuksista (muistiinpanot) 2) reflektiopapereista ja 3) 
loppuraportista.  Alustukset ja reflektiot tulee palauttaa puheenjohtajalle sovitussa määräajassa 
(mielellään jo samalla viikolla reflektion kohteena olleen keskustelukerran kanssa), jotta 
lukupiirisuorituksen loppuraportin laatiminen ja portfolion kokoaminen ei viivästy tarpeettomasti. 
Portfolion pituus vaihtelee teoksen laajuuden, alustuskertojen sekä lukupiirin osallistujien määrän 
sekä tuotettujen muistiinpanojen ja reflektiopapereiden pituuksista riippuen. 

 
Portfolion eräänlaiseksi yhteenvetoluvuksi laadittavassa lukupiirin loppuraportissa (ohjepituus n. 3-
5 sivua lukupiirisuorituksesta riippuen) on tarkoitus arvioida lukupiirisuoritusta kokonaisuutena. 
Loppuraportti laaditaan yhdessä lukupiirin viimeisellä kokoontumiskerralla. Loppuraportissa 
arvioidaan myös luetun kirjallisuuden soveltuvuutta lukupiirisuoritukseen. Lisäksi loppuraportissa 
pohditaan ryhmän osallistumista keskusteluihin, vuorovaikutteisen ilmapiirin saavuttamista ja 
osallistujien yleistä aktiivisuutta. Lukupiirisuoritus on osallistujilleen joustava työskentelytapa, 
mutta sen tarkoituksena on oppiminen, jonka eteen jokaisen osallistujan edellytetään tekevän 
työtä. Jos lukupiirityöskentely ei toteudu suunnitellulla tavalla, voi kuka tahansa osallistujista olla 
aina yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan. 
 
Kuten alustuksia tukevat muistiinpanot ja reflektiot, myös loppuraportti viimeistellään tämän 
kirjallisten töiden oppaan tieteellisen kirjoittamisen muotosääntöjen mukaisesti. Kiinnittäkää 
huomiota, että lukupiiristä tuotettu materiaali on portfolion muodostavassa tekstitiedostossa 
selkeässä järjestyksessä. Pitäkää kuitenkin lukupiireistä tuotettujen tekstien sisältö 



muuttumattomana, jotta vastuuopettajan on mahdollista arvioida käydyn keskustelun luonnetta 
sellaisessa muodossa, joka vastaa opiskelijoiden lukupiirikokemusta. 
 
Portfolio lähetetään vastuuopettajalle, joka antaa kootun palautteen lukupiiriin osallistuneille. 
 
 
Lukupiirisuorituksen arviointikriteerit 
 
Lukupiirisuoritus (portfolio) arvostellaan asteikolla 0-5 (0=hylätty; 1=välttävä; 2=tyydyttävä; 3=hyvä; 
4=kiitettävä; 5=erinomainen). Lukupiirin osanottajat saavat saman arvosanan.  
 
Hylätty: lukupiirin kirjalliset tuotokset ovat puutteellisia, ylimalkaisia ja referaatinomaisia. 
Portfoliosta ei ole mahdollista arvioida, onko lukupiiri saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita. 
Tuotokset eivät vastaa tieteellisen esitystavan minimivaatimuksia. 

1 välttävä: Lukupiirin kirjallisista tuotoksista ilmenee niukasti keskustelujen anti ja niissä on 
väärinymmärryksiä. Ryhmän toiminnan kuvaus on pinnallista ja sen antama 
kuva osaamistavoitteiden saavuttamiseksi edellytetystä pohdinnasta ja ymmärryksestä on 
epäjohdonmukainen. Tieteellisen esitystavan muotoseikkoja ei ole seurattu, minkä lisäksi tuotosten 
rakenteessa ja ilmaisussa on merkittäviä puutteita. 
 
2 tyydyttävä: Lukupiirin ja opintojakson keskeiset teemat ovat esillä ohuesti lukupiirin kirjallisissa 
tuotoksissa. Lisäksi keskustelun/oman ajattelun kehittymisen reflektointi on heikosti 
dokumentoitua, ellei olematonta. Ryhmän toiminnan kuvaus on niukkaa ja puutteellista, mutta 
osoittaa samalla osaamistavoitteiden kannalta hyödyllisen ymmärryksen alustavaa kehittymistä. 
Tieteellisen esitystavan muotoseikkoja on pyritty seuraamaan, mutta siinä on kielellisen ilmaisun 
lisäksi suuria puutteita. 
 
3 hyvä: Alustusten, keskustelujen ja reflektoinnin eteneminen on kirjattu varsin kattavasti lukupiirin 
kirjallisiin tuotoksiin. Ryhmän toiminnan kuvauksen perusteella on mahdollista arvioida, että 
lukupiiriin osallistuneiden ajattelu ja ymmärrys on kehittynyt hyvin suhteessa opintojakson 
osaamistavoitteisiin. Lukupiirin tuotokset ovat pääasiassa kirjoitettu tieteellisen esitystavan 
muotoseikkoja seuraten, minkä lisäksi kieliasussa on vain joitain puutteita. 
 
4 kiitettävä: Ryhmän tuottamat alustukset, keskustelut ja reflektointi on dokumentoitu kattavasti 
lukupiirin kirjallisiin tuotoksiin ja osoittavat selkeästi, että osaamistavoite on saavutettu. Ne 
osoittavat osaamistavoitteisiin suhteuttaen oman ajattelun kehittymistä sekä kykyä kirjallisuuden 
sekä oman oppimisen kriittiseen arviointiin. Lukupiirin tuotokset ovat kirjoitettu tieteellisen 
esitystavan muotoseikkoja seuraten sekä kieliasultaan moitteettomasti. 
 
5 erinomainen: Lukupiirin kirjallisissa tuotoksissa ryhmän keskusteltu, kriittinen pohdinta ja oman 
ajattelun edistyminen on esitetty erinomaisesti. Lukupiirin esiin nostamia keskusteluteemoja on 
kyetty yhdistelemään oivaltavasti tavalla, mikä osoittaa osaamistavoitteeseen suhteutettua 
erinomaista aihealueen hallintaa ja valmiutta käsitellä sitä ryhmässä kriittisen 
analyyttisesti. Lukupiirin tuotokset ovat kirjoitettu tieteellisen esitystavan vaatimuksia seuraten 
sekä kielellisesti korkeatasoisella tavalla. 
 



   
 
 
 

 


