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Opetuksen laatu ja resurssit 
 
Lääketieteen opiskelijat toivovat pienempiä opetusryhmiä, enemmän potilaskohtaamisia ja eri-
laisten toimenpiteiden harjoittelua. 
 
Lääkäriliiton opiskelijatutkimuksen mukaan lääketieteen opiskelijat toivovat nykyistä pienempiä ope-
tusryhmiä. Opiskelijamäärä on kasvanut viime vuosina ja sen myötä myös ryhmäkoot ovat aiempaa 
suurempia. Tällä hetkellä tyypillisessä opetusryhmässä on 10 opiskelijaa (Kuvio 1). Useimmat opiske-
lijat pitävät sopivana pienempiä, enintään kuuden opiskelijan ryhmiä. Opetusryhmien kokoa pitää so-
pivana oman oppimisensa kannalta alle puolet opiskelijoista (Kuvio 2). Opetusryhmien keskimääräiset 
koot ovat viime vuosina kasvaneet opintojen aloituspaikkojen lisäämisen myötä. Ryhmäkoko on suu-
rin opintojen alkuvaiheessa.  
 
Tutkimukseen vastanneista opiskelijoista vähintään joka kolmas toivoo ryhmäopetusta nykyistä enem-
män. Määrä on nyt pienempi kuin edellisessä tutkimuksessa vuonna 2017, silloin ryhmäopetusta toi-
voi lisää yli puolet opiskelijoista. Viime syksynä Tampereen yliopiston opiskelijat olivat jonkin verran 
tyytyväisempiä ryhmäopetuksen määrään ja ryhmien kokoon kuin muiden tiedekuntien opiskelijat. Ou-
lun yliopistossa lisää ryhmäopetusta toivoi edelleen enemmistö (66 %) opiskelijoista ja ryhmäkokoja 
piti itselleen sopivina vain joka neljäs opiskelija.  
 
Toimenpiteitä ja potilaskohtaamisia lisää 
 
Opetusryhmän koolla on vaikutusta esimerkiksi siihen, miten paljon yksittäinen opiskelija saa aikaa 
potilaskohtaamisessa tai pääsee itse harjoittelemaan käytännön toimenpiteitä. Valta-osa opiskelijoista 
toivookin lääketieteen koulutukseen lisää käytännön taitojen harjoittelua (Kuvio 3), kuten kliinisten toi-
menpiteiden tekemistä (90 %) sekä lisää potilaiden kohtaamista ja tutkimista käytännössä (73 %). 
Vain joka neljäs opiskelija oli sitä mieltä, että potilaskontakteja oli ollut tarpeeksi ja sitäkin harvemmat 
olivat saaneet harjoitella erilaisia toimenpiteitä riittävästi (Kuvio 2). Opiskelijat haluaisivat lisätä poti-
laskohtaamisia jo opintojen alkuvaiheessa, kun taas opintojen loppupuolella toiveissa korostuu erilais-
ten toimenpiteiden harjoitteleminen.  
  
Opetushenkilökunnalle parhaat arviot  
 
Opiskelijat antoivat parhaat arviot opintojen resursseista ja laadusta opettajilleen. Yli 80 % opiskeli-
joista oli sitä mieltä, että opettajat olivat päteviä ja motivoituneita. Kaksi kolmasosaa opiskelijoista oli 
tyytyväisiä opetusmateriaalin saatavuuteen ja laatuun. Yli puolet oli sitä mieltä, että opetushenkilö-
kunta on ollut hyvin tavoitettavissa ja että opiskelija oli saanut opettajilta riittävästi ohjausta. Keski-
määräistä paremmat arviot opettajat saivat Tampereen, Turun ja Itä-Suomen lääketieteellisissä tiede-
kunnissa, kun taas muita myönteisemmin arvioitiin Oulun ja Itä-Suomen tiedekuntien sähköisiä oppi-
misympäristöjä. 
 
Opetustilojen soveltuvuus opetukseen, opiskelijoiden kokemus tilojen viihtyisyydestä ja nykyaikaisuu-
desta oli parantunut edelliseen tutkimukseen verrattuna. Monessa lääketieteellisessä tiedekunnassa 
on saatu käyttöön uusia tiloja, ja tämä näkyy myös tutkimuksen entistä positiivisempina arvioina (Ku-
vio 5). Tampereen, Turun ja Itä-Suomen tiedekunnissa opetustilojen nykyaikaisuus ja soveltuvuus 
opetukseen arvioitiin muita paremmaksi. Sen sijaan Oulun ja Tampereen opiskelijat kokivat muita 
useammin, että opiskelutiloja ei ollut tarjolla riittävästi. 
 
Opiskelijatutkimuksen tiedot kerättiin syys-lokakuussa 2022. Sähköpostikysely lähetettiin noin 4 500 
lääketieteen opiskelijalle Suomessa ja ulkomailla. Kyselyn vastausosuus oli 24 prosenttia.  
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Kuvio 1. Opetuksessa tyypilliset ryhmäkoot ja opiskelijan mielestä sopiva opiskelijamäärä  
ryhmäopetuksessa, vastausten prosenttiosuus (n=974). 
 

 
 
 
Kuvio 2. Ryhmäopetukseen, kliinisten taitojen oppimiseen ja käytännön harjoitteluun liittyvät mielipi-
teet, samaa mieltä olevien opiskelijoiden osuus (n=974). 
 

 
 
 
Kuvio 3. Opiskelijoiden arvio opetusmenetelmien ja -tilanteiden määrästä opinnoissa tällä  
hetkellä, prosenttiosuus vastaajista (n = 974). 
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Kuvio 4. Opetukseen resursointiin liittyvät mielipiteet, samaa mieltä olevien opiskelijoiden osuus 
(n=974). 
 

 
 
 
Kuvio 5. Opetustiloja koskevat mielipiteet, samaa mieltä olevien opiskelijoiden osuus (n=974). 
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