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Väittelytaitojen kaksi ulottuvuutta  

 

Ajattelutaidot ja tietämys 

 – tiedollinen asianhallinta, argumentatiivinen ajattelu, 
harkintakyky (kreik. fronēsis, lat. prudentia), kriittinen ajattelu 

&  

Kommunikaatio- ja vaikuttamistaidot  

 – puhetaidot, esiintymistaidot, kuuntelutaidot, 
vuorovaikutustaidot 

 

Sivistyshistoriallinen alkuperä antiikin Kreikassa  

 

dialektiikan taito (kreik. dialektikē tekhnē)  

 - ajattelun, päättelyn, keskustelun, kyselyn, väittelyn taito  

filosofia, tiede, tutkimus ja opiskelu 

&  

retoriikan taito (rhetōrikē tekhnē) 

 - puheen, politiikan, esiintymisen, vaikuttamisen taito  

kansankokoukset, oikeuskäytäntö, lainsäädäntö, sodasta 

päättäminen jne.  
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”Retoriikka ja dialektiikka ovat rinnakkaisia taitoja, sillä 
kummatkin käsittelevät asioita, jotka ovat yleisiä ja 
tavallaan kaikkien ymmärrettävissä ja jotka siten eivät 
kuulu minkään erityistieteen alaan. [K]aikki ihmiset ovat 
jollakin tavoin tekemisissä näiden molempien taitojen 
kanssa, sillä kaikki koettavat jossakin määrin arvostella tai 
perustella käsityksiä, joko puolustautuakseen tai 
syyttääkseen.” 

 

(Aristoteles, Retoriikka I.1. 1354a)  

 

 

 

 

”Retoriikka on hyödyllistä seuraavasta syystä: totuus ja 
oikeus ovat luonnostaan vahvempia kuin niiden 
vastakohdat, joten jos päätökset eivät ole sellaisia kuin 
pitäisi, syy tappioon on välttämättä puhujissa itsessään, 

mikä on moitittavaa.”  

 

(Aristoteles, Retoriikka I.1. 1355a22) 
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Merkittävä osa eurooppalaisen oppi- ja sivistyshistorian 
(kasvatuksen ja tieteen) alkuperästä tiivistyy siihen, miten 
dialektiikka ja retoriikka kehittyivät korkeimman opetuksen 
ytimeksi kreikkalaisen (ja myöhemmin roomalaisen) kulttuurin 
piirissä n. 600–300 eaa.  

– dialektikot, sofistit, filosofit, reettorit, eristikot 

– koulujen (kreik. skholē, ”vapaa aika”) synty, lukuisat koulukunnat 

– lyhyessä ajassa mullistava ajattelun, tutkimuksen ja opetuksen 
kukoistus kreikkalaisessa kulttuurissa, etenkin Ateenassa 

– filosofia, tiede ja tutkimus, politiikka ja oikeudenkäyttö  

– todellisuuden, ihmisen ja yhteiskunnan luonnetta koskevan 
kyselevän ajattelun synty ja siitä kehittynyt dialektisen 
erimielisyyden perinne 

 

 

Väittelyiden opetuskäytön historiaa 
- opetusyhteyksissä väittelyjä oli käytetty jo mahdollisesti ennen 

kreikkalaisia, mutta nykyinen väittelyperinne alkaa ennen kaikkea 
roomalaisesta puhetaidon eli retoriikan opetuksesta 

- puhetaito oli tärkein ja arvostetuin taito oikeusjärjestelmässä ja 
politiikassa: oman/perheen tai asiakkaan asian ajaminen  

- roomalainen oikeus: antiikin Rooman lainkäytöllinen ja juridinen 
perinne (ja sen valtavat vaikutukset myöhempään eurooppalaiseen 
oikeusajatteluun); Kreikassa filosofia, Roomassa oikeus (lat. iūs; 
iūra, oikeustiede) 

- lakikokoelmiakin oli, mutta oikeus kehittyi ennen kaikkea 
virkamiesten (preettorit, lat. praetor), lakimiesten (juristien) ja 
tuomarien tulkintojen myötä tapauskohtaisesti 

- yksityisoikeuden muotoutuminen: kansalaisten/sukujen 
keskinäisten riitojen ratkaisu, kanteet, sopimussuhteet, 
omistussuhteet, taloussuhteet (lainajärjestelmä) 
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Reettorien ja asianajajien opetuksessa sovellettiin Ciceron korostamaa 
in utramque partem -ajattelutapaa (”molemmin puolin”): on 
perehdyttävä kiistan molempiin puoliin ja valmistauduttava 
puolustamaan kumpaakin kantaa, jotta saisi asiasta täydellisen 
kuvan ja kykenisi parhaaseen argumentaatioon 

 

”Mielestäni todellinen ja täydellinen puhuja, ainoa oikea puhuja 
pystyisi Aristoteleen tapaan puhumaan kaikista asioista puolesta ja 
vastaan sekä esittämään kussakin oikeudenkäynnissä kaksi 
vastakkaista näkemystä Aristoteleen ohjeisiin tutustuttuaan tai 
kykenisi Arkesilaoksen ja Karneadeen tapaan torjumaan minkä 
hyvänsä hänelle esitetyn asian sekä yhdistämään tähän 
teoreettiseen tietämykseen ja kokemukseen retoriikan käytännön ja 
kaunopuheisen puhetavan. Eikä puhuja voi olla tarpeeksi ponnekas 
ja arvovaltainen, ellei hän ole saanut puhtia oikeusistunnoista, eikä 
kyllin hienostunut ja viisas ilman monipuolista oppineisuutta.” 

(Marcus Tullius Cicero, Puhujasta III.80) 

Argumentaatiotaitoa pidettiin myös modernin ajan monissa tunnetuimmissa 
klassikkoteoksissa keskeisenä osana sivistystä. Esim. J. S. Mill: 

 

“Whatever people believe, on subjects on which it is of the first importance to believe 
rightly, they ought to be able to defend against at least the common objections. […] 
 When we turn to subjects infinitely more complicated, to morals, religion, 
politics, social relations, and the business of life, three-fourths of the arguments for 
every disputed opinion consist in dispelling the appearances which favour some opinion 
different from it. The greatest orator, save one, of antiquity, has left it on record that he 
always studied his adversary's case with as great, if not with still greater, intensity than 
even his own. What Cicero practised as the means of forensic success, requires to be 
imitated by all who study any subject in order to arrive at the truth. He who knows only 
his own side of the case, knows little of that. […] 
 All that part of the truth which turns the scale, and decides the judgment of a 
completely informed mind… is ever really known but to those who have attended 
equally and impartially to both sides, and endeavoured to see the reasons of both in 
the strongest light. So essential is this discipline to a real understanding of moral and 
human subjects, that if opponents of all important truths do not exist, it is indispensable 
to imagine them, and supply them with the strongest arguments which the most skilful 
devil's advocate can conjure up.” 
 

(J. S. Mill, On Liberty (1859) II.23.) 
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Rooman valtakunnan romahdettua vapaa opillinen sivistys heikkeni ja 
sittemmin keskittyi teologiaan katolisen kirkon ylläpitämänä  

Myöhäisantiikissa kirjallisen sivistyksen peruskäsitykseksi muotoutui 
”seitsemän vapaan taidon/taiteen” (lat. septem artes liberales) 
järjestelmä, jaettuna kolmeen (trivium: grammatiikka, dialektiikka, 
retoriikka) ja neljään (quadrivium: aritmetiikka, geometria, musiikka, 
astronomia) korkeampaan tiedonalaan 

Luostari- ja katedraalikoulujen rinnalle syntyi 1100-luvulta alkaen ensimmäisiä 
yliopistoja kokoamaan yhteen kaikkein korkeinta opetusta; tyypillisiä 
opetusmuotoja olivat luennointi (lectio), keskustelu (colloquium) ja väittely 
(disputatio) 

Väittelymuodosta tuli perusta myös tutkintojen saavuttamiselle (pro gradu, 
pro doctoratu jne.), virkaan pätevöitymiselle (pro munere) ja väittelemistä 
harjoiteltiin (pro exercitio) läpi yliopisto-opintojen (ks. esim. Turun Akatemian 

(1640–1828) väitöksistä: http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo97513)  

Erilaisista väittelyin puolustetuista tutkintotasoista on käytännössä jäljellä 
enää tohtorinväitös (joskin joissain maissa myös muita tutkielmia pitää 
monilla aloilla puolustaa suullisesti)   

Väittelyt nykykoulutuksessa 
- puhe- ja väittelytaitojen perinteitä oli pidetty yllä etenkin 

oikeustieteellisessä (juristien koulutus), teologisessa (pappisura) ja 
politiikan alojen opetuksessa 

- suullinen esittäminen ja debatointi, myös suulliset tentit ja oman 
tulkinnan puolustamisen harjoittelu edelleen arvostettua monissa 
eurooppalaisissa yliopistoperinteissä (Ranska, Saksa, Espanja, Italia) 

- väittely- ja puhetaitoharrastus on erityisen vahvaa 
angloamerikkalaisessa maailmassa; taustalla osin 
oikeusjärjestelmän englantilainen common law -perinne: 
tapaustulkinnat, maallikoista muodostetut valamiehistöt jne.  

- myös parlamentaaristen (ja muiden poliittisten) väittelyiden 
perinne vahva Isossa-Britanniassa ja monessa Euroopan maassa 

- sekä Isossa-Britanniassa että Yhdysvalloissa väittelyt ovat 
merkittävä ja arvostettu harrastusmuoto lukio- ja yliopistotasolla 

http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo97513
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ESIMERKKEJÄ kansainvälisestä väittelyperinteestä  
 

British Parliament on Syria: https://www.youtube.com/watch?v=QnKKPwEX_ac  

House of Commons (muita esimerkkejä): https://www.youtube.com/watch?v=4bhpXhxP-WU   

US Presidential Debates: https://www.youtube.com/watch?v=855Am6ovK7s 

Oxford Union Debate on Islam (katkelma): https://www.youtube.com/watch?v=d2DZ8bbxd8U   

World Universities Debating Championship 2016 finals: https://www.youtube.com/watch?v=tngaDNSlCpU  

 

Yhdysvalloissa:  

Puhe- ja väittelyseuroja (retoriikka ja debatointi yleensä yhdessä) high schooleissa ja collegeissa sekä laajoja kansallisia 
järjestöjä, jotka järjestävät vuosittaisia turnauksia väittelyissä koulujen välillä, ks. esim.: https://blog.collegevine.com/a-
guide-to-excelling-at-speech-and-debate/  

Suurin kattojärjestö National Speech & Debate Association (aiemmalta nimeltään National Forensic League): 
https://www.speechanddebate.org/  

Debate Central: http://debate-central.ncpa.org/   

Harvard College Debating Union: https://www.hcdu.org/  

 

Isossa-Britanniassa:  

English-Speaking Union, puhe- ja väittelytaitoyhdistys: https://www.esu.org/  

Vanhojen yliopistojen debatti- ja puhetaidon seurat ovat merkittäviä kulttuuri-instituutioita:  

Oxford Union: https://www.oxford-union.org/ (seuran YouTube-kanava) 

Cambridge Union: https://cus.org/  

Merkkihenkilöt poliitikoista tieteilijöihin ja näyttelijöihin arvostavat kutsua tulla puhumaan seurojen kokouksiin (ks. 
esim. https://www.youtube.com/watch?v=H1_1NipGGMc)   

(Tunnetut kansanedustajat osallistuvat myös väittelyihin, esim. Socialism Debate) 

 

Väittelyseurat merkittävä opintojen oheisharrastus (extracurricular activity), jota arvostetaan cv:ssä 

Suomessa 
 

(Täällä harrastusta on ollut vähemmän, mutta 2000-luvulla lisääntyvästi)  

Helsinki Debating Society: https://www.helsinkidebating.fi/  

Aalto Debating Society: https://www.facebook.com/AaltoDebatingSociety/  

Joensuu Debating Society: http://joensuudebate.fi/  

Jyväskylä Debate Society: http://jds.fi/  

Tampereen yliopiston väittelyseura: https://www.facebook.com/groups/utadebatesociety/  

Turun yliopiston väittelyseura: http://utudebate.fi/  

Polar Ice Standpoints Society (Kemi): https://polaricestandssociety.wordpress.com/  

 

Lukiolaisten Sokrates-väittelykilpailu: http://www.nufit.fi/vaittelykilpailu  

World Schools Debating Finland: https://www.facebook.com/WorldSchoolsDebatingFinland/  

 

 

Suurimmat kansainväliset kilpailut:  

World Universities Debating Championships: http://www.wudc2018.mx/  

World Schools Debating Championships: https://schoolsdebate.com/  
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Väittelyt osana kurssin toteutusta  

 

Yleensä jokainen kurssi koostuu useista etenemistavoista. Väittelyiden 
rooli voi vaihdella pienestä sivuosasta koko kurssia puitteistavaan 
päämenetelmään.  

Väittelyt kannattaa joka tapauksessa mieltää osaksi useiden opetus- ja 
oppimismuotojen ketjua: esim. luennoivaa johdatusta  
kirjallisuuteen tutustumista  seminaarikeskustelua  ohjausta  
itsenäistä opiskelua, ryhmätyötä ja tiedonhankintaa  VÄITTELYITÄ 
 väittelyiden purku ja yhteinen keskustelu  kirjallinen 
yhteenveto/kooste 

Oman väittelyn ja siihen valmistautumisen lisäksi olennainen osa 
oppimista on muiden väittelyiden seuraaminen. Siihen kannattaa 
ohjata esim. tekemällä siitä osa kurssisuoritusta (esim. lyhyt 
kirjallinen raportti jostakin toisesta väittelystä).  

 

Väittelyn käytössä (kuten kaikissa opetustavoissa) on hyvät ja 
huonot puolensa  

 miten siis hyviä puolia tuetaan ja huonoja torjutaan? 

 

 

Viime syksyn kurssilla koottiin kurssin alussa (väitellen) 
näkemyksiä väittelyn mahdollisista kääntöpuolista, ja silloin 
opiskelijat itse toivat esiin etenkin seuraavat:  
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- väittely voi korostaa esiintymiskykyä, show-taitoja, performanssia, 
populistista esiintymistä, tunteisiin vetoamista jne. asiasisällön ja 
asiantuntemuksen sijasta; väittely toimintamuotona sopii paremmin 
yhdenlaisille persoonallisuuksille ja huonommin toisille  

 on siis tärkeää korostaa opetuskäytössä sen sijaan sisällöllistä tietämystä 
ja rationaalista argumentaatiota; myöskään arvioinnissa ei kiinnitetä 
huomiota esiintymistaitoihin vaan asia-argumentointiin; lyhyet kirjalliset 
tuotokset väittelyiden jälkeen antavat mahdollisuuden esittää aiheista 
opittua ja omaa ajattelua myös kirjallisessa muodossa 

- väittely voi kärjistää ja yksinkertaistaa asioita, antaa tilaa mielipiteille 
tiedon sijasta, korostaa konfliktia kompromissien sijaan sekä luoda 
mustavalkoista kuvaa ilmiöistä  

 on siis tärkeää tiedostaa, että väittelytilanne on vain yksi osa 
kokonaisuudesta, johon kuuluu väittelyihin valmistautuminen 
monipuolisena perehtymisenä aiheeseen, kurssin muut sisältökeskustelut 
sekä väittelytilanteita seuraava purku ja aiheen jatkokäsittely yhteisessä 
keskustelussa pohtien ja tasapainottaen kokonaiskuvaa aiheista 

 

Opiskelijoiden huomio kannattaa suunnata väittelyn ulkoisen muodon 
korostumisen sijaan argumentaatioon ja sen rakentamiseen 

Väittely on argumentaation suullisen esittämisen muoto, joka motivoi 
(ja pakottaakin) valmistautumaan huolella eli opiskelemaan 
tehokkaasti johonkin aihepiiriin syventyen 

Kv. oikeuden kurssilla käsiteltiin siksi hieman argumentaatioteoriaa 
kurssin alkuvaiheessa. Argumentaatioteoria ja -analyysi oli suositus 

myös kurssiin liittyvän notaarityön lähtökohdaksi.   
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Argumentaatiota rakennettaessa on mietittävä ja analysoitava mm.:  

- aihe ja sen määrittely, rajaus, kuvaus sekä oma kanta/väite 
suhteessa aiheeseen 

- perustelut (pääperusteet, lisäperusteet, oikeutusperusteet eli 
perustelujen syvempi oikeutus, mitä on perusteiden perustalla) 

- taustaoletukset (monia itsestään selviä taustaoletuksia voi jättää 
ääneen lausumattomiksi, mutta joitain ehkä ei)  

- normit (oikeudellinen säädösperusta, eettiset perusteet ym.)  
- oikeudelliset tulkintasäännöt ja perusperiaatteet (jos sellaisia on) 
- auktoriteetit (joihin viittaaminen on relevanttia), tutkimus- ja 

teorialähteet  
- esimerkit, havainnollistukset, konkretisoinnit 
- mahdolliset ennakkotapaukset/oikeustapaukset 
- vaihtoehtoiset ja ristiriitaiset näkökulmat, vastaperusteet ym.  
 
 Nämä kuuluvat argumentaation rakentamiseen esitysmuodosta 

(kirjallinen, suullinen) riippumatta. Väittelyyn valmistautuminen voi 
motivoida, fokusoida ja terävöittää argumenttien jäsentelyä. 

 

Väittelytiimin argumentaation rakentaminen vaiheittain, esim.:  

- aiheen valinta ja alustava pohdinta 
- aivoriihi, tiedonvaihto (ylös kirjaten): mitä jo tiedetään aiheesta, 

kenellä metatietoa (tietää, mitä tietoa etsiä ja mistä) 
- lähteiden tunnistaminen, listaaminen ja etsiminen (ja 

vaihtaminen/kierrättäminen)  
- tehtävänjako (etsivätkö kaikki yleisesti samoja taustatietoja vai 

jaetaanko vastuita tiimin sisällä tavalla tai toisella) 
- jokaisen itsenäistä työskentelyä 
- tiedon prosessointia yhdessä tapaamisissa: tiedonvaihto, keskustelu, 

yhteenvedot, suunnittelu, täydennystarpeet 
- lopullisen argumentaation hahmottelu ja jäsentely: esim. 

aihealueittain listauksina, argumenttikaavioina, miellekarttana tms.  
- väittelyn koreografian, yhteispelin, vastuunjaon, taktiikan 

miettiminen 
- jokaisen oman puheenvuoron hahmottelu ja muiden väittelyyn 

mukaan otettavien muistiinpanojen viimeistely 
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Väittelyiden soveltaminen kv. oikeuden kurssilla (s 2017) 

  

Kurssin perusrakenne:  

   

Pohjustusta ja johdatusta väittelyn käyttämiseen sekä argumentaatioon 
(myös muutama orientoiva väittelydemonstraatio/-aktiviteetti)  

Kirjallisuuteen (kurssikirja ja artikkelit) pohjautuvia seminaari-
/keskustelutapaamisia 

Harjoitusväittelyt (3 väittelyä, 3–4 hengen joukkueissa; joukkueet 
arvottu, aiheiden valinta listasta)  

Loppuväittelyn ryhmien koostumuksen arpominen ja aiheiden valinta 

Ryhmien itsenäistä työskentelyä sekä ohjaustapaamiset opettajien 
kanssa (myös informaatikko lyhyesti paikalla ohjaamassa lähteiden 
etsintää) 

Loppuväittelyt (3 väittelyä, 3–4 hengen joukkueet) ja yhteinen aihetta 
koskeva keskustelu kunkin väittelyn jälkeen 

  

Kurssisuorituksena vaadittiin ja arvioinnissa otettiin huomioon:  

 

- Osallistuminen opetuskertojen keskusteluihin ja näyttö 
kirjallisuuteen perehtymisestä 

- Harjoitusväittelyt kurssin puolivälissä 

- Ohjaustapaamiset (ryhmien piti osoittaa, että ovat tapaamisiin 
mennessä jo pitkällä omaan aiheeseensa perehtymisessä) 

- Loppuväittelyt 

- Lyhyet kirjalliset tehtävät loppuväittelyiden jälkeen. Kirjallisina 
tehtävinä vaadittiin kaksi lyhyttä tekstiä: omasta väittelyaiheesta 
kirjoitettu tiivis, argumentatiivinen kooste, sekä lyhyt raportti 
yhdestä toisesta väittelystä 
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Kurssin harjoitusväittelyt 
 

Ensin opiskelijat jaettiin kolmeen isompaan ryhmään, jotka saivat valita 
annetusta pitkästä aihelistasta kolme mieluisinta aihetta. Jos samoja 
aihevalintoja, arvottiin. Ryhmän sisällä arvottiin, ketkä väitteen puolesta ja 
ketkä vastaan.  

Ryhmien valitsemat aiheet harjoitusväittelyihin olivat:  

- Ihmiskaupan volyymi (20+ miljoonaa uhria) on niin suuri, että kansainvälisellä 
kriminalisoinnilla sitä ei voida kitkeä! 

- Katalonialla on oikeus itsenäisyyteen! 

- Lennokkihyökkäykset Pakistanissa ja Afghanistanissa ovat ihmisoikeuksien ja 
humanitaarisen oikeuden vastaisia! 

 

*** 

Aikaa valmistautua oli n. 60 min (lyhyempikin olisi riittänyt, mutta tauko 
pidettiin samassa yhteydessä)  

Kukin väittely kesti enintään n. 30 min + jatkettiin yhteiskeskustelulla aiheesta 

 

Väittelyn kulku harjoitusväittelyissä 
 

Puheenvuorot järjestyksessä: kaikkien puheenvuorojen maksimimitta 1 min. 
- väitettä puolustava joukkue, avauspuheenvuoro  
- väitettä vastustava joukkue, avauspuheenvuoro 
- puolustavan joukkueen 2. puhuja 
- vastustavan joukkueen 2. puhuja 
- puolustava 3. puhuja  
- vastustava 3. puhuja 
- puolustava 4./1./2./3. puhuja  
- vastustava 4./1./2./3. puhuja 
 
(Lyhyt ajattelu- ja keskustelutauko joukkueiden sisällä; 2 min.) 

 

Vapaa väittely; puheenvuoro viittaamalla; n. 5 min. 

+ loppupuheenvuorot, kun pj ilmoittaa, että aika on loppumassa (kumpikin 
joukkue saa 1 min. aikaa esittää vielä haluamansa loppuhuomautukset) 

 

Väittelyn päätös, yleisökysymykset, keskustelu. 
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Loppuväittelyt 
 

Loppuväittelyitä varten jaettiin/arvottiin ryhmä kuuteen pienryhmään. Aiheet 
valittiin uudesta aihelistasta samoin kuin harjoitusväittelyissä, mutta n. 
kolme viikkoa ennen väittelyitä. Seuraavalla viikolla arvottiin jako 
puolesta/vastaan -joukkueisiin kussakin aiheessa. (Aluksi ensimmäisen 
viikon aikana ei siis vielä tiennyt onko väitteen puolustaja vai vastustaja, 
tiesi vain väittelyn aiheen.) 

Kukin joukkue varasi ohjausajan viikkoa ennen loppuväittelyitä. 
Valmistautumista ja tiedonhankintaa piti edistää mahdollisimman paljon 
ennen ohjaustapaamista sekä miettiä väittelyn kulkua ja joukkueen 
argumentaation rakentumista. Ohjaustapaamisessa piti olla valmis 
esittämään kysymyksiä ja kertomaan, missä vaiheessa valmistautumista 
olette. Oli tiimin omasta aktiivisuudesta ja valmistautumisesta kiinni, mitä 
keksivät kysyä ja kuinka paljon siten saivat keskustelusta/ohjauksesta irti.   

Väittelyn kulku loppuväittelyissä  
 

Puheenvuorot järjestyksessä: kaikkien puheenvuorojen maksimimitta n. 4 min. 
- väitettä puolustava joukkue, 1. avauspuheenvuoro  
- väitettä vastustava joukkue, 1. avauspuheenvuoro 
- puolustavan joukkueen 2. puhuja 
- vastustavan joukkueen 2. puhuja 
- puolustava 3. puhuja  
- vastustava 3. puhuja 
(- puolustava 4. puhuja) 
  
(Ajattelu- ja keskustelutauko joukkueissa; enintään n. 5 min.) 
  

Vapaa väittely; puheenvuoro pyydetään viittaamalla; n. 20 min. 

 

Loppupuheenvuorot, kun pj ilmoittaa, että aika on loppumassa (kumpikin 
joukkue saa n. 4 min. vapaata aikaa esittää vielä loppukoonnin ja parhaaksi 
katsomansa huomautukset) 

 

Väittelyn päätös, yleisökysymykset, keskustelu 
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Loppuväittelyihin valikoituneet aiheet:  

- Voidaanko kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sääntöjä soveltaa 
kybersotaan? 

- Tulisiko kaikkien valtioiden ratifioida ja alkaa välittömästi noudattaa Pariisin 
ilmastosopimusta? 

- Tulisiko valtioiden enemmistön tunnustaa Palestiina valtioksi ja hyväksyä 
kansainvälinen sopimus, jossa Länsiranta, Gaza ja osa Jerusalemista 
muodostavat itsenäisen, Israelista erillisen suvereenin valtioalueen? 

 

Väittelyistä tuli todella perusteellisia ja niiden kesto oli jopa yli 45 min. 
Joukkueet olivat hyvin valmistautuneita ja väittelyihin selvästi 
motivoituneita.  

Myös väittelyiden yleisönä opiskelijat seurasivat selvästi kiinnostuneina muiden 
väittelyitä. Loppuväittelypäivinä ei ollut poissaoloja.  

Koostetta opiskelijapalautteesta  
 

Palaute kerättiin anonyymilla verkkolomakkeella. 17 vastaajaa (kurssilla 
19 opiskelijaa, joten vain kahdelta jäi palaute täyttämättä).  

 

 

 

Seuraavassa ensin sanallisia palautteita ja sen jälkeen taulukoita 
numeraalisista palautearvioista.   

Sanallisissa palautteissa oli hyvin pitkiäkin vastauksia. Seuraavassa 
poimittu niistä pääasiassa vain kohdat, jotka koskivat nimenomaan 
väittelyä toteutusmuotona.  
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Poikkesiko kurssi odotuksistasi ja millä tavalla? (13 sanallista vastausta)  

  
Kurssi oli vielä mielenkiintoisempi ja opettavampi kuin odotin. Väittelyihin 

valmistautuminen sekä niiden seuraaminen oli hyvin opettavaista, kehittävää ja 
mielekästä. Koen saavani kurssilta myös rohkeutta suulliseen väittelytaitoon ja 
esiintymiseen. 

En ajatellut kurssin olevan näin väittelypainotteinen (josta kylläkin voin todennäköisesti 
syyttää ainoastaan heikkoa kurssikuvauksen lukemista, sillä menin vain aihe edellä 
tälle erkkarille). Ensimmäisellä kerralla käytiin hyvin läpi kurssin suoritusmuoto jne, 
joten sinällään sitten kuitenkaan ei. 

Kurssin väittelymuoto oli minulle yllätys, mutta lopulta osoittautui positiiviseksi. 
Väittelymuotoisesti suoritettu kurssi oli todella yllättävä valinta. Alkukurssista en ollut 

varma, olisinko ilmoittautunut opintojaksolle, jos olisin tiennyt sen 
suorittamismuodosta etukäteen. Kurssi poikkesi siis odotuksistani paljon. Lopulta olin 
kuitenkin yleisesti ottaen tyytyväinen kurssiin. 

Odotin ja pelkäsin huomattavasti suurempaa työmäärää opintopistemääriä ajatellen. 
Mutta hyvä, että opettajat olivat ymmärtäneet opintopistemäärän olevan melko 
kohtuuton näin lyhyelle ajalle! Työtä oli nytkin, mutta mielestäni tässä pysyi oikein 
hyvin kuitenkin järjissään työmäärän suhteen, ja sai muutkin käynnissä olevat kurssit 
suoritettua. 

 

 

 

Poikkesiko kurssi odotuksistasi ja millä tavalla? 

  
Väittelyn määrä yllätti (joskaan ei välttämättä huonolla tavalla) sekä kirjallisen työn 

määrän vähyys tuli yllätyksenä. 
Kurssin kuvauksesta ei sille ilmoittautuessa ilmennyt että suoritusmuotona on väittely. 

Jännitän itse todella paljon esiintymistä, joten yllätys ei ollut mieluinen. 
Ei oikeastaan, korkeintaan olin helpottunut. Ehkä odotin kurssin olevan stressaavampi 

sekä metodin että substanssin osalta. 
Väittelymuotoisuus ei näkynyt erikoistumishaun aikana netissä, joten koko väittelyjuttu 

yllätti  
Väittelyihin valmistautuminen opetti yllättävän paljon. Muistan vieläkin monia tärkeitä 

asioita. Mikään kirjallinen tentti ei ole edes verrattavissa tämän tason 
"syväoppimiseen". 

Ensimmäistä kertaa osallistuin kurssille, joka tehdään näin, joten en odottanut 
oikeastaan mitään. Yllätyin omasta motivaatiostani opiskella väittelyitä varten, sillä se 
antoi hyvää painetta näyttää omaa osaamista aihealueessa. 

Olin erittäin positiivisesti yllättynyt väittelytekniikan toimivuudesta opiskelumetodina ja 
muutenkin kurssin toimivasta kokonaisuudesta. Oli myös mukava huomata, kuinka 
innostuneita ja motivoituneita muutkin opiskelijat olivat. 
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Poikkesiko kurssi odotuksistasi ja millä tavalla? 

  
Olin suoritusmuodosta kuultuani kenties hieman jännittynyt siitä, kuinka paljon 

varsinaiselle esiintymiselle annettaisi painoarvoa ja oliko kurssi tarkoitettu vain jo 
ennestään kokeneille esiintyjille ja väittelijöille. Pidän itsekin väittelystä, mutta 
pelkäsin kurssin olevan tässä suhteessa hyvin vaativa. Myös opiskelukaverini 
kommentoivat kurssimuotoa "vähän pelottavaksi". Tämä  pelko kuitenkin osoittautui 
melko nopeasti turhaksi, kun kurssilla painotettiin ennen kaikkea sisällön tärkeyttä 
eikä opiskelijaa heitetty kylmiltään yksinväittelyyn vieraasta aiheesta.  Olin todella 
tyytyväinen kurssiin ja koen väittely- ja muidenkin esiintymistaitojen kehittämisen 
olennaiseksi juristille. Olisikin hyvä, että ihmiset uskaltautuisivat jatkossa tämän 
suoritusmuodon kursseille, sillä esiintymisen tärkeyttä painotetaan opinnoissamme 
aivan liian vähän. Olin myös yllättynyt, kuinka paljon oppimisen iloa koin kurssista. 
Luennoille oli mukava tulla ja väittelytilanteet tarjosivat juuri sopivalla tavalla 
haastetta. Ilmapiiri kurssilla tuntui olevan positiivinen, joten uskon myös monien 
opiskelutovereideni jakavan tämän mielipiteen. 

 

 

 

 

     

  

Kiitoksia, kritiikkiä, kehittämisehdotuksia? (Kurssin sisällöistä, etenemisestä, 
väittelyistä ja muista toimintamuodoista, arvioinnista jne.) Kommentoi vapaasti. 
(14 sanallista vastausta)  

 
Väittelyt olivat erinomainen tapa oppia ja syventyä valittuihin teemoihin. Koen, että 

minulle jäi paljon enemmän mieleen kuin aikaisemmilta, perinteisiltä erkkareilta. 
Väittely ja siihen valmistautuminen oli mielestäni oikein mielenkiintoinen ja erilainen 

tapa opiskella. Paljon kivempaa ja antoisampaa kuin kirjalliseen tenttiin pakolla 
pänttääminen. Väittelyitä voisi olla enemmänkin, ehkä lyhyemmän valmistautumisen 
pariväittelyitä voisi kokeilla. Isossa ryhmässä aikataulut on usein vaikeaa saada 
sopimaan yhteen, ja toisaalta osa aina menee vähän ahkerampien siivillä. 

Väittelyn käyttäminen opetusmuotona ja joukkueväittelyn aiheuttama ryhmäpaine 
auttoi omaksumaan laajoja aineistoja nopeasti ja koin, että opetusmuoto oli todella 
hyvä. 

Yksi antoisimmista kursseista koko oikiksen aikana! Väittelyyn valmistautuessa oppi 
valtavasti, isona plussana meidän ryhmässä se, että saatiin myös "ei-oikislainen" 
näkökulma asiaan. Uskon, että kaikki opimme toisiltamme vähän erilaisia asioita ja eri 
näkökulmista asian katsomista. Itse väittelyt tuntuivat yllättävän luonnollisilta 
tilanteilta, vaikkei tästä aikaisempaa kokemusta ollutkaan. Kirjallisuutta voisi 
mielestäni käydä läpi väittelyiden avulla, eikä muutamakaan lisäväittely olisi 
pahitteeksi.  Kaiken kaikkiaan huippu ja opettavainen kurssi, kiitos! :) 
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Kiitoksia, kritiikkiä, kehittämisehdotuksia? (Kurssin sisällöistä, etenemisestä, 
väittelyistä ja muista toimintamuodoista, arvioinnista jne.) Kommentoi vapaasti. 

  
Ryhmät olivat valmistautuneet loppuväittelyihin hieman eri tavoilla, varmaan osin 

aiheestakin riippuen. Loppuväittelyissä voisi pyytää opiskelijoita välttämään täysin 
ennalta kirjoitettujen väittelyargumenttien käyttämistä (se vähensi jonkin väittelyn 
mielenkiintoisuutta). Toisaalta, itse en ollut valmistanut argumentteja tarpeeksi, ja 
monet asiat jäivät sanomatta kun luotin siihen, että väittelyn tuoksinnassa asiat 
tulevat mieleen. Kaiken kaikkiaan, opiskelijoiden kanssa voisi ennalta sopia 
minkälaiset väittelymuistiinpanot on suotavaa tehdä. (Ennaltakirjoitetut alku- ja 
loppupuheenvuorot olivat kuitenkin hyviä.) 

Kurssin alussa olevaa teoriaosuutta voisi ihan hieman lyhentää ja lisätä pienempien 
väittelyiden osuutta. Uskon, että lyhyiden väittelyiden kautta väittelyharjoitusta sekä 
syventymistä aiheisiin tulisi vielä enemmän. Kaiken kaikkiaan kuitenkin tämänkin 
sapluuna kurssilla toimi mielestäni hyvin. Väittelyitä oli lopulta niin mielenkiintoisia 
seurata, että niitä jäi kaipaamaan lisää. 

Kurssin luennoilla olisi voinut olla hieman enemmän teoriaa oikeustieteellisestä 
väittelystä. Suorittamismuoto oli mukavan erilainen, sekä oli innostavaa päästä 
soveltamaan tietoa, jota oli juuri oppinut. Opin aivan eri tavalla aiheesta kuin olisin 
oppinut vain lukemalla. 

 
 

 

 

Kiitoksia, kritiikkiä, kehittämisehdotuksia? (Kurssin sisällöistä, etenemisestä, 
väittelyistä ja muista toimintamuodoista, arvioinnista jne.) Kommentoi vapaasti. 

 
Mielestäni väittely oli todella mielenkiintoinen ja motivoiva lähestymistapa kurssiin. 

Luennollakin puhuttiin lyhyen valmistautumisen väittelyiden lisäämisestä ja itse 
kannatan ehdottomasti sitä. Mielestäni optimi olisi se, jos väittelyaiheet jaettaisiin 
esimerkiksi kaksi päivää ennen väittelyä, jolloin luennolla valmistautumisaikaa ei 
tarvittaisi yhtä paljoa.  

Pidin kurssia erittäin onnistuneena ja erityisesti loppuväittelyyn valmistautuminen 
ryhmän kanssa oli kurssin parasta antia. Jos itse saisin päättää seuraavan kurssin 
sisällöstä, jakauttaisin loppuväittelyn vaikka kolmeen väittelyyn. Annettaisiin 
esimerkiksi viikko aikaa valmistautua ja 3-4 päivää ennen itse väittelyä paljastetaan 
kumpaan puolta tulee edustaa. Tämä pakottaisi kurssin aikana oikeasti syventymään 
useampaan aiheeseen lyhyessä ajassa. Tämän kaltaiset väittelyt olisivat mielestäni 
parempia kuin alussa olleet harjoitusväittelyt, joita ei käytännössä ehtinyt valmistella. 
Lisäksi jokaisen oppilaan henkilökohtaisen argumentaation käynti läpi opettajien 
kanssa olisi palkitsevaa, mutta vastaan saattaa tulla ajalliset ongelmat tämän 
järjestämiseksi. 
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Kiitoksia, kritiikkiä, kehittämisehdotuksia? (Kurssin sisällöistä, etenemisestä, 
väittelyistä ja muista toimintamuodoista, arvioinnista jne.) Kommentoi vapaasti. 

 
Kurssi oli onnistunut. Se tarjosi vaihtelua oikiksen usein passivoiviin 

opetusmenetelmiin, kehitti aidosti ainakin allekirjoittaneen valmiuksia väittelyssä ja 
tarjosi sopivasti painetta. Kurssityön kanssa ei huvittanut oikaista, kun tiesi 
joutuvansa esittämään sen kokonaisuudessaan muiden edessä. Kurssi tietysti haki 
vielä jonkin verran muotoaan, ja jatkossa esimerkiksi artikkeleihin voitaisi liittää 
mainittu väittelyelementti. Erityisen toimivaa olivat harjoitteluväittelyt ja varsinaiset 
väittelyt sekä kahden ohjaajan malli. Voisi painottaa vielä enemmän käytännön 
väittelyharjoituksia luentomuotoisen opetuksen sijaan. Tämä voisi auttaa taitojensa 
kehittämisestä kiinnostuneita esiintymisjännittäjiä, joille kurssi saattaa etukäteen 
näyttäytyä hieman pelottavana. Tietenkin kurssi on ensisijaisesti kansainvälisen 
oikeuden erikoistumisjakso, mutta mitä enemmän kokonaisvaltaista oppimista sen 
yhteyteen saadaan, sen parempi. Väittelyryhmien koot kussakin eri väittelyssä olivat 
mielestäni tällä kurssilla hyvät. Yksinväittelyt voisivat tulla kysymykseen, mutta niissä 
paine on luultavasti selvästi ryhmäväittelyä suurempi. 

Kurssi oli hyvin tiivis 12 op kurssiksi (vain 5 vk). Jos kurssilla olisi ollut pidemmät välit, 
loppuväittelyn aiheisiin tutustumiselle ennen kuin tietää oman kantansa olisi jäänyt 
enemmän aikaa. Nyt tuntui että tosissaan ehti valmistautua vasta kun tiesi jo puolen. 
Pieniä väittelyharjoituksia olisi voinut olla enemmän.  

 
 

 

Kiitoksia, kritiikkiä, kehittämisehdotuksia? (Kurssin sisällöistä, etenemisestä, 
väittelyistä ja muista toimintamuodoista, arvioinnista jne.) Kommentoi vapaasti. 

 
Kiitos ihan mahtavasta kurssista! Melko tiivis paketti, kun neljään viikkoon sisällytetty 

näin paljon tekemistä, mutta kenties se on ollut olosuhteiden sanelemaa. Alun 
yksinkertaiset väittelyharjoitukset olivat loistavia ja tarpeellisia. Pidin myös kovasti - 
kuten aina - luennoista ja artikkeleista. En tiedä, kannattaako niistä kokonaan luopua.. 
Ehkä jotenkin niin, että useampien tehokkaan valmistautumisen (1-2 h) väittelyiden 
pohjustukseksi olisi lyhyehköjä tekstejä/artikkeleita/pätkiä oppikirjasta? Kaikki 
purettaisiin väittelyitä seuraavissa loppukeskusteluissa. Ehkä kuitenkin kokeilisin 
seuraavaksi kurssimuotoa, jossa olisi selvästi useampia väittelyitä, jotta tulisi 
perehdyttyä asioihin hieman laaja-alaisemmin. Samalla rutiininomaisuus saattaisi 
lieventää mahdollisia paineita, jotka mielestäni liittyvät pikemminkin "isoon ja 
jännittävään loppuväittelyn". :) Lisäksi kannatan ohjeistusta, että opiskelijoilla on 
väittelyissä mukanaan (toki vaikka kuinka kattavat) muistiinpanot, jotka on (kuitenkin) 
tehty ranskalaisten viivojen muotoon. Ilman valmiita kirjoitettuja puheenvuoroja 
ihmiset haastavat itsensä ja keskustelu on yleisölle hyvä seurata (oppimistilanne!), 
kun kommunikaatio on mukana. Joka tapauksessa kurssia voisi tosiaan ehkä viedä 
siihen suuntaan, että aikaa, yhteistapaamisia ja väittelyitä on enemmän. Ainakin 
kokeilla kerran. Oli tämä kyllä toimiva näinkin. Ai niin, sivuaineilijat on hieno juttu! 
Poikkitieteelliset keskustelut = oppiminen & win-win. 
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Väittely oli kurssimateriaaliin tutustumisessa erinomainen keino ja tuleva 
väittelytilanne ehdottomasti motivoi perusteelliseen valmistautumiseen. Koen, että 
kehityin kurssin aikana varmemmaksi esiintyjäksi.  Kurssilla ei kuitenkaan ollut 
kovinkaan paljon mahdollisuuksia syventyä täysin itse valittuihin aiheisiin, mikä 
toisaalta helpotti yhtenäisen kurssin toteuttamista, mutta jätti myös monia 
mielenkiintoisia aihepiirejä käsittelyn ulkopuolelle. 

Toivottavasti tämä suoritusmuoto yleistyy jatkossa, suorittaisin itse mielelläni vaikka 
kaksi kolmesta erkkaristani tällä tavalla. Pitäisin suurena menetyksenä, jos 
väittelymuotoinen suoritustapa rajoittuisi vain tähän kertaan; päinvastoin katsoisin, 
että tämän kaltaisten kurssien tarjoaminen laajemmin huomioisi paremmin erilaiset 
oppijat (kuten itseni, jolle interaktiivinen oppiminen tehostaa asioiden sisäistämistä) 
ja tuottaisi juristeja, joilla jopa on jonkinlaisia argumentointi- ja esiintymistaitoja. 
Hiljattain ensimmäisessä alan työpaikassani aloittaneena olen tullut huomaamaan, 
kuinka keltanokkia me oikkarit oikeasti olemme. Käytännön taitojen harjoittamiselle 
olisi kipeästi kysyntää, ja väittelymuotoinen opetus tukisi erityisesti 
tuomioistuinalalle mieliviä. Uskoisin, että monet kanssaopiskelijat jakavat mielipiteeni 
tässä asiassa. Tuntuu hassulta, että erikoistumisjaksot tulisi suorittaa vain yhdellä ja 
samalla tavalla, kun voitaisi kehittää erilaisille aloille haluaville paremmin soveltuvia 
suoritusmuotoja. Väittelymuotoinen opiskelu voisi toimia hyvin myös esimerkiksi 
rikos- ja prosessioikeuden erikoistumisjaksoilla, joilla viihtyy varmasti paljon 
tuomioistuinuralle tai syyttäjäntyöhön suuntaavia opiskelijoita.  

 
 
 

Mutta joukossa oli myös yksi turhautunut kokemus kurssista, ja tästä näkyvät samalla 
osuvasti väittelymuotoisen toteutuksen kaksi mahdollista kääntöpuolta:  

 
Väittelyn jännittäminen vei liikaa energiaa ja tuntui varsin epämotivoivalta, että 

missään ei päässyt näyttämään kuinka paljon omasta aiheesta oli oppinut: väittelyssä 
aika ei riittänyt ja itselleni kynnys puheenvuoron pyytämiseen oli jännittämisen 
vuoksi todella korkea. Myöskään lyhyessä tekstissä opitun kertomiseen ei ollut tilaa. 
Itseäni turhautti erityisesti myös se, että valmistelin itse valtaosan kaikista 
joukkueemme argumenteista ja etsin lähteet, mutta panokseni ei selviä kenellekään. 

 
 
*** 

 
Eli lähes aina kursseilla on myös yksi tai muutama opiskelija, jotka 

kokevat esiintymistilanteen ja suullisen esityksen liiankin 
jännittäväksi, eivätkä siksi mielestään onnistu kunnolla osoittamaan 
osaamistaan.  

Toinen epäkohta voi liittyä siihen, että ryhmätyöskentelyssä tehty 
työmäärä jakautuu epätasaisesti (tai joku ryhmässä ainakin kokee 
näin), eivätkä opettajat voi saada tästä tarkkaa kuvaa.   
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Väittelyopetuksen toteuttamisessa on siis edeltävien syiden vuoksi hyvä 
miettiä seuraavia seikkoja:  

- On syytä selvästi painottaa (koska opiskelijat eivät tätä itse tiedosta), että 
väittelymuotoa soveltava kurssi ei silti ole esiintymistaitojen kurssi, eikä 
esiintymistaitoja arvioida (eikä voikaan, ellei niitä mainita 
opetussuunnitelmassa eli tavoitteissa ja arviointiperusteissa). Arvioinnin 
kohteena on sisältöjen hallinta ja sisällöllinen argumentaatio, ei esiintyminen  

- Itsenäiseen/ryhmätyöhön ohjeistetaan ja ohjataan (voi myös ehkä pitää esim. 
ryhmäkohtaisen ohjaustapaamisen, jossa voi saada kuvaa siitä, ovatko kaikki 
ryhmän jäsenet hyvin mukana valmistautumisessa)  

- Arviointi ei perustu pelkästään yksittäiseen väittelytilanteeseen. Suullisen 
väittelyn tarkka numeraalinen arviointi on muutenkin vaikeaa, joten 
arviointiperusteet kannattaa rakentaa useasta osatekijästä. 

- Väittelyitä voisi kurssin aikana olla myös useampia lyhyitä, jotta pidempi 
loppuväittely ei yksinään korostu ja jotta sitä varten voi harjoitella kurssin 
aikana  

- Jokin itsenäinen kirjallinen suoritus on hyvä pitää suorituksen ja arvioinnin 
osana, jotta yksilökohtainen osaaminen voi näkyä myös siinä (ja suullista 
esitystä jännittävät voivat kompensoida tällä kirjallisella suorituksella)  

 

 

Arvioi kurssia verrattuna muihin vastaavantasoisiin ja -mittaisiin kursseihin  
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Arvioi kurssia verrattuna muihin vastaavantasoisiin ja -mittaisiin kursseihin  
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Näkemyksesi väittelyn käyttämisestä opetusmuotona  
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Näkemyksesi väittelyn käyttämisestä opetusmuotona  
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Lisäksi lomakkeella oli muutamia valintakysymyksiä siitä, miten 
opiskelijoiden mielestä kurssia voisi muuttaa  

 

Valinnat muutosehdotuksiin (piti rastia vaihtoehdot, joita kannatti)  

(näistä siis kaksi ensimmäistä saivat kannatusta, muut eivät)  

 

- Lisää lyhyitä väittelyitä: 13/17 vastaajasta valitsi  

- Kirjallisuuskeskusteluihin voisi valmistautua väittelyn tapaan (esim. 
puolesta/vastaan kannat jaettuna koko ryhmän kesken): 14/17 

- Vaadittua kurssikirjallisuutta voisi olla enemmän: 3/17 

- Mieluummin pienemmät väittelyjoukkueet (pariväittelyt): 4/17 

- Mieluummin suuremmat väittelyjoukkueet (vähintään 4 hengen): 1/17 
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