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Abstrakti 

ANNE NEVGI JA KIRSI T!RRI 

Hyvää verkko-opetusta etsimässä. 

Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäris

töissä - opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden ja opettajien 
käsityksiä hyvästä verkko-opetuksesta ja -opiskelusta. Tutkimuksessa 
keskityttiin erityisesti verkko- opettajan roolin ja tehtävien tarkaste
luun. Verkko-opetusta tutkittiin osana opetus-opiskelu-oppiminen pro
sessia (Uljens 1997, Kansanen 1999). Hyvän verkko-opettajan ominai
suuksia etsittiin tehokkaan opettajan kriteerien (Tirri 1993), opettajan 
pedagogisen ajattelun ja verkko-opettajatutkimuksien lähtökohdista 
käsin. Mielekäs oppiminen määriteltiin Jonassenin (1995) esittämien 
kriteerien lähtökohdista. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui vuosina 1995-1999 Hel
singin yliopiston virtuaalisen avoimen yliopiston (HEVI) ja Apajan in
ternetpalvelun verkkokurssien opiskelijoista (N= 412) ja opettajista (N 
= 27). Tutkimusote oli sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Opis
kelijat ja opettajat arvioivat verkko-oppimista edistäviä ja estäviä teki
jöitä kahdella väittämämittarilla, joissa käytettiin Likert-tyyppistä asteik
koa. He kuvasivat myös avoimissa vastauksissa hyvän verkko-opetta
jan, hyvän verkko-opiskelijan ja hyvän verkkokurssin ominaisuuksia. 
Verkko-oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä etsittiin eksploratiivisen 
faktorianalyysin keinoin. Verkko-oppimista edistäviksi tekijöiksi löy
dettiin seuraavat faktorit: 1) Oppimisen transfer, 2) Yhteistoiminnalli
suus, 3) lntentionaalisuus, 4) Opettajan palaute ja tuki, 5) Konstruktii
visuus ja 6) Yksilöllinen oppimisympäristö. Verkko-oppimista estäviksi 
tekijöiksi löydettiin seuraavat yhdeksän faktoria: 1) Eristyneisyys ja 
yksinäisyys, 2) Vaikeudet verkkoyhteyksissä, 3) Ajanhallinnan vaikeudet, 
4) Verkkoyhteyksien kalleus, 5) Tietotekniikan ongelmat, 6) Verkko
keskustelun outous, 7) Henkilökohtaisen ohjauksen puute, 8) Verkko
oppimisympäristön hahmottamisen vaikeus ja 9) Opintojen liian vaativa 
taso. Opettajien ja opiskelijoiden välisiä eroja tutkittiin varianssianalyy
sillä (ANOVA). Sekä opiskelijat että opettajat arvioivat verkko-opiske-

3 



lulla olevan enemmän edistäviä kuin estäviä tekijöitä. Opettajat arvioi
vat kaikki verkko-oppimista edistävät tekijät myönteisemmin kuin opis
kelijat. Opettajat arvioivat verkko-oppimisen esteiksi yksinäisyyden ja 
eristyneisyyden sekä verkkokeskustelun outouden. Opettajat arvioivat 
myös verkko-opiskelun tekniset esteet suuremmiksi kuin opiskelijat. 

Opettajien ja opiskelijoiden avoimet vastaukset analysoitiin sekä 
deduktiivisen että induktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Deduktiivi
sen sisällönanalyysin luokittelukategorioina olivat Harrisin (1986) esit
tämät tehokkaan opettajan kriteerit: asiallisuus, ystävällisyys, vuorovai
kutteisuus, stimuloivuus, yksilöllisesti suuntautuneisuus ja multi-medi
an hyödyntäminen opetuksessa. Näihin kriteereihin lisättiin verkkope
dagogiset taidot. Sekä deduktiivinen että induktiivinen analyysi osoittivat, 
että hyvän verkko-opettajan ominaisuudet ovat hyvin samanlaiset kuin 
aikaisempien tutkimusten tulokset hyvän lähiopettajan ominaisuuksis
ta. Hyvän verkko-opiskelijan ominaisuuksia olivat aktiivisuus, itsenäi
syys, kurssiin sitoutuneisuus, motivoituneisuus ja uskallus kysyä ja vas
tata sekä taito vastaanottaa ja antaa kritiikkiä. Hyvän verkkokurssin 
ominaisuuksia olivat seuraavat kriteerit: selkeys, vuorovaikutteisuus, 
monipuolisuus, hyvä sisältö, hyvät linkit ja esteettisesti miellyttävä ul
koasu. Kahden verkko-opiskelijan narratiiviset haastattelut toivat yksi
lön näkökulman verkko-opiskeluun. Haastattelujen perusteella verk
ko-opiskelu ei vaadi tietynlaista elämäntilannetta onnistuakseen, mutta 
se vaatii opiskelijan omaa aktiivisuutta, riittäviä teknisiä välineitä ja 
lähiympäristön tukea. 

Avainsanat: verkko-opetus, verkko-oppiminen, verkko-opiskelu, hy
vän opettajan ominaisuudet, oppiminen, verkko-oppimisympäristöt 
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Summary 

ANNE NEVGI AND KIRSI T!RRI 

IN SEARCH OF GOOD VIRTUAL TEACHING 

The advantages and disadvantages to learning in virtual 

environments - Students' experiences and teachers' evaluations 

The purpose of this study was to investigate students' and teachers' 
views on teaching and learning in virtual environments. A special 
emphasis was shown to the role and functions of the virtual teacher. 
Virtual teaching was investigated within the framework of teaching
studying-learning interaction (Uljens 1997; Kansanen 1999). Meaningful 
learning was operationalized according to the criteria used by Jonassen 
0995). The qualities of a good teacher were discussed in the frameworks 
of effective teaching, teacher thinking research and virtual teaching. 

The empirical data included students (N=412) and teachers (N=27) 
who had taught or studied at Helsinki Virtual Open University (HEVI) 
or Apaja Internet Service during the years 1995-1999. Both quantitative 
and qualitative data were gathered. The students and teachers assessed 
the qualities of virtual teaching and studying with a five-point Likert 
scale questionnaire. The answers were analyzed with the basic statistical 
indicators including the means and standard deviations of their ratings. 
Furthermore, factor analysis was used to find out the main dimensions 
underlying their ratings. The factors were interpreted and the variables 
representing the factors were calculated using the ANOVA. The results 
revealed that both students and teachers evaluated virtual teaching and 
learning to have more advantages than disadvantages. The advantages 
included factors such as co-operative learning, constructivism, transfer, 
intentionality, activity, teachers' feedback and support and individual 
learning environment. The teachers evaluated all the advantages of 
virtual teaching and learning more positively than their students. Both 
students and teachers perceived very few disadvantages in virtual 
teaching and learning. The teachers saw more disadvantages related to 
the loneliness of virtual studying, the nature of on-line communication 
and the technical aspects associated with virtual environments. 
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The qualitative data included students' and teachers' essays on their 
ideas of a good virtual teacher, a good virtual student and a good 
virtual course. The essays were analyzed with both deductive and 
inductive content analysis. The coding categories for the deductive 
analysis of a good virtual teacher were based on the criteria of an 
effective teacher (Harris 1986). These criteria included six behaviors: 
businesslike, friendly, verbally interactive, stimulating, individually 
oriented and multi-media integrative. In addition to these criteria, a 
category of web-teaching skills were established. The results of both 
deductive and inductive analysis revealed that the qualities of a good 
virtual teacher were similar to the qualities of a good teacher in general. 
A criterion for a good virtual student was established. According to the 
results, a good virtual student is active, independent, committed, 
motivated and she/he has the courage to answer questions and give 
and receive criticism. A good virtual course had the following criteria: 
clear, interactive, versatile, good content, good links and esthetic outlook. 
Biographical narratives of two students who had studied in virtual 
environments were collected in personal interviews. These narratives 
completed our study by adding individual perspective to virtual studying 
and learning. 

Key words: virtual teaching, virtual learning, virtual studying, qualities 
of a good teacher, learning, web-learning environments 
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Esipuhe 

Tämä julkaisu on Helsingin yliopiston Kasvatustieteen laitoksella elo

kuussa 1999 aloitetun VEDET-projektin pääraportti. Tutkimushankkeessa 

on ollut tarkoituksena selvittää, mitkä tekijät edistävät ja estävät oppi

mista uusissa verkko-oppimisympäristöissä. Lisäksi on tutkittu, eroa

vatko opiskelijoiden ja opettajien näkemykset ja kokemukset verkko

ympäristöissä tapahtuvasta opetuksesta, opiskelusta ja oppimisesta. Tut

kimuksessa mukana olevat opiskelijat ja opettajat ovat opiskelleet ja/ 

tai opettaneet Helsingin virtuaalisen avoimen yliopiston (HEVI) ja/tai 

Apajan Internet-palvelun verkkokursseilla vuosina 1995-1999. Myös 

tämän raportin kirjoittajat ovat opettaneet ja tutkineet juuri tätä kohde

ryhmää omassa työssään. VEDET-hanke syntyi tilanteessa, jossa Kirsi 

Tirri oli nimitetty Kasvatustieteen laitokselle avoimen yliopiston ope

tuksesta vastaavaksi professoriksi. Samaan aikaan Anne Nevgi toimi 

tutkijana avoimessa yliopistossa aiheenaan verkko-opetus ja sen kehit

täminen. Yhteisenä ajatuksena heräsi tutkimuksen käynnistäminen, jossa 

kerättäisiin edustava tutkimusaineisto verkko-opetuksen nykyisen ti

lan arvioimiseksi. Aikaisemmissa yrityksissä verkkokyselyihin oli saatu 

hyvin niukasti vastauksia ja siksi VEDET-projektissa päädyttiin perin

teisen postikyselyyn. Meillä oli myös mahdollisuus saada apua kyselyn 

järjestämisessä avoimen yliopiston henkilökunnalta. Kiitämme kaikkia 

niitä avoimen yliopiston ihmisiä, jotka auttoivat kyselyyn liittyvissä käy

tännön järjestelyissä. Useat verkko-opetuksesta kiinnostuneet kollegat 

ja ystävät myös lukivat ja kommentoivat tutkimukseen kehitettyä kyse

lylomaketta. Kiitos teille kaikille arvokkaista kommenteista! Toivom

me, että tämän raportin tulokset voisivat olla hyödyksi kaikille opetta

misesta ja oppimisesta kiinnostuneille: opiskelijoille, opettajille, tutki

joille sekä päättäjille. 

Tämä raportti on myös käytännössä kirjoitettu virtuaalisena yhteis

työnä. Suurin osa raportin tekstistä on tuotettu kesällä 2002, jolloin 

Kirsi Tirri työskenteli Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa ja Anne 

Nevgi Helsingin yliopistossa Suomessa. Useimmiten Kirsi lähetti tekstiä 

Amerikasta illalla, jolloin Anne vastaanotti sen aamulla Suomessa. Seu

raavana aamuna Kirsillä oli vuorostaan sähköpostissaan odottamassa 

Annen kommentteja ja uutta tekstiä. Raportti on siis esimerkki etäyh-
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teistyöstä. Olemme yhdessä laatineet tutkimuksessa käytetyt mittarit ja 
neuvotelleet käytetyistä analyysimenetelmistä. Anne Nevgi on vastan
nut enemmän kvantitatiivisen aineiston analyysistä ja Kirsi Tirri kvalita
tiivisen aineiston analyysistä. Olemme lukeneet, kommentoineet ja li
sänneet toistemme kirjoittamiin teksteihin. Raportin kirjoittajien nimet 
on ilmoitettu aakkosjärjestyksessä. Raportin luvut ( 2, 3, 6 ja 8 ) ovat 
Anne Nevgin kirjoittamia ja luvut (1, 4, 5, 7, 9 ja 10) ovat Kirsi Tirrin 
kirjoittamia. 

Helsingissä 12.3.2003 

Kirsi Tirri 
Professori 
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Anne Nevgi 
Tutkijalehtori 



1 JOHDANTO 

Tässä julkaisussa raportoidaan Helsingin yliopiston kasvatustieteen lai
toksella vuonna 1999 aloitetun verkko-oppimisympäristöissä oppimis
ta edistävät ja estävät tekijät (VEDET) -tutkimusprojektin keskeisiä tu
loksia. VEDET-projektissa haluttiin selvittää mitkä tekijät edistävät ja 
estävät oppimista uusissa verkko-oppimisympäristöissä. Lisäksi tutkit
tiin eroavatko opiskelijoiden ja opettajien näkemykset verkkoympäris
töissä tapahtuvasta oppimisesta, opiskelusta ja opetuksesta. Tutkimuk
sessa mukana olevat opiskelijat ja opettajat ovat opiskelleet ja/tai opet
taneet Helsingin virtuaalisen avoimen yliopiston (HEVI) ja/tai Apajan 
internet-palvelujen verkkokursseilla vuosina 1995-1999. 

Tutkimusaineistoa kerättiin kyselylomakkeilla ja haastattelemalla. 
Suurin osa Helsingin yliopistossa raportoidusta verkkopohjaisia oppi
misympäristöjä ja etäopetusta koskevista tutkimuksista on ollut kokei
luja tai kvalitatiivisia tapaustutkimuksia (Tella 1991; Meisalo 1996; Sal
minen 1997; Kynäslahti 2000). Avoimen yliopiston ja aikuiskoulutuk
sen piirissä on tehty paljon tieto- ja viestintätekniikan luomien uusien 
oppimisympäristöjen käsitteellistä ja didaktista pohdintaa (Matikainen 
& Manninen 2001; Pyykkö & Ropo 2000). Käsitteelliset analyysit ja 
tapaustutkimukset ovat olleet tarpeellisia uudenlaisten oppimisympä
ristöjen suunnittelussa ja käyttöönotossa. Alan tutkimuksissa on kui
tenkin havaittavissa selvä puute riittävän suurilla ja edustavilla tutki
musaineistoilla suoritetusta verkko-opiskelun arviointitutkimuksesta. 
VEDET-projektissa on pyritty paikkaamaan tämä puute keräämällä edus
tava otos aikuisopiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa verkko-opiskelu- ja 
opetuskokemuksista. Kvantitatiivinen tutkimusote mahdollistaa yleis-
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HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ETSIMÄSSÄ 

tettävyyden ja ennustettavuuden täydentäen kvalitatiivisia tapaustutki

muksia. Avoimessa yliopistossa opiskelee suuri massa hyvin hetero

geenisia opiskelijoita. Edustavalla otoksella ja riittävän· suurella tutki

musjoukolla voimme tehdä luotettavampia johtopäätöksiä suurille opis

kelijajoukoille suunnatun verkko-opiskelun onnistuneisuudesta. Kvan

titatiivisessa tutkimuksessa voidaan poimia suuresta tutkimusaineistosta 

oppimisprofiililtaan erilaisia opiskelijoita. Tutkimus voi tämän jälkeen 

jatkua laadullisena selvittäen aikuisopiskelijoiden tarpeita ja erilaisia 

keinoja vastata niihin verkko-opetuksessa. 
Tässä raportissa kootaan yhteen V EDET-projektin keskeiset kvanti

tatiiviset ja kvalitatiiviset tulokset. Projektin tuloksia on aikaisemmin 

julkaistu artikkelimuodossa sekä englanniksi että suomeksi. Kiinnostu

nut lukija voi tutustua seuraaviin aikaisempiin julkaisuihin: 

Nokelainen, P., Silander, T., Tirri, H., Nevgi, A., & Tirri, K. 2001. Modeling 
students' views on the advantages of web-based learning with Baye
sian networks. In the P roceedings of the tenth international PEG 
conference. Intelligent Computer and Communications Technology 
- Learning in On-Line Communities, 101-108. 

Tirri, K, & Nevgi, A, 2001. Students' views on learning in virtual university. 
A paper presented at the Innovation in Higher Education conferen
ce in Helsinki, Finland, August 2000. Resources in Education, ED 
448121. 

Tirri, K. & Nevgi, A. 2001. In search of a good virtual teacher. A paper 
presented at the ECER conference in Edinburg, Scotland, September 
2000. Resources in Education, ED 448122. 

Nevgi, A. & Tirri, K. 2001. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko
opiskelussa. Teoksessa P. Sallila & P. Kalli (toim.) Verkot ja teknolo
gia aikuisopiskelun tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja, 117-
151. Jyväskylä: Gummerrus Kirjapaino Oy. 
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2 VERKKO-OPETU KSEN JA 

-OPISKELU N KEH ITYSLI NJOJA 

Etäopetus on kehittynyt 1800-luvulla alkaneesta kirjeopetusmallista 
nykyiseen tietoverkkojen ja internetin välityksellä toteutettuun opetuk
seen. Randy Garrison (1985) on jakanut etäopetuksen kehityksen vai
heet kolmeen jaksoon: 1) kirjeopetukseen, 2) televiestinnän ja tiedo
tusvälineiden käyttöön (radio, televisio, videot, äänitteet) ja 3) tietoko
neiden ja tietoverkkojen käyttöön. Hänen mukaansa etäopetuksen su
ku polvet kuvaavat hierarkisesti etenevää erilaistumista teknisessä 
kehityksessä ja sen soveltamisessa opetukseen (Garrison 1985, 235). 
Perinteisessä kirjeopetuksessa viestintä oli yleensä yksisuuntaista opis
kelijoihin kohdistuvaa viestintää. Kirjeopetukseen kehitettiin opettajan 
palautteiden avulla vuorovaikutteisuutta, mutta useimmiten käytännön 
syistä johtuen opiskelija saattoi saada palautetta vasta valmiista suori
tuksestaan. Opettaja jäi myös etäiseksi, vaikka puhelinvastaanotot ja 
ohjeiden ja neuvojen kysyminen puhelimitse opettajalta saattoi olla 
mahdollista. Teknologian kehittyessä etäopetukseen tulivat käyttöön 
radiokanavien ja televisioiden opetus-ohjelmat, videot ja äänitteet. Aluksi 
näitä välineitä käytettiin lähes yksinomaan yksisuuntaiseen viestintään, 
mutta vähitellen niiden opetuskäyttö alkoi monipuolistua ja niitä kehi
tettiin osana oppimisympäristöä (Immonen, 2001, 16-17). Vasta inter
netin ja uuden tietokonevälitteisen kommunikaation kehityttyä, uusi ja 
monipuolinen vuorovaikutteisuus mahdollistui opettajan ja opiskelijan 
tai opiskelijoiden välille. Samalla avautuivat aivan uudenlaiset mahdol
lisuudet välittää monipuolista, videota, kuvaa, ääntä ja grafiikkaa tai 
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animaatioita sisältävää opetusmateriaalia verkon välityksellä. Jouni Im
monen (2001, 16) toteaakin, että uutta teknisen kehityksen vaihetta 
etäopetuksessa voisi kutsua neljänneksi sukupolveksi. 

Etäopetuksen keskeisin ongelma aiheutuu fyysisen ja ajallisen etäi
syyden tuottamista vaikeuksista nopeaan ja vastavuoroiseen vuorovai
kutukseen opettajan ja opiskelijoiden välillä. Ihmiskunnan historian 
aikana on yleensä aina opetettu ja opiskeltu lähitilameissa, joissa opet
taja ja opiskelija ovat kohdanneet toisensa samassa tilassa, ajassa ja 
paikassa. Tämä näkemys opetuksesta ja oppimisesta on sisäistetty siinä 
määrin, että etäopetus tai -opiskelu on poikkeuksetta nähty vähempi
arvoisena oppimisen ja opiskelun muotona kuin lähiopetus (Peters 2001, 
18; Harasim, Hiltz, Teles & Turoff 1995, 27). Lisäksi on esitetty epäilyjä 
kohdistuen oppimisen laatuun etäopetuksessa. Tom Russell 0999) on 
tehnyt laajan meta-analyysin etäopetuksessa käytetyn teknologian ja 
oppimisen laadun välisestä yhteydestä. Hän kävi analyysissään läpi 355 
erilaista tutkimuspaperia, artikkelia tai tutkimusjulkaisua ja päätyi tote
amaan, että yleensä käytetyllä teknologialla ja medialla ei ollut yhteyttä 
oppimisen laatuun, mutta viitteitä uuden interaktiivisen tieto- ja vies
tintätekniikan yhteydestä laadukkaampaan oppimiseen oli löydettävis
sä (Russell 1999). Samanlaisia havaintoja ovat esittäneet myös muut 
kansainväliset arvioinnit verkko-oppimisen mahdollisuuksista edistää 
oppimista ja parantaa oppimisen laatua (Hakkarainen 2001, 18). 

Erityisesti 1990-luvulla uusi teknologia tuotti valtaisan inno_stuksen 
kehittää etäopetusta tietoverkkojen välityksellä. Internet avasi mahdol
lisuuden opettaa ja opiskella maailmanlaajuisesti, ajasta ja paikasta riip
pumatta. Ajan ja paikan rajojen ylittäminen opetuksessa alkoi toistua 
lähes mantrana ja uutta opetusmuotoa pidettiin todellisena vallanku
mouksena kaikkeen aikaisempaan verrattuna. Myös Suomessa tämä 
johti uusiin opetuksen kehittämishankkeisiin, joita opetusministeriö pyrki 
aktiivisesti tukemaan. Ensimmäisiä hankkeita opetuksen ja opiskelun 
siirtämisestä verkkoon olivat avoimen yliopiston projektit kuten SUVI 
eli Suomen virtuaalinen avoin yliopisto ja HEVI eli Helsingin yliopiston 
virtuaalinen avoin yliopisto. 
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2. 1 Avoimet oppimisympäristöt ja verkko
oppimisympäristö 

Opetussuunnitelman sijaan syntyi 1990-luvulla käsite oppimisympäris
tö, jolla tarkoitetaan perinteisestä opettajajohtoisesta ja luentomuotoi
sesta opetuksesta poikkeavia koulutusmuotoja ja -tapoja (Ropo 1996; 
Manninen 2001, 54). Perinteisesti opetuksen suunnittelussa opetuksen 
tavoitteet, menetelmät ja arviointimuodot kuvattiin opetussuunnitelmas
sa, joka toimi näin opetuksen toteuttamisen käsikirjana ja arviointityö
kaluna. Uusien oppimisnäkemysten (Duffy & Cunningham 1996; Bonk 
& Cunningham 1998) ja opetuskäsitysten (Ramsden 1998; Biggs 1999) 
myötä opiskelijan omaa aktiivista roolia alettiin painottaa oppimisessa 
ja opettajan tehtäväksi nähtiin luennoivan ja esittävän opetuksen sijaan 
opiskelijan oppimisprosessin tukeminen. 

Oppimisympäristö on käsitteenä kuitenkin melko monimerkityksi
nen ja -ulotteinen. Eero Ropon 0996) mukaan oppimisympäristö tar
koittaa fyysisen, kulttuurisen ja sosiaalisen toimintaympäristön muodos
tamaa kokonaisuutta, joka sisältää oppimateriaaleja ja oppimista mah
dollistavia erilaisia työvälineitä. Jyri Manninen ja Senja Pesonen 0997, 
268) määrittelevät samoin oppimisympäristön muodostuvan fyysisestä 
paikasta ja tilasta, sosiaalisesta yhteisöstä ja kulttuurisista toimintakäy
tännöistä joiden tarkoituksena on edistää oppimista. Oppirnisympäristön 
sijaan on myös käytetty termiä opiskeluympäristö, koska oppimisympä
ristö viittaa ennemminkin opiskelijan mielen sisäisiin toimintoihin ja hä
nen vuorovaikutukseensa ympäristönsä kanssa (Tella 2001). Opiskelu
ympäristö tarkoittaa Seppo Tellan mukaan sitä ympäristöä, johon opetta
ja voi vaikuttaa ja jonka kautta hän voi ohjata, tukea sekä edistää opiske
lijan oppimista (ks. myös Tella 1998; Tella & Mononen-Aaltonen 2001). 
Jyrki Pulkkinen 0997, 277) toteaa, että oppimis- ja opiskeluympäristö
käsitteitä on käytetty usein rinnakkain toistensa synonyymeinä ja hän 
esittää opiskeluympäristön kuvaavan paremmin oppimisen yhteisöllistä 
ja kulttuurisidonnaista luonnetta. Marja Mononen-Aaltonen 0999) on 
tarkastellut oppirnisympäristöä erilaisten metaforien avulla. Hänen mu
kaansa oppimisympäristö voidaan määrittää ekosysteeminä, paikkana, 
tilana tai dialogina ja oppimisympäristön peruselementit ovat oppimis
yhteisö, dialogikenttä, sen jäsenten välinen me-suhde ja lähikehityksen 
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vyöhyke. Metafora-analyysinsä johtopäätöksenä hän on esittänyt, että 
oppimisympäristö tulisi määritellä dialogina. Hän erittelee käsitteiden 
oppimisympäristö, opiskeluympäristö ja opetusympäristö välisiä eroja ja 
esittää, että opiskeluympäristöä ja opetusympäristöä tulisi tutkia toimin
ta ympäristöinä oppimisympäristökäsitteen avulla (Mononen-Aaltonen 
1999, 225-228). Oppimisympäristö on käsitteenä kuitenkin yleistynyt laa
jemmin käyttöön kuin opiskeluympäristö. Haku Linda-kirjastotietokan
nasta (13.5.2002) tuotti 304 viitettä sanalla oppimisympäristö ja viisi vii
tettä sanalla opiskeluympäristö. Sanahaku Google -hakukoneella tuotti 
noin 14 400 viitettä sanalla oppimisympäristö ja 872 viitettä sanalla opis
keluympäristö. Oppimisympäristö on ymmärrettävissä myös opiskelu
ympäristön yläkäsitteenä, sillä oppimisympäristön voidaan määritellä 
koostuvaksi sekä opetusympäristöstä että opiskeluympäristöstä jolloin 
se sisältää Ropon (1996) määritelmän mukaisesti niin oppiaineksen kuin 
fyysisen, sosiaalisen ja kulttuurisen toimintaympäristön. Näkökulmasta 
riippuen tietoverkkojen ja lähiopetuksen yhdistelmänä rakennettua op
pimisympäristöä on kuvattu sellaisilla adjektiiveilla kuin avoin (Manni
nen & Pesonen 1997; Pulkkinen 1997; Ruokamo & Pohjolainen 1999), 
intentionaalinen (Bereiter & Scardamalia 1989; 1993), joustava ja digitaa
linen (Collis & Moonen 2001), verkkopohjainen (Manninen 2001), verk
koperustainen (Salo, Hurme & Järvelä 2001), kollaboratiivinen (Hakka
rainen 2001) virtuaalinen ja telemaattinen (Manninen & Pesonen 1997; 
Tella 1998; Tella 1999; Tella 2001). Verkkopohjaisuus ja verkkoperustai
suus viittaavat oppimisympäristön tekniseen ratkaisuun, kuten myös vir
tuaalisuus ja telemaattisuus. Avoimuus, intentionaalisuus, joustavuus ja 
kollaboratiivisuus viittaavat oppimisympäristön perustana olevaan oppi
misnäkemykseen ja pedagogiseen ajatteluun. Näillä kaikilla erilaisilla 
määritelmillä on kuvattu sellaista ajan, paikan ja teknologian yhdistel
mää, jossa opiskelijan on mahdollista aktiivisesti, omatoimisesti, yhdessä 
muiden kanssa ja silti omaan tahtiinsa edeten opiskella joustavasti ja 
omaan elämäntilanteeseensa parhaiten soveltuvalla tavalla. 

Avoin oppimisympäristö-käsite ilmaantui yleiseen keskusteluun 1990-
luvulla siirryttäessä käyttämään erilaisia monimuotoisia opetusmene
telmiä perinteisen luokkahuoneopetuksen sijasta. Avoimuudella tarkoi
tetaan oppimisympäristön avautumista työelämään ja konkreettisiin tai 
simuloituihin reaalimaailman tilanteisiin. Opetussuunnitelman ja opet-
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tajajohtoisen ajattelun sijasta opetuksessa painotetaan opiskelijakeskeistä 
lähestymistapaa, jossa opettaja toimii opiskelijan oppimisprosessin oh
jaajana (Manninen & Pesonen 1997, 269). Tietoteknisen kehityksen 
sekä erityisesti World Wide Webin (www) tulon myötä avoimella oppi
misympäristöllä tarkoitetaan useimmiten konstruktiiviseen oppimisnä
kemykseen pohjautuvaa tieto- ja viestintätekniikkaa ja erityisesti tieto
verkkoja (Internet, Intranet) hyödyntävää opetusta (Ruokamo & Pohja
lainen 1999). Avoin oppimisympäristö tarkoittaa siis sellaista tieto- ja 
viestintätekniikan ja työ- ja opiskeluympäristön yhdistelmää, jossa opis
kelija voi työskennellä ja opiskella omaan tahtiinsa edeten ja soveltaen 
oppimaansa käytäntöön. Opiskelijalla on näin mahdollista opiskella 
vapaasti esimerkiksi työpaikallaan tai kotoaan käsin ja opiskeluaineis
tot ja tehtävät ovat joustavasti saatavilla yleensä Internetin välityksellä. 
Oppimisympäristö ei rajaudu enää vain luokkahuoneeseen tai kirjas
toon, vaan avautuu opiskelijalle kaikkialla, monissa erilaisissa ympäris
töissä ja konteksteissa. Tieto- ja viestintätekniikan avulla opiskelija va
pautuu ajan ja paikan rajoituksista ja voi joustavasti valita itselleen par
haiten sopivan paikan ja ajan opiskelulleen. Oppiminen ja oppimisteh
tävät ovat vietävissä suoraan aitoon todelliseen tilanteeseen tai 
verkkoympäristössä tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa esimerkik
si multimedian, 3D -teknologian ja ohjelmointien avulla erilaisten vai
keidenkin asioiden mallinnuksen tai simulaation ja opiskelijan oman 
aktiivisen kokeilun ja tutkimisen. 

Verkkoteknologian avulla monipuolisempi ja joustavampi mahdolli
suus vuorovaikutukseen opettajan ja opiskelijoiden välillä on johtanut 
myös laajaan tutkimukseen yhteistoiminnallisista (cooperative) tai yh
teisöllisistä eli kollaboratiivisista oppimisympäristöistä (Hakkarainen 
2001). Marlene Scardamalia ja Carl Bereiter (1999) kehittivät 1990-lu
vulla Kanadassa CSILE (Computer Supported Intentional Learning En
vironments) tietokoneiden muodostaman verkko-oppimisympäristön 
Toronton kouluihin. CSILE -ympäristön perusperiaatteena on antaa 
opiskelijoille mahdollisuus tuottaa yhteiselle alueelle keskeneräisiä tuo
toksiaan yhteisesti tutkittavaksi ja työstettäväksi. Tässä ympäristössä 
painotetaan enemmän oppimisen yhteisöllisyyttä kuin yksilön omaa 
tiedonrakentelua. Yhteisöllinen oppiminen edellyttää opiskelijoilta 
osallistumista yhteiseen toimintaan, tiedon jakamista, kokeilemista ja 
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tutkimista sekä ajatusten vaihtoa yhdessä keskustelemalla (Lin & Hsieh 
2001, 379). Tietokonevälitteinen kommunikaatio (Computer Mediated 
Communication eli CMC) on herättänyt suurta kiinnostusta ja sen on 
todettu edistävän opiskelijoiden aktiivista sitoutumista oppimiseen (Hak
karainen 2001, 18). Keskustelufoorumeilla opiskelijat voivat kohdata 
muita samasta asiasta kiinnostuneita opiskelijoita ja opettaja voi ohjata 
ja teemoittaa opetuskeskusteluja edistääkseen opiskelijoiden oppimis
ta. Kollaboratiivisen oppimisnäkemyksen mukaan oppimista edistää 
yhteinen tiedon jakaminen. Suomessa yhteisöllistä ja tutkivaa oppimis
ta on toteutettu esimerkiksi Helsingin yliopistossa kehitetyssä Future 
Learning Environment (FLE) oppimisalustan kehittelyssä (Muukkonen, 
Hakkarainen & Lakkala 1999). FLE -ympäristö on rakennettu tutkivan 
oppimisen prosessin mukaisesti. Oppimisprosessia kuvataan kehänä, 
joka etenee vaiheittain. Prosessi alkaa kontekstin luomisella ja ongel
man asettamisella. Seuraavaksi opiskelijoiden tehtävänä on luoda työs
kemelyteoria, arvioida sitä kriittisesti ja edetä syventävään tiedon han
kintaan ja sitä kautta tarkentuvaan ongelman asettamiseen ja uuden 
työskentelyteorian luomiseen (Muukkonen, Hakkarainen & Lakkala 
1999; Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999). 

Resurssipohjainen oppimisympäristö (Resource-Based Learning En
vironment) tarkoittaa oppijakeskeisen oppimisen edistämistä massa
koulutuksessa hyödyntämällä erityisesti uuden tieto- ja viestintäteknii
kan avulla toteutettuja opetusmateriaaleja, jotka sisältävät interaktiivis
ta mediaa ja teknologiaa. Oppimisympäristö nähdään oppimisen re
surssina. Internetin välityksellä verkossa on saatavilla kirjastoja, 
tietokantoja, artikkeleita, sanomalehtiä, uutistoimistojen sivuja ja mo
nia muita erilaisia tiedonlähteitä (ks. esim. Ryan, Scott, Freeman & Pa
tel 2000). Verkko muodostaa näin opiskelijoille jatkuvan ja aina saata
villa olevan valtavan tiedon lähteen, jota he voivat aktiivisesti ja suun
nitelmallisesti hyödyntää opiskelussaan ja oppimisessaan. Samoin verkko 
tarjoaa opettajalle aivan uudenlaiset mahdollisuudet tiedon välittämi
seen ja verkosta saatavilla olevan tiedon hyödyntämiseen opetukses
saan. Esimerkiksi arabian kielen opettaja voi käyttää verkossa olevia 
arabiankielisiä sivuja ja lehtiä aitona materiaalina opetuksessaan. 

Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa joustavan opiskelun ja op
pimisen (Flexible Learning). Käsitettä joustava opiskelu on usein pidet-
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ty etäopiskelun synonyyminä. Kuitenkin kaikessa perinteisessä yliopis
to-opiskelussa on nähtävissä joustavan opiskelun ominaisuuksia. Opis
kelijat ovat voineet valita itselleen sopivia kursseja, opiskella ja lukea 
tenttikirjojaan niin kirjastossa kuin kotonaan ja monasti myös kursseja 
on voinut suorittaa eri tavoin. Joustava opiskelu koostuu sen mahdol
listavasta teknologiasta, pedagogisista ratkaisuista, soveltamisstrategi
oista ja institutionaalisista rakenteista (Collis & Moonen 2001, 18-27). 
Joustavassa opiskelussa opiskelijan itsensä tekemät valinnat ohjaavat 
oppimisen etenemistä. Oppimisympäristö suunnitellaan sellaiseksi, joka 
mahdollistaa opiskelijakeskeisen opetuksen. 

2 .2  Verkko oppimisympäristönä ja  oppijoiden yhteisönä 

Internetin ja World Wide Web'n (www) syntymisen myötä alkoi kehittyä 
oppimisen, opiskelun ja opetuksen tietoverkkoja ja verkostoja. Linda 
Harasim kollegoineen 0995) on tarkastellut tietoverkkoja opiskelun ja 
oppimisen verkostoina (learning networks). Tällainen verkosto raken
tuu heidän mukaansa yksinkertaisimmillaan sähköpostien ja keskustelu
ohjelmien (Bulletin Board Systems) välityksellä. News-ryhmät ja eriai
heiset keskusteluryhmät antavat osallistujilleen mahdollisuuden jakaa ja 
välittää tietoa monelta monelle ja esittää ongelmallisia kysymyksiä suo
raan asiantuntijoille. Tietokonekonferenssit mahdollistavat keskustelu
jen ohjaamisen ja moderoinnin opiskelevan ryhmän tarpeiden mukaises
ti sekä keskustelujen tallentamisen ja palaamisen niihin myöhemmin. 
Tietokonekonferenssijärjestelmissä osallistujat voivat nähdä ketkä ovat 
mukana keskusteluissa, vaikka joissakin järjestelmissä sallitaan myös 
anonyymi osallistuminen (Harasim ym. 1995, 16-19). Tietokoneiden ver
kostot muodostavat digitaalisia valtateitä, joiden kautta tietokonevälittei
nen vuorovaikutus ja kommunikaatio kulkee. Internet tarkoittaakin laa
jaa ja maailmanlaajuista tietokoneiden muodostamaa verkostoa (network). 
Yksikään organisaatio tai taho ei voi väittää omistavansa internetiä, vaik
ka merkittävimmät osat tästä verkostosta hoidetaankin kansainvälisten 
telekommunikaatioyritysten toimesta (Jollife, Ritter & Stevens 2001). 

Mitä käsitettä tietoverkkojen muodostamasta oppimisympäristöstä 
tulisi käyttää? Hakemalla Internetistä hakusanoilla verkkopohjainen 
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oppimisympäristö, verkkoperustainen oppimisympäristö ja verkko-op
pimisympäristö saadaan tulokseksi lukuisia verkkosivuja, joilla esitel
lään erilaisten oppilaitosten ympäristöjä tai artikkeleita ja kuvauksia 
verkko-oppimisympäristön tai verkkopohjaisen oppimisympäristön 
määritelmistä. Jyri Manninen (2001) määrittelee verkko-oppimisympä
ristöä käsitteellä verkkopohjainen oppimisympäristö, jolla hän tarkoit
taa oppimisympäristöä, joka on toteutettu internetiä ja verkkoteknolo
giaa hyödyntäen. Tällainen ympäristö muodostuu erilaisista hyperteks
tirakenteista ja hypermediasta sisältäen mahdollisesti linkkejä, vuoro
vaikutuksen mahdollistavia välineitä kuten eriaikaisia ja/tai samanaikaisia 
keskustelualueita usean henkilön yhteiseen viestintään (foorumit, chat) 
tai kahden henkilön väliseen viestintään (sähköposti). Lisäksi tällaises
sa ympäristössä voi olla interaktiivisia ja vuorovaikutteisia verkkosivu
ja, jotka edellyttävät ohjelmointia sekä tekstin ja kuvan käsittelyyn so
veltuvia ohjelmia. Piritta Salo, Tarja-Riitta Hurme ja SannaJärvelä (2001) 
käyttävät käsitettä verkkoperustainen oppimisympäristö kuvaamaan tieto
ja viestintätekniikan avulla toteutettuja monipuolisia tietoverkkoja, joi
ta käyttäen opiskelijat voivat työskennellä, keskustella ja opiskella yh
dessä. Verkko-oppimisympäristö käsite tarjoaa meille hieman lyhyem
män tavan ilmaista saman asian kuin verkkopohjainen tai verkkope
rustainen oppimisympäristö. Verkko-oppimisympäristöllä tarkoitamme 
joko internet- tai intranet-verkkoon luotua verkkosivustoa, joka tarjoaa 
opiskelijalle ja opettajalle yhteisen virtuaalisen toimintatilan opiskelua 
ja opetusta varten. Laajimmillaan verkko-oppimisympäristö tarkoittaa 
verkkokurssien muodostamaa kokonaisuutta, jossa myös opintoneu
vonta- ja opintotoimistopalvelut sekä opetuksen tukipalvelut ovat to
teutetut verkon välityksellä. 

Verkko-oppimisympäristö sisältää yleensä seuraavia ominaisuuksia: 
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- teksteistä, grafiikasta ja multimediasta kuten videoista, äänitteis
tä ja animaatioista rakentuvan monimuotoisen, hypertekstiraken
teisen oppimateriaalin 

- samanaikaisen ja eriaikaisen kommunikaation mahdollistavia toi
mintoja kuten videokonferenssit, CHAT -keskustelutilat tai eriai
kaiset keskustelufoorumit 

- verkossa olevien materiaalien säilytyksen, hallinnoinnin ja yllä
pidon toiminnot 
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Etäopetuksessa on kautta aikojen nimenomaan fyysinen eta1syys 
koettu erittäin ongelmalliseksi ja suurimmaksi syyksi oppimisvaikeuk
siin tai keskeyttämiseen etäopiskelussa. Tämä on koettu ongelmana 
myös ensimmäisissä verkko-opetuskokeiluissa (Kember 1989; Burge 
1994). Sekä perinteisessä että tieto- ja viestintätekniikan käyttöön pe
rustuvassa etäopetuksessa onkin tehty monenlaisia yrityksiä etäisyy
den tuomien haittojen vähentämiseksi. Tietokonevälitteinen viestintä 
on tavallisimmin monelta-monelle eli useiden osallistujien eriaikaista 
(asynkronista) tai samanaikaista (synkronista) tekstipohjaista vuorovai
kutusta (Paulsen 1995b). Verkkokeskusteluun osallistuvat voivat lukea 
toistensa viestejä ja käyttää aikaa pohtimiseen ja tietojen tarkistamiseen 
ennen oman viestinsä lähettämistä. Tutkimuksissa on todettu viestin
nän eriaikaisuuden olevan opiskelijoiden reflektiivistä ajattelua ja op
pimista edistävää. Linda Harasim (1995) on havainnut tutkimuksessaan 
opiskelijoiden kokeneen verkkokeskustelun oppimistaan edistäväksi, 
koska he kokivat vuorovaikutuksen lisääntyneen sekä intensiteetiltään 
että määrältään. He arvioivat myös, että heillä saattoivat paremmin saa
da ryhmältään tietoja ja tukea omalle oppimisprosessilleen. Verkkokes
kusteluympäristö koettiin tasa-arvoisempana, koska jokaisella oli mah
dollisuus tuottaa puheenvuoroja ja kaikkien viestissä viestien sisältö 
koettiin tärkeämmäksi kuin viestin lähettäjä. Näin verkko häivytti osal
listujien henkilökohtaisia ominaisuuksia ja mahdollisti keskittymisen 
asiaviestintään. Opiskelijat raportoivat myös opiskelun omaehtoisuu
den ja joustavuuden niin ajallisesti kuin paikan suhteen edistäneen 
heidän oppimistaan. Verkkokeskustelun koettiin myös inspiroivan ja 
innoittavan oppimiseen ja toimivan näin erittäin motivoivana tekijänä 
(Harasim ym. 1995, 28). 
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2 . 3  Verkko-oppim isympäristö ja oppiminen 

Verkko mahdollistaa siis todella monimuotoisen, joustavan ja  vuoro
vaikutteisen ympäristön opetukselle. Sen avulla opetusmateriaaleja 
voidaan säilyttää ja siirtää seuraaville kursseille ja aikaisempien kurssi
en tuottamia materiaaleja voidaan hyödyntää seuraavilla kursseilla, 
edellyttäen tietenkin, että kurssien opiskelijat ovat antaneet luvan omi
en oppimistuotoksiensa jatkokäyttöön opetusmateriaalina. Tällaisen 
monimuotoisen ympäristön jäsentämiseksi on tehty joitakin yrityksiä 
jäsentää oppimisympäristöä esimerkiksi sen pedagogisten ja didaktis
ten ominaisuuksien mukaan. 

Verkko-oppiminen on toinen käsite verkko-oppimisympäristön ohel
la, joka on yleistynyt nopeasti yleiseen käyttöön. Verkko-oppimisen 
synonyymeinä käytetään maailmalla laajasti käytössä olevaa elearning 
-käsitettä ja suomeksi tämä on käännetty termillä eOppiminen. Verk
ko-oppimisella tarkoitetaan opiskelua ja oppimista Internetissä tai Int
ranetissä. Tutkivan oppimisen ja ongelmalähtöisen oppimisen näke
mykset ovat laajalti kokeiltuja verkko-oppimisessa. Kai Hakkarainen 
(2001, 18) toteaa, että kansainvälisten tutkimusten valossa verkko-op
piminen parantaa olennaisesti opetuksen ja oppimisen tuloksia. Verk
ko-oppimisen toteuttaminen vaatii kuitenkin pedagogista ja tutkimuk
seen pohjaavaa näkemystä, jotta näihin hyviin tuloksiin voidaan päästä. 

Verkko-oppimisympäristön toteuttamisessa erilaiset tekniset ja pe
dagogiset mallit tuottavat toisistaan poikkeavia ympäristöjä oppimisel
le. Jyri Manninen (2001) on kuvannut verkko-oppimisympäristöä eri
laisten metaforien kautta. Manninen jäsentää verkko-oppimisympäris
töjä niiden sisältämän teknisen toteutuksen sekä pedagogisen ja didak
tisen mallin mukaan. Hänen hahmottamansa verkko-oppimisympäristöt 
eivät tarkoita toisilleen vaihtoehtoisia ympäristöjä, vaan ne ovat pikem
minkin sisäkkäisiä ja kuvaavat verkkopohjaisia oppimisympäristöjä 
edeten yksinkertaisimmasta tavasta rakentaa verkko-oppimisympäristö 
monimutkaisempiin, sekä enemmän pedagogista ajattelua että ohjel
mointia vaativiin ympäristöihin (Manninen 2001). 

Edellä olevan jäsentelyn kautta tarkasteltuna verkko-oppiminen voi 
olla joko tiedon selailemista ja hakemista tai yhteistä tiedon rakenta
mista ja muokkaamista. Carl Bereiterin teoria tiedonrakentamisesta tar-
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joaa verkko-oppimisen käsitteellistämiselle hyvän lähtökohdan (Hak
karainen 2001, 31). Tutkivassa oppimisessa (Hakkarainen, Lonka ja 
Lipponen 1999, 200) uuden tiedon tuottaminen on psykologisella ta
solla olennaisesti samanlainen prosessi kuin aikaisemmin luodun tie
don ymmärtäminen eli tiedon ymmärtäminen on sen keksimistä uudel
leen. Oppija luo aikaisemmin luodun tiedon itselleen omaksi tiedok
seen. Uuden tiedon luomisessa oppija käyttää kognitiivisia työkaluja 
kuten kontekstin luominen, ongelmien asettaminen, työskentelyteori
an luominen, kriittinen arviointi, syventävän tiedon hankkiminen, tar
kentuvan ongelman asettaminen, uuden työskentelyteorian luominen 
ja edelleen edeten tarkentuvaan kontekstiin. Oppijat ja opettaja toimi
vat yhteistyössä, jolloin mahdollistuu asiantuntijuuden jakaminen ja 
toinen toiseltaan oppiminen. 

Vuorovaikutteisten ja interaktiivisten verkko-oppimisympäristöjen 
didaktinen kehittäminen on haasteellista ja kallista. Hypertekstistä ja -
mediasta muodostuva verkko-oppimisympäristön laatiminen edellyt
tää laatijaltaan niin opetus- kuin oppimisteorioiden tuntemusta ja käsi
tystä siitä, millainen verkko-oppimisympäristö tukee parhaiten opiske
lijan oppimisprosessia. Tällaiset verkossa sijaitsevat itseopiskelumateri
aalit voivat parhaimmillaan olla Reusserin (1993; 1995) kuvaamia 
kognitiivisia työkaluja (katso myös Jonassen 1999). 

Verkkokurssi tarkoittaa internet tai intranet -tekniikalla toteutettua 
kurssia, jossa opetus välitetään kokonaan tai osittain verkon välityksel
lä. Jyri Manninen (2001) määrittelee verkkokurssin verkkopohjaisen 
oppimisympäristön alakäsitteeksi, joka tarkoittaa tiettyihin oppimista
voitteisiin perustuvaa, rajattua sekä usein myös vain tietylle ryhmälle 
tarkoitettua verkkosivustoa. Verkkokurssi voidaan laatia opiskeltavaksi 
itsenäisesti ja omatoimisesti, jolloin verkkokurssi sisältää usein interak
tiivisia verkkosivuja ja multimediaa tai simulaatioita. Opiskelija voi edetä 
kurssilla oppijaksoittain etukäteen määrätyssä järjestyksessä tai hän voi 
ohjelman avulla valita haluamansa reitit. Tarvittaessa ohjelmalla voi 
daan estää hänen pääsynsä seuraaviin tehtäviin, ellei hän ole vielä suo
rittanut aikaisempia tehtäviä. Verkkokurssien erilaiset keskustelufooru
mit ja samanaikaisen keskustelun alueet (CHAT) antavat mahdollisuuksia 
vuorovaikutteiseen opetukseen, jossa opettajan tai tuutorin ohjaamina 
opiskelijat perehtyvät opiskeltavaan aiheeseen ja reflektoivat oppimaan-
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sa. Verkkokurssien toteutusmuodot vaihtelevat täysin etäopetuksena 
toteutusta (useimmiten internet -ympäristössä) erilaisiin verkko-oppi
misympäristön ja lähiopetuksen oppimistilanteiden yhdistelmiin. 

Tässä raportissa tarkoitamme verkkokurssilla verkkoympäristöön 
rakennettua sivustaa, joka sisältää a) verkko-oppimateriaalin (usein 
hypertekstirakenteisena) sekä tähän liittyen erilaiset opiskeluohjeet ja 
opiskelua ja opetusta tukevat toiminnot ja b) verkossa tapahtuvan ope
tusprosessin. Verkkokurssin sivustot koostuvat sekä pysyvistä että vaih
tuvista osista. Verkko-oppimisympäristön hypertekstirakenne ja verk
komateriaalit ovat kurssin säilytettäviä ja pysyviä osia. Verkkokurssilla 
tapahtuva opetuskeskustelu, opiskelijoiden oppimistuotokset ja opet
tajien antamat palautteet ja arvioinnit ovat verkkokurssin vaihtuvia osia, 
joihin niiden tuottajilla on oma tekijänoikeutensa, mutta joita ei ope
tusta antavan oppilaitoksen toimesta tarvitse säilyttää tiettyä sovittua 
aikaa pidempää. Verkkokurssi voi toteutukseltaan vaihdella vuorovai
kutteisesta, opetuskeskusteluun ja opiskelijoiden aktiivista osallistumista 
yhteiseen tiedonrakentamiseen painottavasta kurssista itseopiskeluma
teriaaliin ja opiskelijan itsenäiseen, omaehtoiseen opiskeluun perustu
vaan kurssin. Opettajan rooli ja työmäärä vaihtelevat verkkokurssista 
riippuen. 

2.4 Tutkimuksen kohteena olevat verkko
oppimisympäristöt 

Vuonna 1997 käynnistyi opetusministeriön toimesta kaksi laajaa avoi
men yliopiston kehittämishanketta. Toisessa rakennettiin avoimen yli
opisto-opetuksen internet-pohjainen tiedotus- ja neuvontajärjestelmä 
eli Suomen virtuaalinen avoin yliopisto (SUVI) sekä tähän liittyen verk
kokursseja ja kokonaisia verkko-oppimisympäristöjä eri yliopistoihin 
kuten tässä raportissa tutkimuskohteena oleva Helsingin virtuaalinen 
avoin yliopisto (HEVI). Toisessa hankkeessa aloitettiin Helsingin yli
opiston työllistymistä edistävien urasuunnittelupalveluiden siirtäminen 
myös valtakunnalliseen käyttöön (Opetusministeriön työryhmien muis
tioita 1997, 6). 
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Helsingin yliopiston virtuaalinen avoin yliopisto (HEVI) (http:// 
www.avoin.helsinki.fi) tarjoaa kaikille avoimista yliopisto-opinnoista 
kiinnostuneille mahdollisuuden opiskella yliopistollisia arvosanoja verk
kovälitteisesti, www-pohjaisessa oppimisympäristössä. HEVI on www
ympäristöön rakennettu avoin oppimisympäristö, missä opiskelijat saa
vat sekä avoimen yliopiston toimisto- ja neuvontapalveluja että voivat 
opiskella verkkovälitteisesti erilaisilla verkkokursseilla. Verkkoympä
ristön suunnittelussa ja rakentamisessa on pyritty toteuttamaan avoi
men oppimisympäristön periaatteita, joiden mukaisesti on haluttu mah
dollistaa yksilöllisten opiskeluprosessien toteutuminen ja opiskelun riip
pumattomuus ajasta ja paikasta. HEVI avattiin tammikuussa 1998. HE
VIn palvelut on jaettu saatavuuden perusteella kolmeen eri tasoon: 1) 
kaikille avoimet informaatio- ja neuvontapalvelut, 2) palveluun rekiste
röityneille käyttäjille verkkoposti- ja muut jäsenpalvelut, kuten opiske
lutaitoja kehittävien materiaalien käyttö ja 3) verkkokurssit, joille osal
listuminen edellyttää ilmoittautumista avoimen yliopiston opiskelijaksi 
ja verkkokurssin osallistumismaksun maksamista (Kuusela 2001; Van
ha-Eskola 2001) 

Apajan internet-palvelu oli tarkoitettu akateemisille työttömille tai 
työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Palvelun URL-osoitteet � 
www.apaja.helsinki.fi ja http://www.apaja.fi vuosilta 1998-2001 eivät 
ole enää käytössä ja vuoden 2001 marraskuusta alkaen palvelu toimi
nut Urapaja akateemisille työnhakijoille nimellä osoitteessa: � 
www.urapaja.fi/. Apaja-projekti akateemisten työttömien työnhakijoi
den työllistymisen edistämiseksi toimi vuosina 1995 - 2000 Helsingissä 
ja tarjosi vuodesta 1997 alkaen internet-palveluja. Virallisesti Apajan 
internet-palvelu avattiin tammikuussa 1998 ja sen tavoitteena oli tukea 
työttömien tai työttömyysuhan alaisten korkeakoulutettujen aikuisten 
omaehtoista kehittymistä ja työllistymistä. Apajan internet-palvelu ja
kautui kaikille avoimeen osuuteen ja jäsenpalveluihin. Kaikille avoi
messa osuudessa oli erilaisia informaatiosivuja, itsearviointia tukevia 
testejä ja yleinen keskustelukahvila sekä Apajan virtuaalineuvoja, joka 
vastasi kaikkiin Apajaan liittyviin kysymyksiin sähköpostitse ja päivit
täin reaaliaikaisesti. Jäsenpalveluun oikeutettu sai tarvittaessa henkilö
kohtaista neuvontaa ja ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun tai hän 
kehitti itseään opiskelemalla erilaisilla verkkokursseilla. Jäsenien käy-
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tössä oli myös sisäinen sähköposti sekä työnhakupalvelu, jonka avulla 
Apajan asiakkaat voivat tarjota osaamistaan työnantajille. Apajan verk
kokurssien suunnittelussa ja toteutuksessa verkkokurssin käsikirjoitus
vaiheissa painotettiin verkkopedagogista näkemystä kurssin rakenne
ratkaisuja laadittaessa (Pesonen, Pilli-Sihvola & Tiihonen 2001; Vanha
Eskola 2001). 

HEVIn verkkokursseja on tuotettu verkkokurssia kirjoittavan opet
tajan, verkkotoimittajien ja kurssien tuotannosta vastaavan suunnitteli
jan yhteistyönä. Opettajat ovat yleensä itse suunniteileet kurssinsa pe
dagogiset ratkaisut ja mahdollisia teknisiä ratkaisuja on ideoitu yhdessä 
www-toimittajan ja ohjelmoijan kanssa. Apajan internet-palvelun verk
kokurssien tuotantoprosessit ovat edenneet muutoin samansuuntaises
ti kuin HEVIn verkkokurssien tuotantoprosessit, paitsi että Apajan verk
kokurssien suunnittelussa ja tuotannossa on opettajien apuna ollut eri
tyinen verkkopedagoginen käsikirjoittaja, joka on opettajan esittämäs
tä käsikirjoitus-suunnitelmasta muokannut verkon ja kurssin 
oppimistavoitteiden pohjalta pedagogisen ratkaisun ja esittänyt tämän 
ns. verkkopedagogisena käsikirjoituksena. Taulukossa 1 kuvataan verk
kokurssien tuotantoprosessien eri vaiheita (katso taulukko 1). 

26 



VERKKO-OPETUKSEN JA -OPISKELUN KEHl1YSLINJOJA 

TAULUKKO 1 .  Verkkokurssien tuotantoprosessi Helsingin virtuaalisessa avoi
messa yliopistossa ja Apajan internet-palve lussa vuosina 
1 998-2000 (Pesonen, Pi l li-Sihvola & Tiihonen 2001 , 1 39-1 42). 

Tuotantovaihe Kuvaus 
1 .  Synopsis Sisällön arviointi ja sen alustava rajaus. Opetuksellisten ja 
( 1  viikko - ) toiminnallisten tavoitteiden lyhyt kuvaus. Aikataulun ja 

resurssien arviointi, kokonaiskustannusten arviointi ja budjetin 
alustava laadinta. Kurssin integrointisuunnitelma siitä, miten 
kurssi tulee olemaan osa muuta verkkopalvelua. 

2. Käsikirjoitus Käsikirjoitusvaihe jakaantuu kahteen eri vaiheeseen: 
( 7 viikkoa) Sisällölliseen ja tuotannolliseen käsikirjoitukseen. 

Sisällöllinen käsikirjoitusvaihe: opettaja tai asiantuntija 
suunnittelee oppisisällöt, kirjoittaa oppimateriaalin, laatii kuvia 
ja taulukoita sekä kuvaa verkkokurssin opetuksen ja opiskelun 
toiminnot ja vuorovaikutusmahdollisuudet. 
Tuotannollinen käsikirjoitusvaihe: Kurssin hypertekstirakenteen 
suunnittelu ja www-ympäristön toiminnallisten elementtien 
valinta. 

3. Www-toimitus Kurssin oppimateriaalin muuntaminen www-sivuiksi (html-
ja materiaalin koodaus) ja kurssin ulkoasun visuaalinen suunnittelu ja toteutus. 
koonta Valmiiden oppimistyökalujen liittäminen kurssisivuille. 
(4 viikkoa) 
Ohjelmointi Tuotannollisessa käsikirjoituksessa mainittujen toiminnallisten 
(1-2 oäivää) elementtien toteuttaminen. 
Testaus Tarkistetaan verkkokurssin ja sen työkalujen toimivuus. 
( 1 viikko) 
Julkistaminen Verkko kurssi alkaa ja oppimisympäristö avautuu opiskelijoille. 

Ooetus alkaa. 
Arviointi Sekä opettaja että koulutusorganisaatio arvioivat kurssia. 

Arvioinnissa on ainakin kaksi keskeistä osa-aluetta: 
- oppimisprosessin arviointi 
- tuotantoorosessin arviointi 

Jatkokehittely Arvioinnin tuottaman tiedon perusteella kurssin ympäristöä ja 
toimintoja kehitetään, tehdään tarvittaessa suuremmat 
päivitykset ja muutokset oppimateriaalin sisältöön, rakenteeseen 
ia ooetussuunnitelmaan. 
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VERKKO-OPISKELU 

3 . 1  Hyvää oppimista etsimässä 

Hyvää oppimista on luonnehdittu ymmärtämiseen pyrkiväksi ja opis
kelijan omaa ajattelua sisältäväksi merkitykselliseksi ja mielekkääksi 
toiminnaksi. Näitä käsitteitä merkityksellinen ja mielekäs on käytetty 
lähes synonyymeinä ja tämä johtunee englanninkielisen käsitteen mea
ningful kääntämisestä joko sanalla merkityksellinen tai mielekäs. Da
vid Ausubel esitti vuonna 1968 (ks. Novak 1998, 49) omaksumisteori
ansa (subsumption theory), jonka mukaan omaksumme mieleemme 
vain sellaisia asioita, joihin on vastineena mielessämme hierarkisesti 
rakentuneita ja aikaisemmille kokemuksillemme pohjautuvia käsitejär
jestelmiä. Mielekästä oppimista tapahtuu näin vain silloin kun opiskeli
ja voi yhdistää uutta tietoa jo syntyneisiin tietorakenteisiinsa. Joseph D. 
Novak (1998) edustaa konstruktivistista oppimisnäkemystä ja hän on 
ryöstänyt Ausubelin esittämien näkemysten pohjalta mielekkään oppi
misen teoriaansa, jossa hän painottaa oppimisessa tapahtuvaa merki
tyksen muodostamista ja tulkintaa. Hän erottaa toisistaan perinteisen 
kouluoppimisen, jota hän kuvaa rutiinioppimisena ja mielekkään oppi
misen, jota hän luonnehtii luovana ja uutta tietoa tuottavana prosessina. 

Sirpa Törmä (2001) pohdiskelee artikkelissaan merkityksellistä op
pimista ja tiedon rakentumista kasvatuksen haasteena. Hän on kääntä
nyt Novakin esittämän mielekkään oppimisen käsitteen merkitykselli
seksi oppimiseksi. Merkityksellinen oppiminen tarkoittaa hänen mu-
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kaansa opiskeltavien asioiden merkitysten tutkimista ja tulkintaa, ym
märtämiseen pyrkivää oppimista, johon sisältyy aina myös opiskeltavi
en asioiden sisältämät arvot ja arvostukset. Merkityksellisyys viittaa siis 
merkityksen muodostamisen, ymmärtämisen ja tulkinnan prosesseihin, 
joiden kautta opiskelija muodostaa opiskeltavasta asiasta itselleen mer
kityksellistä tietorakennetta. Sekä Ausubelin että Novakin esittämien 
teorioiden kohdalla merkityksellinen vaikuttaisi paremmalta käännök
seltä kuin mielekäs, sillä molemmissa painotetaan nimenomaan merki
tysten muodostamista käsitteistä. Koska kuitenkin vaikuttaa siltä, että 
mielekäs -termi on vakiintunut yleisemmin käyttöön kuvaamaan aktii
vista tiedonrakentamiseen ja muodostamiseen kuvaavaa näkemystä op
pimista, käytämme raportissamme jatkossa termiä mielekäs oppiminen. 

Mielekäs oppiminen on Joseph D. Novakin 0998) mukaan ajatte
lun, tuntemisen ja toiminnan integroitunut toimintakokonaisuus, jossa 
opiskelija on sitoutunut oppimiseen ja ottaa itse vastuuta omasta oppi
misestaan. Hän tulkitsee ja etsii aktiivisesti opittavasta asiasta merki
tyksiä ja pyrkii löytämään näille mielekkäitä yhteyksiä mieleensä jo 
aikaisemmin muodostuneista tietorakenteistaan. Mielekäs oppiminen 
edellyttää, että opiskelijalla tulee olla aikaisempaa, uuden asian kan
nalta relevanttia tietoa, jotta hänen olisi mahdollista yhdistää uutta tie
toa mielekkäästi jo muodostamiinsa tietorakenteisiin. Toisena kriteeri
nä hän näkee mielekkään oppimateriaalin ja aineiston, joka sisältää 
opiskeltavan asian olennaiset käsitteet ja lähtökohdat. Yleensä opetta
jan vastuulla on ollut valita ja etsiä opiskelijalle valmiiksi tällaista mate
riaalia, mutta internet tuottaa tässä uudenlaisen haasteen opettajalle, 
koska internetin sisältämä materiaali on sellaisenaan haettuna jäsenty
mätöntä ja hajanaista. Kolmantena mielekkään oppimisen piirteenä hän 
esittää opiskelijan asennoitumisen, jonka mukaan opiskelijan tulee tie
toisesti ja aktiivisesti pyrkiä itse mielekkääseen oppimiseen ja asioiden 
ymmärtämiseen (Novak 1998, 19). 

David Ausubelin (1968) mukaan tietorakenteemme ovat hierarki
sesti organisoituneita ja tästä syystä hän pitää tärkeänä, että opiskelijat 
voivat ennakkoon jäsentää opiskeltavia asioita (advance organizers). 
Ennakkojäsentäjien tulee olla mielellään mahdollisimman abstrakteja 
ja opiskeltavan asian kattavia kuvauksia, joiden avulla opiskelija pys
tyy omatoimisesti muodostamaan itselleen näkemyksen opiskeltavasta 
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asiakokonaisuudesta. Useat tutkijat ovat kyseenalaistaneet Ausubelin 
esittämät oletukset tietorakenteiden hierarkisuudesta (Kester, Kirsch
ner, Merrienboer & Baumer 2001, 378). Kesterin (Kester ym. 2001) 
mukaan Mayer on esittänyt teoriansa ihmismielen heterarkikaalisuu
desta (heterarchically organized structures) vastakohtana Ausubelin 
hierarkiselle näkemykselle. Mayerin mukaan mielekäs oppiminen edel
lyttää kolmivaiheisen, muistin eri osa-alueiden toimintaan perustuvan 
oppimisprosessin toteutumista. Nämä vaiheet ovat 1) informaation ja 
tiedon vastaanottaminen työmuistiin, 2) aikaisemman tiedon saatavuus 
pitkäaikaisesta muistista ja 3) aikaisemman tiedon aktivointi pitkäaikai
sesta muistista työmuistiin. Ennakkojäsentäjät tukevat tätä prosessia vain 
jos opiskelija pystyy niiden avulla hyödyntämään kaikkia näitä kolmea 
eri vaihetta oppimisprosessissaan (Kester ym. 2001, 378-379). 

3.2 Mielekkään oppimisen kriteerit 

Mielekäs oppiminen edellyttää, että opiskelija voi kokea ratkovansa 
ongelmia tai tutkivansa asioita, jotka ovat hänelle itselleen hänen omassa 
elämäntilanteessaan aktuaalisia ja todellisia (Duffy & Jonassen 1992). 
Situationaalisen ja autenttisen oppimisen näkemyksissä painotetaan 
oppimisen tilannesidonnaisuutta ja sitä, että oppimista tapahtuu nimen
omaan todellisen elämän tilanteissa. Oppiminen on yhteisöllistä toi
mintaa, jossa yksilön taidot ja tiedot kehittyvät sosiaalisessa vuorovai
kutuksessa asiantuntijayhteisöissä (Brown, Collins & Duguid 1989; Lave 
& Wenger 1991; Lave & Wenger 1999). Kognitiivisen toiminnan tilanne
sidonnaisuus (situated cognition) tulee esille esimerkiksi siinä, miten 
koulussa opittu prosenttilasku ei siirry käytäntöön oppilaan tehdessä 
ostoksia kaupassa, jossa on meneillään alennusmyynti ja alennukset 
on ilmoitettu prosentteina. Oppiminen rakentuu tiettyyn mentaaliseen 
ja sosiaaliseen tilantee_seen, mistä sitä ei voi irrottaa. Näin opittu asia 
liittyy oppijan mielessä vain siihen tilanteeseen, jossa hän on sen oppi
nut. Koululainen on oppinut laskemaan prosentteja koulussa annetuis
ta tehtävistä, mutta ei osaa siirtää tätä taitoaan käytäntöön tilanteessa, 
jossa häneltä vaadittaisiin tiedon uudenlaista soveltamista. Situationaa
lisen oppimisnäkemyksen mukaisesti oppimisprosessi tulee tästä syys-
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tä rakentaa todellisen reaalielämän tilanteita ja vuorovaikutussuhteita 
mahdollisimman paljon vastaavaksi sekä käyttää tarvittaessa simulaati
oita oppimisen edistämiseksi. 

David Jonassen (1995) on esittänyt seitsemän mielekkään oppimi
sen kriteeriä, jotka perustuvat situationaaliseen oppimisnäkemykseen. 
David Jonassenin mukaan nämä ovat 1) oppimisen aktiivisuus, 2) 
konstruktiivisuus, 3) intentionaalisuus, 4) kollaboratiivisuus, 5) kon
tekstuaalisuus, 6) keskustelevuus ja 7) reflektiivisyys. Oppimisessa pai
nottuu tämän mukaan sekä oppimisen konteksti että oppijoiden ja 
opettajien välinen vuorovaikutus ja keskustelu. Heli Ruokamo ja Sep
po Pohjalainen (1999) käyttivätJonassenin esittämiä mielekkään oppi
misen kriteerejä ETÄKAMU -projektin pedagogisena teoriataustana ja 
päätyivät yhdistämään keskustelevuuden ja kollaboratiivisuuden yh
deksi kriteeriksi, jonka he nimesivät yhteistoiminnallisuudeksi. He myös 
lisäsivät kriteereihin oppimisen siirtovaikutuksen eli transferin. Lisäksi 
he esittivät, että yhtenä hyvän oppimisen kriteerinä voidaan pitää op
pimisympäristön adaptiivisuutta eli ympäristön mukautumista opiskeli
jan oppimistarpeiden mukaisesti sekä oppimisen tuen oikea-aikaisuut
ta. Eija Mannisenmäki (2001) on käyttänyt mielekkään oppimisen kri
teereistä termiä merkityksellisen oppimisen kriteerit ja hän on koonnut 
Jonassenin 0995) esittämien sekä Ruokamon ja Pohjolaisen (1999) 
määrittelemien merkityksellisen oppimisen kriteerien perusteella kah
deksan erilaista hyvän oppimisen ominaisuutta, joita hän on tarkastel
lut yhteistoiminnallisen sekä yhteisöllisen oppimisen näkökulmista ja 
kehittänyt näistä edelleen hyvän verkko-oppimisen kriteerejä. 

VEDET-tutkimusprojektimme pedagogiseksi taustaksi päädyimme 
valitsemaanJonassenin esittämän mielekkään oppimisen teorian ja läh
dimme hänen esittämistään kriteereistä, joihin yhdistimme Heli Ruoka
mon ja Seppo Pohjolaisen lisäämän oppimisen siirtovaikutuksen, mut
ta säilytimme myös edelleen Jonassenin esittämän keskustelevuuden 
omana kriteerinään. Mielekkään oppimisen kriteerit ovat seuraavat: 
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Aktiivisuus - Opiskelija työskentelee itse aktiivisesti työstäen opit
tavaa uutta tietoa ollen itse vastuullinen oppimistuloksestaan. 
Opiskelija käsittelee aktiivisesti itse oppimisen kohdetta, jolloin 
hän pystyy saamansa kokemuksen kautta oppimaan yhä syvem
min ja paremmin harjoittelemaansa tietoa tai taitoa. Aktiivisuus 
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johtaa myös opiskelijan omaan vastuuseen oppimisestaan (Ruo
kamo & Pohjolainen 1999). 

Konstruktiivisuus - Opiskelija yhdistää aikaisempaa tietoaan uuteen 
tietoon pyrkien ymmärtämään tai sovittamaan keskenään ristirii
dassa olevia asioita ja muokkaamaan näin uutta tietoa. Opiskeli
ja muodostaa opittavasta asiasta itselleen merkityksellistä ja ym
märrettävää tietoa ja alkuvaiheessa opiskelijan omat käsitykset 
asiasta ovat vielä varsin yksinkertaisia ja kehittymättömiä, mutta 
oppimisen edetessä hän muokkaa tietoansa yhä jäsentyneem
mäksi ja kehittyneemmäksi tietorakenteeksi. 

Kollaborativiisuus - Opiskelijat toimivat ja oppivat yhdessä hyödyn
täen toistensa taitoja observoimalla ja mallioppimalla toisiltaan sekä 
tarjoamalla toisilleen tukea ja antamalla palautetta toisilleen. 

Jntentionalisuus - Ihmisen toiminnalle on luonteenomaista pyrkimi
nen tavoitteisiin ja päämääriin. Opiskelijat asettavat oppimiselleen 
kognitiivisia tavoitteita, joita he pyrkivät aktiivisesti toimintaansa 
ohjaamalla ja suuntamaalla saavuttamaan. Tavoitteellisuus johtaa 
myös opiskelijan omaan vastuuseen oppimistulosten saavuttami
sesta ja kehittää hänen taitojaan ohjata omaa oppimistaan. 

Kontekstuaalisuus - Opiskelijat tutkivat ja perehtyvät opittaviin asi
oihin mahdollisimman autenttisissa tilanteissa. Oppimistehtävät 
ovat todelliseen elämään kuuluvia tai simuloinnin avulla tuotettuja 
tilanteita tai ongelmalähtöisen oppimisnäkemyksen mukaisia ta
pauksia. Kontekstuaalisuus viittaa oppimisen tilannesidonnaisuu
teen (situationaalisuus). Opiskelijoiden ratkaistessa todellisen elä
män tilanteista nousevia monimuotoisia ja epätäydellisiä ongelmia 
he harjaantuvat vaativampaan ajatteluun kuin vain yksinkertaistet
tuja malleja ja pelkistettyjä ongelmia ratkoessaan. Näin kontekstu
aalisuus tukee myös opiskelijoiden motivaatiota, intentionaalisuutta 
ja aktiivisuutta oppimisessa (Ruokamo & Pohjolainen 1999). 

Keskustelumuotoisuus ja vuorovaikutteisuus - Oppiminen on luon
teeltaan sosiaalinen, dialoginen prosessi, jossa opiskelijat muo
dostavat yhteisiä oppimisyhteisöjä ja rakentavat uutta tietoa yh
dessä muiden kanssa hyötyen toistensa erilaisista näkemyksistä 
ja ajatuksien vaihdosta. Teknologia lisää opiskelijoiden mahdol
lisuuksia monipuoliseen, sekä eriaikaiseen että samanaikaiseen 
vuorovaikutukseen toistensa kanssa. 

Reflektiivisyys - Opiskelijat ilmaisevat ajatuksiaan pohtien ja reflek
toiden omaa oppimistaan ja johtopäätöksiään. Reflektiivinen ajat-
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telu vaatii ohjausta, jotta opiskelija pystyy tarkastelemaan käsit
teitä ja vertailemaan niitä, tunnistamaan olennaisia eroja ja yhdis
tämään niitä uudella tavalla. Uusien ja syvällisten ajatuksien omak
suminen vaatii aikaa ja jotain välittävää toimintoa, jonka avulla 
opiskelija voi harjaantua reflektiiviseen ajatteluun (Novak 1984). 
Opiskelijat voivat teknologiaperustaisessa oppimisympäristössä 
kirjata ja esittää toisilleen oman toimintansa syitä, perusteluja 
valitsemilleen strategioille ja tekemilleen valinnoille koskien eri
laisia oppimiseen liittyviä tehtäviä (Jonassen 1995; Wilson 1996). 

Oppimisen siirtovaikutus eli transfer - Opiskelija oppii sellaisia 
metakognitiivisia ja kognitiivisia tietoja ja taitoja, joiden avulla 
hän pystyy soveltamaan tietyssä oppimistilanteessa (situaatiossa) 
oppimaansa uusissa ja erilaisissa tilanteissa. Oppimisympäristöön 
voidaan tuottaa simulaation avulla opiskelijalle malleja erilaisista 
autenttisista todellisista tilanteista, jolloin hän vertaamalla ja pe
rehtymällä simulaatioiden avulla pystyy muodostamaan opitta
vasta asiasta myös yleisemmän ja laajemman käsityksen ja tämä 
edistää hänen kykyään havaita reaalielämässä vastaavia tilanteita 
ja soveltaa oppimaansa näissä (Ruokamo & Pohjalainen 1999). 

DavidJonassenin (1995) mukaan teknologia toimii opiskeluproses
sin tukena tarjoten oppijalle mahdollisuuden käyttää sitä opiskelun ja 
oppimisen välineenä. Hän on esittänyt, että oppimista edistää teknolo
gian käyttö opiskelussa, mutta teknologian tulee olla vain tukena, ei 
oppimisen kohteena ja huomion viejänä. Tietotekniikka tarjoaa opis
kelijalle kognitiivisia oppimisen työkaluja, joita Jonassen nimittää mie
len työkaluiksi (mindtools) (Jonassen 1999). Tietokoneiden avulla opis
kelija voi käsitellä tekstiä, luokitella muistiinpanojaan ja aineistojaan, 
hakea uutta tietoa internetistä ja kirjastojen tietokannoista, osallistua 
samoista asioista kiinnostuneiden opiskelijoiden yhteisiin keskustelui
hin jne. ajattelun ja kognitiivisten taitojen kehittämiseen (tietokone
konferenssit, hyperteksti) ja oppimisen kontekstina, missä voidaan to
teuttaa esimerkiksi situationaalisen oppimisen ja ongelmalähtöisen 
oppimisen näkemyksiin perustuvaa, hypertekstien, mikromaailmoiden 
ja simulaatioiden avulla avoin oppimisympäristö (Jonassen 1995; Jo
nassen 1999). 

Uuden tieto- ja viestintäteknologian mielekäs opetuskäyttö johtaa 
opiskeluun ja oppimiseen, joka on uuden tiedon rakentamista (konst-
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ruktiota) aikaisemman tiedon toistamisen sijasta, keskustelua ja vuoro
vaikutusta passiivisen vastaanottamisen tilalla, omien näkemysten ja 
väitteiden muotoilua ja esittämistä, yhteistoiminnallista (kollaboratiivis
ta) oppimista, reflektiota määräysten ja ohjeiden tarkan noudattamisen 
sijaan (Jonassen 1995, 63). 

Mielekästä oppimista edistävän oppimisympäristön tulee olla siis 
konstruktiivisesti rakentunut, adaptiivinen ja antaa erilaisia oppijoille 
mahdollisuuden edetä yksilöllisesti ja silti yhdessä toisten kanssa oppi
en. Eero Ropon (1996) mukaan oppimisympäristö ei ole sinänsä riittä
vä takaamaan oppimista tapahtuvaksi, vaan antaa ainoastaan mahdolli
suuksia sille. Oppimista edistävän oppimisympäristön tulee hänen 
mukaansa olla päämääräsuuntautunut ja tavoitteellinen. Opiskelijan 
tulee tunnistaa omat oppimisen tavoitteensa ja suuntautua niiden ta
voittelemista kohden aktiivisesti. Ympäristön tulee olla myös riittävän 
autenttinen, monimuotoinen, aito ja todellinen, jotta se pystyisi tarjo
amaan mielekkäitä, todelliseen elämään, työhön ja tilanteisiin liittyviä 
ongelmia ja tehtäviä. Hyvän oppimisympäristön tulee edistää myös dia
logisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Oppimisympäristössä opiskelijan 
tulee olla mahdollista keskustella niin itsensä kuin toisten opiskelijoi
den tai opettajan / tuutorin kanssa tai itse verkkosivujen tulee olla 
interaktiivisia ja opiskelijassa ajattelua ja kysymyksiä herättäviä. Opis
kelijan tulee olla myös mahdollista saada palautetta, koska vain palau
te edistää hänen taitojaan oman oppimisensa arviointiin ja reflektoin
tiin. Nämä hyvän oppimisympäristön kriteerit ovat verrannollisia Jo
nassenin (1995) esittämiin mielekkään oppimisen kriteereihin. 

Taulukossa 2 on kuvattu millä tavoin mielekkään oppimisen kritee
rien mukaisesti oppimista edistävä verkko-oppimisympäristö tulisi ra
kentaa ja millaista opiskelijoiden opiskelu tällaisessa ympäristössä on. 
Taulukossa on työstetty edelleen Eija Mannisenmäen (2001) laatiman 
mielekkään oppimisen kriteerien ja itseohjatun, yhteisöllisen oppimi
sen sekä verkko-oppimisympäristön vertailua. Mannisenmäki on taulu
kossaan kuvannut verkko-opiskeluun liittyen verkko-oppimisympäris
tön ominaisuuksia, jotka tässä taulukossa on siirretty verkko-oppimis
ympäristöön. Verkko-opiskelua kuvaavassa sarakkeessa on kuvattu 
millaista verkko-opiskelun tulisi olla, jotta kyseinen mielekkään oppi
misen kriteeri voisi toteutua. 
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TAULUKKO 2 .  M ielekkään oppimisen kriteerit ja verkko-oppimisympäristö 
sekä verkko-opiskelu. 

Mielekkään oppimisen Verkko- Verkko-opiskelu 
kriteerit oppimisympäristön 

ominaisuudet 
Aktiivisuus Interaktiivisuus Omatoimisuus 
Opiskelijat ovat aktiivisia Ympäristöön on rakenne!- Opiskelijoiden on 
ja omatoimisia tiedon tu elementtejä, joiden mahdollista tuottaa 
hankkijoita ja käsittelijöitä. avulla opiskelija voi etsiä, verkkoympäristöön uusia 

käsitellä ja analysoida ajatuksia ja ajatusmalleja. 
tietoa ja tallentaa muistiin-
panojaan ja tekstejään 
verkkovmnäristöön. 

lntentionaalisuus Suunnittelun ja arvioinnin Tavoitteellinen toiminta 
Opiskelija asettaa työkalut Opiskelija selkiyttää 
oppimiselleen kognitiivisia Oppimisympäristö sisältää itselleen omat oppimisen 
tavoitteita ja pyrkii oman oppimisen tavoitteensa kirjaamalla ne 
saavuttamaan tavoitteensa. suunnittelun, seurannanja oppimispäiväkirjaan, 

arvioinnin välineitä niin kalenteriin tai laatii 
yksilölle kuin ryhmälle. henkilökohtaisen opinto-

suunnitelman (HOPS). 
Hän suunnittelee aikatau-
lun ja seuraa opiskelunsa 
etenemistä. Opiskelija 
arvioi omien oppimis-
tavoitteittensa saavutta-
mista esimerkiksi oppimis-
päiväkirjansa avulla. 

Konstruktiivisuus Jäsentyneisyys Vertaaminen 
Opiskelijat yhdistävät Oppimisympäristö sisältää Opiskelija tutkii 
uutta tietoa aikaisempaan aikaisempaa tietoa verkkoympäristössä olevia 
tietoonsa verraten ja hypertekstirakenteena sekä materiaaleja ja tekee 
arvioiden tiedon aikaisempaa tietoa tehtäviä, joiden avulla hän 
merkityksellisyyttä. reflektoivia tehtäviä ja pystyy yhdistämään 

keskustelutiloja käsitysten opiskeltavaa asiaa 
ja ajatusten vaihtoa varten. aikaisemoiin tietoihinsa. 

Ko!laboratiivisuus - Yhteiset työskentelyalueet Yhteinen opiskelu 
opiskelija osallistuu Oppimisympäristössä on Opiskelija osallistuu 
oppivan yhteisön sekä samanaikaisia että keskustelualueiden kautta 
toimintaan ja jakaa eriaikaisia keskustelutiloja yhteisen tiedon jakamiseen 
tietoaan muiden kanssa. sekä yhteisiä tiedostojen ja tuottaa verkkoympäris-

hallinnan ja käsittelyn töön yhdessä muiden 
tiloja. kanssa erilaisia oppimis-

tehtäviä ja tiedonrakenta-
mista. Opiskelijat voivat 
kirjoittaa tekstejä yhdessä 
orosessimaisesti edeten. 
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Kontekstuaalisuus - Virtuaalinen todellisuus Ongelmien ratkaisua 
opiskelu tapahtuu Oppimisympäristössä Opiskelija syventää 
mahdollisimman käytetään simulaatioita, osaamistaan ja 
autenttisissa ja videoita, intemet-linkkejä, oppimistaan esimerkiksi 
reaalielämää vastaavissa mikromaailmatoteutuksia, simulaatioiden avulla tai 
oppimistilanteissa. pienoistodellisuuksia ja tutkimalla ja etsimällä 

soveltavia ratkaisuja todellisen 
ongelmalähtöisen elämän ongelmatilanteista 
oppimisen mukaisia nousseisiin tapauksiin. 
tapauksia. 

Keskustelevuus - Keskustelualueet Kriittisyys ja avoimuus 
opiskelijat osallistuvat Oppimisympäristössä on Opiskelija voi peilata omia 
yhteiseen yhteiset keskustelutilat ja ajatuksiaan ja käsityksiään 
oppimisprosessiin kullakin oppijalla on toisten opiskelijoiden 
keskustelun avulla. käytössään sähköposti. kanssa kirjoittamalla 

viestejään eriaikaisille 
keskustelufoorumeille tai 
osallistumalla 
samanaikaiseen CHA T-
keskusteluun, jossa 
aivoriihimäisellä 
työskentelyllä ratkotaan 
ongelmia tai esitetään 
ideoita. 

Rejlektiivisyys - opiskelijat Kognitiiviset työkalut Oman oppimisen 
tulevat tietoisiksi omista Oppimisympäristö sisältää tutkiminen 
ajattelu- ja oman oppimisen arviointia Opiskelija tekee 
oppimisprosesseistaan. edistäviä välineitä kuten esimerkiksi oman 

oppimispäiväkirjat, oppimispäiväkirjan 
erilaisia itsenäisesti analysointia. Hän tutkii 
tehtäviä testejä ja omien omia käsityksiään ja 
tuotosten arviointiin muodostaan käsitteiden 
soveltuvia työkaluja sekä välisistä suhteista erilaisia 
erilaisia piirrosohjelmia käsitekarttoja, joiden 
käsitekarttojen avulla hän syventää 
rakentamiseksi. onnimaansa. 

Siirtovaikutus - opiskelijat Erilaiset virtuaaliset tilat Harjoittelu ja 
pystyvät soveltamaan Oppimisympäristöön on soveltaminen 
oppimaansa uusissa rakennettu hypertekstejä ja Opiskelija voi harjoitella 
oppimistilanteissa. tietopankkeja, oppimaansa soveltamalla 

ongelmaratkaisutehtäviä ja sitä todellisissa tilanteissa 
suunnittelutehtäviä. tai verkossa olevien 

simulaatioiden avulla. 
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Konstruktivistinen oppimisnäkemys on monella tapaa luontevasti 
sovellettavissa verkko-oppimisympäristöihin. Varsinkin vygotskilaisen 
sosiokulttuurisen oppimisnäkemyksen (Duffy & Cunningham 1996, Bonk 
& Cunningham 1998) ja uusien kollaboratiivista, ongelmalähtöistä op
pimista korostavien konstruktivististen oppimisnäkemysten myötä on 
kehitetty verkko-oppimista edistämään erilaisia tutkivan oppimisen, 
ongelmalähtöisen oppimisen tai kollaboratiivisen oppimisen mukaisia 
ympäristöjä. 

3 . 3  Oppimisen esteet verkko-oppim isym päristöissä 

Laadukas ja tekniseltä toteutukseltaan varma verkkoympäristö on vält
tämätön, mutta ei riittävä edellytys mielekkäälle oppimiselle. Myös verk
ko-opetuksessa kuten perinteisessä lähiopetuksessa oppimisen esteitä 
saattaa aiheutua esimerkiksi opiskelijan opiskeluvalmiuksien puuttees
ta tai opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on valittu ratkaisuja, 
jotka heikentävät opiskelijan mahdollisuuksia oppimiseen. Oppimisen 
esteet voivat siis aiheutua joko opiskelijasta itsestään lähtöisin olevista 
tekijöistä tai verkkokurssin suunnittelusta, opetuksesta ja teknisestä 
toteutuksesta vastaavan organisaation valinnoista. Aikuisopiskelijat 
opiskelevat useimmiten työn ohella ja heillä on velvoitteita perhettään 
tai muita läheisiään kohtaan. Verkko-oppimisen esteet ovat jaettavissa 
neljään erilaiseen pääalueeseen: 1) opiskelijan opiskelutaitojen puute, 
2) opiskelijan työ- ja elämäntilanne, 3) verkko-opetuksen pedagogiset 
ratkaisut ja arviointi ja 4) koulutusta tarjoavan organisaation hallinnol
liset ratkaisut koskien verkko-opetuksen organisointia. Nämä esteet 
ovat karkeasti jaoteltavissa kahteen pääalueeseen, opiskelijalähtöisiin 
ja organisaatiolähtöisiin esteisiin (ks. taulukko 3.) 

Opiskelijan opiskelutaitojen puutteista ja persoonallisuudesta joh
tuvia esteitä ovat esimerkiksi opiskelijan tieto- ja viestintätekniikan käyt
tötaitojen puute, opiskelumotivaatiosta ja opiskelutaidoista aiheutuvat 
esteet. Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen puute estää opiskeli
jaa hyödyntämästä verkko-oppimisympäristöjä monipuolisesti opiske
lussaan. Useimmiten tämä puute vähenee opiskelijan internetin käyttö
taitojen kehittyessä opintojen myötä. Verkko-opiskelu edellyttää opis-
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TAULUKKO 3 .  Verkko-oppimisympäristön esteet. 

Opiskelijan persoonallisuudesta, Organisaatiosta johtuvat syyt 
ominaisuuksista sekä 
elämäntilanteesta aiheutuvat svvt 

Tekniikka ja Tietoteknisen osaamisen puute. Tekniikan ja ohjelmistojen 
ohjelmistot Opiskelijalla ei ole käytössään soveltumattomuus suurelle 

riittävän muistin omaavia yleisölle. Liian raskaat ja 
tietokoneita tai nopeita useita elementtejä sisältävät 
verkkoyhteyksiä. verkkosivustot eivät aukea 

tavallisilla 
modeemivhtevksillä. 

Opetus Vaikeudet tulkita ja vastaanottaa Opettajan palautteiden hitaus, 
palautetta. epäasiallisuus ja 
Vaikeudet osallistua puutteellisuus. Opettajan 
opetuskeskusteluun. puutteelliset tekstiviestinnän 

taidot. 
Verkkoym- Opiskelija ei osaa liikkua Hypertekstin rakenne on 
päristön hypertekstiympäristössä. huonosti suunniteltu, sisältää 
rakenne Opiskelija ei osaa hahmottaa liian monia kerroksia. Ohjeet 

mielessään kyberavaruuden tiloja ja tai vihjeet sivuilla 
tunnistaa miten eri tilat linkittyvät liikkumiseen puuttuvat. 
toisiinsa. Sivustot ovat raskaita ja 

sisältävät liian monia 
elementtejä. 

Ohjaus- ja Opiskelija ei osaa tunnistaa avun Ohjaus- ja neuvontapalvelut 

neuvonta- tarvettaan eikä hakea itse neuvontaa ovat verkkoympäristössä 
palvelut ja ohjausta. vaikeasti löydettävissä ja 

saavutettavissa tai niitä ei ole 
lainkaan. 

Kustannukset Verkkoyhteydet ja tietotekniikka Verkko-oppimisympäristöissä 
ovat opiskelijalle liian kalliita. toteutetut kurssit ovat 

kalliimpia kuin perinteiset 
kurssit. 

kelijalta valmiuksia itse suunnitella opintonsa, tehdä oman oppimisen
sa kannalta mielekkäitä valintoja ja vastata itse omasta oppimisestaan. 
Opiskelijan tulee omata itsesäätelyn ja motivoinnin taitoja kyetäkseen 
aktiivisesti ja suunnitelmallisesti opiskelemaan verkkokurssilla. Tällai
set itsesäätelyn ja oman toiminnan ohjaamisen taidot, itseohjautuvuus, 
eivät ole itsestään selvästi kehittyneitä kaikilla opiskelijoilla (Collis & 
Moonen 2001, 15). Opiskelijasta itsestään aiheutuvia esteitä verkko
oppimiselle ovatkin oman ajanhallinnan ja opintojen suunnittelutaito-
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jen puutteet. Nämä puutteet ovat myös lähiopetukseen osallistuvilla 
opiskelijoilla tavallisia, mutta verkkoympäristö korostaa näiden puut
teiden merkitystä, koska verkko-oppimisympäristössä opiskelu edel
lyttää opiskelijan omaa aktiivista panostusta huomattavasti suuremmassa 
määrin kuin lähiopiskelu. Verkko-opiskelua on pääsääntöisesti itsenäistä 
yksin tapahtuvaa toimintaa, jolloin opiskelija ei saa tukea muista opis
kelijoista ja voi kokea yksinäisyyden ja eristyneisyyden tunteita (Burge 
1994). Eristyneisyyden tunnetta saavat aikaan sekä vuorovaikutteisen 
viestinnän puuttuminen että muiden opiskelijoiden ja opettajan "kas
vottomuus". Opiskelijan opiskelu taitoihin kuuluu myös taitoa hakea 
tarvittaessa apua joko toisilta opiskelijoilta tai opettajalta (Pintrich & 
McKeachie 2000, 45). Opiskelijan kokema yksinäisyys saattaa nousta 
esteeksi myös avun pyytämiselle ja opiskelija ei osaa hakea apua liian 
etäiseksi kokemaltaan verkko-opettajalta. 

Gwen Hillesheim 0998) on tehnyt useiden eri tmkimusten pohjalta 
yhteenvedon avoimen yliopiston aikuisopiskelijoiden opiskelijalähtöi
sistä etäopiskelun ja verkko-oppimisen esteistä. Hänen esittämänsä 
opiskelijalähtöiset esteet ovat seuraavanlaisia. 

- liian vähäiset odotukset akateemisesta menestyksestä 
- opiskelutaitojen puuttuminen, koska pitkän työelämäkauden jäl-

keen ei ole enää tottumusta opiskeluun ja sen vaatimaan itsekuriin 
suurempi palautteen saamisen tarve verrattuna yliopiston perus
opiskelijoihin 

- suurempi koettu epävarmuus kohdistuen omiin kykyihin 
- uskomukset opettajan etäisyydestä ja erilaisuudesta suhteessa 

opiskelijoihin 

- taipumus vetäytyä erilleen muista opiskelijoista 
- kohonnut ahdistuneisuus 
- itsekurin puute 

Opiskelijan elämäntilanteesta lähtöisin olevia esteitä ovat hänen 
työurasuunnitelmansa ja odotuksensa, opiskeluun käytettävissä oleva 
todellinen aika, perheen ja työelämän asettamat vaatimukset sekä mah
dollisuudet rahoittaa opintoja (Hillesheim 1998, 32). Avoimen yliopis
ton etäopiskelijat ovat yleensä naisia (Halttunen & Tuomista 2001, 237), 
joille opiskelun, perheen ja työn yhdistäminen on vaikea ja vaativa 
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tehtävä. Monet heistä ovat kuitenkin aloittaneet avoimen yliopiston 
opinnot joko aluksi ehkä harrastusmielessä ja sitten myöhemmin saatu
aan vahvistusta omille taidoilleen ja kyvyilleen, heidän opintotavoit
teensa ovat muodostuneet enemmän oman työuralla eteenpäin pääse
mistä edistäviksi (Salmensuu 1994). Näin ollen he myös odottavat opis
kelultaan omaan työhönsä ja työurallaan etenemiseen relevantteja si
sältöjä. 

Nina Halttunen ja Hanna Tuomisto (2001) ovat selvittäneet avoimen 
yliopiston opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen syitä. Heidän tutki
muksensa mukaan opiskelijoiden elämäntilanteen muutos ja ajanpuute 
ovat yleisimmät syyt (Halttunen & Tuomisto 2001). Opiskeluun käy
tettävissä oleva todellinen aika on usein hyvin vähäinen, sillä aikuisopis
kelijoilla on samanaikaisesti myös monia muita velvoitteita elämässään. 
Opiskelijan omat käsitykset ajan riittävyydestä eivät ehkä myöskään 
vastaa todellisuutta ja usein tuloksena onkin tehtävien viivästymistä ja 
opiskeluaikataulun pettämistä, opiskelua yömyöhään väsyneenä ja 
uupuneena. Opiskelijat kärsivät syyllisyyden ja riittämättömyyden tun
teista, koska samanaikaisesti he kokevat, että heidän tulisi ehtiä huo
lehtimaan perheestään, paneutua työhönsä riittävästi ja ehtiä myös 
hoitamaan ystävyyssuhteitaan ja harrastuksiaan (Salmensuu 1994, 22). 
Verkko-opiskelu tarjoaa opiskelijoille joustavamman mahdollisuuden 
sovittaa oma elämäntilanne ja opiskelu kuin perinteinen avoimen yli
opiston opetus, mutta opiskelijat joutuvat silti etsimään ratkaisuja sa
mantyyppisiin vaikeuksiin kuin lähiopetukseen osallistuvat opiskelijat. 

Taloudelliset vaikeudet ja rahahuolet saattavat myös vaikeuttaa opin
toja. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta useimmiten myös melko huo
mattavia taloudellisia panostuksia johtuen tietokoneen ja verkkoyhte
yksien hankkimisesta aiheutuvista kuluista. Tietokoneiden ja internetin 
saatavuuden ongelmat johtavat vaikeuksiin sopivan opiskeluajan ja 
paikan järjestämiseen. Modeemiyhteyksien hitaus saattaa aiheuttaa 
opiskelijalle vaikeuksia käyttää verkko-oppimisympäristön multimedia
ja hypertekstiominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Kalliit ja 
hitaat yhteydet johtavat verkko-opiskelumateriaalin ja keskusteluviesti
en tulostamiseen ja näin lukemiseen ja opiskeluun perinteisesti pape
rilta lukien. Teknisten esteiden takia opiskelija ei voi hyödyntää verk
ko-oppimisympäristön yhteisöllisen oppimisen mahdollisuuksia. 
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Organisaatiosta johtuvia esteitä ovat opiskelijoiden ohjaus- ja neu
vontapalvelujen puutteellisuus tai vaikeasti saatavuus, opettajien ja tuu
torien antaman palautteen puutteellisuudet sekä vaikeudet tavoittaa 
opettajia ja tuutoreita. Monissa avoimissa yliopistoissa ja muissa aikuisop
pilaitoksissa ei opettajilla vielä 1990-luvun loppupuolella ollut koke
musta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä tai -verkkopedagogista 
koulutusta tukenaan. Sitran vuonna 1998 tekemässä kartoituksessa to
dettiinkin, että opettajien tieto- ja viestintäteknisten taitojen ja opetus
käytön osaamisen puutteet olivat suurimpia esteitä uuden teknologian 
käyttöön otolle opetuksessa (Sinko & Lehtinen 1998). Opettajien tieto
yhteiskuntakoulutukseen 1990-luvun loppupuolella osallistuneista tie
de- ja ammattikorkeakoulujen opettajia oli vain noin kuusi prosenttia 
kaikista koulutukseen osallistuneista opettajista (Brandtberg, Kylämä & 
Nummi 1999). Useimmat verkko-opetuksen pioneeriopettajat ovat to
dennäköisesti itse opiskelleet tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja ja 
rohkeasti kokeilleet verkossa erilaisia opetustapoja ja vasta vähitellen 
oppineet käyttämään verkkoa opetuksen välittäjänä. Verkkoympäristö 
vaatii opettajalta kirjoittamalla viestimisen taitoja. Kirjoitetut viestit ovat 
suullisia viestejä herkemmät väärille tulkinnoille tai huomiotta jättämi
selle, koska viestin lähettäjä ei saa välittömästi palautetta viestin vas
taanottajalta siitä miten hän ymmärsi viestin merkityksen. Opettajan ja 
opiskelijoiden välisessä kommunikaatiossa ja viestinnässä olevat puut
teet saattavat helposti johtaa opiskelijoiden negatiivisiin oppimiskoke
muksiin ja motivaation heikkenemiseen kurssilla. Opiskelijat ovat ko
keneet sähköpostiviestinnän ja verkkokeskustelun työläinä, koska vies
tien lukeminen ja kirjoittaminen vaatii enemmän aikaa kuin lähiope
tustilanteessa keskustelu (Marttunen 1997). 

Hypertekstiympäristö tarjoaa joustavuudessaan siinä määrin moni
muotoisen ja kompleksisen ympäristön, että opiskelija ei kykene mie
lessään hahmottamaan ympäristön eri tiloja ja eksyy verkkoon (Otter & 
Johnson 2000). Verkkoympäristössä eksyminen aiheutuu useimmiten 
siitä, että verkkoympäristöjen käyttöliittymien suunnittelu on toteutettu 
puutteellisesti ja opiskelija kadottaa oman kurssiympäristönsä (Kuuse
la 2001). Jos organisaatioissa ei ole paneuduttu näihin ongelmiin, tu
loksena saattavat olla oppimista estävät ja vaikeasti navigoitavat verk
ko-oppimisympäristöt. Ensimmäiset tieto- ja viestintätekniikan opetus-
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käytön kokeiluissa käytettiin vain tekstiä viestittämään ympäristön eri 
alueita, mutta www:n ja hypermedian kehittymisen myötä tuli mahdol
liseksi suunnitella käyttöliittymiä visuaalisten, graafisten ja erilaisten 
animaatioiden avulla. Ratkaisuina käyttöliittymien ja verkko-oppimis
ympäristöjen ongelmiin on esitetty spatiaalisia mentaalisia malleja tai 
metaforia (esim. koulun kuva, ovet, ikkunat), jotka auttavat hahmotta
maan virtuaalista tilaa (Harasim 1999). 

3.4 Verkko-opetus - m ielekkään oppim isen tuki 

Hyvä opetus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppimiseen ja ym
märtämiseen. Opetus sinänsä ei takaa oppimista, mutta laadukas ope
tus tukee opiskelijaa hänen oppimisessaan ja auttaa häntä ratkaise
maan opiskelussaan eteen tulevia ongelmia. Nämä periaatteet toimivat 
myös verkko-opetuksessa. Verkko-opetuksen on arvioitu eroavan lähi
opetuksesta erityisesti siksi, että se mahdollistaa ajasta ja paikasta riip
pumattoman vuorovaikutuksen opettajan ja opiskelijoiden välillä. Opet
taja voi seurata ja tukea opiskelijan oppimisprosessia verkon välityk
sellä käyttäen apunaan tietokoneen ohjelmia ja internetin tarjoamia 
tietolähteitä. Opettaja voi käyttää avukseen verkkoympäristössä erilai
sia opiskelutaitoja tukevia ohjelmia ja sivustoja (esim. IQ FOR.M) ja 
liittää näitä osaksi kurssiaan. Jotta opettaja osaisi käyttää näitä kaikkia 
erilaisia verkon tarjoamia apuvälineitä mielekkäästi hyväkseen, hänellä 
tulisi olla apunaan oman organisaationsa puolelta verkkotuki. Verkko
opetuksessa tarvitaan myös tiimityön taitoja, sillä opettajat joutuvat suun
nitellessaan ja toteuttaessaan opetustaan useimmiten toimimaan eri asian
tuntijoiden kanssa. 

Ensimmäiset tietokoneavusteiset opetusohjelmat perustuivat enem
män behavioristisen kuin kognitiivisen psykologian teorioihin oppimi
sesta. Opetettava asia oli ohjelmissa jaettu pienempiin kokonaisuuksiin 
ja ohjelman avulla kontrolloitiin opiskelijan etenemistä tehtävien suo
rittamisessa. Perinteinen hyvän opettajan malli soveltui erinomaisesti 
tällaisen opetukseen. Opettajan tehtävänä oli järjestää ja organisoida 
opiskeltava aines ja seurata miten opiskelijat edistyivät oppimisessaan. 
Opettajan näkökulmasta katsoen tietokoneesta tuli opettajan apulai-
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nen, joka auttoi häntä hallinnoimaan oppimistilannetta (Nevgi, Kurhila 
& Lindblom-Ylänne 2003). Hyvän opetusohjelman uskottiin myös kor
vaavan opettajan ja opiskelija saattoi opiskella koneen avulla yhtä hyvin 
kuin opettajan avulla. Koneen arvioitiin olevan jopa kärsivällisempi ja 
parempi opettaja, koska kone saattoi toistaa neuvojaan ja ohjeitaan yhä 
uudelleen hermostumatta 

Kognitiivisen psykologian yleistyessä painopiste siirtyi opiskelijan 
sisäisiin oppimisprosesseihin. Samanaikaisesti tieto- ja viestintäteknii
kan nopea kehitys johti uudenlaisten verkko-oppimisymp2ristöjen syn
tymiseen. Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan yksilö luo 
omilla tulkinnoillaan itselleen ulkoisen todellisuuden ja hän aktiivisesti 
tuottaa ja prosessoi omaa käsitystään havaintojensa perusteella. Tämä 
joh:i opiskelijakeskeiseen opetusnäkemykseen, ja tietokoneiden ja tie
toverkkojen opetuskäytössä siirryttiin painottamaan yksilöllistä tiedon
rakentamista ja muodostamista. Opettajalle tietokone ta::-joaa tänään 
huomattavasti monipuolisemman työkalun opetukseen kuin behavio
ristisen näkemyksen mukaiset tietokoneiden opetusohjelmat. Opetta
jan tehtäväksi muodostuukin nyt oppimisympäristön rakentaminen 
opiskelijoille. Tässä hän käyttää apunaan tietokoneen ja tietoverkkojen 
suomia monia erilaisia mahdollisuuksia hakea, etsiä, käsitellä ja hallita 
tietoa. Sosiokonstruktivisen oppimisnäkemyksen myötä oppimisen 
yhteisöllisyys ja tiedon rakentuminen jakaen ja työstäen sitä muiden 
kanssa johti myös verkko-opetuksessa kokeiluihin, joissa tietoverkko
jen avulla pyrittiin toteuttamaan yhteisöllistä oppimista 'tirtuaalisissa 
oppimisympäristöissä. 

Verkko-opetuksen kehittelyssä on nähtävissä kaksi pääli:ljaa: opiske
lijan omatoimisen ja itsenäisen verkko -opiskelun tukeminen ja toisaalta 
ohjelmoinnin avulla toteutettu kontrolloitu oppimisprosessi, jossa opis
kelija etenee ohjelman mukaan (Lin & Hsieh 2001). Tekniikan nopea 
kehityksen myötä ovat syntymässä adaptiiviset verkko-oppimisympäris
töt, joissa opiskelijan erilaiset opiskeluvalmiudet ja -strategiat huomioi
daan ja ympäristö muok.kaantuu opiskelijalle paremmin sopivaksi. 

Verkko-opetusta puolletaan usein tehokkuudella, koska tietoverk
kojen avulla koulutusta järjestävät organisaatiot tavoittavat lukuisia 
opiskeluhaluisia ihmisiä paikasta ja ajasta riippumatta. Oppimisen kon
tekstuaalisuuden arvellaan toteutuvan verkko-opetuksessa, koska ope-
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tus voidaan viedä ihmisille suoraan heidän työpaikoilleen ja elämänti
lanteisiin (Kiilakoski 2003). Verkko-opetuksen laadukkuutta arvioidaan 
sellaisilla kriteereillä, jotka ovat kvantitatiivisesti mitattavissa ja tavoit
teena on tuottaa monistettava ja toistettava verkko-opetus, joka tulee 
sitä edullisemmaksi mitä useampi opiskelija opiskele samaa kurssia. 
Opiskelijan kaikki toiminnot ovat verkossa laskettavissa, kuinka mon
taa kertaa hän käynyt, kuinka monia sanoja hän on käyttänyt viesteis
sään. Samoin opettajan toiminta verkossa on helposti laskettavissa hä
nen verkkokurssille kirjautumisenaan, opiskelijoille lähettämiensä pa
laute- ja keskusteluviestien määrinä, sanojen lukumäärinä tai oppimis
tehtävien arviointeina. Tomi Kiilakoski (2003) toteaa, että määrä ei silti 
automaattisesti muutu laaduksi, laadukas verkko-opetus ei ole tavoitet
tavissa laskennallisin keinoin. Hän esittää myös miten mahdollisuudet 
toimintojen tallentamiseen ovat johtaneet puheeseen siitä, että verkos
sa koko oppimisprosessi on taltioitavissa ja näin ollen kontrolloitavis
sa. Verkko-opetus johtaakin näin uhkakuvaan kontrolliyhteiskunnas
ta, jossa jokaisen yksityisen henkilön elämä on pienintä piirtoa myöten 
kontrolloitavissa. 

Kiilakoski (2003) on esittänyt neljä erilaista verkkoteknologiaan 
kohdistuvaa kriittistä näkökulmaa. Näille kaikille näkökulmille on yh
teistä verkon näkeminen huonona renkinä ja kehnona välineenä peda
gogisten ja kasvatuksellisten päämäärien saavuttamiseksi. Kiilakosken 
esittämien kritiikkien perusteella on löydettävissä laadukkaan verkko
opetuksen vastakohta, huono ja heikkolaatuinen verkko-opetus. Täl
lainen opetus on kaikille samanlaiseksi standardoitua, opettajan oman 
autonomian ja pedagogisten taitojen merkityksen minimoivaa, kaupal
listettua ja rationalisoitua, taloudellisesti tehokasta ja helposti myytävis
sä olevaa. 
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4 HYVÄN VERKKO-OPETTAJAN 

OMINAISUUKSIA 

4 . 1  Tavoitteena tehokas opettaja 

Kasvatustieteellisen tutkimuksen jatkuvan mielenkiinnon kohteina ovat 
olleet tehokkaan opetuksen ja hyvän opettajan ominaisuudet. Ennen 
virtuaaliopetuksen olemassaoloa opettajan tehokkuutta tutkittiin pää
sääntöisesti luokkahuoneympäristössä. Ryansin (1960) klassisissa te
hokkaan opettajan ominaisuuksia selvittäneissä tutkimuksissa tunnis
tettiin kolme opettajan luokkahuonekäyttäytymisen piirrettä, jotka kor
reloivat oppilaiden hyvien oppimistulosten kanssa. Nämä kolme opet
tajan ominaisuutta olivat: 

Xo Empaattinen (lämmin, vastuullinen, ystävällinen) 
Yo Systemaattinen (systemaattinen, asiallinen, organisoitu) 
Zo Stimuloiva (stimuloiva, originaali, mielikuvitusrikas) 

Harris (1986) on tehnyt perusteellisen kirjallisuuskatsauksen ope
tuksen tehokkuustutkimuksen tuloksista ja löytänyt niistä tukea Ryan
sin esittämien ominaisuuksien tärkeydelle. Tirrin (1993) tekemän tuo
reemman kirjallisuuskatsauksen mukaan hyvin organisoidut opettajat 
saavat aikaan parhaita oppimistuloksia oppilaissaan. Hyvin organisoidut 
opettajat ovat Harrisin (1986) tunnistamia asiallisia opettajia, jotka suun
nittelevat opetuksensa huolellisesti etukäteen, diagnosoivat oppilaiden 
yksilöllisiä tarpeita, keräävät opetusmateriaalia ja harkitsevat huolelli
sesti käyttämiään opetusstrategioita. 
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Myös uudempi opetuksen tehokkuustutkimus korostaa ystävällistä 
opettajaa tehokkaana opettajana (O'Neill 1988; Westbury 1988). Ystäväl
linen opettaja luo positiivisen oppimisilmapiirin ja kommunikoi ystäväl
lisyyttään ilmeillään, eleillään ja henkilökohtaisilla suhteillaan oppilai
siinsa. Jo Ryansin tutkimuksissa (1960) ystävällistä opettajaa luonnehdit
tiin lämpimäksi, empaattiseksi, ulospäinsuuntautuneeksi, positiiviseksi 
ja persoonalliseksi. Tehokkaat opettajat osaavat minimoida negatiivisen 
palautteen antamisen, koska sen on todettu korreloivan negatiivisesti 
oppilaiden oppimistulosten kanssa (O'Neill 1988, 176-177). Positiivinen 
palaute on sen sijaan hyvin tehokasta tietynlaisille oppilaille. Positiivi
nen palaute on tehokkainta kun se on henkilökohtaista. Sen on todettu 
myös olevan tärkeämpää tytöille kuin pojille ja erityisen tärkeää vähä
varaisten vanhempien lapsille (Westbury 1988, 145). 

Hyvät opettajat ovat kielellisesti vuorovaikutteisia (Gage 1978, Har
ris 1986). Opettajan selkeällä puheella ja oppilaiden oppimistuloksilla 
on selvä yhteys. Selkeästi kommunikoivat opettajat esittävät asiansa 
selkeästi välttäen epäselviä termejä tai sanontoja, jotka jäävät oppilaille 
irrallisiksi. Tehokkaita opettajia kuvataan tutkimuksissa myös stimuloi
viksi, mielikuvitusrikkaiksi, jännittäviksi, provokatiivisiksi, mielenkiin
toisiksi ja sellaisiksi, jotka välttävät kuivaa rutiinia (Ryans 1960; Harris 
1986). Opettajan stimuloiva opetustyyli korreloi usein vanhempien 
oppilaiden oppimistuloksien kanssa (Brophy & Good 1986). Myös jous
tava opetustyyli mainitaan tehokkaan opetuksen yhteydessä. Tutkimus 
ei tue voimakkaasti joustavuuden merkitystä, mutta sitä pidetään usein 
toivottavana opettajan ominaisuutena "vastata oppilaiden tämän het
ken tarpeisiin" (Hamachek 1975, 246; O'Neill 1988, 175). 

Yksilöllisesti suuntautunut opettaja kohtelee jokaista yksilöä ainut
laatuisena oppijana. Opettaja tarjoaa eriytettyjä oppimateriaaleja, tehtä
viä ja tavoitteita oppilaiden tarpeiden mukaan. Opetuksen eriyttämistä 
on pohdittu tutkimuskirjallisuudessa paljon varsinkin lahjakkaiden op
pijoiden tarpeita ajatellen (Feldhusen et al. 1989). Tehokas opettaja on 
myös multi- mediaa hyödyntävä (Harris 1986). Hän tarjoaa oppilail
leer: eri aistien kautta tapahtuvia oppimiskokemuksia käyttäen apu
naan erilaisia median keinoja. Vaihtelevaisuus opetusmenetelmien käy
tössä ilmenee säännöllisesti tehokkuustutkimuksen kirjallisuudessa te
hokkaan opettajan käyttäytymistapana (Tirri 1993). 
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Tehokkuustutkimustuloksien arvioinnissa ja sovelluksessa on huo
mioitava niiden metodiset ja tutkimusasetelmalliset heikkoudet. Pro
sessi-produkti-paradigma (jota tehokkuustutkimuksissa on yleisimmin 
käytetty) ei ole ottanut riittävästi huomioon opetukseen liittyviä kon
tekstitekijöitä. Tutkimus on myös suuntautunut pääasiassa amerikka
laisten keskitasoa heikompien ala-asteen oppilaiden matematiikan ja 
äidinkielen oppimistuloksiin (Doyle 1985, 31). Tulokset eivät siis ole 
suoraan yleistettävissä muihin yhteyksiin ja vanhempiin oppilaisiin. 
Kuitenkin suurin osa näissä tutkimuksissa tunnistetuista hyvän opetta
jan ominaisuuksista on säilynyt tähän päivään asti opetuksen tutki
muksessa ja opettajankoulutuksessa. Hyvän verkko-opettajan ominai
suuksia etsittäessä Harrisin (1986) tunnistamat tehokkaan opettajan 
ominaisuudet toimivat tutkimuksen esiymmärryksenä ja tutkimusaineis
ton deduktiivisen luokittelun runkona. Verkko-oppimisympäristössä
kin etsimme hyviä opettajia, jotka ovat Harrisin kriteerien mukaan: 

Asiallisia 
Ystävällisiä 
Kielellisesti vuorovaikutteisia 
Stimuloivia 
Yksilöllisesti suuntautuneita 
Multi-mediaa hyödyntäviä (Harris 1986; Tirri 1993). 

4.2 Tavoitteena pedagogisesti ajatteleva opettaja 

Opettajan ajattelun tutkimus on suunnannut opettajatutkimusta enem
män laadulliseen ja ymmärtävään suuntaan. Jo Jacksonin (1968) klassi
nen tutkimus toi esille opettajan työn monimuotoisuuden ja opettajan 
suunnitelmallisuuden tärkeyden opetustyössä. Clarkin ja Petersonin 
(1986) tekemässä meta-analyysissa esitellään yli 100 opettajan ajattelua 
koskevaa tutkimusta. Clarkin ja Petersonin mukaan opettajan ajatte
luun kuuluvat opettajan suunnittelutoiminta, opettajan vuorovaikutus
ta koskevat ajatukset ja päätökset sekä opettajan omat teoriat ja usko
mukset. Opettajan ajattelu on vuorovaikutuksessa hänen toimintansa 
ja havaittavissa olevien seurausten kanssa (Clark & Peterson 1986, 257). 
Kokeneiden ja aloittelevien opettajien ajattelun eroja selvittäneissä tut-
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kimuksissa on todettu, että noviisiopettajilla on eksperttejä enemmän 
taipumus mekanistiseen ajatteluun. Noviisit myös keskittyvät opetuk
sessaan enemmän opetettavaan aineeseen kun ekspertit puolestaan 
kiinnittävät enemmän huomiota oppilaiden tarpeisiin (Berliner 1988; 
1994; Schempp et al. 1998). 

Kansasen johtamassa opettajan pedagogisen ajattelun -projektissa 
opettajan pedagoginen ajattelu nähdään opettajan uskomusjärjestelmän 
varassa tapahtuvana päätöksentekona (Kansanen, Tirri, Meri, Krokfors, 
Husu & Jyrhämä 2000). Projektin empiirisissä tutkimuksissa lähdettiin 
siiti oletuksesta, että opettajan päätökset perustuvat aina johonkin, 
vaikka opettaja ei osaisi tätä perustaansa suoraan määritellä. Opettajan 
päätösten taustalla vaikuttavat tekijät voivat olla rationaalisia tai intuitii
visia, tiedostettuja tai tiedostamattomia. Projektissa opettajan pedago
gista ajattelua lähestyttiin opetus-opiskelu-oppiminen-prosessin koko
naisuudesta ja pedagogisesta päätöksenteosta käsin. Olennaista opet
tajan pedagogisessa ajattelussa on tietoiseksi tuleminen, tavoitteisuus 
ja pedagogisen päätöksenteon perusteleminen. 

Myös verkko-oppimisympäristössä opiskelu tapahtuu opetus-opis
kelu-oppiminen -prosessin viitekehyksessä. Uljensin 0997) mukaan 
sekä opettaminen että opiskelu ovat intentionaalisia toimintoja, joilla 
pyritään aikaansaamaan opiskelijan oppimista. Nämä toiminnat eivät 
kuitenkaan ole välttämättömiä oppimiselle; opiskelijat voivat oppia uusia 
asioita ilman intentionaalista opiskelua tai opettamista. Myöskään opet
taminen ja opiskelu eivät takaa oppimista. Konstruktivistiset näkökul
mat opetuksen suunnittelussa korostavat "aktiivista oppijaa" opettami
nen-opiskelu-oppiminen prosessissa (Duffy &Jonassen 1992). Verkko
oppimisympäristössä opiskelijan omat intentiot ja opiskeluaktiviteetit 
ovat tärkeimpiä tekijöitä kun yritämme ymmärtää prosessin kokonai
suutta. Tästä viitekehyksestä tarkasteltuna voimme olettaa, että opetta
jan rooli opiskelijan opiskeluprosessin tukijana korostuu. 

Verkko-oppimisympäristössä opettajan ja opiskelijan epäsuora vuo
rovaikutus lisääntyy. Epäsuoraan vuorovaikutukseen kuuluvat mm. ne 
opetusta edeltävät ja seuraavat vaiheet, joita sekä opettaja että opiske
lija tarvitsevat ollakseen valmistautuneita seuraavaan opetustapahtu
maan (Kansanen 1999). Kun verkko-opettaja suunnittelee opetustaan, 
hänen tulee pohtia opiskelijoiden aikaisempaa oppimishistoriaa ja hen-
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kilökohtaisia ominaisuuksia. Hänen tulee myös ottaa huomioon opis

kelijoiden heterogeenisuus suunnitellessaan heille sopivaa oppimisym

päristöä ja laatiessaan verkkoon sopivia oppimateriaaleja. Nämä tekijät 

haastavat opettajan pedagogisen ajattelun joka kerta uusien opiskeli

joiden liittyessä verkkokurssille. Opiskelijat puolestaan joutuvat suun

nittelemaan omaa ajankäyttöään ja tekemään opiskeluun liittyvät koti

tehtävät. Verkko-opiskelussa suurin aika saattaa kulua juuri tähän epä

suoraan vuorovaikutukseen opettajan ja opiskelijoiden välillä. 

4. 3 Tavoitteena hyvä verkko-opettaja 

Verkko-opetuksen lisääntyminen on herättänyt ajatuksia siitä, että verk

ko-opettajuus vaatii aivan erilaisia taitoja kuin perinteinen opettajuus 

(Kerr 1986; Mason 1991). Verkko-opettajaa on kuvattu myös termillä 

virtuaaliopettaja (Koivisto, Kylämä, Listenmaa & Vainio 2002), jolla tar

koitetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi virtuaaliyli

opistossa, toimivaa opettajaa. Sana virtuaaliopettaja on synonyymi täs

sä raportissa käytetylle verkko-opettajalle. Sanahaku (17.07.2002) In

ternetistä hakukoneella Google tuotti sanalla virtuaaliopettaja 44 vii

tettä ja sanalla verkko-opettaja 32 viitettä. Verkko- o pettajan toimenkuva 

poikkeaa hyvin paljon perinteisestä lähiopettajan tehtävistä. Lähiope

tuksessa opettaja voi toimia spontaanimmin ja joustavammin opetus

ryhmän tarpeita huomioiden. Verkko-opetus on alusta alkaen suunni

teltava yksityiskohtia myöten huomattavasti tarkemmin. Kurssin ympä

ristö on rakennettava etukäteen, samoin kurssin oppimateriaali tulee 

valmistella ja laatia ennen kurssia. Opiskelijoiden tehtävät ja roolit on 

mietittävä ennen kurssin alkamista. Verkko-opettajan on myös etukä

teen suunniteltava opetuskeskustelujen teemat, ryhmiteltävä opiskeli

jat sopivan kokoisiin keskusteluryhmiin ja tehtävä yleensäkin huomat
tavasti enemmän opetuksen valmisteluun liittyviä tehtäviä kuin perin

teisessä opetuksessa (Koivisto ym. 2002). 

Opettajan roolia verkossa on kuvattu "mentorin" ja "fasilitaattorin" 

käsitteillä. Opiskelijan aktiivisen roolin korostuessa opettaja-opiskelija 

hierarkian ajatellaan murtuvan ja opiskelijoista tulevan itsenäisempiä 

oppijoina (Harasim et al. 1995, 14-15). Opiskelijoiden roolia kuvataan 
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usein aktiivisina tiedonrakentajina passiivisten vastaanottajien sijasta 
(Jonassen, Mayers & McAleese 1993; Bonk & Cunningham 1998). Opet
tajan rooli oppimisprosessin moderaattorina sisältää opiskelun ohjei
den antamisen ja opiskelijoiden rohkaisun oppimisprosessin aikana. 
Robin Mason 0991) ja Martin Paulsen 0995) ovat tunnistaneet opetta
jalle kolme erilaista roolia. Nämä roolit ovat organisaattori, sosiaalinen 
tuki ja älyllinen aktivoiminen. Organisaattorin roolissa opettaja ohjaa 
kes�usteluja suunnittelemalla niille aikataulut ja antamalla opiskelijoil
le tarvittavia ohjeita keskustelun aiheista ja muista tarvittavista käytän
teistä. Sosiaalisessa roolissa opettaja luo ystävällisen, sosiaalisen ympä
ristön oppimiselle lähettämällä tervetuloviestejä, rohkaisemalla osallis
tumista ja antamalla opiskelijoille palautetta. Sosiaalisessa roolissa on 
tärkeää käyttää ystävällistä ja henkilökohtaista sävyä. Opettajan tulee 
myös ohjata keskustelua keskeisiin aiheisiin, tehdä kysymyksiä ja hou
kutella opiskelijoita vastaamaan ja viemään keskustelua eteenpäin. 
Masonin 0991) mukaan opettajan tärkein rooli on kuitenkin älyllinen, 
jossa hän stimuloi ja ohjaa opiskelijan oppimista. Opettajalla tulee olla 
riittävästi opetettavan aiheen asiantuntemusta ja kykyä tuoda uusia 
näkökulmia opiskeltavaan aiheeseen. 

Zane Berge 0995) erottaa verkko-opettajalle neljä erilaista roolia: 
pedagoginen, sosiaalinen, manageri ja tekninen. Pedagogiseen rooliin 
kuuluu fasilitaattorin tehtävät, joissa opettaja kysyy kysymyksiä ja aut
taa opiskelijoita keskittymään keskeisiin opiskeltaviin käsitteisiin ja 
periaatteisiin. Pedagoginen rooli on hyvin samankaltainen Masonin 
0991) tunnistaman älyllisen roolin kanssa, koska molemmissa koros
tetaan oppimisen sisältöjä. Pedagoginen ja älyllinen rooli sisältävät myös 
paljon samanlaisia opettajan piirteitä kuin tehokkuustutkimuksen tun
nistamat kriteerit kielellisesti vuorovaikutteiselle opettajalle. Sosiaali
sessa roolissa opettaja luo sosiaalisen ympäristön oppimiselle. Berge ja 
Mas::m ovat yhtä mieltä verkko-opettajan sosiaalisen roolin tärkeydes
tä. Tähän rooliin kuuluu useita ominaisuuksia, jotka ovat yhteneviä 
tehokkuustutkimuksen tunnistamien ystävällisen opettajan ominaisuuk
sien kanssa. Managerin rooli verkossa sisältää opettajan organisoivaa ja 
hallinnollista toimintaa. Tätä managerin roolia voidaan verrata Maso
nin 0991) organisaattorin rooliin. Tehokkuustutkimuksessa asiallisen 
opettajan ominaisuudet sisältävät näitä organisaattorin ja managerin 
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ominaisuuksia. Asialliset opettajat osoittavat näitä ominaisuuksia johta
malla luokkahuoneitaan järjestäytyneesti. Teknisessä roolissa opettajan 
haasteena on auttaa opiskelijoita käyttämään verkko-oppimisympäris
tön teknisiä ratkaisuja. Opettajan tulisi tehdä tekniikka "läpinäkyväk
si", jotta opiskelija voisi keskittyä opiskelemiinsa akateemisiin asioihin. 
Bergen 0995) ehdotuksen mukaan yhden opettajan ei tarvitse omak
sua kaikkia rooleja. "Verkko-opettaja" voi olla yhteistyötä tekevä tiimi 
aivan yhtä hyvin kuin yksi henkilö. 

Terry Anderson, Liam Rourke, D. Randy Garrison ja Walter Archer 
(2001) ovat tutkineet verkko-opettajan rooleja muun muassa analysoi
malla opettajien verkkokeskusteluviestejä. Heidän mukaansa verkko
opetus on erittäin monitasoinen ja vaativa tehtävä. He ovat kehittäneet 
tutkimustensa perusteella verkko-opetusta ja opiskelua kuvaavan mal
lin, jossa he erottavat kolme toisistaan poikkeavaa opettajan roolia: 1) 
kognitiivinen läsnäolo (cognitive presence), 2) sosiaalinen läsnäolo (so
cial presence) ja 3) opetuksellinen läsnäolo (teaching presence). Tä
män kolmannen ulottuvuuden voisi kääntää myös käsitteellä pedago
ginen läsnäolo. He poikkeavat Masonin ja Paulsenin tekemästä jaosta 
erottaen sosiaalisen ja yhteisöllisen toiminnan verkko-oppimisyhteisön 
erilliseksi ominaisuudeksi, jonka he nimeävät "sosiaaliseksi läsnäolok
si". Tällä he tarkoittavat ainoastaan opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden 
ja sitoutumisen syntymistä ja heidän mukaansa tähän sosiaaliseen läs
näoloon ei sisälly pedagogisia tekijöitä kuten Masonin, Bergen ja Paul
senin sosiaalisessa roolissa. Sosiaalisen läsnäolon luominen verkko
oppimisympäristöön on heidän mukaansa samassa määrin myös opis
kelijoiden velvollisuus kuin opettajankin. Masonin, Paulsenin ja Ber
gen käyttämän käsitteen sosiaalinen rooli sijaan he käyttävät tarkemmin 
rajattua käsitettä opetuskeskustelujenfasilitointi (facilitating discourse). 
Mason ja Paulsen ovat kuvanneet opettajan pedagogista toimintaa älyl
lisensä aktivointina ja Berge on käyttänyt tästä laaja-alaisempaa käsitet
tä pedagoginen rooli. Anderson kolleegoineen on päätynyt myös tä
män roolin osalta tarkempaan rajaamiseen ja he määrittelevät kyseessä 
olevan opettajan suoran opetuksen (direct instruction).  He määrittele
vät opettajan opetuksellisen/pedagogisen läsnäolon verkko-oppimis
ympäristössä muodostuvan kolmesta osa-alueesta: suunnittelusta ja 
organisoinnista, fasilitoinnista sekä kognitiivisten ja sosiaalisten proses-
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sien ohjaamisesta. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle mielekkäät 
ja koulutuksellisesti arvokkaat oppimistulokset. Opetuksellinen/peda
goginen läsnäolo alkaa heidän mukaansa jo ennen kurssia opettajan 
suunnitellessa ja valitessa kurssimateriaalia, kurssin aikataulua ja ete
nernisjätjestetystä. Heidän näkemyksensä opetuksellisesta/pedagogisesta 
läsnäolosta on verrattavissa Pertti Kansasen kolleegoineen esittämään 
opettajan ja opiskelijoiden preinteraktiiviseen-interaktiiviseen-postin
teraktiiviseen vuorovaikutukseen (Kansanen ym. 2000). 

Seppo Tella kolleegoineen (2001) on määritellyt viisi erilaista verk
ko-opettajan roolia. Heidän mukaansa verkko-opettajan tehtävänä on 
toimia 1) motivoijana, 2) verkottajana, 3) organisoijana, 4) viestijänä ja 
5) ohjaajana. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijoilta perinteiseen lä
hipetukseen verrattuna huomattavasti enemmän itsesäätelyn ja oman 
toimintansa motivoinnin taitoja, koska verkon välityksellä tapahtuvas
sa opiskelussa ei ole . samanlaisia sosiaalisia paineita tai sitoutumista 
omaan opiskeluryhmään kuin luennoilla tai pienryhmäopetuksessa. 
Tästä syystä opettajan tehtävissä korostuvat innostamisen, kannustami
sen ja rohkaisemisen taidot, mutta verkko-opetuksessa hän ei voi so
veltaa lähiopetuksessa käyttämiään taitojaan kuten hyväksymisen il
maiseminen ilmeillä ja eleillä tai spontaanisti lausuttuja kiitoksia opis
kelijan työstä. Pystyäkseen motivoimaan opiskelijoita verkossa hänen 
tuleekin kyetä luomaan kurssilleen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Verk
ko-opettaja voi esimerkiksi luoda kurssilleen käytäntöjä, joissa kurssil
le saapuvat opiskelijat ensin esittelevät itsensä ja kertovat muille omis
ta tavoitteistaan koskien kurssia. Kurssin edetessä opettajan tulee osata 
tunnistaa verkkokeskusteluissa tilanteet milloin hänen itsensä tulee olla 
enemmän taka-alalla ja milloin taas olla aktiivisemmin mukana vetä
mässä ja ohjaamassa keskustelujen kulkua. 

Verkko-opettajan tehtävänä on toimia myös verkottajana. Hän suun
nittelee ja ryhmittelee kurssilaiset samoista asioista kiinnostuneiden 
opiskelijoiden ryhmiin ja toimii myös aktiivisesti itse hakien kurssilleen 
asiantuntijayhteyksiä. Verkko-opettajan tehtäviin kuuluu myös opetuk
sen organisoiminen (Tella ym. 2001). Hän suunnittelee etukäteen kurs
sin :;.ikataulun, tehtävät ja kurssin rakenteen. Opettaja valitsee kurssil
leen sopivan oppimisalustan, erilaisia tietoteknisiä työvälineitä ja ohjel
mia. Hän etsii ja hakee Internetistä kurssin opetusta tukevia linkkejä ja 

54 



HYVÄN VERKKO-OPETTAJAN OMINAISUUKSIA 

valitsee kurssilleen opiskelijoiden oppimista tukevia tai helpottavia työ
kaluja. Kurssin organisointi edellyttää opettajalta hyvää oman alan si
sältöjen hallintaa sekä informaatiolukutaitoa. Opettajan tulee myös itse 
osata hakea tietoa käyttäen erilaisia tiedon lähteitä, kirjastojen tarjo
amia tietokantoja ja sanahakuja Internetistä. Hänen tulee tunnistaa In
ternetistä hakemiensa linkkien asiallisuus ja soveltuvuus omaan ope
tukseensa ja tarvittaessa hänen tulee pystyä neuvomaan opiskelijoita 
tiedonhakuongelmissa. 

Neljännessä roolissaan verkko-opettaja toimii viestijänä (Tella ym. 
2001). Verkko-oppimisympäristössä opettajalla on käytettävissään mo
nia erilaisia viestinnän välineitä kuten sähköposti, ryhmätyöohjelmat, 
postituslistat, audio- ja videoneuvotteluyhteydet unohtamatta perinteistä 
puhelinyhteyttä. Opettajan tulee osata valita viestintätilanteeseen sopi
va tarkoituksenmukaisin väline, jotta hän saavuttaisi opiskelijat par
haalla mahdollisella tavalla. Useimmat oppimisalustat tarjoavat kurssin 
sisäisen sähköpostin ja keskustelufoorumit sekä postituslistat. ämä 
ovatkin tulleet suosituimmiksi tavoiksi viestiä verkko-oppimisympäris
töissä, koska ne ovat saavutettavissa Internet-yhteyksien kautta. 

Viidentenä verkko-opettajan roolina on toimia oppimisen ohjaaja
na, mentorina ja tuutorina (Tella ym. 2001). Konstruktivistisen oppi
misnäkemyksen tulon myötä opettajan aikaisempi rooli tiedonjakajana 
on väistynyt ja tilalle on tullut opiskelijan omaa aktiivista roolia oppi
misessa painottava näkemys. Samalla opettajan rooli tiedon omistajana 
ja auktoriteettina on muuttunut ja opettaja nähdään enemmän opiske
lijan oppimisprosessia tukevana ja oppimisen etenemistä auttavana 
henkilönä. Tämä roolin muutos ei ole syntynyt nimenomaan verkko
oppimisympäristöjen tulon myötä, vaan kyseessä on laaja-alaisempi tie
tokäsitysten ja oppimisnäkemyksien paradigmamuutos. Muutoksen seu
rauksena myös perinteistä lähiopetusta on muutettu oppijakeskeiseksi 
ja opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tiedonrakentamista painettavaksi 
toiminnaksi. 

Gwen Hillesheim 0998) tutki opiskelijoiden käsityksiä verkko-opet
tajansa taidoista kommunikoida ja auttaa heitä ymmärtämään opiskel
tavaa materiaalia, antaa palautetta tehtävistä sopivasti ja opastaa heitä 
käyttämään uutta tekniikkaa oppimisessaan. Lisäksi hän kysyi missä 
määrin opettaja oli osoittanut kiinnostusta opiskelijan edistymistä koh-
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taan. Tutkimuksessaan hän esitteli kahdentoista erilaisen verkko-opet
tajan saamat palautteet opiskelijoiltaan ja pohtii miten näiden tulisi 
kehittää verkko-opetustaitojaan. Opettajan nopeat palautteet ja aito 
kiinnostuneisuus opiskelijoiden edistymisestä johtivat positiivisiin op
pimiskokemuksiin. Opettajan ylimielinen tai omaa asemaansa opetta
jana korostava kommunikointityyli sai opiskelijat pettymään opetuk
seen jopa siinä määrin, että he eivät enää halunneet opiskella opettajan 
johdolla, vaikka tämä yritti myöhemmin kurssin aikana muuttaa vies
tintätyyliään tasa-arvoisemmaksi (Hillesheim1998). 

Hyvän opettajan ominaisuuksia voidaan tarkastella useista eri viite
kehyksistä käsin. Tässä luvussa on esitelty tehokkuustutkimuksen, pe
dagogisesti ajattelevan opettajan ja verkko-opettajuuden viitekehyksis
tä nousevia näkökulmia. Yhteistä näille kaikille viitekehyksille on opet
tajan ja opiskelijan vuorovaikutus, jossa tarvitaan opettajan asiantunte
musta, kielellistä kommunikointia sekä ystävällisen ja opiskelijakeskeisen 
oppimisympäristön luomista. 
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5. 1  Tutki muskysymykset 

VEDET-projektin monipuolinen kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen aineisto 
on tarjonnut sekä opiskelijoiden että opettajien näkökulman verkko
opiskeluun. Tässä raportissa vertaillaan opiskelijoiden ja opettajien 
näkemyksiä toisiinsa suhteessa verkko-oppimista edistäviin ja estäviin 
tekijöihin sekä hyvän verkko-opettajan ominaisuuksiin. Yleiskuvan li
säksi esitetään kaksi verkko-opiskelijan elämänkerrallista tapauskerto
musta, jotka kuvaavat yksilötasolla onnistunutta verkko-opiskelua. Tut
kimuksessa pyrittiin saamaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1 .  Mitkä tekijät ovat edistäneet tai estäneet aikuisopiskelijoiden verk
ko-opiskelua? 

2. Eroavatko opiskelijoiden ja opettajien arviot verkko-opiskelua 
edistävistä tai estävistä tekijöistä toisistaan? 

3. Millainen on hyvä verkko-opettaja? 
4. Eroavatko opiskelijoiden ja opettajien arviot hyvästä verkko-opet

tajasta ja hyvästä verkko-opetuksesta toisistaan? 
5. Millaisia ovat hyvä verkko-opiskelija ja hyvä verkko-kurssi' 
6. Millaisia ovat opettajien kokemukset verkko-opiskelusta opetta

misen ja oppimisen tukena? 
7. Millaisissa elämäntilanteissa verkko-opiskelu tukee aikuisen op

pimista? 
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5.2 Tutkimukseen osal l istuneet henki löt 
ja aineiston keruu 

Tutkimusaineiston hankintaan kehitettiin kyselylomakkeet HEVIN:n ja 
Apajan verkkokursseilla opiskelleille ja/tai opettaneille. Molemmissa 
kyselylomakkeissa oli viisi osaa. Ensimmäisessä osassa selvitettiin verk
kokurssille osallistumiseen tai opetukseen ja kurssin suorittamiseen liit
tyviä tekijöitä. Toisessa ja kolmannessa osassa arvioitiin oppimista ja 
opiskelua edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä verkkokurssin toteutukses
sa käytettyjä ratkaisuja. Kyselyn neljännessä osassa pyydettiin opiskeli
joiden ja opettajien omia kuvauksia ihanteellisesta verkkokurssista, 
verkko-opiskelusta ja -opetuksesta. Viidennessä osassa tiedusteltiin 
vastaajien taustatietoja (katso kyselylomakkeita liitteistä 1 ja 2). 

Oppimista ja opiskelua edistäviä tekijöitä kartoitettiin operationali
soimalla väittämiäJonassenin 0995) ja Ruokamon ja Pohjalaisen 0999) 
esittämistä mielekkään oppimisen kriteereistä. Estäviä tekijöitä kuvaa
vat väittämät operationalisoitiin aikaisempien tutkimusten (Burge 1994; 
Berge 1998) perusteella. Edistäviä tekijöitä kartoitettiin 49-osioisella ja 
estäviä tekijöitä 43-osioisella väittämämittarilla, jonka asteikkona oli 5-
portainen Likert ulottuvuudella "ei kuvaa - kuvaa hyvin". Opiskelijoita 
ja opettajia pyydettiin arvioimaan, missä määrin väittämät kuvaavat 
oppimista ja opiskelua niillä verkkokursseilla, joista heillä on koke
musta. Kyselylomake lähetettiin postitse syksyllä 1999 Helsingin yli
opiston virtuaalisen avoimen yliopiston (HEVI) ja Apajan Internet-pal
velun verkkokurssien opiskelijoille (N = 875) ja opettajille (N = 40). 
Tavalliseen postikyselyyn päädyttiin, koska arveltiin, että kaikilla opiske-

TAULUKKO 4 .  Kyselyyn vastanneiden frekvenssijakauma oppi laitoksen ,  
opettaja-opiskelija -aseman ja suku puolen m u kaan. 

Onettaiat Opiskelijat 
HEVI Apaja Opettajat HEVI Apaja Opiskelijat 

(N) (N) yhteensä (N) (N) (N) vhteensä (N) 
Mies 7 4 11 86 24 1 1 0 

Nainen 10 6 16  190 102 292 

Puuttuva tieto - - - 8 2 10  

Yhteensä 17  10  27 284 128 412 
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lijoilla ei ollut mahdollisuutta vastata Internetin välityksellä. Puuttuvien 
osoitetietojen vuoksi kyselyn saaneiden opiskelijoiden määräksi jäi 843, 
ja kahden uusintakyselyn jälkeen saatiin vastaukset 412 opiskelijalta (49 %). 
Opettajille lähetettiin kysely vain kerran ja kyselyyn vastasi 27 (68 %) 
opettajaa. Taulukossa 4 on kuvattu kyselyyn vastanneiden opettajien ja 
opiskelijoiden jakaumat sukupuolen ja oppilaitoksen mukaan. 

Verkkokurssilla opiskelevista suurin osa oli syntynyt 1950 ja 1960-
luvuilla ja enemmistön kotipaikkakuntana oli pääkaupunkiseutu tai Etelä
Suomi. Opiskelijat suorittivat verkkokurssiopintojaan yleisimmin koto
aan tai työpaikaltaan käsin ja olivat yhteydessä verkkoon modeemin 
(55,3 %), ISDNn 03,5 %) tai kiinteän yhteyden (22,3 %) avulla. Kolme
kymmentäneljä (8,8 %) opiskelijaa ei osannut kuvata yhteydenotto
muotoaan ja 27 (6,6 %) opiskelijaa oli jättänyt vastaamatta tähän kysy
mykseen. HEVIn opiskelijoista enemmistö opiskeli kokopäivätyön ohella 
ja he olivat koulutustaustaltaan yleisimmin ammatillisen koulutuksen 
tai opistotason tutkinnon suorittaneita. Apajan opiskelijoista enemmis
tö oli työttömiä akateemisia työnhakijoita, ja heidän oli yleensä mah
dollista opiskella kokopäiväisesti verkkokurssilla. Suurimmalla osalla 
verkkokursseilla opettaneista oli opetuskokemusta 2-3 verkkokurssilta. 

Opettajat kertoivat verkko-opettajaksi hakeutumisen kiinnostaneen, 
koska he olivat halunneet kokeilla uutta työmuotoa (n = 10) ja he arvioi
vat verkko-opetuskokemuksen edistävän heidän ammatillista kehittymis
tään (n = 7). Kuusi opettajaa kertoi aloittaneensa verkkokurssilla opetta
jana työnantajan määrättyä tähän tehtävään ja kolme opettajaa oli päätynyt 
opettamaan verkkokurssilla, koska tämä opetusmuoto kiinnosti oman tut
kimustyön takia. Verkko-opetuksen vapauden ajasta ja paikasta oli mai
ninnut vain kaksi opettajaa syyksi hakeutumiselleen verkko-opettajaksi. 

Koulutustaustaltaan kyselyyn vastanneet opiskelijat olivat pääasias
sa korkeakoulututkinnon suorittaneita. Apajan internet-palvelun opis
kelijat olivat lähes kaikki korkeakoulututkinnon suorittaneita (94,5 %). 
Heistä neljä oli ylioppilastutkinnon suorittaneita opintojensa loppuvai
heissa olevia opiskelijoita ja kaksi oli ilmoittanut koulutustaustakseen 
opiston. Kahdeksan Apajan opiskelijaa ei ollut kertonut koulutustaus
taansa. HEVIn opiskelijoista oli korkeakoulututkinnon suorittaneita hie
man alle kolmannes eli 79 (30,4 %). Opistotason tutkinnon suorittanei
ta heistä oli 25,7 % ja ammattikorkeakoulututkinnon oli suorittanut vain 
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TAULUKKO 5.  HEVln ja Apajan internetpalve lun opiskelijoiden koulutus
taustat. 

Koulutus HEVI Apaja Yhteensä 

N (%) N (%) N (%) 

Peruskoulu 6 (2,3) 0 (0,0) 6 ( 1 ,6) 

Ammattikoulu 7 (2,7) 0 (0,0) 7 ( 1 ,8) 

Lukio 1 1  (4,2) 0 (0,0) 1 1  (2,9) 

Ylioppilas 44 ( 16,9) 4 (3,1) 48 ( 12,6) 

Opisto 96 (36,9) 2 (1,5) 98 (25,7) 

Ammatti korkeakoulu 1 7  (6,5) 0 (0,0) 1 7  (4,5) 

Korkeakoulu 79 (30,4) 124 (95,4) 195 (51 ,0) 

Yhteensä 260 ( 100,0) 138 ( 100,0) 382 ( 100,0) 

4,5 % kyselyyn vastanneista. Opiskelijoiden koulutustaustat ovat eritel

tynä taulukossa 5. 

Aktiivisimmin HEVIn opiskelijoista olivat vastanneet "johdatus ai

kuiskasvatustieteeseen" (87,5 %), "johdatus logiikkaan" (80,0 %) ja "tur

vallinen työskentely laboratoriossa" (75,0 %) kursseilla opiskelleet. 

HEVIn verkkokursseille osallistuneilta tuli vähiten vastauksia "tietotek

niikan alkeet", "fysikaalisen kemian perusteet" ja "maailmanuskonnot" 

-verkkokurssien opiskelijoilta. Apajan internet-palvelun verkkokurssi

laisista ei ollut saatavissa osoitetietoja verkkokursseittain, joten heidän 

kohdallaan ei voitu verrata vastanneiden osuuksia verkkokursseittain. 

Apajan internet-palvelun opiskelijoista 136 (61,5 %) ja HEVIn verkko

kurssien opiskelijoista 276 (44,5 %) oli vastannut kyselyyn. Apajan opis

kelijat olivat siis olleet aktiivisempia vastaamaan kyselyyn kuin HEVIn 

opiskelijat (katso taulukko 6). 

Kvantitatiivisen aineiston analyysin jälkeen aineistosta valittiin kaksi 

opiskelijaa (mies ja nainen), jotka edustivat HEVI:n ja Apajan verkko

kursseilla menestyneesti opiskelleita henkilöitä. Molemmat opiskelijat 

olivat arvioineet kyselyssä verkko-opiskelun omalla kohdallaan pää

säär:töisesti oppimista edistävänä. Haastattelussa kartoitettiin näiden 

opiskelijoiden oppimisen elämänkertoja, suhdetta tietotekniikkaan sekä 
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TAULUKKO 6.  HEVI n ja Apajan eri verkkokurssien opiskelijoiden frekvens
s ijakau mat ja osuudet prosentteina kyselyn saaneiden ja 
vastanneiden mukaan. 

Kyselyn Osuus Vastanneet Osuus Vastaus 
saaneet % lkm % % 

lkm 
HEVIn verkkokurssit 
Johdatus oikeustieteeseen (0 ov) 65 10,5 32 1 1 ,6 49,2 
Johdatus viestintään (5 ov) 1 1 6 1 8,6 53 19,2 45,7 
Johdatus aikuiskasvatustieteeseen (3ov) 16  2,6 14 5 1 87,5 
Ooetus aikuiskoulutuksessa (2 ov) 1 7  2,7 7 2,5 41 2 
Kehitvsosvkolo2ia (3 ov) 15  2,4 9 3,3 60 0 
Tietotekniikan alkeet (2 ov) 273 43,9 94 34,1 34 8 
Johdatus logiikkaan (3 ov) 10 1 ,6 8 2,9 80,0 
Fysikaalisen kemian perusteet (2 ov) 5 0,8 1 0,4 20,0 
Turvallinen työskentely laboratoriossa 1 2  1 ,9 9 3,3 75,0 
( 1 ov) 
Suomalainen kansanusko (3 ov) 2 1  3,4 1 1  4,0 52,4 
Maailmanuskonnot (3 ov) 16  2,6 6 2,2 37,5 
Sosiaalioolitiikan A-oooimäärä (12 ov) 18  2,9 7 3,3 50,0 
Sosiaalipsykologian perusopinnot ( I  5 ov) 38 6,1 20 7,2 52,6 
Jokin muu kurssi 3 1 , 1  
Yhteensä 622 276 100.0 44,5 
Apajan internet-palvelun 
verkkokurssit* 
FrontPage98 (2 ov) 20 14,7 
Luova kirjoittaminen (2 ov) 36 26,4 
Markkinoinnin perusteet (2 ov) 5 3,7 
Muutos mahdollisuutena (2 ov) 1 2  8,8 
Oman osaamisen tuotteistaminen (2 ov) 16  1 1 ,8 
Projekti- ja verkostotyön perusteet (2 ov) 9 6,6 
Urasuunnittelu -oivallusta ja suuntaa 16  1 1 ,6 
työnhakuun (2 ov) 
Writing English at Work (2 ov) 6 4,5 
WWW-julkaisemisen alkeet ( 1  ov) 1 1  8,0 
Jokin muu kurssi 5 3,7 
Yhteensä 221 136 100,0 61,5 
Kaikki yhteensä 843 412 48,9 

• Apajan internet-palvelun opiskelijoista ei ollut käytettävissä kurssikohtaisia tietoja, 
joten heidän jakaumansa kursseittain perustuu vain vastanneilta saatuihin tietoihin. 

elämäntilannetta, jonka aikana he olivat opiskelleet verkkokursseilla. 
Kahden syvällisen tapauskertomuksen kautta tutkimuksemme tarjoaa 
tietoa verkko-opiskelusta myös yksilötasolla. 
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5 .3  Analyysimenetelmät 

5 . 3 .  l Kvantitatiivinen analyysi 

Opiskelijoiden ja opettajien käsityksien vertaamiseksi yhdistettiin opet

tajien ja opiskelijoiden aineistot. Oppimista edistävien ja estävien teki

jöiden arviointeja kuvaavien selitettävien muuttujien jakaumien tun

nuslukuja (keskiarvo ja keskihajonta) tarkasteltiin mtkimuksessa pe

rusmuuttujatasolla. Osiotason tarkastelujen jälkeen aineistosta etsittiin 

faktorianalyysin avulla osioiden välisten yhteyksien muodostamia ra

kenteita kuvaamaan oppimista ja opiskelua edistäviä ja estäviä tekijöi

tä. Faktorianalyysin tuloksia käytettiin myös jatkoanalyysien pohjana. 

Faktorianalyysin malliksi valittiin pääakselimenetelmä (PAF) suorakul

maisella rotaatiolla ja analyysit suoritettiin erikseen oppimista edistäviä 

ja estäviä tekijöitä kuvaaville väittämämittareille. Siirryttäessä tarkaste

lemaan taustan yhteyksiä selitettäviin muuttujiin käytettiin tutkimuk

sessa summamuuttujia, jotka oli muodostettu aineistosta faktorianalyy

sin ohjaamana. Summamuuttujien reliaabeliutta tarkasteltiin Cronbachin 

alfa-kertoimen avulla. Taustan yhteyksiä summamuuttujiin tarkasteltiin 

yleisen lineaarisen analyysimallin avulla. Tilastollisesti merkitsevien 

yhteyksien kohdalla laskettiin myös yksisuuntainen varianssianalyysi. 

Opettajien ja opiskelijoiden summamuuttujien keskiarvojen vertailulla 

selvitettiin heidän mahdollisia näkemyserojaan verkkokursseilla tapah

tuvasta opiskelusta ja oppimisesta. 

5 . 3 . 2  Kvalitatiivinen analyysi 

Kyselylomakkeen omin sanoin vastattavat osat, joissa opiskelijoita ja 

opettajia pyydettiin luonnehtimaan hyvää verkko-opettajaa, hyvää verk

ko-opiskelijaa ja hyvää verkko-oppimisympäristöä toimivat kvantitatii
visen mittarin luotettavuuden varmistajina, eräänlaisena menetelmät

riangulaationa (Cohen & Manion 1985). Toisena tavoitteena oli antaa 

opiskelijoille ja opettajille mahdollisuus kuvata omin sanoin verkko

opiskelun hyviä ominaisuuksia. Opettajien ja opiskelijoiden luonneh

dinnat luokiteltiin sisällönanalyyttisesti pääluokkiin. Luokittelun tulok

sen2 saatiin useita alakategorioita, joista yhdisteltiin varsinaiset pääka-
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tegoriat. Tuloksissa tarkastellaan lähemmin pääkategorioita, joissa kai
kissa on sekä opettajien että opiskelijoiden mainintoja. Luokittelun tu
loksena syntyi myös pieniä hajaluokkia, joita ei oteta mukaan tarkaste
luun. Hajaluokissa oli jokaisessa vain muutamia mainintoja, jotka eivät 
kuitenkaan sopineet mukaan muodostettuihin pääkategorioihin. Tu
lokset kertovat siis sen millaisia asioita opiskelijat ja opettajat ovat mää
rällisesti eniten ilmoittaneet kysyttyihin kysymyksiin. Tällainen luokit
telu mahdollistaa myös opettajien ja oppilaiden vastausten keskinäisen 
vertailun kategorioiden samankaltaisuuden ja erilaisuuden sekä niiden 
tärkeysjärjestyksen suhteen. 

Hyvän verkko- opettajan ominaisuudet luokiteltiin kahteen kertaan 
käyttäen sekä deduktiivista että induktiivista sisällönanalyysiä. Deduk
tiivisessa luokittelussa kategorioiden muodostusta ohjasi teorian poh
jalta ennalta valitut hyvän opettajan ominaisuudet (Harris 1986, Tirri 
1993), joiden esiintymistä tutkimusaineistossa tutkittiin. Induktiivisessa 
luokittelussa kategoriat muodostettiin aineistolähtöisesti. Kaikissa luo
kitteluissa käytettiin apuna rinnakkaisluokittelijaa. Erimielisyyttä aihe
uttaneissa tapauksissa aineiston luokittelijat neuvottelivat keskenään 
niin kauan, että luokittelussa saavutettiin yhteisymmärrys. 

Verkkokursseilla opettaneita opettajia (N=9) haastateltiin vuoden 1998 
aikana heidän kokemuksistaan verkko-opiskelusta opettamisen ja op
pimisen tukena. Opettajien haastattelut analysoitiin teemoittain ja tätä 
tietoa verrattiin ja rinnastettiin tutkimuksen avoimilla kysymyksillä ja 
kvantitatiivisilla mittareilla saatuihin tietoihin. 

Kahden opiskelijan elämänkerralliset haastattelut analysoitiin narra
tiivisina tapaustutkimuksina (Patton 1987, 147-149; Wortham 2001). Tässä 
tutkimuksessa molemmat haastattelut muodostivat oman tapauksensa, 
jotka analysoitiin erikseen. Tapaukset analysoitiin Pattonin ohjeiden 
mukaan 1) keräämällä raaka-aineisto, 2) konstruoimalla raaka-aineis
tosta tapauskertomus ja 3) kirjoittamalla tapauksesta kronologinen ja 
temaattinen narraatio, joka antaa oikeutta henkilön elämänhistorian 
kokonaisuudelle (Patton 1987, 149). 
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6 OPPI M I STA EDISTÄVÄT JA 

ESTÄVÄT TEKIJÄT 

VERKK0KURSSEI LLA 

Opiskelijoiden ja opettajien käsityksiä oppimista edistävistä ja estävistä 
tekijöistä selvitettiin kyselylomakkeen avulla (ks. liitteet 1 ja 2). Tässä 
luvussa raportoidaan kvantitatiivisella mittarilla saadut tulokset vertail
len opettajien ja opiskelijoiden vastauksia keskenään. Lisäksi vertai
lemme HEVI:n ja Apajan opiskelijoiden vastauksia keskenään ja poh
dimme mahdollisia syitä löytämiimme eroihin. Olemme kiinnittäneet 
huomiota myös iän, sukupuolen ja kurssimenestyksen yhteyksiin oppi
mista edistäviin ja estäviin tekijöihin. 

6 . 1  Opettajien ja opiskelijoiden arviot oppim ista 
edistävistä tekijöistä 

Oppimista edistäviä tekijöitä kuvaamaan valittiin kuuden faktorin rat
kaisu, joka selitti 52 % muuttujien kokonaisvaihtelusta. Faktoriratkaisu 
on esitetty tarkemmin liitteessä 3. 

Faktoreita kuvaamaan muodostettiin summamuuttujat Fal "Oppimi
sen transfer" (alfa = .93), Fa2 "Yhteistoiminnallisuus" (alfa = .91 ), Fa3" 
Intentionaalisuus ja aktiivisuus" (alfa = .83), Fa4 "Opettajan palaute ja 
tuki" (alfa = .88), Fa5 "Konstruktiivisuus" (alfa = .71) ja Fa6 "Yksilölli-
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nen oppimisympäristö" (alfa = .87). Summamuuttujat Fal ja Fa2 muo
dostettiin faktorille voimakkaimmin latautuneista seitsemästä ensimmäi
sestä kärkimuuttujasta ja muut summamuuttujat muodostettiin kaikista 
kyseiselle faktorille voimakkaimmin latautuneista muuttujista (ks. liite 3). 

Summamuuttujien välillä oli tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita, 
joten summamuuttujat kuvaavat toisiaan käsitteellisesti hyvin lähellä 
olevia hyvän oppimisen kriteerejä(ks. taulukko 7). Hyvän oppimisen 
taustalla vaikuttaa ilmeisesti opiskelijoiden yleisempi kokemus oppi
misen mielekkyydestä. Esimerkiksi opiskeltavien asioiden sovelletta
vuus eli oppimisen transfer korreloi positiivisesti kaikkien muiden hy
vän oppimisen kriteerien kanssa osoittaen, että niin yhdessä muiden 
opiskelijoiden kanssa oppiminen ja opettajalta saacu palaute ja tuki 
kuin opiskelijan oma intentionaalisuus ja aktiivisuus tai uusien asioi
den yhdistäminen aikaisempiin tietoihin edistävät oppimisen sovelta
mista uusissa tilanteissa. Ainoastaan yhteistoiminnallisuuden ja inten
tionaalisuuden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota. 
Ilmeisesti intentionaalisuus ja yhteistoiminnallisuus edustavat toisistaan 
poikkeavia hyvän oppimisen kokemuksia. Intentionaalisuus liittyy opis
kelijan itsesäätelyn taitoihin ja kykyihin ohjata opiskeluaan. Yhteistoi
minnallisuus kuvaa opiskelijan valmiuksia toimia yhdessä muiden kanssa. 

TAULUKKO 7. Oppimista edistäviä tekijöitä kuvaavien faktorien väliset kor
relaatiot. 

Fal Oppimisen transfer 

Fa2 Yhteistoiminnallisuus 

F a3 Intentionaalisuus 

Fa4 Opettajan palaute ja tuki 

Fa5 Konstruktiviivisuus 

Fal Fa2 Fa3 Fa4 Fa5 Fa6 

1.00 

.36*** 1.00 

.32*** -.03 1.00 

.42*** .51 *** . 18*** 1.00 

.33*** . 1 2* .2 1 *** .30*** 1.00 

Fa6 Yksilöllinen oppimisympäristö .23*** .3 1 *** .25*** .40*** .21 *** 1 .00 

* = p< .05, •• = p<.01, ••• =p<.001 
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Opettajalta saatavalla palautteella ja tuella oli vahva korrelaatio (r = .51) 
yhteistoiminnallisuuden kanssa, mutta heikko korrelaatio (r = .18) in
tentionaalisuuden kanssa. Opiskelijan valmiudet vuorovaikutukseen ja 
yhteiseen oppimiseen edistävät hänen taitoaan myös hyödyntää opet
tajalta saatavaa palautetta omassa oppimisessaan. Mitä enemmän opis
kelija arvioi oppimisympäristön yksilöllisyyden edistävän oppimistaan 
sitä enemmän hän myös arvioi opettajalta saatavan palautteen ja tuen 
edistävän oppimistaan (r = .40). Oppimisympäristön yksilöllisyyteen 
liittyy näin myös todennäköisesti opiskelijan kokemus opettajalta saa
dusta henkilökohtaisesta ohjauksesta. 

Faktori 1: Oppimisen transfer 

Ensimmäiselle faktorille latautui voimakkaasti sellaisia väittämiä, jotka 
kuvasivat opiskeltavan asian soveltamista muissa konteksteissa eli op
pimisen transferia (Ruokamo & Pohjolainen 1999) tai opiskelijan oman 
ymmärryksen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä verkkokurssil
la. Kärkimuuttujia olivat A39 "Opituista asioista on ollut opiskelijoille 
käytännön hyötyä" (.82), A38 "Opiskelijat ovat pystyneet hyödyntä
mään verkkokurssilla oppimaansa muissa yhteyksissä" (.82) ja A40 
"Oppiminen on auttanut opiskelijoita ratkaisemaan ongelmia parem
min" (.77). Faktorin sisältö oli tulkittavissa opiskeltavien asioiden siir
rettävyydeksi tai hyödynnettävyydeksi muissa oppimis- tai työtilanteissa, 
joten faktori nimettiin oppimisen transferiksi. Opiskeltavan asian siirtä
minen omaan työhön tai elämään on tärkeää aikuisopiskelijoille, sillä he 
hakeutuvat usein opiskelemaan kehittääkseen omia ammatillisia valmiuk
siaan tai parantaakseen mahdollisuuksiaan saada uusi työpaikka. Ensim
mäinen faktori selitti 17,5 prosenttia muuttujien yhteisvaihtelusta ja 34,0 % 
faktorien selittämästä vaihtelusta. Opiskelijat arvioivat hyvän verkkokurssin 
sellaiseksi, jossa on mahdollisuudet soveltaa opiskeltavaa välittömästi 
kurssilla tai sen jälkeen. Opiskelijat kuvasivat hyvän verkkokurssin ole
van hyödyllinen ja mahdollistavan heille opiskeltavien asioiden sovelta
misen omaan elämäntilanteeseensa seuraavasti: 

"Hyvä verkkokurssi antaa valmiudet hyödyntää opetettavia tietoja 
soveltuvin osin myös käytännössä. " (34-vuotias miesopiskelija, HEVI) 
"Hyvä verkkokurssi on hyödyllinen, kurssi, jota voisi hyödyntää 
muussa opiskelussa ja elämässä. " (18-vuotias naisopiskelija, HEVI) 
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Myös opettajilta oli kysytty hyvän verkkokurssin ominaisuuksia. 
Heidän vastauksissaan ei ollut kuitenkaan lainkaan mainintoja verkko
kurssilla opiskeltavan tiedon siirrettävyydestä tai käytettävyydestä muissa 
tilanteissa, vaan he kuvasivat hyvän verkkokurssin ominaisuuksia kurssin 
toteutuksen ja rakenteen kriteerien mukaisesti. 

"Uutta tietoa antavaa, aineksia asenteiden muuttamiseen ja tar
-kisteluun (esim. "Muutos mahdollisuutena "), aktivoivaa, innos
tavaa, mielekkäästi rakennettu, sisältö ja tavoitteet ohjaavat eikä 
väline. " (27-vuotias naisopettaja) 

Faktori 2: Yhteistoiminnallisuus 

Toinen faktori tulkittiin yhteistoiminnallisuudeksi, joka esiintyy myös 
Jonassenin mielekkään oppimisen kriteereissä (Jonassen 1995). Fakto
rille latautuivat vahvimmin muuttujat A18 "Verkkokeskustelut muiden 
opiskelijoiden kanssa auttoivat opiskelijoita oppimaan" C.79), A19 "Opis
kelijat olivat sitoutuneet toimimaan yhdessä verkkokurssilla" (.78) ja 
A48 "Verkkokurssilla opiskelijoiden oli mahdollista antaa palautetta 
muille heidän oppimisestaan" (.76). Kärkimuuttujat kuvasivat verkko
opiskelussa toteutuvaa yhteistä sitoutumista toimia oppimistavoittei
den saavuttamiseksi ja vuorovaikutteista oppimista yhdessä muiden 
kanssa. Faktori selitti 14,2 % muuttujien yhteisvaihtelusta ja 27,6 % 
faktorien selittämästä vaihtelusta. Aikuisopiskelijoille muilta opiskeli
joilta saatava tuki ja yhteiset keskustelut opiskeltavasta aiheesta edistä
vät sekä yhteenkuuluvuutta ryhmässä että auttavat opiskelijoita tarkas
telemaan opiskeltavia asioita useista eri näkökulmista. Naisopiskelijat 
kuvasivat hyvän verkkokurssin yhteistoiminnallista luonnetta avoimis
sa vastauksissaan seuraavasti: 
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"Paljon vuorovaikutusta ja henkilökohtaisia vinkkejä ja komment
teja. Ei olla turhan selektiivisiä siitä mitä voi sanoa - Enemmän 
spontaanisuutta keskusteluun. Opiskelijat laittavat omat kokemuk
sensa kiertämään muillekin. "  (33-vuotias naisopiskelija, Apaja) 
"Niin mielenkiintoinen, että ei malta pysyä poissa. Hyvä ryhmä 

ja yhteinen halu oppia yhdessä. Tekniikan mahdollisuudet hyö
dynnetty niin, että eri tavalla oppivat voivat tuntea saavansa 
opetuksesta!" ( 43-vuotias naisopiskelija, HEVI) 
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Kysyttäessä hyvän verkkokurssin ominaisuuksia, muutamat opetta
ja kuvasivat hyvän verkkokurssin edellytyksenä olevan vuorovaikutuk
sellisuuden ja yhteisöllisyyden syntymisen kurssilla. 

"Hyvä verkkokurssi on rakenteeltaan toimiva ja johdonmukai
nen - pieni verkkokirja, jonka ympärille kokoontuu opintopiiri. 
Kukin paneutuu kirjaseen omin päin ja jakaa ajatuksensa opin
topiiriläisten kanssa; antaa, saa ja ottaa vastaan palautetta, kes
kustelee. " (32-vuotias naisopettaja) 
"Hyvällä verkkokurssilla verkkokeskustelu on hyvin organisoitu, 
mutta jättää tilaa myös opiskelijoiden omalle vuorovaikutuksel
le. " ( 48-vuotias naisopettaja) 

Faktori 3: Intentionaalisuus ja aktiivisuus 
Kolmannelle faktorille latautuneet väittämät kuvasivat opiskelijan omaa 
aktiivista toimintaa opintojensa suunnittelussa ja opiskelijoiden omi
en tavoitteiden mukaisesti etenevää opiskelua. Faktorille latautuneita 
kärkimuuttujia olivat A21 "Opiskelijat suunnittelivat itse oman aika
taulunsa" (. 75), "Al 7 "Opiskelijat ohjasivat itse omaa opiskeluaan" 
(.72) ja A14 "Opiskelijat etenivät opinnoissaan omaan tahtiinsa" C.69). 
Faktorin tulkittiin edustavan sekä Jonassenin 0995) esittämiä inten
tionaalisuuden että aktiivisuuden kriteerejä hyvälle oppimiselle. Mah
dollisuus suunnitella itse oma opiskelutahtinsa ja määritellä omat op
pimistavoitteensa edistää aikuisopiskelijan itseohjautuvuutta. Fakto
rille latautunut muuttuja A29 "Opiskelijat etenivät verkkokurssilla 
omien tavoitteittensa mukaisesti tehtävästä toiseen" (.68) kuvasi opis
kelijoiden mahdollisuuksia asettaa opiskelulleen omia tavoitteita. 
Omatahtinen opiskelu vapauttaa opiskelijan yhdistämään opiskelun 
muuhun elämäntilanteeseensa joustavammin. Faktori selitti 7,2 % 
muuttujien selittämästä yhteisvaihtelusta ja 14,0 % faktorien selittä
mästä vaihtelusta. Avoimissa vastauksissa hyvää verkko-opiskelijaa 
kuvattiin omatoimiseksi, itsenäiseksi, itseohjautuvaksi opiskelijaksi, 
joka ottaa itse vastuun omista opinnoistaan. Opiskelijat kuvasivat hyvän 
verkko-opiskelijan ominaisuuksina tavoitteellisuutta ja aktiivisuutta 
seuraavasti: 

"Hyvä verkko-opiskelija osaa tehdä opintosuunnitelmansa itse. 
Hän osaa asettaa itselleen opiskelutavoitteet ja hyödyntää opis-
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kelumahdollisuuksiaan itselleen sopivalla tavalla. " (HEVIn nais
opiskelija, 20 v) 
"Hyvä verkko-opiskelija etenee omatoimisesti, lukee itsenäisesti 
materiaalia ja etsii tietoa. Hän kykenee suunnittelemaan aika
taulunsa pitkäjänteisesti. " (Apajan naisopiskelija, 26 v) 

Lähes kaikki opettajat kuvasivat hyvän verkko-opiskelijan osaavan 
suunnitella opintonsa ja ajankäyttönsä, olevan itsenäinen, oma-aloittei
nen ja sitoutunut opiskeluun. Opettajien vastauksissa painottuivat opis
kelijan vastuuntuntoisuus ja realistinen käsitys omista mahdollisuuksis
ta. Opettajat kuvasivat hyvää verkko-opiskelijaa seuraavasti: 

"Osaa järkevästi suunnitella ajankäyttönsä kurssia kohtaan. Osaa 
ja uskaltaa ottaa asioista selvää ja kysyä apua tarvittaessa. " (23-
vuotias miesopettaja) 
"Sitoutuu kurssin tavoitteisiin ja sen suorittamiseen, rakentaa 
myös omat tavoitteensa. " (36-vuotias naisopettaja) 

Faktori 4: Opettajan palaute ja tuki 

Neljännellä faktorilla kärkimuuttujia olivat A25 "Opiskelijat saivat opet
tajalta palautetta edistymisestään verkkokurssilla" (.81) ja lähes saman
sisältöinen muuttuja A08 "Opiskelijat saivat opettajalta yksilöllistä pa
lautetta oppimisestaan" (.77). Kolmantena kärkimuuttujana faktorille 
latautui A28 "Opettaja tuki opiskelijoiden aktiivisuutta verkkokurssilla" 
(.65). Neljäs faktori oli nimettävissä selkeästi opettajan antamaksi pa
lautteeksi ja tueksi oppimiselle, sillä faktorille latautuneissa väittämissä 
kuvataan opettajan palautteiden ja tuen oppimista edistävää vaikutus
ta. Opettajalta ja ohjaajalta saatava palaute ja tuki auttaa oppijaa arvioi
maan omaa osaamistaan. Verkko-opiskelussa ohjaajan merkitys oppi
misen ohjaajana painottuu ehkä vielä enemmän kuin lähiopiskelussa, 
koska opiskelijat opiskelevat usein yksin ja etäällä muusta ryhmästä. 
Faktori selitti 5,4 % muuttujien selittämästä yhteisvaihtelusta ja 10,6 % 
faktorien selittämästä vaihtelusta. Opiskelijat kuvasivat hyvän verkko
opettajan ominaisuuksia avoimissa vastauksissaan. Heidän mukaansa 
hyvä verkko-opettaja on oman alansa asiantuntija, hän on aktiivisesti 
mukana verkkokeskusteluissa ja osaa ohjata opiskelua ja oppimista 
etäältä. Opettajaan on helppo ottaa yhteyttä. Hän on kannustava ja 
rohkaiseva, mutta myös kriittinen palautteissaan. Opiskelijat kuvasivat 
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hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia avoimissa vastauksissaan seu
raavasti: 

"Hyvä verkko-opettaja osallistuu verkon keskusteluun, antaapa
lautetta sekä julkisesti kurssilla että henkilökohtaisesti. " (Apajan 
miesopiskelija, 47 v) 
"Hyvä verkko-opettaja vastaa selkeästi kysymyksiini sekä antaa 

palautetta ja lisätietoa tekemistäni tehtävistä mahdollisimman 
pian, jotta voin hyödyntää hänen kommenttejaan ja saamaani 
lisätietoa opiskelussani. " (HEVIn naisopiskelija, 48 v) 

Myös opettajien näkemyksissä hyvää opettajaa kuvattiin opiskelijoi
den ohjaajana ja tukijana. Opettajien mukaan hyvä verkko-opettaja on 
kiinnostunut opiskelijoista ja antaa nopeasti asianmukaista, rohkaise
vaa ja kannustavaa palautetta. Opettajan tulee osata kirjoittaa palaut
teensa ja viestinsä opiskelijoille siten, että tämä pystyy ottamaan vas
taan myös kriittistä palautetta ja kehittymään oppimisessaan. 

"Osaa motivoida, kysyä aktivoivia kysymyksiä, pitää kurssilaiset 
asiassa, korostaa mikä merkitys eri osasilla on kokonaisuudessa. 
Sopivasti antaa itsenäisyyttä opiskelijoille ja samalla huolehtii omalta 
osaltaan, että oppimista tapahtuu. " (27-vuotias rniesopettaja) 
"Osallistuu ja antaa palautteen nopeasti. " ( 61-vuotias naisopettaja) 

Faktori 5: Konstruktiivisuus 

Viidennelle faktorille latautui vahvimmin kolme muuttujaa: A03 "Verk
kokurssin oppimateriaaleissa esitetyt uudet asiat liittyivät opiskelijoi
den aikaisemmin opiskelemaan tietoon" (.70), A05 "Opiskelijat pystyi
vät hyödyntämään aikaisempia tietojaan verkkokurssilla opiskellessaan" 
ja A34 "Opiskelijat saattoivat soveltaa omaa käytännön kokemustaan 
opiskellessaan verkkokurssilla" (.46). Viides faktori tulkittiin kuvaavan 
oppimisen konstruktiivisuutta, joka on myös Jonassenin (1995) esittä
mä mielekkään oppimisen kriteeri. Konstruktiivisissa oppimisnäkemyk
sissä painotetaan oppijan aktiivista osuutta oppimisessa. Opiskelija ra
kentaa ja muokkaa aktiivisesti käsityksiään yhdistäen aikaisempaa ja 
uutta tietoa itselleen merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Faktori selitti 
3,7 % muuttujien yhteisvaihtelusta ja 7,2 % faktorien selittämästä vaih
telusta. Verkkokurssien opiskelijat kuvasivat hyvän verkkokurssin omi
naisuuksina kurssien toteutusmuotojen monipuolisuutta ja mahdolli-
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suuksia syventää oppimistaan erilaisten lisämateriaalien ja linkkien avulla 
seuraavasti: 

"Verkossa oleva kurssikokonaisuus on sopivankokoinen paketti 
purtavaa tietoutta höystettynä hyvillä harjoituksilla, mahdollisil
la etätehtävillä ja riittävällä vuorovaikutusmahdollisuudella. " 
(Apajan naisopiskelija, 44 v) 
"Kun aikuisopiskelijoista on kyse, niin hyvällä verkkokurssilla olisi 
mielekästä, että oppija voi liittää uuden asian aiempaan taus
taan ja koulutukseen yms. Aikuisille tarkoitetulla kurssilla ei tule 
olla liian lapsellista oppimisantia eikä ohjaustyyliä. "  (Apajan 
miesopiskelija, 44 v) 

Opettajat kuvasivat hyvää verkkokurssia rakenteellisesti selkeänä ja 
opiskelijan omalle aktiivisuudelle tilaa antavana. Kurssilla tuli olla tar
jolla riittävästi materiaalia ja myös valinnanvaraisia kiinnostuksen koh
teita sekä linkkejä muualle internetiin. Opettajat kuvasivat konstruktii
visuuden toteutumista verkkokurssilla seuraavasti: 

"Hyvä verkkokurssin on rakenteeltaan selkeä ja verkkoympäristös
sä opiskelijan on helppo liikkua. Materiaalia tulee olla riittävästi 
sekä linkkejä muualle internetiin selkeästi. Kuvitusta ym. harki
ten, kun mielekästä. Verkkokurssilla pitää tapahtua jotain kaiken 
aikaa, olla juoni, tarina, joka etenee. " ( 47-vuotias naisopettaja) 
"Selkeä ja kiinnostava perusmateriaali. Kurssilla tulee olla tar-

peeksi linkkejä. Hyvä verkkokurssi rohkaisee yhdistämään koke
muksia ja teoriaa. " ( 49-vuotias naisopettaja) 
"Kurssilla tulee olla selkeä rakenne, selkeä tavoite. Hyvä kurssi 
on prosessimainen, edellinen jakso johtaa loogisesti seuraavaan. " 
( 44-vuotias naisopettaja) 

Faktori 6: Yksilöllinen oppimisympäristö 

Kuudennen faktorin muodostivat lähes yksinomaan kaksi sille vahvasti 
latautunutta muuttujaa A06 "Verkkokurssilla oli otettu huomioon opis
kelijoiden yksilöllinen lähtötaso" (.78) ja A24 "Verkkokurssilla oli otet
tu huomioon opiskelijoiden lähtötason erilaisuus" (.72). Nämä muuttu
jat kuvaavat opiskelijoiden erilaisten lähtökohtien tai oppimisessa ole
vien yksilölliset erojen huomioimista. Faktorin tulkittiin kuvaavan yksi
löllisen oppimisympäristön merkitystä oppimista edistävänä tekijänä. 

72 



OPPIMISTA EDISTÄVÄT JA ESTÄVÄT TEKIJÄT VERKKOKURSSEILLA 

Faktori selitti 3,5 % muuttujien yhteisvaihtelusta ja 6,8 % faktorien selit
tämästä vaihtelusta. Aikuisopiskelijat ovat oppimisvalmiuksiltaan ja tai
doiltaan heterogeenisiä, joten heidän oppimistaan edistää jos oppimis
ympäristön toteutuksessa on huomioitu opiskelijoiden erilaisuus. Hyvä 
verkko-oppimisympäristö mukautuu oppijan tarpeiden mukaan tai verk
kokurssilla on mahdollista valita omat yksilölliset opintojen suoritusta
vat. Opiskelijat kuvasivat oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioi
mista hyvän verkkokurssin ominaisuuksina seuraavasti: 

"Hyvä verkkokurssi tarjoaa yksilöllisten tarpeiden mukaan muut
tuvan oppimisympäristön, esim. riittävän tuen kokemattomille 
opiskelijoille. " (HEVIn naisopiskelija, 25 v) 
"Peruskurssit tulisi olla mahdollista suorittaa melko vähällä pon
nistelulla, mutta verkkokurssien tulisi olla samalla monikerrok
sisia, jolloin kiinnostuneet voivat halutessaan sukeltaa syvälle
kin aiheeseen. "  (HEVIn miesopiskelija, 44 v) 

Opettajien avoimissa vastauksissa painotettiin erityisesti verkko-op
pimisympäristön monipuolisuutta, jolloin kurssi tarjoaa opiskelijoille 
mahdollisuuden paneutua aiheisiin oman kiinnostuksensa mukaan. 
Verkkokurssin suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida kurssin 
kohderyhmä ja suunnitella kurssi heille sopivaksi niin materiaalien kuin 
ohjelmistojen osalta. Hyvä verkkokurssi mahdollistaa opiskelijalle jous
tavan ja yksilöllisen etenemisen. Opettajat kuvasivat opiskelijoiden 
yksilöllisyyden huomioimista verkkokurssilla seuraavasti: 

"Opiskelijan oppimisprosessia tukeva, relevanttia lisämateriaa
lia sisältävä, ei liikaa linkkejä mutta kuitenkin mahdollisuus sy
ventää asian hallintaa, antaa tilaa opiskelijan oman näkemyk
sen kehittymiselle. " (36-vuotias naisopettaja) 
"Otettu huomioon kohderyhmä, materiaali hyvin järjestetty, asi
aan sopivat oheistoiminnot eli mietitty miksi ne ovat mukana 
kurssissa. "  (32-vuotias naisopettaja) 

73 



HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ETSIMÄSSÄ 

6. 1 .  l Opiske l ijoiden väliset erot heidän arvioinneissaan 

oppimistaan edistävistä tekijöistä 

Miesten ja naisten välillä ei ollut eroja heidän arvioinneissaan oppimis
taan edistävistä tekijöistä. Iän yhteyttä opiskelijan arviointeihin oppimis
taan edistävistä tekijöistä tarkasteltiin jakamalla opiskelijat viiteen eri ikä
ryh□ään: 1) alle 29-vuotiaat (N = 78), 2) 30 - 34 -vuotiaat (N = 99), 3) 35 
- 39 -vuotiaat (N = 63), 4) 40 - 44 -vuotiaat (N = 63) ja 5) yli 45 -vuotiaat 
(N = 87). Ikäryhmien jakaumat olivat samanlaiset sekä HEVIn että Apa
jan opiskelijoilla. Ikäryhmien välisiä eroja tarkasteltiin yksisuuntaisella 
ANOVAlla. Ainoa eroavuus löydettiin alle 29-vuotiaiden ja yli 45-vuotiai
den opiskelijoiden välillä edellisten (ka = 2,78, kh = 1,11) kokiessa verk
ko-oppimisympäristön yksilöllisyyden voimakkaammin oppimista edis
täväksi kuin jälkimmäiset (ka 2,21, kh =1,15), F (4, 318) = 2,54, p < .040. 

Vastaajien perhetaustalla tai lasten lukumäärällä ei ollut yhteyttä 
heidän arviointiinsa koskien oppimista edistäviä tekijöitä. Myöskään 
opiskelijoiden kotipaikkakunnalla tai heidän yhteydenottopaikallaan 
ei ollut yhteyttä oppimista edistäviin tekijöihin. 

Seuraavaksi selvitettiin koulutustaustan yhteyttä opiskelijoiden arvi
ointiin oppimistaan edistävistä tekijöistä. Koko opiskelija-aineistolla teh
dyissä analyyseissä havaittiin, että korkeakoulututkinnon suorittaneet 
arvioivat yhteistoiminnallisuuden (ka = 2,23, kh = 1,00) edistäneen oppi
mistaan enemmän kuin opistotason (ka 1,91, kh = 0,93) ja ammattikor
keakoulututkinnon suorittaneet (ka = 1,57, kh = 0,64). Ero oli tilastolli
sesti merkitsevä. He olivat myös kokeneet opettajalta saatavan palaut
teen edistävän enemmän oppimistaan (ka = 3,07, kh = 1,10) kuin opisto
tason tutkinnon (ka = 2.53, kh = 1 ,20) suorittaneet opiskelijat (F(4,304) = 
4.11 ,  p<.003). Lukion (ka = 2.58, kh = 1 ,12) tai korkeakoulututkinnon 
suorittaneet (ka = 2,65, kh = 1,20) olivat arvioineet myös verkko-oppi
misy:npäristön yksilöllisyyden edistävän oppimistaan useammin kuin 
peruskoulutason (ka = 2.08, kh = 1.22) tai opistotason (ka = 2,22, kh = 
0,98) tutkinnon suorittaneet opiskelijat (F (4,310) = 2,56, p< .039). 

Eri koulutustaustan omaavien opiskelijoiden näkemysten erot oppi 
mistz.an edistävistä tekijöistä eivät kuitenkaan selity nimenomaan eri
laisella koulutustaustalla ja sitä kautta syntyneellä erilaisella kokemuk
sella verkko-oppimisympäristöistä, vaan selityksenä saattaa olla myös 
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HEVIn ja Apajan verkkokurssien erilaisuus. HEVIn verkkokurssit on 
tarkoitettu Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opiskelijoille ja ne 
vastaavat tasoltaan yliopiston tavallisia perusopintojen kursseja, jotka 
on toteutettu verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Apajan kurssit 
olivat tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille korkeakoulu
tutkinnon suorittaneille henkilöille. Jotta voitiin sulkea pois erilaisen 
verkko-oppimisympäristön (HEVI tai Apaja) vaikutus, niin eri koulu
tustaustan omaavien opiskelijoiden arviointeja oppimistaan edistävistä 
tekijöistä selvitettiin valiten analyysiin ainoastaan HEVIn opiskelijat. 
Näin eri koulutustason omaavien opiskelijoiden arviot oppimista edis
tävistä tekijöistä perustuvat samanlaisilla periaatteilla toteutettuihin 
kursseihin ja ovat paremmin verrattavissa keskenään. Kun vain HEVIn 
opiskelijat otettiin mukaan ja selvitettiin yksisuuntaisella varianssiana
lyysillä (ANOVA) koulutustaustaltaan erilaisten opiskelijoiden välisiä 
eroja oppimista edistävissä tekijöissä, niin näitä eroja ei enää ollut ha
vaittavissa. HEVIn opiskelijoista lukiotason koulutuksen (ka = 2,70, kh 
0,97) tai korkeakoulutuksen (ka =2,98, kh = 1.09) saaneet kokivat opet
tajalta saatavan palautteen ja tuen edistävän enemmän oppimistaan kuin 
peruskoulupohjaisen (ka = 2,29, kh = 0,70) tai opistontason tutkinnon 
suorittaneet (ka = 2,49, kh = 1,19). Tämä ero ei ollut kuitenkaan HEVIn 
opiskelijoiden aineistossa enää tilastollisesti merkitsevä, F(4,200) = 2,12, 
p<.080, kuten se oli koko opiskelija-aineiston analyysissä. Aikaisem
massa analyysissä havaitut erot korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
opiskelijoiden ja muiden koulutusryhmien välillä havaitut erot eivät 
siis ole aiheutuneet erilaisesta koulutustaustasta, vaan ilmeisesti erilai
silla periaatteilla toteutettu verkko-oppimisympäristö selittää syntyneet 
erot opiskelijoiden näkemyksissä koskien oppimista edistäviä tekijöitä. 

Nopeammilla verkkoyhteyksillä kuten ISDN tai kiinteä yhteys opis
kelleet olivat kokeneet verkkoympäristön yksilöllisyyden edistäneen 
enemmän oppimistaan kuin hitaammalla modeemiyhteydellä opiskel
leet. Ilmeisesti yhteyden nopeus on auttanut opiskelijoita hyödyntä
mään paremmin verkkokurssien hypertekstimäistä oppimateriaalia ja 
he ovat tästä syystä kokeneet kurssiympäristön itselleen miellyttäväm
pänä kuin modeemin välityksellä yhteyden ottaneet opiskelijat. Opis
kelijoiden käyttämillä selainohjelmilla ei ollut vaikutusta heidän koke
muksiin oppimistaan edistävistä tekijöistä verkkokurssilla. 
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6. 1 . 2  Opintonsa suorittaneiden ja keskeyttäneiden arviot 

oppimista ed istävistä tekijöistä 

Verkko-opiskelu oli tutkimuksen teon aikana vasta alkuvaiheissaan, 
mutta silti arveltiin, että mahdollisesti muutamat opiskelijat olivat jo 
ehtineet saada kokemusta verkkokurssilla opiskelusta. Verkko-opiske
lu vaatii opiskelijalta itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä tottumista 
tieto- ja viestintätekniikan monipuoliseen käyttöön omassa opiskelus
saan. Halusimme myös tutkia, millainen yhteys aikaisemmalla verkko
opiskelulla oli opiskelijoiden kokemuksiin oppimistaan edistävistä te
kijöistä. Opiskelijoista 21 (5,4 %) oli aikaisemmin opiskellut verkko
kurssilla. Yksisuuntaisella ANOVAlla selvitettiin miten aikaisemmin verk
kokurssilla opiskelleet erosivat arvioinnissaan vasta ensimmäistä kertaa 
verkkokurssilla opiskelleista. Oppimista edistävissä tekijöissä ei ollut 
havaittavissa tilastollisesti merkitseviä eroja aikaisemmin verkkokurs
seilla opiskelleiden ja vasta ensimmäistä kertaa verkkokurssilla opis
kelleiden välillä. 

Seuraavaksi katsoimme millaisia eroja oli havaittavissa opiskelijoi
den arvioissa oppimistaan edistävistä tekijöistä. Analyysiin ei otettu 
mukaan niitä opiskelijoita, jotka olivat ilmoittaneet, että he eivät olleet 
aloittaneet lainkaan kurssilla opiskelua. Opiskelijoiden kurssin suori
tusrr.enestyksen yhteyttä oppimista edistäviin tekijöihin selvitettiin yk
sisuuntaisella varianssianalyysillä (ANOVA). Seuraavassa taulukossa 8 
on esitetty kurssin suoritusmenestykseltään erilaisten opiskelijoiden 
kokemat erot oppimista edistävissä tekijöissä. 

Kurssinsa aikataulun mukaisesti suorittaneet opiskelijat olivat arvi
oineet oppimista edistävät tekijät keskimäärin myönteisemmin kuin 
kurssinsa joko lisäajalla suorittaneet tai opintonsa keskeyttäneet opis
kelijat. Kurssin suorittamisen kokonaan lopettaneet (ka = 2,92, kh = 

1,16) olivat kokeneet kurssilla opiskeltavien asioiden olevan vähem
män siirrettävissä tai sovellettavissa omaan työhönsä tai muuhun opis
keluun kuin kurssin aikataulun mukaisesti suorittaneet (ka = 3,94, kh = 

0,96) tai keskeyttäneet (ka = 3,77, kh = 1,01) opiskelijat. Ero on tilastol
lisesti merkitsevä, F(3,293) = 14.57, p <. 000. Tämä tulos on tulkittavis
sa siten, että opiskelijan kokiessa kurssin sisällön olevan soveltuma
tonta itselleen tai että hänen on vaikea hyödyntää ja siirtää oppimaansa 
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TAULUKKO 8 .  Opintonsa aikatau lun mukaisesti suorittaneiden sekä kes
keyttäneiden opiske l ijoiden arviot oppim ista edistävistä te
kijöistä. 

A B C 

ka ka ka 

(kh) (kh) (kh) 

N N N 

Fal Oppimisen transfer 3,94 3,75 3,77 

(0,96) ( 1 ,  1 1) ( 1,01) 

185 1 1  47 

Fa2 Yhteistoiminnallisuus 2,21 1,27 1,90 

(1 ,03) (0,55) (0,85) 

180 10  44 

Fa3 lntentionaalisuus ja 3,99 4, 1 7  3,73 

aktiivisuus (0,80) (0,68) (0,70) 

1 87 1 1  47 

Fa4 Opettajan palaute ja 3,14 2,05 2,55 

tuki ( I ,05) ( 1 ,12) ( 1 , 1 7) 

186 1 1  47 

Fa5 Konstruktiivisuus 2,07 2,00 2,03 

(0,55) (0,32) (0,61 )  

183 1 1  47 

Fa6 Yksilöllinen 2,55 2,14 2,50 

oppimisympäristö ( 1 , 13) (1 ,03) ( 1 ,  I 7) 

1 86 1 1  47 

Asteikko: 1 = ei kuvaa . . .  5 = kuvaa hyvin 
n.s. = p<.10, • = p< .05, •• = p<.01, ••• = p<.001 
A = Suorittanut kurssin aikataulussa 
B = Suorittanut kurssin lisäajalla 
C = Keskeyttänyt kurssin toistaiseksi 

D Kaikki 

ka ka 

(kh) (kh) 

N N 

2,92 3,72 

( l ,  16) ( 1 ,07) 

54 297 

1,80 2,05 

(0,7 1)  (0,96) 

54 288 

3,59 3,89 

(0,82) (0,80) 

56 301 

2,38 2,87 

(1 ,01 (1 , 12) 

(54 298 

1,93 2,03 

(0,57) (0,56) 

57 298 

2,54 2,53 

( 1 ,20) ( 1 , 14) 

55 299 

D = Keskeyttänyt kurssin lopullisesti, ei aio enää suorittaa kurssia 

F-aivo 

14,6 *** 

5,6 *** 

5,0 ** 

1 1 ,5 *** 

1 ,00 n,s, 

0,5 n,s, 
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omaan työhönsä tai muuhun opiskeluun, niin hän päätyy lopettamaan 
opiskelunsa kokonaan. Kurssin suorittamiseen lisäaikaa anoneet ja 
kurssin toistaiseksi keskeyttäneet opiskelijat kokivat kurssin sisällön 
olevan sovellettavissa omaan työhönsä tai muuhun opiskeluunsa, joten 
heidän kokemuksensa vastaa kurssin aikataulun mukaisesti suoritta
neiden opiskelijoiden kokemusta. 

Kurssinsa aikataulun mukaisesti suorittaneet olivat myös painotta
neet muita enemmän verkko-oppimisympäristön yhteistoiminnallisuutta 
(ka 2,21, kh = 1,03), intentionaalisuutta ja aktiivisuutta (ka = 3,99, kh = 
0,80) sekä opettajalta saatua palautetta ja tukea (ka = 3,14, kh = 1 ,05) 
omaa oppimistaan edistävinä tekijöinä. Sekä kurssinsa aikataulun mu
kaisesti suorittaneet että keskeyttäneet tai kurssin suorittamisen lopet
taneet opiskelijat olivat kokeneet konstruktiivisuuden ja verkkoympä
ristön yksilöllisyyden edistäneen vain jossain määrin oppimistaan eikä 
eri ryhmien välillä ollut eroja näissä kokemuksissa. 

6. 1 . 3 Opettajien ja opiskelijoiden väliset erot oppimista 
edistävistä tekijöistä 

Opettajat ja opiskelijat olivat arvioineet verkko-opiskelun sisältävän 
useita oppimista edistäviä tekijöitä. Parhaimmiksi tekijöiksi arvioitiin 
opiskelijoiden oma intentionaalisuus ja aktiivisuus opintojensa suun
nittelussa ja toteutuksessa (ka = 3,83, kh = 0,82). Konstruktiivinen opis
kelu ja oppiminen (ka = 3,40, kh = 0,92) ja opiskeltavien asioiden 
siirrettävyys ja hyödynnettävyys eli opitun transfer (ka = 3,25, kh = 
0,99) arvioitiin myös kuvaavan melko hyvin oppimista edistäviä teki
jöitä. Opettajan antaman palautteen ja tuen merkitys jäi edellä mainit
tuja vähäisemmäksi. Tutkimuksen kohteina olevilla verkkokursseilla 
pääpaino on ollut opiskelijan omatoimisessa ja itsenäisessä opiskelus
sa, joten opettajan palautteen merkityksen vähäisyys saattanee selittyä 
myös tästä syystä. 

Opettajien ja opiskelijoiden näkemykset hyvän oppimisen kriteeri
en toteutumisesta verkkokursseilla erosivat toisistaan. Taulukossa 9 on 
esitetty opettajien ja opiskelijoiden väliset erot oppimista edistäviä te
kijöitä koskevissa arvioinneissa. 
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TAULUKKO 9 .  Opettajien ja opiske l ijoiden (HEVI ja Apaja) väliset erot op
pimista edistäviä tekijöitä koskevissa arvioinneissa. 

Opettajat HEVIn Apajan Kaikki 
opiskelijat opiskelijat 

ka ka ka ka F 
(kh) (kh) (kh) (kh) 
N N N N 

Fal Oppimisen transfer 4,03 3,20 3 , 18  3,25 6,49** 

(0,48) (0,95) ( 1 ,09) (0,99) 

19 209 104 334 

Fa2 Yhteistoimin- 2,79 1,76 2,57 2,08 34,94 *** 

nallisuus (0,79) (0,80) ( 1,02) (0,96) 

18  199 104 323 

Fa3 Intentionaalisuus ja 3,28 4,00 3,70 3,83 8,87 *** 

aktiivisuus (0,91) (0,74) (0,88) (0,82) 

20 2 13  107 342 

Fa4 Opettajan palaute ja 3,75 2,69 3,18 2,91 13,94 *** 

tuki (0,84) (1 ,09) (1,09) ( 1 , 1 1 )  

2 1  208 106 337 

Fa5 Konstruktiivisuus 3,84 3,39 3,36 3,40 2,35 n,s, 

(0,66) (0,89) ( 1 ,00) (0,92) 

19  213 104 338 

Fa6 Yksilöllinen 2,57 2,32 2,89 2,51 9,18 *** 

oppimisympäristö ( 1 , 1 1 )  (1 ,06) (1 ,22) ( 1 , 13) 

23 2 15  105 345 

Asteikko: 1 = ei kuvaa . . . 5 = kuvaa hyvin 
n,s, = p<,10, • = p< ,05, •• = p<,01 ,  ••• = p<,001 

Opettajat olivat yleisesti ottaen arvioineet opiskelijoiden kokevan 
oppimisen myönteisemmin verkkokurssilla. Tämä tulos on samansuun
tainen muiden tutkimusten kanssa (Niemi & Tirri 1997), joissa on to
dettu, että opettajat yleensä arvioivat opiskelijoiden kokevan opetuk
sen ja oppimisympäristön positiivisemmin kuin opiskelijat itse arvioivat. 
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Opettajien arvioissa painottuivat opitun siirrettävyys, opettajan pa
lautteen ja tuen merkitys ja opiskelussa toteutuva konstruktiivisuus 
oppimista ja opiskelua edistävinä tekijöinä. Opiskelijoiden käsitysten 
mukaan oppijan oma intentionaalisuus ja aktiivisuus opintojensa suun
nittelussa ja toteutuksessa oli parhaiten kuvannut oppimista edistävää 
tekijää verkko-opiskelussa. Sekä opettajat että Apajan opiskelijat esitti
vät yhteistoiminnallisuuden edistävän verkkokurssilla oppimista ja opis
kelua useammin kuin HEVIn opiskelijat. Ero oli tilastollisesti merkitse
vä, F(2,318) = 34,94, p<.000. Tämä havaittu ero saattaa selittyä HEVIn 
ja Apajan verkko-oppimisympäristöjen erilaisista ratkaisuista. Opettaji
en mielestä intentionaalisuus ja aktiivisuus (ka = 3,28, kh = 0,91) oppi
misessa ei kuvannut samassa määrin verkkokurssilla tapahtuvaa oppi
mista kuin se HEVIn (ka = 3,96 , kh = 0,74) tai Apajan (ka = 3,70, kh = 
0,88) opiskelijoiden mielestä kuvasi, F(2,337) = 8,87, p<.000. Ero on 
tilastollisesti merkitsevä ja mielenkiintoinen. Tulos selittynee opettajien 
ja opiskelijoiden näkökulmien erilaisuudella; opettajat todennäköisesti 
arvioivat oppimista opiskelijoiden oppimistuloksien perusteella ja opis
kelijat arvioivat missä määrin he ovat saavuttaneet omat oppimistavoit
teensa. Opettajat (ka = 3,75, kh = 0,84) korostivat myös opettajan anta
maa palautetta ja tukea verkko-opiskelua edistävänä tekijänä enem
män kuin opiskelijat (ka vaihdellen välillä 2,69 - 3,18). Erityisesti HE
VIn opiskelijat (ka = 2,69, kh = 1,09) arvioivat opettajan antaman 
palautteen ja tuen kuvaavan heikoimmin omaa opiskeluaan ja oppi
mistaan verkkokurssilla, F(2,332) = 13,94, p<.000. HEVIn opiskelijoi
den arvio selittynee heidän erilaisella koulutustaustallaan, sillä korkea
koulututkinnon suorittaneet opiskelijat olivat arvioineet opettajalta saa
dun palautteen edistäneen oppimistaan useammin kuin muun koulu
tuksen omaavat opiskelijat (ks. luku 6.1.2). Verrattuina HEVIn 
opiskelijoihin (ka = 2,32, kh = 1,06) sekä verkkokurssien opettajat (ka 
= 2,57, kh = 1,11) että Apajan opiskelijat (ka = 2,89, kh = 1,22) arvioi
vat, että oppimisympäristö huomioi paremmin opiskelijoiden yksilölli
sen erilaisuuden. Ero oli tilastollisesti merkitsevä, F(2,340) = 9,18, p<.000 
(katso taulukko 9). 
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6.2 Opettaj ien ja opiskel ijoiden arviot oppimista 
estävistä tekijöistä 

Yhdeksän faktorin ratkaisu kuvasi parhaiten oppimista estäviä tekijöi
tä. Faktoriratkaisu selitti 56 % muuttujien kokonaisvaihtelusta. Liittees
sä 3 on kuvattu oppimista estävien tekijöiden yhdeksän faktorin ratkaisu. 

Faktoreita kuvaamaan muodostettiin summa�uuttujat Fbl "Eristy
neisyys ja yksinäisyys" (alfa = .91), Fb2 "Vaikeudet verkkoyhteyksissä" 
(alfa = .86), Fb3 "Ajanhallinnan vaikeudet" (alfa = .84), Fb4 "Verkkoyh
teyksien kalleus" (alfa = .83). Fb5 "Tietotekniikan ongelmat" (alfa = 
.77), Fb6 "Verkkokeskustelun outous" (alfa = .74), Fb7 "Henkilökohtai
sen palautteen ja ohjauksen puute" (alfa = .71), Fb8 "Verkko-oppimis
ympäristön hahmottamisen vaikeus" (alfa = .80) ja Fb9 "Opintosisältö
jen liian vaativa taso" (alfa = .82). 

TAULUKKO 1 0. Oppimista estäviä tekijöitä kuvaavien faktorien korrelaatiot. 
(max. n =  347) 

Faktorit Fbl Fb2 Fb3 Fb4 Fb5 Fb6 Fb7 Fb8 Fb9 

Fb I Eristyneisyys 1.00 
ja yksinäisyys 
Fb2 Vaikeudet .26*** 1.00 
verkkoyhteyksissä 
Fb3 Ajanhallinnan .33*** . 1 5** 1.00 
vaikeudet 
Fb4 Verkko- . 1 8*** .23*** .21 *** 1.00 
yhteyksien kalleus 
Fb5 Tietotekniikan .27*** .62*** . 1 8*** .26*** 1 .00 
ongelmat 
Fb6 Verkko- .59*** .22*** .36*** . 19*** .3 1 ** 1 .00 
keskustelun outous 
Fb7 Henkilökoht. .51*** .24*** .38*** .14* .27** .39*** 1.00 
ohjauksen puute 
Fb8 Verkko-oppi- .38*** .42*** .37*** .22*** .50** .37*** .44*** 1.00 
misymp. hahmot!. 
vaikeus 
Fb9 Opintojen .42*** .20*** .51*** .22*** .29** .43*** .50*** .51 *** 1.00 
liian vaativa taso 

• = p< .05, •• = p<.01, ••• = p<.001 
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Oppimista estäviä tekijöitä kuvaavien summamuuttujien välillä on 
korrelaatioita, joiden perusteella on pääteltävissä, että nämä summa
muuttujat eivät kuvaa täysin toisistaan erillisiä käsitteitä. Korrelaatioita 
tutkittaessa on havaittavissa että esimerkiksi yksinäisyyden ja eristynei
syyc.en kokemukset ovat yhdistyneet voimakkaasti myös verkkokes
kustelun kokemiseen oudoksi (r = .59) ja henkilö-kohtaisen palautteen 
ja ohjaukseen puutteen (r = .51) kokemiseen oppimisensa esteeksi. 
Mahdollisesti taustalta on löydettävissä opiskelijoiden yleinen tottumat
tomuus tekstimuotoiseen viestintään ja yksin opiskeluun. Opiskelijoi
den kokemat vaikeudet verkkoyhteyksissä korreloivat heidän tietotek
nisten ongelmiensa kanssa (r = .62). Tämä osoittaa, että yleensä tieto
tekniikan kanssa ongelmia kokeneet opiskelijat olivat myös kokeneet 
verkkoyhteyksissä vaikeuksia. Tähän mahdollisesti saattaa olla syynä 
joko heidän vähäisempi tietotekniikan käyttötaitonsa tai tämä yhdisty
neenä heikompitasoisiin tietokoneisiin ja hitaampiin verkkoyhteyksiin 
esimerkiksi modeemin välityksellä. Tietotekniikassa koetut ongelmat 
korreloivat myös vahvasti (r = .50) verkko-oppimisympäristön hahmot
tamisen vaikeuden kanssa, mikä tukee edellä esitettyä ajatusta heikko
jen tietoteknisten valmiuksien ja verkkoympäristössä liikkumiseen tot
tumattomuuden välistä yhteyttä. Opintojen ajanhallinnan vaikeudet 
korreloivat vahvasti (r = .51) opintojen liian vaativan tason kanssa. 
Opintojen liian vaativaksi kokeminen oli myös yhteydessä verkko-op
pimisympäristön hahmottamisen vaikeuksiin (r = .51). 

Faktori 1: Eristyneisyys ja yksinäisyys 

Ensimmäiselle oppimisen esteitä kuvaavalle faktorille latautuivat vah
vimmin muuttujat B37 "Opiskelijoita häiritsi verkkokurssilla se, etteivät 
he tutustuneet opiskelijatovereihinsa" (.86), B38 "Opiskelijat tunsivat 
olevansa liian etäällä muista opiskelijoista" (.84) ja B28 "Opiskelijoista 
tuntui hankalalle, kun he eivät nähneet toisten ilmeitä" (.80). Väittämi
en sisällöt kuvasivat opiskelijan kokemaa yksinäisyyttä ja etäisyyttä 
muista opiskelijoista, joten faktorin tulkittiin kuvaavan erillisyyden ja 
yksinäisyyden tunteen aiheuttamaa estettä verkko-opiskelussa ja fakto
ri nimettiin "eristyneisyydeksi ja yksinäisyydeksi". Faktori selitti 13,0 % 
muuttujien yhteisvaihtelusta ja 23,3 % faktorien selittämästä vaihtelus 
ta. Verkko-opiskelu on luonteeltaan itsenäistä ja omatoimista opiske-
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lua, jossa opiskelija pääsääntöisesti opiskelee yksin oman tietokoneen
sa ja verkkoyhteyksien avulla. Tällaisessa opiskelussa muut opiskelijat 
kohdataan verkko-oppimisympäristössä, mutta yleensä eriaikaisesti ja 
vain tekstiviestien välityksellä. Opiskelija ei saa tukea samalla tavalla 
muilta opiskelijoilta kuin lähiopetuksessa. Niinpä verkkokurssilla saat
tavat eristyneisyyden ja yksinäisyyden tunteet nousta vahvoiksi es
teiksi oppimiselle. Opiskelijat esittivät, että hyvällä verkkokurssilla 
opiskelija ei tunne itseään yksinäiseksi. Verkkokurssin keskeyttämi
seen johtaneista syistä yhtenä syynä esitettiin nimenomaan yksinäi
syyden tunne opiskellessa. Opiskelijoiden vastauksissa hyvää verk
kokurssia kuvattiin seuraavasti: 

"Verkkokurssi ei ole kiinni paikkakunnasta, silti opiskelija ei saa 
tuntea olevansa 'yksin autiolla saarella ', muuten ei ole mitään 
eroa itseopiskelun kanssa. "  (53-vuotias naisopiskelija, HEVI) 

Verkkokurssilla koettu yksinäisyys osoittautui jopa niin raskaaksi, 
että opiskelija keskeytti kurssin. Apajan naisopiskelija kuvasi keskeyt
tämisen syytään seuraavasti: 

"Keskeytin kurssin, koska tuntui yksinäiseltä ja turhauduin täy
sin. Haluan reaaliaikaista kommentointia opiskellessani. " (34-

vuotias naisopiskelija, Apaja) 

Faktori 2: Vaikeudet verkkoyhteyksissä 

Toinen faktori nimettiin verkkoyhteyksissä olevien vaikeuksien aiheut
tamaksi esteeksi. Faktorin kärkimuuttujat olivat B07 "Verkkokurssin si
vut eivät latautuneet lainkaan" (.79), B05 "Opiskelijoilla oli vaikeuksia 
päästä kurssin sivustoille" (.63) ja B08 Yhteys verkkokurssille katkesi 
usein yllättäen" (.60). Faktori selitti 8,8 % muuttujien yhteisvaihtelusta 
ja 15,7 % faktorien selittämästä vaihtelusta. Verkkokursseilla opiskelta
essa yhteyksien toimivuus on tärkeätä, sillä katkeilevat ja huonot yhte
ydet ärsyttävät, vievät opiskeluun varattua aikaa ja pahimmillaan kes
keyttävät oppimisprosessin. Varsinkin modeemin välityksellä yhteyksi
en hitaus saattaa tuottaa ongelmia. Opiskelija joutuu odottamaan pit
kään jonkin tiedoston latautumista vain todetakseen, että juuri tämä 
tiedosto ei sisältänyt hänen haluamaansa tietoa tai hän joutuu odottele
maan pitkään päästäkseen seuraavalle sivulle jatkamaan opiskeluaan. 

83 



HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ETSIMÄSSÄ 

Opiskelijat kommentoivat verkkoyhteyksissä kokemiaan vaikeuksia 
seuraavasti: 

"Explores ja kurssin verkkosivut takkuilevat liian usein ja yhteys 
katkeilee. " (57-vuotias naisopiskelija, HEVI) 
"Modeemiyhteydellä keskustelujen lukeminen on tuskallisen hi
dasta. "  (30-vuotias naisopiskelija, Apaja) 

Faktori 3: Ajanhallinnan vaikeudet 

Kolmannelle faktorille latautuivat vahvimmin muuttujat B43 "Opiskelijoi
den oli vaikeata löytää itselleen aikaa opiskella" (.78), B25 "Opiskelijat 
eivät pysyneet suunnittelemassaan aikataulussa" (.77) ja B21 "Opiskelijoil
la oli vaikeuksia opintojensa liittämisessä muuhun elämäntilanteeseensa" 
(.68). Kolmas faktori kuvasi opiskelijoiden kokemia vaikeuksia yhdistää 
verkko-opiskelu omaan elämäntilanteeseensa joustavasti ja löytää itsel
leen aikaa opiskeluun. Faktori nimettiin ajanhallinnan vaikeuksiksi. Pintrich'n 
ja McKeachien (2000) esittämässä motivaatiomallissa ajanhallinnan taidot 
ovat oppijan oman toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavia 
resurssitaitoja. Verkkokursseilla opiskelu edellyttää opiskelijalta taitoja suun
nitella oma ajankäyttönsä ja arvioida oppimiseensa tarvitsemansa aika. 
Verkko-opiskelussa opiskelijan tulee pystyä suunnittelemaan ja hallinnoi
maan ajankäyttöään kahdella tasolla: hänen on osattava varata riittävästi 
aikaa opiskelulleen muusta ajankäytöstään ja toisaalta hänen tulee pystyä 
käyttämään opiskeluun varaamansa aika tehokkaasti. Verkkoympäristössä 
opiskeltaessa on hyvin tavallista, että opiskelija kadottaa ajantajun ja hän 
saattaa uppoutua jonkin tehtävän tekemiseen siinä määrin, että ei huomaa 
omaa väsymystään ja uupumustaan, vaan jatkaa tehtävän laatimista ja verk
kokurssien sivujen selaamista useita tunteja peräkkäin (Burge 1994). Fak
tori selitti 6,4 % muuttujien yhteisvaihtelusta ja sen suhteellinen osuus 
faktorien selittämästä vaihtelusta oli 11,5 %. Opiskelijoiden ajanhallinnan 
vaikeudet johtivat usein myös keskeyttämiseen, kuten seuraavien esimerk
kien avoimista vastauksista ilmenee: 
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Faktori 4: Verkkoyhteyksien kalleus 

Neljännelle faktorille saivat voimakkaita latauksia muuttujat, jotka ku
vasivat verkkokurssin oheislaitteiden ja materiaalien kalleutta ja yleen
sä verkkokurssien kalleutta. Faktorin kärkimuuttujia olivat B23 "Verk
koyhteyksien maksut olivat opiskelijoiden mielestä kalliita" (.85) ja B24 
"Verkkoyhteyden aika jäi kalleuden takia liian lyhyeksi" (.71). Nämä 
muuttujat kuvasivat verkkoyhteyden kalleutta ajallisesti. Kolmantena 
kärkimuuttujana faktorille latautui B03 "Verkkokurssiin liittyvät oheis
laitteet ja materiaalit olivat opiskelijoiden mielestä kalliita" (.71) ja tämä 
muuttuja kuvasi muun verkkoyhteyksiin liittyvän tekniikan ja materiaa
lien kalleutta. Faktori nimettiin verkkoyhteyksien kalleudeksi. Vaikka 
verkko-opiskelu vapauttaa opiskelijan matkustamasta opiskelu paikkaan 
ja takaisin säästäen opiskeluun liittyviä kustannuksia, niin opiskeluun 
tarvittavat verkkoyhteydet, oheislaitteet ja materiaalit sekä kurssimak
sut saattavat muodostua opiskelijoille esteeksi. Faktori selitti 5,7 % 
muuttujien yhteisvaihtelusta ja 10,2 % faktorien selittämästä vaihtelus
ta. Opiskelijat kuvasivat verkkokurssin tai verkkoyhteyksien kalleutta 
syynä opintojensa keskeytymiselle seuraavasti: 

"Rahapula. Minulla ei ollut varaa lunastaa kurssipakettia postis
ta. Teistä tämä voi tuntua kummalliselta ja uskomattomalta (tai 
ehkä ei), mutta 3-lapsisessa perheessä talouden tasapaino on jos
kus pienistä asioista kiinni. " (37-vuotias naisopiskelija, HEVI) 
''Ajanpuute, ajankäytön organisoinnin ongelmat sekä interne
tin kotiin saatuani internetin kalleus. "  (31-vuotias naisopiskeli
ja, Apaja) 

Faktori 5: Tietotekniikan ongelmat 

Viidennelle faktorille saivat voimakkaita latauksia opiskelijoiden tieto
tekniikkaan tai tietokoneen ohjelmiin liittyviä vaikeuksia kuvaavat 
muuttujat. Kärkimuuttujia olivat Bl0 "Opiskelijat eivät saaneet tallen
netuksi tarvitsemaansa sivua" (.70), Bll  "Opiskelijat eivät saaneet tu
lostettua materiaalia nettisivuilta" C.52) ja B09 "Opiskelijoilla oli vaike
uksia löytää etsimäänsä sivua" (.49). Faktorin tulkittiin kuvaavan tieto
tekniikan ja ohjelmien käyttöön liittyviä vaikeuksia ja se nimettiin tieto
tekniikan ongelmiksi. Faktori selitti 5,0 % muuttujien yhteisvaihtelusta 
ja 9,0 % faktorien selittämästä vaihtelusta. Verkko-opiskelussa tietoko-
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neer:käyttötaito on merkittävä tekijä, mutta toisaalta ongelmia saattavat 
aiheuttaa verkkoympäristön ja oman tietokoneen ohjelmistojen yhteen
sopimattomuus. Hyvä tietotekninen osaaminen kuitenkin auttaa selvit
tämään verkkoympäristön tai oman tietokoneen käytössä kohdattuja 
ongelmia, koska opiskelija osaa määritellä mikä mahdollisesti voi olla 
syynä. Hän pystyy helpommin hakemaan apua oikealta suunnalta ja 
kuvaamaan millaisia vaikeuksia on kohdannut. Heikko tietotekninen 
osaaminen johtaa helposti opiskelijan arvioimaan syyn olevan omissa 
taidoissaan myös silloinkin kun ongelma olisi asiantuntijan avulla rat
kaistavissa. Tietotekniset ongelmat johtivat muutamilla opiskelijoilla 
opiskelun keskeyttämiseen, kuten seuraavasta naisopiskelijan kuvauk
sesta ilmenee: 

"Yritin suorittaa kurssin, mutta joku yhteysongelma, jota en hal
linnut, esti oppimispäiväkirjojen ym. materiaalin siirtämisen opet
tajalle. Luovuin tosi pettyneenä kurssin suorittamisesta. Ilmeises
ti ongelmana olivat koneeni ohjelmat tai asetukset. " ( 40-vuotias 
naisopiskelija, HEVI) 

Faktori 6: Verkkokeskustelun outous 
Kuudennelle faktorille latautuivat vahvimmin muuttujat B32 "Opiskeli
joiden oli vaikeata ilmaista itseään tuntemattomille" (.76), B33 "Opis
kelijoiden oli vaikeata ilmaista itseään kirjoittamalla" (.64) ja B36 "Opis
kelijat kokivat vaikeana yhteiseen verkkokeskusteluun osallistumisen" 
(.45). Nämä muuttujat kuvaavat opiskelijoiden vaikeuksia ilmaista itse
ään tuntemattomille tai kirjoittamalla sekä yleensä vaikeuksia osallistua 
verkkokeskusteluun. Kuudes faktori tulkittiin verkkokeskustelun ou
toudeksi ja vieraudeksi. Faktori selitti 4,5 % muuttujien yhteisvaihtelus
ta ja sen suhteellinen selitysosuus oli 8, 1 %. Verkko-opiskellussa opis
kelijat joutuvat keskustelemaan useimmiten kirjoitettujen viestien väli
tyksellä näkemättä tai tuntematta muita verkkokurssille osallistujia. 
Tällainen viestintämuoto vaatii myös harjaantumista lukemaan nopeas
ti oleellinen tieto viestistä sekä valmiuksia päättää nopeasti miten toi
mia viestin suhteen. Opiskelijoiden välillä on olemassa eroja miten spon
taanisti he vastaavat toisten viesteihin tai kirjoittavat omia uusia vieste
jään. Verkkoviestintä edellyttää opiskelijalta uskallusta ja taitoa kirjoit
taa viestejään nopeasti, mutta joillekin opiskelijoille viestien 
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kirjoittaminen vaatii pitkäaikaista hiomista ja viimeistelyä ennen kuin 
he lähettävät viestinsä muiden luettavaksi ja kommentoitavaksi. Verk
ko-opiskelun esteitä kuvatessaan opiskelijat kommentoivat verkkokes
kustelun vaikeuksia seuraavasti: 

"Koin vaikeaksi verkko-opiskelussa sen, että en rohjennut tutus
tua muihin saman aiheen opiskelijoihin. " ( 40-vuotias naisopis
kelija, HEVI) 
"Koin verkkokeskustelun hidastempoisena ja jäykkänä. Minun 
oli vaikeata päättää omasta tyylilajista verkkoon viestittäessä; vai
keata ottaa asia vakavasti. " (32-vuotias naisopiskelija, HEVI) 

Faktori 7: Henkilökohtaisen palautteen ja ohjauksen puute 

Seitsemännelle faktorin kärkimuuttujia olivat B30 ""Opiskelijat eivät saa
neet henkilökohtaista palautetta oppimisestaan" C.59), B26 "Opiskelijat 
eivät saaneet riittävästi ohjausta opintojensa suunnitteluun" C.56) ja B40 
"Opiskelijoiden oli vaikeata ottaa yhteyttä opettajaan" (.46). Viimeksi 
mainittu muuttuja sai myös merkittävän sivulatauksen (.39) ensimmäisel
le faktorille, joka kuvasi eristyneisyyden ja yksinäisyyden tunnetta oppi
misen esteenä. Seitsemäs faktori oli tulkittavissa henkilökohtaisen pa
lautteen ja ohjaukseen puutteeksi. Faktori selitti 4,2 % muuttujien yhteis
vaihtelusta ja 7,5 % faktorien selittämästä vaihtelusta. Henkilökohtaisen 
ja yksilöllisen palautteen vähäisyys tai puuttuminen saattaa estää verk
ko-opiskelussa oppimista, koska opiskelija pääsääntöisesti opiskelee 
verkkokurssilla itsenäisesti ja omatoimisesti vailla vertaisryhmän tukea. 
Opiskelijan tulee myös osata tulkita opettajaltaan saamaansa kirjallista 
palautetta ja arvioida sen avulla omaa oppimistaan. Opiskelijan odotuk
set palautteen laadusta, määrästä tai palautteen saamisen nopeudesta 
saattavat jäädä toteutumatta, jolloin' hän kokee jääneensä vaille riittävää 
ohjausta ja neuvontaa. Opettajan palautteen viivästyminen tai jopa tule
matta jääminen aiheutti opiskelijoille ahdistusta ja opiskelijat kuvasivat 
sen olleen yhtenä syynä omalle keskeyttämiselleen: 

"Keskeytin opiskelun, koska minua häiritsi kurssin epämääräi
syys, esim. ei ollut säännöllistä palautetta. Myöskin opettaja "hä
visi" verkosta eli ei tullut tunnetta, että hän edes seuraisi tehtävi
en tekoa. Kirjoitustehtävien aiheet Ja tehtävien sisältö olivat hiu
kan outoja paikoitellen. "  (34-vuotias naisopiskelija, Apaja) 
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"Minua masensi verkko-opiskelussa opettajan kiireisyys tai vä
linpitämättömyys. Opettajat ovat ilmeisesti kuormitettuja vaikka 
hyvää tarkoittavia. "  ( 40-vuotias naisopiskelija, HEVI) 

Faktori 8: Verkko-oppimisympäristön hahmottamisen vaikeus 

Kahdeksannelle faktorille saivat korkeita latauksia muuttujat, jotka ku
vasivat verkko-oppimisympäristön hahmottamisen vaikeuksia. Näitä 
olivat B20 "Opiskelijat eivät pystyneet hahmottamaan verkkokurssin 
linkkipolkuja" (.68), B15 "Verkko-oppimisympäristö oli vaikeasti hah
motettavissa" (.62) ja B22 "Opiskelijat eivät pystyneet käyttämään opis
kelussaan hyväkseen verkkokurssin linkkejä" (.44). Faktori nimettiin 
verkko-oppimisympäristön hahmottamisen vaikeudeksi. Faktori selitti 
4,1 <Jt:> muuttujien yhteisvaihtelusta ja sen suhteellinen selitysosuus oli 
7,4 %. Verkko-oppimisympäristö muodostuu hypertekstistä, jossa sivu
jen väliset linkit yhdistävät opiskeltavia asioita tai sivuilla olevat linkit 
auttavat löytämään verkkokurssin ulkopuolisesta intemet-verkosta opis
keltavaan asiaan liittyviä lisätietoja. WWW-sivuilla liikkuminen edellyt
tää opiskelijalta taitoja hahmottaa liikkeitään verkkoympäristössä ja 
käyttää joustavasti selainohjelmien toimintoja apunaan. Hyvän verkko
kurssin ominaisuuksina mainittiin yleisesti rakenteellinen selkeys ja link
kien helppo hahmotettavuus, kuten seuraavissa lainauksissa opiskeli
joiden avoimista vastauksista on nähtävissä: 

"Hyvä verkkokurssi on rakenteeltaan helposti hahmotettavissa, 
mieluummin tiedostopuurakenteinen. Oppijaksot jaettu lukuihin, 
jotka eivät yhtä ruudullista pitempiä. Ei tehtäviä oppijakson si
sällä vaan oppijakson itsenäisenä osana. " 45-vuotias miesopis
kelija, HEVI) 
"Hyvällä verkkokurssilla on selkeä oppimateriaali ja verkkokurs
sin linkkipolut ovat helppokäyttöisiä . .  " (35-vuotias naisopiskeli
ja, HEVI) 

Faktori 9: Opintosisältöjen liian vaativa taso 

Yhdeksännen faktorin kärkimuuttujia olivat B18 "Opinnot olivat sisäl
löltään liian vaativia" (.71), B19 "Tiedon suuri määrä häiritsi opiskeli
joita verkko-opiskelussa" (.65) ja B17 "Opiskelijat kokivat, että heillä 
oli liian suuri vastuu omasta oppimisestaan" C.50). Muuttujat kuvaavat 
opintojen sisältöjen liiallista vaativuutta tai tiedon suuren määrän häi-
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ritsevyyttä verkko-opiskelussa. Verkko-opiskelussa opiskelijan on ky
ettävä nopeasti kartoittamaan olennainen tieto ja hänen tulee kyetä 
arvioimaan millaisiin opiskeltaviin asioihin hänen kannattaa keskittyä 
ja mitkä ovat vähemmän tärkeitä. Aikaisemman opiskelukokemuksen 
puute saattaa aiheuttaa virhearviointeja ja opiskelija pyrkii opiskele
maan kaiken annetun materiaalin tunnollisesti jäsentämättä sitä ennak
koon tai etsimättä ensin avainkäsitteitä. Tällainen opiskelustrategia johtaa 
helposti ylikuormittumiseen ja opiskelija kokee, että hänen tulee oppia 
liian paljon uusia asioita yhdellä kertaa. Avoimen yliopiston opiskelija 
on saattanut aloittaa opintonsa verkkokurssilla, koska sille ilmoittautu
minen on ollut helppoa. Hän ei ole kuitenkaan hankkinut itselleen 
kurssin vaatimia aikaisempia opintoja, jolloin hän aloittaa kurssin liian 
vähäisillä pohjatiedoilla ja kurssi on näin ollen hänelle myös liian vaa
tiva tasoltaan. Faktori nimettiin opintojen liian vaativaksi tasoksi. Fak
tori selitti 4,1 % muuttujien yhteisvaihtelusta ja 7,3 % faktorien selittä
mästä vaihtelusta. Erityisesti HEVIn opiskelijat kuvasivat vaikeuksiaan 
opiskeltavan kirjallisuuden osalta seuraavasti: 

"Opiskeluani vaikeutti se, että kurssiin sisältyvien kirjojen teksti 
oli vaikeaa, vierasperäisiä sanoja ja vieraita käsitteitä. " (50-vuo
tias naisopiskelija, HEVI) 
"Keskeytin verkkokurssin opiskelun, koska tenttivaatimuksena 
ollut kirja oli liian vaikea ja työläs luettava (englanninkielinen). 
Kirjan lukeminen työn ohella osoittautui myös liian raskaaksi. 
Loppujen lopuksi hermostuin, kun en saanut palautetta esseestä 
ja tenttituloksista. "  ( 42-vuotias naisopiskelija, HEVI) 

6 . 2 .  l Opiskelijoiden käsityserot heidän oppimistaan 
estävistä tekijöistä 

Miesten ja naisten välillä ei ollut havaittavissa eroja heidän arvioinneis
saan oppimista estävistä tekijöistä analysoitaessa koko aineistoa eikä 
myöskään analysoitaessa ainoastaan HEVIn opiskelijoita. Opiskelijoiden 
iän yhteyksiä oppimista estäviin tekijöihin tarkasteltiin yksisuuntaisen 
varianssianalyysin (ANOVA) avulla. Opiskelijat jaettiin viiteen eri ikäryh
mään kuten oppimista edistävien tekijöiden kohdalla (ks. luku 6.1.1). 
Ikä ei selittänyt opiskelijoiden kokemuksia oppimista estävistä tekijöistä. 
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Kotoa käsin verkkokurssille yhteyden ottaneet opiskelijat (ka = 2,03, 
kh = 1 ,12) olivat arvioineet verkkoyhteyksien kalleuden olevan estee
nä oppimiselleen verkkokurssilla, useammin kuin oppilaitoksesta (ka 
= 1 ,45, kh = 0,69) tai työpaikaltaan (ka = 1 ,58, kh = 0,72) yhteyden 
ottaneet opiskelijat. Ero oli tilastollisesti merkitsevä, F(5,322) = 3,55, 
p<.004. Opiskelija joutuu kotoa verkkoyhteyttä ottaessaan miettimään 
myös yhteysaikaa ja sen tuottamia kustannuksia. Kotoa käsin opiskelu 
on ajallisesti joustavaa, mutta jos opiskelija joutuu verkkokurssilla opis
kellessaan usein katkaisemaan verkkoyhteyden vain siksi, että hän kokee 
verkkoyhteyden kustannukset liian kalliina, niin tämä vähentää opis
kelun joustavuutta ja estää tehokasta opiskelua. 

Koulutustaustaltaan erilaiset opiskelijat olivat painottaneet eri asioi
ta oppimistaan estävissä tekijöissä. Koulutustaustan yhteyttä oppimista 
estäviin tekijöihin tarkasteltiin valitsemalla analyysiin vain HEVIn opis
kelijat, jotta verkkokurssien erilaisen toteutuksen vaikutus voitiin sul
kea pois. HEVIn opiskelijoista peruskoulupohjaisen tutkinnon suoritta
neet (ka = 2,09, kh = 1,17) ja ammattikorkeakoulututkinnon suoritta
neet (ka 1 ,92, kh 0,88) arvioivat vaikeuksien verkkoyhteyksissä estä
neen oppimistaan useammin kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet 
(ka = 1 ,49, kh = 0,71), opistotason (ka = 1,69, kh = 0,86) ja lukion tai 
ylioppilastutkinnon suorittaneet (ka 1 ,52, kh = 0,61) opiskelijat, F(4,209) 
= 2,40, p<.051. Peruskoulu- (ka = 2,58, kh = 0,95) ja opistotasoisen 
tutkinnon (ka = 2,56, kh = 1,15) suorittaneet olivat kokeneet henkilö
kohtaisen ohjauksen ja palautteen puutteen estäneen oppimistaan verk
kokurssilla useammin kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet opiske
lijat (ka = 2,0, kh = 0,97), F(4, 206) = 2,98, p <.020. Opistotason koulu
tuksen saaneet (ka = 2,03, kh = 0,97) olivat muita enemmän kommen
toineet opintojen sisältöjen tason olleen liian vaativa ja tämän estäneen 
heid�n oppimistaan, F(4, 213) = 2,12, p<.080. Tämä ero ei ollut tosin 
ollut tilastollisesti merkitsevä, mutta oli samansuuntainen edellisten 
havaintojen kanssa, joissa todettiin opistotason koulutuksen omaavien 
opiskelijoiden kokeneen muita enemmän vaikeuksia henkilökohtaisen 
palai.:.tteen ja ohjauksen puutteen vuoksi. Tämän perusteella näyttää 
siltä, että nimenomaan opistotason koulutuksen omaavien joukossa on 
sellaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat muita opiskelijoita enemmän 
ohjai.:.sta opiskelussaan. 
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Verkkokurssille yhteyden modeemin välityksellä ottaneet olivat ar
vioineet muita useammin yhteyden kalleuden estävän heidän oppimis
taan. Modeemilla yhteys verkkokurssille on hitaampaa ja modeemiyh
teydestä maksetaan yleensä käytetyn ajan mukaisesti. ISDN-yhteyden 
välityksellä opiskeleva maksaa yhteydestään perusmaksun ja opiskelija 
voi samalla maksulla olla yhteydessä verkkokurssille vapaammin. Kiin
teä yhteys puolestaan otetaan yleensä työpaikalta, joten opiskelijalle 
itselleen ei koidu tästä kustannuksia. Modeemiyhteydellä opiskelles
saan opiskelija saattaa joutua keskeyttämään opiskelutuokionsa kurs
silla vain siksi, että arvelee kustannuksien tulevan liian suuriksi. Mo
deemiyhteyttä (ka = 2,54, kh = 1,17) ja kiinteää yhteyttä (ka = 2,58, kh 
= 1,18) käyttäneet opiskelijat olivat arvioineet myös ajanhallinnassaan 
olleen enemmän vaikeuksia kuin ISDN-yhteyttä (ka = 2,10, kh = 1,07) 
käyttäneet opiskelijat, F(2, 291) = 3,02, p<.050. Jos opiskelija joutuu 
katkaisemaan verkkoyhteyden arvioidessaan kustannuksien nousevan 
liian suuriksi, niin tämä vaikuttaa myös hänen mahdollisuuksiinsa opis
kella suunnittelemassaan ajassa. Vaivaton ja nopea yhteysmuoto ilmei
sesti auttaa opiskelijaa myös ohjaamaan omaa ajankäyttöään verkko
kurssilla. Käytetyllä selainohjelmalla ei ollut yhteyttä koettuihin oppi
misen esteisiin verkkokurssilla. 

6.2 . 2  Opintonsa suorittaneiden j a  keskeyttäneiden arviot 
oppimista estävistä tekijöistä 

Aikaisemmilla verkkokurssiopinnoilla ei ollut yhteyttä opiskelijoiden 
arviointiin siitä, mitkä seikat estivät heidän oppimistaan ja opiskeluaan 
verkkokurssilla. Verkkokurssin ohjeellisessa aikataulussa suorittaneet 
opiskelijat olivat kokeneet keskeyttäneisiin tai kurssin lopettaneisiin 
verrattuna huomattavasti vähemmän esteitä oppimisessaan. Taulukos
sa 11 on kuvattu opintonsa verkkokurssilla aikataulun mukaisesti suo
rittaneiden ja keskeyttäneiden arviot oppimistaan estävistä tekijöistä. 

Opintonsa aikataulun mukaisesti suorittaneiden ja opintonsa kes
keyttäneiden välillä havaittiin eroja oppimisen ja opiskelun esteissä. 
Opintonsa kurssin aikataulun mukaisesti suorittaneet opiskelijat olivat 
yleisesti arvioineet oppimista estävät tekijät vähäisemmiksi kuin kurs
sin suorittamiselle lisäaikaa anoneet, keskeyttäneet tai kurssin koko-
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TAULUKKO 1 1 .  Opintonsa aikataulun  mukaisesti suorittaneiden sekä keskeyt
täneiden opiskelijoiden arviot oppimista estävistä tekijöistä. 

A B C D Kaikki F 
ka ka ka ka ka 
(kh) (kh) (kh) (kh) (kh) 
N N N N N 

Fb I Eristyneisyys 1 .66 2.32 2.21 2.22 1 .87 10.7 *** 

ja yksinäisyys (0. 71)  (0.96) (1 .05) (0.95) (0.87) 

1 84 10  46 59 299 

Fb2 Vaikeudet 1.55 1.94 1.85 1.56 1 .61 2.9 * 

verkkoyhteyksissä (0.69) (0.78) (0.97) (0.68) (0.75) 

185 1 1  48 58 302 

Fb3 Ajanhallinnan 1.87 2.80 3.43 3.29 2.41 60.1 *** 

vaikeudet (0.86) (0.91 )  (0.97) (1 .03) (1.02) 

186 1 1  46 59 392 

Fb4 1.76 1.68 2 . 12  1 .94 1.85 1 .9 n.s. 

Verkkoyhteyksien (0.93) (0.54) ( 1 . 1 3) ( 1 .07) (0.98) 

kalleus 185 1 1  48 59 303 

Fb5 Tietotekniikan 1 .39 1 .68 1 .78 1 . 5 1  1.49 4 . 1  ** 

ongelmat (0.63) (0.70) (0.94) (0.72) (0.72) 

186 1 1  47 59 303 

Fb6 1 .59 1 .83 2.02 2.06 1.76 6.7 *** 

Verkkokeskustelun (0.75) (0.93) ( 1 .01)  (0.91) (0.86) 

outous 185 10 46 59 300 

Fb7 1 .96 2.64 2.84 2.47 2.22 12.4 *** 

Henkilökohtaisen (0.86) (0.84) ( 1 .25 ( 1 . 1 2) 8 1 .03) 

palautteen ja 187 1 1  46 58 302 
ohjauksen puute 

Fb8 Verkko- 1 .58 1 .85 2 . 18  1 .83 1.73 7.0 *** 

oppimisympäristön (0.69) (0.75) ( 1 . 1 7) (0.97) (0.87) 

hahmon. vaikeus 187 1 1  47 58 303 

Fb9 Opintojen 1 .50 1 .58 2.28 1 .98 1 .72 14.3 *** 

liian vaativa taso (0.68) (0.45 ( 1 . 1 1 )  (0.98) (0.87) 

187 1 1  48 59 305 
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Asteikko: 1 = ei kuvaa . . .  5 = kuvaa hyvin 
n.s. = p<.10, • = p< .05, •• = p<.01, ••• = p<.001 
A = Suoriuanut kurssin aikataulussa 
B = Suoriuanut kurssin lisäajalla 
C = Keskeyttänyt kurssin toistaiseksi 
D = Keskeyttänyt kurssin lopullisesti, ei aio enää suoriuaa kurssia 

naan lopettaneet opiskelijat. Kurssin suorittamiseen lisäaikaa anoneet 
(ka = 2,32) ja opintonsa toistaiseksi keskeyttäneet (ka = 2,21) tai koko
naan lopettaneet (ka = 2,22) olivat arvioineet kokeneensa enemmän 
eristyneisyyden tunteita ja yksinäisyyttä verkkokurssilla kuin opintonsa 
aikataulun mukaisesti suorittaneet (ka = 1,66) opiskelijat (F(3,295) = 
10,7, p <.001). Kurssinsa suorittamiseen lisäaikaa anoneet opiskelijat 
(ka = 1,94) ja kurssin toistaiseksi keskeyttäneet (ka = 1,85) olivat koke
neet vaikeuksia verkkoyhteyksissä enemmän kuin kurssin ajallaan suo
rittaneet (ka = 1,55) tai kurssin kokonaan lopettaneet (ka = 1,56) opis
kelijat (F(3,298) = 2,95, p< .033). Ilmeisesti niille opiskelijoille, jotka 
haluaisivat saada kurssin suoritettua, verkkoyhteyksissä koetut vaikeu
det nousevat todellisiksi esteiksi kurssin suorittamiselle. Kurssin suorit
tamisen kokonaan lopettaneet eivät todennäköisesti olleet lopettaneet 
kurssin suorittamista verkkoyhteyksissä koettujen vaikeuksien vuoksi, 
vaan tähän ovat johtaneet luultavasti muut syyt. Samantyyppinen ero 
kurssinsa suorittaneiden ja keskeyttäneiden välillä on havaittavissa myös 
tietotekniikassa olevien vaikeuksien tuottamissa esteissä verkko-oppi
miselle. Kurssinsa toistaiseksi keskeyttäneet (ka 1,78) tai lisäaikaa kurssin 
suorittamiselle anoneet (1,68) olivat kokeneet tietotekniikassa olevien 
vaikeuksien estäneen oppimistaan useammin kuin kurssinsa ajallaan 
suorittaneet (ka = 1,39) tai kurssin suorittamisen lopullisesti keskeyttä
neet (ka 1,51) opiskelijat (F(3,299) = 4,07, p< .007). Sekä kurssinsa 
ajallaan suorittaneet (ka = 1,58) että kurssin suorittamisen kokonaan 
lopettaneet (ka = 1,83) eivät olleet samassa määrin kokeneet vaikeuk
sia verkkoympäristön hahmottamisessa kuin kurssinsa toistaiseksi kes
keyttäneet (ka = 2 ,18) opiskelijat (F(3,299)= 6,96, p< .001). Ilmeisesti 
tekniset vaikeudet tai tottumattomuus verkkoympäristössä navigoimi
seen saattavat johtaa kurssin suorittamisen keskeytymiseen ja pidenty
neeseen opiskeluaikaan kurssilla. Kurssin suorittamisen lopettaminen 
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kokonaan johtunee enemmän muista syistä, kuten opiskelumotivaatio 
ja kurssin asiasisällön kiinnostavuus tai odotuksia vastaavuus. 

Kurssinsa keskeyttäneet (ka = 3,43) tai lopettaneet (ka = 3,29) oli
vat kokeneet opintonsa aikataulun mukaisesti suorittaneisiin (1,87) 
verrattuna huomattavasti vahvemmin oman ajanhallinnan ongelmien 
estäneen oppimistaan ja opiskeluaan verkkokurssilla (F(3,298) = 60,10, 
p<.001). Kurssin suorittamisen keskeyttäneet tai lopettaneet olivat myös 
kokeneet verkkokeskustelun oudommaksi (ka vaihdellen välillä 1,83 -
2,06) kuin kurssin ajallaan suorittaneet (ka = 1,59) opiskelijat. Ero oli 
tilastollisesti merkitsevä, F(3,296) = 6.65, p<.001. Verkkokeskustelu vaatii 
tottumista ja sopeutumista perinteisestä lähiopetuksesta poikkeavaan 
viestintämuotoon ja myös taitoa ilmaista itseään kirjoittamalla. 

Kurssin suorittamisen toistaiseksi keskeyttäneet (ka = 2,84) olivat 
eniten kokeneet opettajan henkilökohtaisen ohjauksen ja palautteen 
puuttumisen estäneen oppimistaan, F(3,298) = 12.39, p<.001. Myös 
opinnoilleen lisäaikaa anoneet (ka = 2,64) olivat kokeneet opettajan 
ohjauksen puuttumisen vaikeuttaneen opintojaan enemmän kuin kurs
sin kokonaan lopettaneet (ka = 2,47) tai kurssinsa aikataulun mukai
sesti suorittaneet (k = 1,96) opiskelijat. Ilmeisesti opintonsa ajallaan 
suorittaneet opiskelijat ovat osanneet paremmin hyödyntää opettajalta 
tulevia palautteita ja ohjausta, sillä opintonsa keskeyttäneet tai lopetta
neet olivat kokeneet myös verkkokeskustelun itselleen oudommaksi. 
Tämä viittaa siihen, että heille on saattanut olla myös vaikeampaa tul
kita opettajalta tulevia kirjallisia palautteita tai verkkokeskustelussa tul
leita ohjeita ja hyödyntää niitä oppimisessaan. Tosin syynä voi olla 
myös se, että opintonsa keskeyttäneet tai lopettaneet ovat todella saa
neet vähemmän henkilökohtaista ohjausta ja palautetta kuin kurssinsa 
ajallaan suorittaneet. Opiskelun kurssilla toistaiseksi keskeyttäneet 
opiskelijat olivat päätyneet tähän ilmeisesti myös opintojen sisältöjen 
tason liian vaikeaksi kokemisen vuoksi. He (ka = 2,28) olivat arvioi
neet opintojen sisällön liian vaativan tason estäneen oppimistaan verk
kokurssilla useammin kuin muut (ka vaihdellen välillä 1,50 - 1,98) 
opiskelijat, F(3,301) = 14,35, p<.001. 
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6.2.3 Opettajien ja opiske lijoiden käsityserot oppimista 
estävistä tekijöistä 

Opettajien ja opiskelijoiden arvioinneissa verkko-opiskelua estävät te
kijät koettiin yleensä vähäisiksi, sillä kaikilla estäviä tekijöitä kuvaavilla 
surnmamuuttujilla keskiarvot jäivät alle asteikon keskiarvon 3,00. Opet
tajien ja opiskelijoiden yhteisissä arvioinneissa opiskelijoiden ajanhal
linnan vaikeudet (ka = 2,51, kh = 1,16) ja henkilökohtaisen palautteen 
ja ohjauksen puute (ka = 2,20, kh = 1,02) olivat voimakkaimmat esteet 
oppimiselle ja opiskelulle. Opiskelijoiden yksinäisyyden ja eristynei
syyden tunteiden (ka = 1,90) ja verkkoyhteyksien kalleuden (ka = 1,86) 
arvioitiin olevan keskimäärin melko vähän esteenä verkkokursseilla 
oppimiselle. Tietotekniikan hallinnan vaikeuksia (ka = 1,52) pidettiin 
vähäisimpinä esteinä. 

Opettajien ja opiskelijoiden näkemyksissä oppimisen ja opiskelun 
esteistä verkkokurssilla oli havaittavissa eroja. Taulukossa 12 on ku
vattu opiskelijoiden ja opettajien keskiarvot ja keskiarvojen erojen 
merkitsevyydet oppimista ja opiskelua estäviä tekijöitä edustavilla sum
mamuuttujilla. 

Opettajat olivat arvioineet opiskelijoiden kokevan enemmän esteitä 
verkko-opinnoissaan kuin opiskelijat. Suurimmiksi esteiksi opettajat 
arvioivat opiskelijoiden ajanhallinnan vaikeudet (ka = 2,84, kh = 0,85), 
eristyneisyyden ja yksinäisyyden tunteen (ka = 2,46, kh = 0,98), verk
kokeskustelun outouden (ka = 2,48, kh = 0,73) ja opintojen liian vaati
van tason (ka = 2,35, kh = 0,97). Opettajien ja opiskelijoiden käsitykset 
ajanhallinnan vaikeuksista oppimisen esteinä eivät eronneet toisistaan 
tilastollisesti merkitsevästi. Opettajat olivat arvioineet opiskelijoiden 
kokevan enemmän yksinäisyyden ja eristyneisyyden tunteita kuin opis
kelijat, F(2,332) = 3,29, p<.038. Opettajien näkemyksen mukaan opis
kelijoilla oli myös enemmän vaikeuksia verkkoyhteyksissä (F(2,339) = 
4,99, p<.007) ja he arvioivat opiskelijoita enemmän näillä olevan vaike
uksia tietotekniikan hallinnassa, F(2,342) = 4,87, p<.008. Opettajien 
näkemykset perustuvat heidän ja opiskelijoiden väliseen viestintään ja 
on todennäköistä, että opettajat kokevat opiskelijoilla olevan enem
män vaikeuksia, koska verkko-opiskelussa opettaja kohtaa opiskelijan 
juuri ongelmatilanteissa. Kun opiskelijalla on vaikeuksia verkkoyhte-

95 



HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ETSIMÄSSÄ 

TAULUKKO 1 2 .  Opettajien ja opiskelijoiden (HEVI ja Apaja) väliset erot op
pimista estäviä tekijöitä koskevissa arvioinneissa. 

Opettajat HEVIn Apajan Kaikki F-testi 
opiskelijat opiskeliiat 

ka ka ka ka F 
(kh) (kh) (kh) (kh) 

N N N 
Fb 1 Eristyneisyys ja 2,46 1,88 1,86 1,90 3,29* 

yksinäisyys (0,98) (0,86) (0,94) (0,89) 

1 6  2 1 1  108 338 

Fb2 V3ikeudet 2,25 1,64 1,62 1,66 4,99** 

verkkoyhteyksissä (0,70) (0,80) (0,72) (0,78) 

1 6  2 1 6  1 10 345 

Fb3 Ajanhallinnan 2,84 2,57 2,32 2,51 2,37 n,s, 

vaikeudet (0,85) ( 1 ,20) ( 1,14) ( 1 , 16) 

1 6  2 1 6  109 344 

Fb4 Verkkoyhteyksien 1,85 2,08 1 ,43 1,86 1 7, 1 1 *** 

kalleus (0,75) ( 1 ,05) (0,74) (0,99) 

1 5  2 1 9  108 345 

Fb5 Tietotekniikan 2,04 1 ,51  1,45 1,52 4,87** 

ongelmat (0,69) (0,76) (0,69) (0,74) 

1 7  2 1 9  109 348 

Fb6 Verkkokeskustelun 2,48 1,76 1,76 1 ,80 5,93** 

outous (0,73) (0,86) (0,90) (0,87) 

1 8  2 1 0  1 1 0  341  

Fb7 Henkilökohtaisen 2,09 2,29 2,02 2,20 2,68 n,s, 

palautteen ja ohjauksen (0,70) ( 1 ,05) ( 1 ,00) ( 1 ,02) 
puute 1 8  2 14  107 342 

Fb8 Verkko- 2,05 1 ,78 1 ,6 1  1,74 2,70 n,s, 

oppimisyrnpäristön (0,82) (0,88) (0,87) (0,87) 
hahmcttamisen vaikeus 1 9  2 1 7  1 10 347 

Fb9 Opintojen liian vaativa 2,35 1,84 1,48 1,75 10,61 *** 

taso (0,97) (0,93) (0,76) (0,90) 

1 9  223 1 10 352 

Asteikko: 1 = ei kuvaa . . . 5 = kuvaa hyvin 
n.s. = p<.10, • = p< .05, •• = p<.01, ••• = p<.001 
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yksissä tai hän ei saa tulostettua tarvitsemaansa materiaalia, hän ottaa 
yhteyttä opettajaan. Silloin kun kaikki sujuu hyvin, niin opiskelija usein 
etenee opinnoissaan itsekseen ilman opettajan tukea. Opettajat (ka = 
2,35, kh = 0,97) olivat myös arvioineet opiskelun olevan opiskelijoille 
vaativampaa kuin opiskelijat (HEVI ka = 1,83, kh = 0,93 ja Apaja ka = 
1,48, kh = 0,90) itse olivat kokeneet, F(2,346) = 10,61, p<.000. HEVIn 
verkko-opiskelijat (ka = 2,08, kh = 1,05) olivat arvioineet verkkoyhte
yksien kalleuden olevan itselleen voimakkaampana esteenä kuin Apa
jan opiskelijat (ka = 1,43, kh = 0,74) tai opettajat (ka = 1 ,85, kh = 0,75), 
F(2,339) = 17,10, p<.000. HEVIn ja Apajan opiskelijoiden välillä ei ollut 
eroja verkkoyhteyden muodossa, joten ero saattaa selittyä mahdollises
ti kurssin vaatimalla erilaisella yhteydenottoajalla tai opiskelijoiden muun 
taloudellisen tilanteen erilaisuudella. Apajan opiskelijat olivat lähes kaikki 
korkeakoulututkinnon suorittaneita, joten mahdollisesti heidän talou
dellinen tilanteensa on ollut työttömyysuhasta huolimatta parempi kuin 
HEVIn opiskelijoiden tilanne keskimäärin (katso taulukko 12). 

Erilaisissa verkkoympäristöissä opiskelevilla opiskelijoilla esiintyi eroja 
vaikeuksien kokemisessa. Apajan opiskelijat olivat kokeneet keskimää
räisesti vähemmän esteitä kuin HEVIn verkko-opiskelijat. HEVIn opiske
lijat olivat arvioineet verkkoyhteyksien kalleuden, henkilökohtaisen pa
lautteen ja ohjauksen puutteen sekä opintojen vaativuuden suuremmiksi 
esteiksi kuin Apajan akateemiset työttömät (katso taulukko 12). 
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6.3 Verkkokurssien suorittaminen ja keskeyttäminen 

Verkkokursseilla opiskelussa, kuten yleensä etäopiskelussa on ollut 
ongelmana opiskelijoiden suuret keskeyttämisprosentit (Kember 1989; 
Sweet 1986). HEVI:n verkkokurssien opiskelua edistäviä ja estäviä te
kijöitä selvittävässä tutkimuksessa todettiin, että sallittaessa opiskelijal
le mahdollisimman yksilöllinen ajasta ja paikasta vapaa opiskelu, he 
keskeyttivät tai viivästyivät opiskelussaan huomattavasti useammin kuin 
ne opiskelijat, jotka opiskelivat valmiiksi suunnitellun aikataulun puit
teissa ja joiden tuli osallistua yhteiseen keskusteluun (Nevgi 2001). Tässä 
tutkimuksessa opiskelijoita pyydettiin kertomaan olivatko he pystyneet 
suorittamaan kurssin aikataulun mukaisesti vai olivatko he joutuneet 
pyytämään lisäaikaa kurssin suorittamiseen. Opiskelijoilta kysyttiin myös 
keskeyttämisestä; arvioivatko he keskeyttärieensä kurssin kyselyn ajan
kohtana vain toistaiseksi vai lopullisesti. Lisäksi heitä pyydettiin kerto
maan olivatko he lainkaan aloittaneet verkkokurssin suorittamista. Tau
lukossa 13 on kuvattu millaisella aikataululla HEVI:n ja Apajan verkko-

TAULUKKO 1 3. HEVI n ja Apajan opiskelijoiden verkkokurssien suorittaminen. 

Verkkokurssin HEVI Apaja Yhteensä 

suorittaminen N (%) N (%) 

Aikataulun 1 16 (44,6) 78 (62,4) 194 (50,4) 

mukaisesti 

Kurssin 1 1  (4,2) 0 (0,0) 1 1  (2,9) 

päättymisen jälkeen 

Keskeyttänyt 44 ( 16,9) 10  (8,0) 54 (14,0) 

toistaiseksi 

Keskeyttänyt 43 (16,5) 28 (22,4) 7 1  ( 1 8,4) 

lopullisesti 

Ei aloittanut 46 ( 17,7) 9 (7,2) 55 ( 14,3) 

lainkaan 

Yhteensä 260 ( 100,0) 125 ( 100,0) 385 ( 100,0) 
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kurssien opiskelijat ovat suorittaneet verkkokurssin ja kuinka moni heistä 
on keskeyttänyt toistaiseksi tai lopullisesti opiskelun verkkokurssilla. 

HEVI:n opiskelijoista hieman alle puolet ( 48,8 %) oli suorittanut verk
kokurssin aikataulun mukaisesti tai saatuaan jatkoaikaa kurssin suoritta
miseen Apajan internet-palvelun verkkokurssien opiskelijoista noin 62 
% oli suorittanut verkkokurssin aikataulussa. Apajan internet-palvelun 
opiskelijoista ei kukaan raportoinut tarvinneensa lisäaikaa kurssin suorit
tamiseen. HEVI:n verkkokurssien opiskelijoista noin 17 % oli keskeyttä
nyt toistaiseksi ja myös noin 17 % kertoi keskeyttäneensä kurssin suorit
tamisen lopullisesti. Lähes 18 % HEVI:n verkkokurssien opiskelijoista ei 
ollut aloittanut kurssilla opiskelua lainkaan. Apajan internet-palvelun 
verkkokurssien opiskelijoista vain 8 % arveli keskeyttäneensä kurssin 
suorittamisen toistaiseksi ja hieman yli 22 % kertoi keskeyttäneensä kurssin 
lopullisesti. HEVI:n verkkokurssien opiskelijoilla on ollut Apajan inter
net-palvelun opiskelijoihin verrattuna enemmän vaikeuksia opiskella 
kurssilla aikataulun mukaisesti ja muutamat heistä ovat saaneet kurssin 
suoritettua pyydettyään jatkoaikaa opinnoilleen. Apajan opiskelijat ovat 
joko suorittaneet kurssin loppuun tai keskeyttäneet sen suorittamisen 
kokonaan. HEVI:n verkkokurssien opiskelijat eivät ole aloittaneet lain
kaan verkkokurssilla opiskelua useammin kuin Apajan opiskelijat. 

Miesten ja naisten välillä ei ollut eroja kurssin suorittamisessa, eikä 
myöskään ikä selittänyt eroja verkkokurssien suorittamisessa tai kes
keyttämisessä. Verkkokurssinsa kokonaan lopettaneet olivat hieman 
muita useammin ottaneet yhteyden modeemilla ja verkkokurssin aika
taulunsa mukaisesti suorittaneet olivat opiskelleet ISDN-yhteyttä käyt
täen. Enemmistö opiskelijoista (55,3 %) oli opiskellut käyttäen modee
miyhteyttä. Heistä 49 % oli saanut kurssin suoritettua aikataulun mu
kaisesti ja noin 33 % oli keskeyttänyt kurssin joko toistaiseksi tai koko
naan. Modeemilla yhteyden ottaneista opiskelijoista 14  % ei ollut 
aloittanut opiskeluaan lainkaan verkkokurssilla. ISDN-yhteyttä käyttä
en ilmoitti opiskelevansa 49 opiskelijaa ja heistä noin 67 % oli suoritta
nut kurssin aikataulun mukaisesti. Kiinteää yhteyttä käyttävistä kurssin 
oli suorittanut aikataulun mukaisesti 45 %, mutta lähes 42 % heistä oli 
myös keskeyttänyt kurssin. Työpaikaltaan käsin opiskelevilla oli kiin
teä yhteydenottomuoto tyypillisin tapa, joten mahdollisesti työpaikalta 
käsin opiskeluun on saattanut liittyä ongelmia. 
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TAULUKKO 1 4. Opiskelijoiden kuvaukset keskeyttämisen syistään, jotka on 
luokiteltu opiskelijan omasta elämänti lanteesta johtuviin 
syih in .  

Opiskelijoiden mainitsemat keskeyttämisen syyt HEVI Apaja 
N N 

Opiskeliian omasta elämäntilanteesta johtuvat syyt 
Työasiat ja kiireet 42 14  
"Työkiireet" (HEVIn opiskelija) 
"Kävin samalla töissä ja töissä jouduin tekemään .. " (HEVI) 
"Olen sovellutuskonsultti ja työni muuttuu usein" (HEVI) 
"Työn aiheuttamat paineet" (HEVI) 
"Ennalta arvaamattomat työkiireet" (HEVI) 
Uusi työ 9 
"Työllistyin kurssin alkamisen aikoihin ja elämässäni tapahtui muitakin 
suuria muutoksia." (Apaja) 
"En vain enää jaksanut käydä ko. kurssia, koska uusi tuleva työ veti 
puoleensa." (Apaja) 
"Jätin kurssin kesken, sillä sain työpaikan." (Apaja) 
"Tvökokemus tuntui tärkeämmälle kuin kurssin suorittaminen."( Anaia) 
Perheasiat, sairaus ja elämäntilanne 29 6 
"Äidin sairastuminen ja hoitojärjestelyihin liittyvät tehtävät" (HEVI) 
"Sairastuin ja jouduin pitkälle sairaslomalle, jonka takia jäin lopullisesti 
pois" (HEVI) 
"Elämäntilanne - Rahaa olisi pitänyt sijoittaa tenttiin ja tuntui, että 
opinto-oikeuden jatkamiseen oli jo mennyt tarpeeksi." (HEVI) 
"Minulla on pieniä lapsia, aika ei yksinkertaisesti riittänyt." (Aoaia) 
Muu opiskelu 1 6  4 
"Muu opiskelu (Markkinointi-instituutti)" (HEVI) 
"Pääsy yliopistoon." (HEVI) 
"Aloitin syksyllä - 99 opinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa." (HEVI) 
"Suoritin samanaikaisesti kolme kurssia, joten keskeytin tämän kurssin 
... koska ehkä samaan aikaan oli liian monta projektia päällekkäin." 
(Aoaia) 
Oman opiskelun suunnittelun ja motivaation ongelmat 1 5  5 
"Pääsin koulutukseen, ei ollut enää motivaatiota suorittaa tätä loppuun" 
(HEVI) 
"Osittain syynä oli motivaation puute" (HEVI) 
"Keskittymisvaikeus. Mielenkiinnon lopahtaminen" (HEVI) 
"Ei välitöntä hyötyä työssä eikä opinnoissa." (HEVI) 
"Jos suorittaminen viivästyy, se johtuu omasta laiskuudestani. 
Työpäivän jälkeen muut harrastukset (TV ym) tuntuvat 
houkuttelevammilta." (HEVI) 
"Itsekurin puute ja tunne siitä, ettei opi tai ymmärrä tarpeeksi." (HEVI) 
"En ehtinyt (ei ollut rahaa) maksaa maksua ennen määräpäivää" 
(HEVI)"En löytänyt motivaatiota, en pystynyt sitoutumaan ryhmään" 
(Apaja) 
"Kertakaikkinen saamattomuus iski ja en oikein osannut opiskella 
internetin välityksellä." (Apaja) 
"Osallistumisen vaikeus -'vapaa opiskelu' edellyttikin tiettyinä aikoina 
koneen äärellä istumista. Kotiäidille mahdotonta ia kallistakin." (Aoaia) 
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Aikatauluongelmat 1 8  1 5  
"En pysynyt aikataulussa työkiireiden vuoksi" (HEVI) 
"Ajanpuute" (HEVI) 
"Aikataulu-ja päällekkäisyysongelmat" (HEVI) 
"Arvioin väärin ajankäyttöni" (HEVI) 
"Aika loppui kesken." (Apaja) 
Kurssi ei vastannut odotuksia 5 3 
"Kurssi ei tarjonnut mitään uutta todellista tietoa!" (HEVI) 
"Ei vastannut tarpeitani" (HEVI) 
"Kurssi ei vastannut odotuksiani sisällöltään" (HEVI) 
"Alussa kurssin sisältö oli olematon, muotisuhtautumistapa 'no, mitäs 
nyt haluaisitte oppia? ärsytti." (Apaja) 
"Ehkä kurssien tehtävien asettelu ei vastannut odotuksiani." (Apaja) 
"En kokenut kurssia ja sen aihetta niin läheiseksi että olisin innostunut 
kirjoittamaan."(Apaja) 
Oppimisvaikeudet 3 2 
"Tenttikirjat tuntuivat vaikeilta pelkän verkossa olevan tiedon varassa 
opiskeltaviksi" (HEVI) 
"Osa tiedosta liian kovan työn takana opiskella itsenäisesti. Olisin 
tarvinnut selventäviä luentoja" (HEVI) 
"En pysynyt kurssin tahdissa. Huomasin tarvitsevani enemmän aikaa 
tekstien kirjoittamiseen ja toisten kurssilaisten tekstien arvioimiseen." 
(Apaja) 

Tietokoneiden ja verkkoyhteyksien puutteet - 8 
"Kotona ei ollut nettiyhteyksiä eikä siihen sopivaa tietokonetta." 
(Apaja) 
"Oman intemet-yhteyden puuttuminen oli tärkein syy." (Apaja) 
"Oma koti tietokoneeni meni rikki, joten en pystynyt työskentelemään 
iltaisin." (Aoaia) 

Opiskelijoita oli pyydetty avoimessa kysymyksessä kertomaan syitä 
verkkokurssin keskeyttämiselle tai opiskelun lopettamiselle. Taulukos
sa 14 on kuvattu opiskelijoiden raportoimat verkkokurssin keskeyttä
misen tai lopettamisen syyt ryhmiteltyinä aiheittain. Maininnat on luo
kiteltu niiden esiintymisen mukaisesti eikä opiskelijakohtaisesti eli yh
deltä opiskelijalla on voinut olla useampia eri syitä ja nämä kaikki on 
otettu huomioon. Tästä syystä mainintojen yhteenlaskettu määrä ei ole 
suoraan verrannollinen keskeyttäneiden opiskelijoiden lukumäärään. 

HEVI:n verkkokurssien opiskelijoiden vastausten perusteella suu
rimmaksi syyksi verkkokurssien keskeyttämiselle tai lopettamiselle 
nousevat opiskelijan omasta elämästä tulevat yllättävät tilanteet, joita ei 
ole osattu huomioida oman ajankäytön suunnittelussa. Samoin opiske
lijat raportoivat muussa oppilaitoksessa tai jollain muulla kurssilla opis-
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kelun nousseen esteeksi verkkokurssin suorittamiselle. Nämä esteet 
liittyvät kaikki opiskelijan oman ajankäytön suunnittelun puutteisiin. 
Opiskelijat eivät selvästikään osaa hahmottaa kuinka paljon aikaa jon
kin tietyn opintokokonaisuuden tai kurssin opiskelu todella tulee vie
mään heidän päivittäisestä ajankäytöstään. Heiltä saattaa myös puuttua 
itsesäätelyn taitoja (Zimrnermann 2000) sekä myös opiskelutaitoja, jot
ka johtavat ajankäytön vaikeuksiin. Kuitenkin vain muutama opiskelija 
raportoi omista oppimisvaikeuksistaan keskeyttämisen syinä. Tähän 
mahdollisesti on selityksenä myös se, että omien opiskeluvaikeuksien 
tunnistaminen tai niistä kertominen ei ole helppoa, vaan opiskelijan on 
mukavampaa kertoa kurssin keskeyttämisen syynä olevan omasta it
sestä riippumattoman, ulkopuolella olevan syyn. Weiner'n (1985; 1986) 
attribuutioteorian mukaisesti tulkiten opiskelijat suuntaavat näin syyn 
pois itsestään ja omasta kyvykkyydestään ja selittävät epäonnistumis
taan ulkoisilla ja oman kontrollinsa ulkopuolella olevilla syillä. 

Toisena suurena esteiden alueena olivat opetusta järjestävään orga
nisaatioon liittyvät syyt (taulukko 15) 

Sekä HEVI:n että Apajan internet-palvelun opiskelijat olivat arvioi
neet kurssin keskeyttämisen aiheutuneen verkkokurssien toteuttami
seen tai opetuksen puutteiden vuoksi tai teknisten syiden kuten yhte
yksien katkeamisen tai sivujen heikon latautumisen takia. Opiskelijat 
kokivat suurimpana ongelmana opetusta järjestävän organisaation ta
holta neuvonnan ja tiedottamisen puutteet tai opettajan palautteiden 
hitauden. Muutamat HEVI:n opiskelijat kertoivat, että kurssikirjallisuu
den tai muun oppimateriaalin hankinnassa olleet vaikeudet olivat joh
taneet kurssin keskeyttämiseen. 

Apajan internet-palvelun verkkokurssien opiskelijat kertoivat myös 
työn tulleen esteeksi kurssin suorittamiselle. Heillä yleisin syy oli uu
den työn saaminen tai mahdollisuus saada työkokemusta eikä niinkään 
työssään tapahtuneet muutokset ja uudet tilanteet kuten HEVI:n opis
kelijoilla. Työn saamisen takia kurssin keskeyttäneet Apajan internet
palvelun opiskelijoista useimmat arvioivatkin kurssin olleen silti hyö
dyllinen ja auttaneen työn saamisessa. He eivät myöskään suorittaneet 
kurssia loppuun siksi, että uusi työ vei kaiken ajan tai heillä ei enää 
riittänyt motivaatiota opiskella kurssilla, koska tavoite - uusi työpaikka 
oli saavutettu. Heille tuotti ongelmia myös oman tietokoneen ja verk-
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TAULUKKO 1 5. Opiskelijoiden kuvaukset keskeyttämisen syistään, jotka on 
luokiteltu opetusta järjestävästä organisaatiosta johtuviin 
syih in .  

Opiskelijoiden mainitsemat syyt HEVI Apaja 
N N 

Ooetusta iäriestävästä ornanisaatiosta iohtuvat svvt 
Kurssin neuvonnan, tiedottamisen j a  muut toteutuksen ongelmat 1 8  6 
"Kadotin salasanani. Yritin todella monta kertaa saada sitä selville 
ottamalla yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse. En onnistunut ja 
kyllästyin moiseen pelleilyyn." (HEVI) 
"Ilmoitin sähköpostiosoitteeni virheellisyydestä, mutta asiaa ei 
korjattu." 
"Kurssin aikataulu oli todella tiukka ja perheessäni sattui sairaustapaus" 
(HEVI) 
"Kurssin tenttipäivä oli valittu huonosti (koulujen kevätjuhlapäivä). 
(HEVI) 
"Materiaalin viivästyminen" (HEVI) 
"Saamani (=maksamani) materiaali oli liian vanhaa: Korpimies -96 ja 
disketti ei toimi koneessani." (HEVI) 
"Lähdekirjallisuutta ei ollut kirjakaupassa saatavilla." (HEVI) 
"Kurssimateriaalipaketti oli puutteellinen." (HEVI) 
"Kurssi siirtyi huomattavan aikaa eteenpäin. Tämä esti totaalisesti 
mahdollisuuteni osallistua, koska siirtyminen ajoittui juuri siihen 
kohtaan, jolloin olin laitoksella oman opetustyön intensiivisimmässä 
vaiheessa." (Apaja) 
"Kurssin käynnistyminen yski liian kauan - aikataulu venyi eikä 
oaritvöskentelv alkanut ollenkaan." (41 -vuotias naisopiskeliia Apaja) 
Opetuksen puutteet 8 7 
"Kurssiin kuuluvat tehtävät eivät sytyttäneet tekemään niitä." (HEVI) 
"Kerralla lähetettävien tehtävien määrä (suuri). (HEVI) 
"Annetusta aineistosta ei löytynyt niitä tietoja, joiden perusteella olisin 
voinut suoriutua tehtävistä." (HEVI) 
"Loppujen lopuksi hermostuin, kun en saanut palautetta esseestä tai 
tenttituloksista. Opettaja ei ollut huomannut tulostaa esseetäni." (HEVI) 
"Uudesta asiasta liian suuret kokonaisuudet heti pohdittavina." (HEVI) 
"Kurssin epämääräisyys, esim. ei säännöllistä palautetta. Opettaja 
hävisi' verkosta eli ei tullut tunnetta, että hän edes seuraisi tehtävien 
tekoa, kirjoitus aiheen ja tehtävien sisältö hiukan outoja paikoitellen." 
(Apaja) 
"Opiskelijat eivät tehneet annettuja tehtäviä, opettaja ei antanut 
palautetta." (Apaja) 
"Kurssi oli erittäin passiivinen, mikä johtui paljolti liiallisesta 
läpinäkyvyydestä. Esim. kirjoitettavat kirjoitukset olivat liian 
henkilökohtaisia . .. " (Apaja) 
"Ryhmätyön hidas käynnistyminen, myös viestinnälliset ongelmat." 
(Apaja) 
Tekniset ongelmat 9 4 
"Pitkään kestäneet tekniset ongelmat teillä." (Apaja) 
"Linjayhteydet, palvelimelle ei aina päässyt." (HEVI) 
"Keväällä loppui innostus kun teidän nettiyhteydet oli alhaalla tosi 
oitkään." (HEVI) 
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koyhteyksien puuttuminen sekä oman tietokoneen vanhanaikaisuus. 
Näitä mainintoja ei ollut lainkaan HEVI:n opiskelijoilla. Sekä HEVl:n 
että Apajan internet-palvelun opiskelijat mainitsivat verkkoyhteyksien 
kalleuden tulleen esteeksi, joka ei ehkä johtanut itsessään kurssin kes
keyttämiseen, mutta yhdessä muiden tekijöiden kanssa sai opiskelijan 
lopulta keskeyttämään opiskelun sellaisella kurssilla, jolla odotettiin 
piteopiaikaista läsnäoloa verkossa yhtä aikaa muiden opiskelijoiden 
kanssa. 

Myös opettajia oli pyydetty arvioimaan mistä syistä opiskelijat olivat 
keskeyttäneet kurssin suorittamisen tai jopa kokonaan lopettaneet opis
kelun kurssilla. Opettajien vastaukset luokiteltiin samalla tavoin kuin 
opiskelijoidenkin vastaukset. Taulukossa 16 on kuvattu opettajien esit
tämät arviot opiskelijoiden keskeyttämisen syistä. 

Opettajien arvioissa verkkokurssin keskeyttämisen tai lopettamisen 
syistä nousivat voimakkaimmin esille heidän käsityksensä opiskelijan 
vaikeuksista suunnitella tai hallita ajankäyttöään sekä opiskelijoiden 
epärealistisiksi luonnehditut käsitykset verkko-opiskelusta tai yleensä 
opiskelusta. Ajanhallinnan vaikeuksiin usein liitettiin opiskelijoiden 
vaikeudet yhdistää työ ja opiskelu tai useammalla eri kurssilla opiskelu 
samanaikaisesti. Opettajien käsityksen mukaan opiskelijoiden suurim
pana vaikeutena ovat heidän epärealistiset käsityksensä verkkokurssil
la opiskelusta yleensä tai epärealistiset käsityksensä omista resursseis
taan ja mahdollisuuksistaan opiskeluun. Opettajat arvioivat, että opis
kelijat eivät osaa hahmottaa millaisia valmiuksia jonkin kurssin opiske
lu heiltä edellyttää sekä että he eivät osaa arvioida kuinka paljon jonkin 
asian opiskelu todellisuudessa vie aikaa. Opettajat eivät kuvanneet 
opiskelijoiden ajanhallinnan vaikeuksia niinkään heidän itsekurin tai 
itsesäätelyn puutteenaan, vaan epärealistisena käsityksenä omista re
sursseistaan. 

Opettajien mukaan myös opiskelijoiden elämäntilanteissa tapahtu
neet äkilliset muutokset, kuten perheenjäsenen sairastuminen, opiske
lijan oman työtilanteen muutokset tai jokin muu ennakoimaton elä
mäntilanteen muutos on saattanut johtaa opintojen keskeytymiseen tai 
päättymiseen verkkokurssilla. Opettajien mainitsemia yksittäisiä syitä 
olivat sosiaaliseen paineen ja ryhmän opintoihin sitouttavan vaikutuk
sen puuttuminen verkko-oppimisympäristössä, opiskelijoiden ilmoit-
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TAULUKKO 1 6. Opettajien arviot opiskelijoiden syistä keskeyttää tai lopettaa 
verkkokurss i l la opiskelu. 

Opettajien mainitsemat keskeyttämisen syyt Mainintojen 
määrä 

Aikatauluongelmat 8 
" ... aikataulujen muutokset (sairaus, raskaus, työkiireet ym)" (41-
vuotias miesopettaja) 
"Selkeän aikataulun & pakon puuttuminen."(29-vuotias 
miesopettaja) 
" .. . aikabudjetti arvioitu väärin (kurssi vei arvioitua huomattavasti 
enemmän aikaa)." ( 44-vuotias naisopettaja) 
"Aian nuute." (35-vuotias naisooettaia) 
Opiskelijan epärealistinen käsitys verkko-opiskelusta 7 
"Suuri työmäärä eli epärealistiset odotukset, verkko-opiskelua 
luullaan helpoksi ... "( 41-vuotias miesopettaja) 
Ainakin joillain epärealistiset ennakkokäsitykset. (23-vuotias 
miesopettaja) 
"Epärealistinen käsitys verkkokurssiopiskelun vaatimasta 
työmäärästä." ( 43-vuotias naisopettaja) 
" ... omat resurssit on väärin arvioitu." (39-vuotias naisopettaja) 
"Epärealistinen arvio omasta ehtimisestä / jaksamisesta." (48-
vuotias naisopettaja) 
"Olettaisin, että opiskelu koettiin enemmän uuden teknologian 
kanssa surffailuksi, mitä se ei sitten ollutkaan." (47-vuotias 
naisonettaia) 
Työn ja opiskelun yhdistämisen vaikeudet 7 
"Minulla oli neljä keskeyttänyttä, joista kaksi lopetti töiden ja 
muiden kiireiden vuoksi." (32-vuotias naisopettaja) 
''Työskentely opiskelun ohessa." (32-vuotias miesopettaja) 
"Työllistyminen kurssin aikana."( 46-vuotias naisopettaja) 
" ... kiireet tvöelämässä." (35-vuotias naisooettaia) 
Perhesyyt tai elämän muutokset 4 
"Muuttuneet elämänolosuhteet (työ, perhekuviot muuttuivat, joten 
opisk. ei enää jäänyt aikaa ... )" (47-vuotias naisopettaja) 
"aikataulujen muutokset (sairaus, raskaus, työkiireet ym)" (41-
vuotias miesopettaja) 
"Perheeseen liittvvät one:elmat." (46-vuotias naisooettaia) 
Kurssi ei vastannut opiskelijan odotuksia 4 
", kurssin sisältö ei vastannut odotuksia." (32-vuotias 
miesopettaja) 
" . . .  väärät ennakkokäsitykset opintojen sisällöstä."( 41 -vuotias 
miesooettaja) 
ltsekurin ja motivaation puute 2 
"Tällainen opiskelu vaatii tavallista enemmän itsekuria, että osaa 
löytää päivästään aikaa." (25-vuotias miesopettaja) 
"Motivaation ouute." (35-vuotias naisooettaia) 
Muut opinnot - liian paljon kursseja 2 
"Päätoimisten opintojen aloittaminen" (33-vuotias naisopettaja) 
"Usealla kurssilla samanaikaisesti ." ( 46-vuotias naisooettaia) 
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Puutteelliset valmiudet 2 
"Kielitaito ei riitä (!)." (36-vuotias naisopettaja) 
"Epärealistinen arvio omasta ehtimisestä / jaksamisesta." (48-
vuotias naisooettaia) 
Muut syyt raportoi tekstiin .... ? 
Uteliaisuus tai vakoilu "Ilmeisesti osa on tullut vain katsomaan 
verkkokurssia ilman aikomustakaan opiskeluista." ( 46-vuotias 
naisopettaja) 
"Opiskelijoiden oman ilmoituksen mukaan syyt eivät liity 
opiskeluun verkossa." (35-vuotias naisopettaja) 
Sosiaalinen paine puuttuu "lhmiskontaktien tuottama sosiaalinen 
paine läpipääsyyn puuttuu." (25-vuotias miesooettaia) 

tautuminen verkkokurssille vain uteliaisuudesta ilman todellista aiko
musta opiskella sekä muita syitä kuten tietokoneen tai kirjojen puute, 
teknisten vaikeuksien tuottamat ongelmat tai väärä opintojen aloitus 
ajankohta opiskelijan tai kurssin kannalta. Opettajat tarkastelivat kes
keyttämisen syitä ainoastaan opiskelijan näkökulmasta, mihin mahdol
lisesti myös kysymyksen muoto johdatti heitä enemmän kuin opiskeli
joita. Opettajilla ei ollut lainkaan mainintoja organisaatiosta tai opetuk
sesta johtuvista syistä. 

Verrattaessa opiskelijoiden ja opettajien käsityksiä verkkokurssilla 
opiskelun keskeyttämisen syistä, havaitaan, että opettajille opiskelijoi
den vaikeudet verkkokurssilla välittyvät heidän ongelminaan edetä 
kurssin aikataulun mukaisesti. Opettajat arvioivat aikataulunongelmien 
selittyvän opiskelijoiden vaikeuksista hahmottaa realistisesti oma elä
mäntilanteensa tai valmiutensa opiskeluun. Muutama opiskelija oli myös 
itse todennut arvioineensa todellisen käytettävissä olevan aikansa vää
rin, mutta enemmistö kuvasi ongelman tulleen yllätyksenä tai enna
koimattomana tilanteena itselleen. 
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7 OPETTAJ I EN JA 

OPISKELIJO I DEN ARVIOT HYVÄSTÄ 

VERKKO-OPETUKSESTA 

7 . 1  Verkko-opetuksen tärkeät tekijät 

Kyselylomakkeen kolmessa osiossa tiedusteltiin opettajien ja opiskeli
joiden arvioita tekijöistä, jotka ovat tärkeitä verkko-kurssien toteutuk
sessa ja opetuksessa. Kaikissa osioissa käytettiin arvioinnin apuna 4-5-
portaista Likert-asteikkoa. Vastaukset analysoitiin laskemalla opettajien 
ja opiskelijoiden arviointien keskiarvot ja -hajonnat. Opettajien ja opis
kelijoiden näkemyksien mahdollisia eroja selvitettiin t-testin avulla. 
Taulukossa 17 on esitetty nämä tilastolliset tunnusluvut kaikkien yh
dentoista muuttujan osalta, jotka mittasivat verkko-opetuksen tärkeitä 
tekijöitä. 

Kuten taulukosta 17  huomaa, opettajat ja opiskelijat arvioivat kaikki 
esitetyt tekijät hyvin tärkeiksi. Opettajat arvioivat ryhmänä lähes kaikki 
tekijät hivenen tärkeimmiksi kuin opiskelijat. Opettajien ja vanhempi
en taipumus käyttää arviointiasteikon korkeimpia vaihtoehtoja on esiin
tynyt myös muissa empiirisissä tutkimuksissa (Niemi & Tirri 1997; Tirri 
2001). Myös tässä tutkimuksessa opiskelijat käyttivät arviointiasteikkoa 
jonkin verran kriittisemmin kuin heidän opettajansa. Opiskelijoiden 
arviot erosivat myös opettajien arvioinneista verkko-opetuksen tärkeim
mistä tekijöistä. Opiskelijat pitivät opettajan asiantuntemusta opetetta
vassa aineessa kaikkein tärkeimpänä tekijänä verkko-opetuksessa (ka 
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TAULUKKO] 7. Opettajien ja opiskelijoiden arviot verkko-opetuksen tär
keistä tekijöistä. 

Opettajat Opiskelijat t-testi 
ka (kh) N ka (kh) N (kaksisuuntainen) 

l Palautteen nooeus 4,48 <0,67) 23 4,22 (0 81) 341 1 ,49 n.s. 
2 Palautteen kannustavuus 4,65 <0,57) 23 4, 12 ro,83) 340 3,00 ** 
3 Aito kriittisyys palautteessa 4,39 (0,72) 23 4,51 (0,62) 338 -0,85 n.s. 
4 Palautteen sisällön 4,74 (0,45) 23 4,54 (0,60) 338 1 ,99 n.s. 
kohdistuminen opiskeltavan 
aiheen kannalta olennaisiin 
asioihin 
5 Palautteen 4,35 ( 1 ,02) 23 4, 10 (0,93) 339 1,26 n.s. 
henkilökohtaisuus 
6 Palautteen rohkaisevuus 4.52 (0,67) 23 4,01 (0,87) 339 2,78 ** 
7 Opettajan 4,39 (0,78) 23 3,41 ( 1 ,13) 339 5,64 *** 
empaattisuus/hieno-
tunteisuus 
8 Opettajan aktiivisuus 4,22 (0,74) 23 4,08 (0,88) 339 0,73 n.s. 
verkkokeskusteluissa 
9 Opettajan asiantuntemus 4,77 (0,52) 22 4,78 (0,48) 340 -0, 1 1  n.s. 
opetettavassa aiheessa 
10  Opettajan asiantuntemus 4,68 (0,48) 22 4,51 (0,74) 340 1,06 n.s. 
verkko-ooettaiana 
1 1  Oppimateriaalin rakenteen 4,91 (0,28) 23 4,69 (0,58) 340 3,34 ** 
selkeys 

Asteikko: 1 = ei kuvaa . . . 5 = kuvaa hyvin 
n.s. = p<.10, • = p< .05, •• = p<.01, ••• = p<.001 

4,78, kh = 0,48). Myös opettajat arvioivat opettajan asiantuntemuksen 
hyvin korkealle, mutta he painottivat vielä enemmän oppimateriaalin 
rakenteen selkeyden merkitystä (ka 4,91, kh = 0,28). Opiskelijoiden 
arvioinneissa oppimateriaalin rakenteen selkeys oli toiseksi tärkein te
kijä, mutta heidän arviointinsa poikkesivat kuitenkin tilastollisesti mer 
kitsevästi opettajien arvioinneista (p<.002). 

Sekä opettajat että opiskelijat arvioivat opettajan asiantuntemuksen 
verkko-opettajana hyvin tärkeäksi (katso taulukko 17). Opiskelijat ar
vostivat aitoa kriittisyyttä palautteessa enemmän kuin palautteen kan
nustavuutta tai henkilökohtaisuutta. Opettajat erosivat opiskelijoista siinä, 
että he arvioivat palautteen sisällön kohdistumisen opiskeltavan aiheen 
kannalta olennaisiin asioihin sekä palautteen rohkaisevuuden ja kan-
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nustavuuden opiskelijoitaan tärkeimmiksi tekijöiksi verkko-opetukses
sa (katso taulukko 17). Opettajat myös arvostivat opettajan empaatti
suutta/hienotunteisuutta enemmän kuin heidän opiskelijansa (p<.000). 

Näiden tulosten valossa sekä opettajat että opiskelijat pitävät opet
tajan asiantuntemusta opetettavassa aineessa hyvin tärkeänä tekijänä 
verkko-opiskelussa. Hyvä verkko-opettaja tuntee opetettavan aineensa 
hyvin ja valmistaa kursseille selkeitä, hyvin jäsenneltyjä oppimateriaa
leja. Opiskelijoiden arviointien mukaan opettajan empaattisuus ja kan
nustavuus eivät ole yhtä tärkeitä tekijöitä verkko-opiskelussa kuin asian
tuntemus ja asiallisuus. Opettajien arvioinneissa nämä opettajan omi
naisuudet arvioitiin kuitenkin hyvin tärkeiksi verkko-opettajan ominai
suuksiksi. 

7 .2  Verkkokurssien didaktiset ratkaisut 

Opettajat ja opiskelijat arvioivat verkkokurssien didaktisia ratkaisuja 
ottamalla kantaa siihen, missä määrin kursseilla oli hyödynnetty uutta 
tieto- ja informaatioteknologiaa. Taulukossa 18 on esitetty tilastolliset 
tunnusluvut kaikkien seitsemän muuttujan osalta, jotka mittasivat verk
ko-kurssien didaktisten ratkaisujen yleisyyttä. Kuten taulukosta huo
maa, niin verkkokursseilla ei oltu vielä hyödynnetty juuri lainkaan uu
den tieto- ja informaatiotekniikan mahdollistamia keinoja. Sekä opetta
jat että opiskelijat ilmoittivat kuvien käytön verkkokurssien yleisim
mäksi didaktiseksi ratkaisuksi. Opettajat arvioivat kuvien käytön 
tilastollisesti merkitsevästi yleisemmäksi kuin opiskelijat (p<.027). Ani
maatiotekniikan ja videoiden käyttö olivat kaikkein harvemmin käytet
tyjä didaktisia ratkaisuja verkkokursseilla (katso taulukko 18). 

Opettajia ja opiskelijoita pyydettiin myös arvioimaan kuinka tärkei
nä he pitävät näitä erilaisia didaktisia ratkaisuja verkkokursseilla mikäli 
tietotekniikka ei olisi niiden toteutuksen esteenä. Taulukosta 19 näky
vät tämän osion vastausten tunnusluvut. Sekä opettajat että opiskelijat 
arvioivat kuvallisen viestinnän kaikkein tärkeimmäksi didaktiseksi rat
kaisuksi verkkokursseilla. Opettajat ovat kuitenkin arvioineet sen tilas
tollisesti merkitsevästi tärkeämmäksi kuin opiskelijat (p<.020). Tämä 
ero voi selittyä sillä, että opiskelijoilla ei ollut kuvien lataamiseen tarvit-
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TAULUKKO 1 8. Opettajien ja opiskelijoiden arviot verkkokurssien d idakti
sista ratkaisuista. 

Opettajat Opiskelijat t-testi 
ka (kh) N ka (kh) N (kaksisuuntainen) 

1 Verkkokurssilla oli 1,45 (0,74) 22 1,33 (0,69) 309 0,97 n.s. 
lähioperustilanteita 
2 Verkkokurssilla oli käytetty 2,55 (0,67) 22 2,09 (0,88) 308 4,92 * 
kuvia 
3 Verkkokurssilla oli käytetty 1,30 (0,64) 23 1,27 (0,65) 307 0,05 n.s. 
äänitallenteita 
4 Verkkokurssilla oli videoita 1,22 (0,60) 23 1 , 15  (0,49) 308 l,40n.s. 
5 Verkkokurssilla oli käytetty 1 , 14 (0,47) 22 1,21 (0,55) 304 1,53 n.s. 
animaatiotekniikkaa 
6 Verkkokurssilla oli videon 1 ,22 (0,60) 23 1 , 16  (0,73) 308 0,28 n.s. 
avulla esitetty simuloituja 
esimerkkejä todellisista 
tilanteista 
7 Verkkokurssilla oli 1,39 (0, 72) 23 1,23 (0,60) 304 3,66 n.s. 
multimedian keinoin esitetty 
demonstraatioita opiskeltavasta 
aiheesta 

Asteikko: 1 = ei kuvaa . . . 5 = kuvaa hyvin 
n.s. = p<.10, • = p< .05, •• = p<.01, ••• = p<.001 

tavaa tekniikkaa käytettävissä ja he heijastivat tämän puutteen arvioin
tiinsa. Molemmat ryhmät arvioivat toiseksi tärkeimmäksi didaktiseksi 
ratkaisuksi multimedian keinoin esitettävät demonstraatiot opiskelta
vasta aiheesta. Sekä opettajat että opiskelijat pitivät äänitallenteiden ja 
videoiden käyttöä vähiten tärkeinä didaktisina keinoina verkkokurs
seilla (katso taulukko 19). 
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TAULUKKO 1 9. Opettajien ja opiskelijoiden arviot verkko-ku rssien didak
tisten ratkaisujen tärkeydestä. 

Opettajat Opiskelijat t-testi 
ka (kh) N ka rkh) N (kaksisuuntainen) 

1 Verkkokurssilla on 3,18 ( 1 ,33) 22 2,62 ( 1 ,40) 3 17  0,19 n.s. 
lähiooetustilanteita 
2 Verkkokurssilla on 4,00 (0,89) 2 1  3,27 (1 ,22) 3 1 8  5,48 * 
kuvallista viestintää 
3 Verkkokurssilla käytetään 2,60 ( 1 , 19) 20 2,59 ( 1 ,20) 3 17  0,01 n.s. 
ääni tallenteita 
4 Verkkokurssilla on videoita 2,84 ( 1 ,34) 19  2,60 ( 1 , 1 7) 3 14 0,71 n.s. 
5 Verkkokurssilla käytetään 2,84 ( 1  ,26) 19  2,65 ( 1 ,63) 3 17  0,05 n.s. 
animaatiotekniikkaa 
6 Verkkokurssilla esitetään 2,95 (1 ,47) 19  2,97 (1 ,29) 3 1 7  0,84 n.s. 
videon avulla simuloituja 
esimerkkejä todellisista 
tilanteista 
7 Verkkokurssilla esitetään 3,47 ( 1,39) 19  3 , 19  ( 1 ,25) 3 1 6  0,89 
multimedian keinoin 
demonstraatioita 
ooiskeltavasta aiheesta 

Asteikko: 1 = ei kuvaa . . . 5 = kuvaa hyvin 
n.s. = p<.10, • = p< .05, •• = p<.01, ••• = p<.001 
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7.3 Verkko-opettajan tärkeitä omi naisuuksia 

7 . 3 . 1  Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Harris in  

tehokkaan opettajan viitekehyksestä tu lkittuna 

Opettajien ja opiskelijoiden avoimet vastaukset kysymykseen "millai
nen on hyvä verkko-opettaja" luokiteltiin sekä deduktiivisesti että in
duktiivisesti. Deduktiivisessa luokittelussa kategoriat muodostettiin etu
käteen teorian ohjaamina. Harrisin tunnistamat tehokkaan opettajan 
ominaisuudet muodostivat jokainen oman luokittelukategoriansa joi
hin avoimia vastauksia soviteltiin. Kategorioita oli siis yhteensä kuusi: 
asiallinen, ystävällinen, kielellisesti vuorovaikutteinen, stimuloiva, yk
silöllisesti suuntautunut ja multi-mediaa hyödyntävä (Harris 1986). Ai
neistoon tutustumisen jälkeen kategorioita täydennettiin yhdellä uu
della luokalla, joka kuvasi opettajan verkkopedagogiikan taitoja. 

Harrisin tunnistamat tehokkaan opettajan ominaisuudet löytyivät 
hyvin myös hyvää verkko-opettajaa kuvaavista luonnehdinnoista. Ana
lyysin tulokset on koottu pääkategorioitten mukaisesti omiin taulukoihin
sa, joista näkyy opettajien ja opiskelijoiden kuvauksien numeeriset 
määrät sekä laadullisia esimerkkejä kyseiseen kategoriaan luokitelluis
ta kuvauksista. Opettajien kuvauksissa korostui Harrisin tunnistaman 
asiallisen opettajan ominaisuudet (N=24). Verkkokursseilla opettaneet 
painottivat opettajan organisointikyvyn ja ajanhallinnan taitojen tärke
yttä verkko-opetuksessa. Tyypillinen opettajan vastaus, joka luokitel
tiin tähän luokkaan oli seuraavanlainen: "Verkko-opettajan tulee osata 
suunnitella oma ajankäyttönsä" (46-vuotias naisopettaja, noviisi verk
ko-opettajana). 

Taulukkoon 20 on koottu muitakin esimerkkejä tähän kategoriaan 
luokitelluista opettajien ja opiskelijoiden vastauksista. Näistä kaikista 
käy ilmi, että verkko-opettajan tulee suunnitella etukäteen opetuksen
sa ja harkita opetuksessa käyttämiään materiaaleja. Asiallinen verkko
opettaja on systemaattinen ja osaa koordinoida verkkokeskusteluja. Hän 
auttaa opiskelijoita pysymään opiskeltavassa asiassa ja tarjoaa oppimis
tehtävät opiskelijoille selkeästi ryhmiteltyinä ja aikataulussa. Asiallinen 
opettaja hallitsee myös opetettavan aineensa hyvin. Nämä kvalitatiivi
set tulokset vahvistavat tämän tutkimuksen kvantitatiivisten tulosten 
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TAULUKKO 20. Opettajien ja opiskel ijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokiteltiin Harrisin asiall isen opettajan kate
goriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Asiallinen 24 120 
Hyvin organisoitu, systemaattinen, tavoitehakuinen, 
hallitsee opetettavan aineen hyvin 
"Verkko-opettajan tulee osata suunnitella oma ajankäyttönsä" 
(46-vuotias naisopettaja, noviisi verkko-opettajana) 
"Osaa suunnitella ajankäyttönsä kurssia kohtaan" (23-vuotias 
miesopettaja, opettanut useita verkkokursseja) 
"Osaa koordinoida verkkokeskustelua" (39-vuotias 
naisopettaja, noviisi verkko-opettajana 
"Opetettavan aiheen asiantuntemus on tärkeää" (29-vuotias 
miesopettaja, opettanut useita verkkokursseja) 
"Osaa antaa ohjeet selkeästi, aikarajat tehtäviin" (54-vuotias 
naisopiskelija) 
"Ilmoittaa kurssin alussa kaikki tehtävien palautusten viimeiset 
päivämäärät ja reaaliaikaisten verkkokeskustelujen päivämäärät 
ja tarkat kellonajat sekä toimii antamansa aikataulun mukaan" 
(31-vuotias naisopiskelija) 
"Osaa seuloa tiedon tulvasta tärkeimmät luettavaksi" (49-
vuotias naisopiskelija) 
"Osaa pitää kurssin langat käsissään ja johdattaa kurssin 
haluttuun päämäärään" (35-vuotias miesopiskelija) 
"Lisäksi hän pystyy ohjaamaan opiskelijan oikeille raiteille, jos 
tämä on menossa väärään suuntaan" (36-vuotias 
miesopiskelija) 
"Tulee tuntea opettamansa asia hyvin" (19-vuotias 
naisopiskelija) 
"Hallitsee opetettavan asian ja verkkoympäristön vaatimukset" 
( 44-vuotias miesopiskelija) 
''Tuntee asiansa / opetettavan aineen sisällön hyvin, mutta osaa 
välittää asian net-sivuien kautta" (47-vuotias naisopiskeliia) 

luotettavuutta. Myös kvantitatiiviset tulokset paljastivat, että opiskelijat 
pitivät opettajan asiantuntemusta kaikkein tärkeimpänä verkko-opetta
jan ominaisuutena. Opettajien arvioinneissa tämä ominaisuus sijoittui 
kvantitatiivisesti mitattuna toiseksi tärkeimmäksi (katso taulukko 17). 

Myös opiskelijat kuvasivat hyvää verkko-opettajaa asiallisen opetta
jan ominaisuuksin (N=l20). Kuitenkin opiskelijat käyttivät vielä useim
min (N= 155) kuvauksissaan Harrisin ystävällisen opettajan kategori-
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aan kuuluvia luonnehdintoja. Hyvä verkko-opettaja on pos1t11vmen, 
empaattinen ja kannustava. Hän kykenee kommunikoimaan ystävälli
sesti ja henkilökohtaisesti opiskelijoiden kanssa teknisistä laitteista huo
limatta. Opettajan nopea ja henkilökohtainen palaute oli tyypillinen 
vastaus, joka luokiteltiin ystävällisen opettajan ominaisuuksia kuvaa
vaan kategoriaan. Oheinen esimerkki luonnehtii hyvin tähän kategori
aan luokiteltuja vastauksia: "Hyvä verkko-opettaja on lämmin ja em
paattinen, luo kontaktin yli laitteiden rajojen" ( 48-vuotias naisopetta
ja, opettanut useita verkkokursseja). Taulukosta 21 näkyy muita esi
merkkejä opettajien ja opiskelijoiden vastauksista, jotka on luokiteltu 
ystävällisen opettajan kategoriaan. Taulukosta näkyy myös, että opet
tajatkin kuvasivat hyvää verkko-opettajaa toiseksi useimmin (N=22) 
ystävällisen opettajan ominaisuuksilla. 

TAULUKKO 2 1 .  Opettajien ja opiskelijoiden kuvau ksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokiteltiin Harrisin ystävällisen opettajan ka
tegoriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Ystävällinen 22 155 

Lämmin, empaattinen, positiivinen, kannustava, antaa 
positiivista palautetta 
"Lämmin ja empaattinen, luo kontaktin yli laitteiden rajojen" ( 48-
vuotias naisopettaja, opettanut useita verkkokursseja) 
"Positiivinen, kannustava" (29-vuotias miesopettaja, noviisi 
verkko-opettajana) 
"Hyvä verkko-opettaja on tavoitettavissa. Yhteyden saaminen 
opettajaan tarvittaessa on tärkeää. Hyvä verkko-opettaja pitää 
muutoinkin säännöllisesti yhteyttä opiskelijoihin ja antaa 
palautetta opintojen etenemisestä. Näin en tunne olevani yksin 
opiskellessani" (35-vuotias naisopiskelija) 
"Kannustava opettaja, joka on aktiivisesti mukana keskustelussa ja 
jolta saa palautetta useasti kurssin aikana" (20-vuotias 
naisopiskelija) 
"Hyvä verkko-opettaja on kannustava ja antaa palautetta 
mahdollisimman nopeasti" (22-vuotias naisopiskelija) 
"Hyvä verkko-opettaja on kiinnostunut oppilaistaan ja ymmärtää, 
että luennoinnilta säästyneen ajan voi parhaiten käyttää hyödyksi 
henkilökohtaista ohjausta ja palautetta tarjoamalla" (3 1-vuotias 
naisopiskelija) 
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Selkeys kommunikoinnissa ja kirjallisessa ilmaisussa tunnistettiin tär
keiksi ominaisuuksiksi verkko-opettajalle. Nämä ominaisuudet luoki
teltiin Harrisin tunnistaman kielellisesti vuorovaikutteisen opettajan 
kategoriaan (katso taulukko 22). 

Neljäkymmentä opiskelijaa ja neljä opettajaa kuvasi hyvää verkko
opettajaa sellaisilla luonnehdinnoilla, jotka luokiteltiin kielellistä vuo
rovaikutusta kuvaaviksi. Tyypillinen kuvaus oli seuraavanlainen: "Hy
vällä verkko-opettajalla on kirjallisen viestinnän osaaminen ja selkeys". 

TAULUKKO 22.  Opettajien ja opiskelijoiden kuvau ksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokiteltiin Harrisin kielell isesti vuorovaikut
teisen opettajan kategoriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Kielellisesti vuorovaikutteinen 4 40 
Selkeä kommunikointi, hyvät vuorovaikutustaidot, kirjalliset 
taidot 
"Kirjallisen viestinnän osaaminen ja selkeys" ( 43-vuotias 
naisopettaja, opettanut useita verkkokursseja) 
"Asiansa osaava, hyvä kirjallinen ilmaisu. Huom. !  Koska asioiden 
selittäminen on kirjallista puuhaa verkossa" (29-vuotias 
naisopiskelija) 
"Tärkeää on osata ilmaista asiat selkeästi ja käyttää selkeää 
oppimateriaalia. Hyvä verkko-opettaja ei jaarittele, vaan osaa 
ennemminkin kaunista selkokieltä, mutta ei opeta liian 
yksinkertaisesti" (naisopiskelija) 
"Loistava ilmaisemaan itseään kirjoittamalla" (53-vuotias 
naisopiskelija) 

Stimuloiva opettaja arvioitiin myös hyväksi verkko-opettajaksi. Yh
deksän opiskelijaa ja kahdeksan opettajaa kuvasi sellaisia opettajan 
toivottavia ominaisuuksia, jotka luokiteltiin tähän kategoriaan (katso 
taulukko 23). Verkko-opetuksessa stimuloiva opettaja on innovatiivi
nen, hän provosoi opiskelijoita ja houkuttelee heitä osallistumaan 
käyttäen mielikuvitustaan apuna. Oheinen esimerkki kuvaa tämän 
kategorian vastauksia hyvin: "Opettaja on innostava, asioista selvillä, 
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TAULUKKO 23 .  Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokiteltiin Harrisin stimuloivan opettajan ka
tegoriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Stimuloiva 8 9 

Mielikuvitusrikas, provosoiva, mielenkiintoinen 
"Itse innovatiivinen, rohkaisee opiskelijoita" (48-vuotias 
naisopettaja, opettanut useita verkkokursseja) 
"Ohjaava, keskustelua provosoiva ja sitä kautta ajattelua 
provosoiva" ( 46-vuotias miesopettaja, opettanut useita 
verkkokursseja) 
"Hän or: innostava, asioista selvillä, luova, mielikuvitukseen 
vetoava. Pystyy luomaan sanoilla vahvoja mielikuvia" 
(miesopiskelija) 
"Provosoimalla viimeistään saa kaikki mukaan osallistumaan" (35-
vuotias miesopiskelija) 
"Innostava, ajattelemisen aihetta antava" (32-vuotias 
naisopiskelija) 

luova, mielikuvitukseen vetoava. Pystyy luomaan sanoilla vahvoja mie
likuvia ". 

Neljä opettajaa ja 25 opiskelijaa raportoi, että verkko-opettajan olisi 
oltava yksilöllisesti suuntautunut opetuksessaan (katso taulukko 24). 
Taulukosta 24 näkyy esimerkkejä vastauksista, joissa kaikissa korostui 
opettajan kyky kohdella opiskelijoitaan yksilöinä, joilla on erilaiset läh
tökohdat ja oppimistarpeet. 

Vain opiskelijat kuvasivat hyvää verkko-opettajaa sellaisilla ominai
suuksilla, jotka luokiteltiin Harrisin tunnistaman multi-mediaa hyödyntä
vän opettajan kategoriaan (katso taulukko 25.) Kuten taulukosta 25 käy 
ilmi, niin kolme opiskelijaa luonnehti hyvää verkko-opettajaa sellaiseksi 
henkilöksi, joka osaa hyödyntää erilaisia medioita opetuksessaan. 

Aineistoon tutustumisen yhteydessä kävi ilmi, että vastausten jou
kossa oli sellaisia kuvauksia, jotka eivät sopineet mihinkään Harrisin 
kuudesta kategoriasta. Siksi luokituskategorioita lisättiin luomalla uusi 
kategoria: opettajan verkkopedagogiikan taidot. Tähän luokkaan luo
kiteltiin kaikki sellaiset kuvaukset, jotka viittasivat opettajan tietotekni
siin taitoihin tai erityiseen verkko-opetuksessa tarvittavaan pedagogiik-
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TAULUKKO 24. Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokiteltiin Harrisin yksi löl l isesti suuntautu
neen opettajan kategoriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Yksilöllisesti suuntautunut 4 25 
Kohtelee opiskelijoita ainutlaatuisina oppijoina, eriyttää 
opetusta tarvittaessa 
"Sopivasti antaa itsenäisyyttä opiskelijoille ja samalla huolehtii, 
että oppimista tapahtuu" (27-vuotias naisopettaja, noviisi verkko-
opettajana) 
"Hyvin erilaisetkin motiivit hyväksyvä" (nimetön vastaaja) 
"Antaa tilaa yksilöllisille ajatuksille ja ohjaa opiskelua myös 
antamalla ongelmatilanteita ratkottavaksi" (31-vuotias 
miesopiskelija) 
"Kyky ottaa huomioon oppilaiden erilainen osaamis- ja 
oppimistaso" (30-vuotias naisopiskelija) 

TAULUKKO 25.  Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko
opettajasta, jotka luokiteltiin Harrisin mu lti-mediaa hyö
dyntävän opettajan kategoriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Multi-mediaa hvödvntävä 0 3 
Käyttää erilaisia median keinoja, vaihtelevuus 
opetusmenetelmissä 
"Aktiivinen. Hyvä tuntemus multimedian keinoista ja 
multimediasta opetusvälineenä" (32-vuotias naisopiskelija) 
"Hänellä pitäisi olla riittävästi aikaa rakentaa kurssi 
mahdollisimman monipuoliseksi käyttäen nykypäivän tekniikan 
tuomia välineitä" (26-vuotias miesooiskeliia) 

kaan. Kuten taulukosta 26 näkyy, niin 14 opiskelijaa ja 8 opettajaa 
arvioi verkko-opettajan tarvitsevan tämänkaltaisia taitoja opetuksessaan. 
Vastaajien mukaan verkko-pedagogiikkaa hallitseva opettaja osaa käyttää 
uuden teknologian mahdollisuuksia ja ymmärtää etäopetuksen peda
gogisia haasteita. 
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TAULUKKO 26. Opettajien ja opiskelijoiden kuvau ksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokiteltiin verkkopedagogisia taitoja kuvaa
vaan kategoriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Verkkoneda!!o!!iikan taidot 8 14 

Opettaja hallitsee uuden teknologian mahdollisuuksia, tuntee 
verkossa opettamista 
"Hallitsee työvälineet, selain (yms.)" (29-vuotias miesopettaja, 
opettanut useita verkkokursseja 
"Verkkopedagogiikkaa ja tietokonelukutaito" (33-vuotias 
miesopettaja, opettanut useita verkkokursseja) 
"Asiantuntija aineessa, tietokoneen käytössä. Oivaltaa, ettei 
verkko-opiskelu ole lähiopetusta" (56-vuotias naisopiskelija) 
"Verkko-opiskelu ei tarkoita sitä, että opettaja voi vain naputella 
kivoja kommentteja, pitää vähän paneutua." (44-vuotias 
naisopiskelija) 

7 .3 . 2  Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia induktiivisen 
analyysin viitekehyksestä tul kittuna 

Deduktiivisen luokittelun jälkeen opettajien ja opiskelijoiden vastauk

set luokiteltiin uudelleen induktiivisesti eli aineistolähtöisesti ilman teo

riasta nousevia kategorialuokkia. Opettajien aineisto luokiteltiin ensin 

ja tätä luokittelua sovellettiin myös suurempaan opiskelijoiden aineis

toon. Useimmat kategorioista olivat molemmille aineistoille yhteisiä, mutta 

opiskelijoiden aineistosta löytyi myös sellaisia kategorioita, joita opettaji

en aineistossa ei esiintynyt. Tulokset raportoidaan samaan tyyliin kuin 

deduktiivisen luokittelunkin tulokset. Tämä mahdollistaa opettajien ja 

opiskelijoiden vastausten vertailun sekä määrällisesti että laadullisesti. 

Opettajien aineistossa oli kaikkein eniten vastauksia (N=7), joissa 

kuvattiin hyvää verkko-opettajaa oman aineensa ja verkko-opetuksen 

asiantuntijaksi. Myös opiskelijoiden aineistossa löydettiin opettajan asi

antuntemusta kuvaava luokittelukategoria. Opiskelijoilla tämä katego

ria oli toiseksi yleisin (N=45). Taulukkoon 27 on kerätty esimerkkejä 

sekä opettajien että opiskelijoiden antamista vastauksista, jotka on tul

kittu opettajan asiantuntemusta korostaviksi. 
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TAULUKKO 27.  Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokiteltiin opettajan asiantuntemusta kuvaa
vaan kategoriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Opettajan asiantuntemus 7 45 

"Mestari: Asiantuntemus, verkkopedagogiikka& 
tietokonelukutaito" ( opettaja) 
"Hallitsee asian, hallitsee välineen, ymmärtää vuorovaikutuksen" 
(opettaja) 
"Ammattitaitoinen, tietää tarpeeksi aiheesta, myös pedagogisia 
taitoja" ( opiskelija) 
"Tietää mistä puhuu, osaa antaa ohjeita" (opiskelija) 
"Asiantuntija aineessa, tietokoneenkäytössä, oivaltaa ettei verkko-
opetus ole lähiopetusta" ( opiskelija) 

Opiskelijoiden aineistossa suurin luokittelukategoria oli opettajan 
antama palaute. 47 opiskelijaa kuvasi hyvää verkko-opettajaa sellaisek
si, joka antaa palautetta nopeasti, säännöllisesti ja aidosti. Tähän liittyi 
myös opettajan halu seurata opiskelijoiden etenemistä verkkokurssilla 
siten, että hän ottaa tarvittaessa yhteyttä mikäli opinnot eivät etene 
suunnitelmien mukaisesti. Taulukosta 28 näkyy esimerkkejä tähän ka-

TAULUKKO 28.  Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokiteltiin opettajan palautteen antaa kuvaa
vaan kategoriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Palautteen anto 3 47 
Opettaja antaa palautetta nopeasti ja säännöllisesti selvittäen 
opiskeluun liittyviä epäselviä asioita 
''Nopea palaute ja henkilökohtainen palaute" (opettaja) 
"Antaa palautetta, ottaa yhteyttä jos opinnot eivät etene" 
( opiskelija) 
"Ahkera (palautteet tulevat nopeasti)" (opiskelija) 
"Palautteen nopeus ja paneutuminen aiheeseen" (opiskelija) 
"Palautteet ovat hirveän tärkeitä" ( opiskelija) 
"Antaa palautetta aidosti, ei mekaanisesti reagoiden (tyyliin "mitä 
itse aiattelet? - alkaa looulta tympiä!) ( opiskelija) 
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tegoriaan luokitelluista vastauksista. Myös opettajien aineistosta löytyi 
opettajan palautetta korostavia vastauksia (N=3), mutta tämä ominai
suus oli selkeästi opiskelijoiden mielestä vielä tärkeämpi hyvää verk
ko-opettajaa luonnehdittaessa. 

Opettajilla toiseksi yleisin hyvän verkko-opettajan ominaisuus liittyi 
opettajan kannustavaan rooliin. Kuusi opettajaa luonnehti tätä ominai
suutta vastauksissaan. Myös opiskelijoiden vastauksissa esiintyi paljon 
(N=34) toivomuksia kannustavasta verkko-opettajasta. Kannustus voi
daan tulkita myös eräänlaiseksi palautteen antamiseksi. Olisi siis ollut 
mahdollista luokitella kannustusta kuvaavat vastaukset samaan kate
goriaan kuin opettajan palaute. Päädyimme kuitenkin siihen, että kan
nustaminen muodosti oman kategoriansa, koska se esiintyi niin useasti 
molemmissa aineistoissa. Taulukosta 29 saa hyvän kuvan siitä millä 
lailla opettajat ja opiskelijat käyttivät kannustamiseen liittyviä kuvauk
sia vastauksissaan. 

Opiskelijoiden vastauksissa korostui voimakkaasti toivomus aktiivi
sesta verkko-opettajasta. 35 opiskelijaa ja 3 opettajaa mainitsi aktiivi
suuden hyvän verkko-opettajan ominaisuutena (katso taulukko 30). 
Kuten taulukosta 30 huomaa, niin opettajan aktiivisuus liitettiin yhteen 
muiden toivottavien opettajan ominaisuuksien kanssa. Opettajien ja 
opiskelijoiden vastauksissa aktiivisuus esiintyi yhdessä mm. ahkeruu
den, kiinnostuneisuuden ja asiantuntijuuden kanssa. Kuten esimerkeis-

TAULUKKO 29. Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokitelti in opettajan kannustusta kuvaavaan 
kategoriaan 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Kannustaminen 6 34 

"Kyky kannustaa ja innostaa" (opettaja) 
"Kannustaa ja tarvittaessa potkii laiskempia töihin" ( opettaja) 
"Opiskelijaa tukeva ja kannustava" (opettaja) 
"Kannustava" (opiskelija) 
"Kannustaa aloittamaan/jatkamaan" (opiskelija) 
"Hyvä verkko-opettaja kannustaa opiskelijoiden opiskelua" 
(opiskelija) 
"Kannustava opettaja, joka on mukana verkko-keskusteluissa" 
(opiskeliia) 
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TAULUKKO 30. Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokiteltiin opettajan aktiivisuutta kuvaavaan 
kategoriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Aktiivisuus 3 35 
"Aktiivinen ja ahkera" (opettaja) 
"Aktiivinen ja asiantunteva" (opettaja) 
"Aktiivinen ja kykenevä käyttämään uutta teknologiaa" 
(opiskelija) 
"Aktiivinen, seuraa jatkuvasti ryhmän viestintää" (opiskelija) 
"Pitää aktiivisesti yhteyttä" (opiskelija) 
"Aktiivinen ja kiinnostunut" (opiskelija) 
"Aktiivinen ja innostava" ( opiskelija) 
"Aktiivinen, keskusteleva" (opiskelija) 

tä voi nähdä, niin aktiivisuus mainittiin aina ensimmäisenä. Tästä syys

tä muodostimme aktiiviselle opettajalle oman luokittelukategoriansa. 

Sekä opettajat (N=3) että opiskelijat (N=14) tunnistivat verkko-opetta

jan suotavaksi ominaisuudeksi ajankäytön hallinnan. Verkko-opettajan tu

lee suunnitella ajankäyttönsä siten, että hän ehtii suunnitella opetuksensa, 

ehtii osallistumaan kurssin kulkuun antaen ajoissa palautetta opiskelijoille. 

Taulukosta 31 näkyy esimerkkejä tähän kategoriaan luokitelluista vastauk

sista. Opiskelija kiteyttää ajankäytön hallitsevan opettajan ominaisuuksia 

seuraavasti: "Hyvä verkko-opettaja on säännöllinen ja täsmällinen". 

TAULUKKO 3 1  Opettajien ja opiskel ijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokiteltiin opettajan ajankäytön hall i ntaa ku
vaavaan kategoriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Aiankäytön hallinta 3 14 

''Tulee osata suunnitella ajankäyttönsä" (opettaja) 
"Osaa järkevästi suunnitella ajankäyttönsä kurssia kohtaan" 
(opettaja) 
"Pysyy itse asettamissaan aikatauluissa" ( opiskelija) 
"Varaa aikaa opiskelijoille" (opiskelija) 
"Säännöllinen ja täsmällinen" ( opiskelija) 
"Antaa ajoissa palautetta esseistäja tenttituloksista" (opiskeliia) 
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TAULUKKO 32. Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opet
tajasta, jotka luokiteltiin opettajan hyvää vuorovaikutusta 
kuvaavaan kategoriaan. 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Hvvä vuorovaikutus 2 12 
"Vuorovaikutustaitojen tulee olla hyvät - miten sanoa 
henkilökohtaisia asioita suoraan mutta hienotunteisesti" (opettaja) 
"Ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen" (opettaja) 
"Vuorovaikutuksellisuus, kiinnostus opiskelijoihin" (opiskelija) 
"Luo henkilökohtaisuuden tuntua/otetta sähköistenkin viestimien 
kautta" ( opiskelija) 
"Hienotunteinen ja tarvittaessa vaativa" ( opiskelija) 
"Osallistuu verkkokeskusteluun" (opiskelija) 
"On yhteydessä oppilaisiin, jos ei muuten, niin ainakin tökkii 
välillä hereille" (ooiskeliia) 

Sekä opettajat (N=2) että opiskelijat (N=12) tunnistivat vuorovaiku
tustaidot verkko-opettajan tärkeiksi ominaisuuksiksi. Kuten taulukosta 
32 käy ilmi, niin hyvä vuorovaikutus verkossa edellyttää opettajalta 
hienotunteisuutta, mutta myös jämäkkää puuttumista opiskelijoiden työs
kentelyyn. Tällainen vuorovaikutus luo verkkokeskusteluihin positiivi
sen ilmapiirin, jossa opiskelijat kokevat opettajan olevan heistä aidosti 
kiinnostunut. 

Kuuden pääkategorian (asiantuntemus, kannustavuus, palautteen 
anto, aktiivisuus, ajankäytön hallinta ja hyvä vuorovaikutus) lisäksi opis
kelijoiden suuremmasta aineistosta löytyi sellaisia opettajan ominaisuuk
sia, joita ei löytynyt opettajien aineistosta. Näistä suurin luokka oli "ATK
taidot'" (N=25). Opiskelijat kuvasivat opettajalle toivottavia ATK-taitoja 
seuraavasti: "Osaa hyödyntää tietotekniikan mahdollisuuksia tekemät
tä siitä itsetarkoitusta", "Hallitsee tekniikan", "Osaa käyttää ATK-lait
teita ", "Hallitsee verkkokurssin teknologian riittävän hyvin", "Hyvä tun
temus tietokoneista ja multimedian keinoista". Opiskelijat korostivat 
myös opettajan kiinnostusta opiskelijoihin (N=16). Tähän kategoriaan 
luokiteltiin seuraavanlaisia vastauksia: "Opettaja huomioi myös hiljai
set opiskelijat", "On kiinnostunut opiskelijoistaan ", "Osaa hahmottaa 
ne opiskelijat, jotka tarvitsevat apua ja tarjoaa sitä heille", "Aidosti kiin
nostunut opiskelijoidensa edistymisestä". 
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Lisäksi molemmissa aineistoissa oli hajaluokkia, joihin kuului yksi 
tai kaksi tapausta kuhunkin. Näitä hajaluokkia olivat seuraavat: moti
voiva, koordinointikykyinen, empaattinen, ahkera, selkeä, joustava, vas
tuuntuntoinen, kärsivällinen. Hyvän opettajan ominaisuuksia voidaan 
luetella useita, mutta selvästi jotkut niistä ovat sellaisia, jotka nousevat 
ensisijaisiksi erilaisista luokittelutavoista huolimatta. 

7 .3 .3  Yhteenveto opettajien ja opiskelijoiden tunnistamista 

hyvän verkko-opettajan ominaisuu ksista 

Kuten edellä raportoiduista deduktiivisesta ja induktiivisesta aineiston 
luokitteluista voidaan tulkita, niin kummallakin tavalla analysoituna ai
neistosta tiivistyy hyvin samankaltaisia hyvän verkko-opettajan ominai
suuksia. Harrisin tehokkaan opettajan tutkimustraditiosta nousevat opet
tajan ominaisuudet löytyivät hyvin myös hyvää verkko-opettajaa luon
nehdittaessa. Asiallinen opettaja hallitsee opetettavan aineensa ja ajan
käyttönsä. Hän pystyy organisoimaan opetuksensa sujuvasti ja 
rakentamaan sille selkeät raamit ja aikataulut. Opettajat ja opiskelijat 
korostivat eniten asiallisen opettajan ominaisuuksia hyvää verkko-opet
tajaa luonnehtiessaan. Myös induktiivinen aineiston luokittelu toi esille 
opettajan asiantuntemuksen ja ajankäytön hallinnan tärkeimpinä verk
ko-opettajan ominaisuuksina. 

Harrisin tunnistama "ystävällinen opettaja" korostui sekä opettajien 
että opiskelijoiden vastauksissa. Myös verkko-opettajalta odotetaan posi
tiivista asennetta, empaattista kommunikointia ja kannustavaa suhtautu
mista opiskelijoihinsa. Induktiivisen analyysin tuloksena hyvän opetta
jan ominaisuuksiksi tulkittiin kannustavuus ja palautteen anto. Palaut
teen annossa hienotunteisuus ja ystävällisyys nähtiin tärkeiksi taidoiksi. 
Verkko-opetukseenkin soveltuu hyvin Harrisin "kielellisesti vuorovaikut
teinen opettaja". Tällainen opettaja osaa kommunikoida asiansa selkeästi 
ja kykenee ylläpitämään vuorovaikutusta opiskelijoidensa kanssa. Deduk
tiivisen analyysin tuloksena löytyi kielellisen vuorovaikutuksen-katego
ria, jossa korostui opettajan kirjallinen viestintä. Induktiivisessa analyy
sissä luokittelukategoriaksi löytyi palautteen anto ja hyvä vuorovaikutus. 
Molemmissa näissä kategorioissa korostuvat samankaltaiset opettajan orni 
naisuudet kuin Harrisin kielellisesti vuorovaikutteisessa luokassa. 

1 2 3 



HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ITTIMÄSSÄ 

Deduktiivisen analyysin tuloksena löytyi Harrisin tunnistama "sti
muloiva opettaja". Myös verkko-opettajalta odotetaan innostavaa ja 
provosoivaa opetustyyliä. Induktiivisessa analyysissä stimuloivaa opet
tajaa muistuttivat luokittelukategoriat aktiivinen ja kannustava. Molem
piin luokkiin luokitelluissa vastauksissa oli useita kuvauksia, jotka so
pisivat luonnehtimaan myös stimuloivaa opettajaa. 

Opettajat ja opiskelijat arvioivat, että verkko-opettajan tulisi olla myös 
yksilöllisesti suuntautunut. Verkossa opiskelee heterogeenisiä opiskeli
joita ja he tarvitsevat opettajan yksilöllistä huomiota opintojen suunnit
telussa ja toteutuksessa. Induktiivisen analyysin tuottama opiskelija
aineistosta löydetty luokka "opiskelijoista kiinnostunut" muistuttaa eni
ten Harrisin yksilöllisesti suuntautunutta opettajaa. Deduktiivisessa ana
lyysissä löydettiin Harrisin "multi-mediaa hyödyntävä opettaja" vain 
opiskelijoiden aineistosta. Myös induktiivinen analyysi toi tulokseksi 
"ATK-taidot", joka löytyi vain opiskelijoiden aineistosta. ATK-taitoihin 
liittyi myös multi-median hyödyntämisen osaaminen. Tulosten mukaan 
opiskelijat korostavat opettajiaan enemmän modernin teknologian osaa
misen tärkeyttä verkko-opettajilla. Kuitenkin opiskelijatkin korostivat 
näitä taitoja enemmän sellaisia opettajan ominaisuuksia, jotka ovat pe
rinteisestikin tunnistettu hyvän opettajan ominaisuuksiksi. 

Yhteenvetona voimmekin kiteyttää, että verkko-opettaja tarvitsee 
tietyt tekniset ja multimedian valmiudet opettaessaan verkossa. Kuiten
kin on vielä paljon tärkeämpää, että opettaja hallitsee opetettavan ai
neensa, kommunikoi opiskelijoille ystävällisesti ja kannustavasti, ohjaa 
ja osallistuu itsekin vuorovaikutukseen verkossa sekä suunnittelee ja 
toteuttaa opetustaan aikatauluista kiinni pitäen. Hyvän verkko-opetta
jan ominaisuudet ovat siis hyvin samankaltaisia kuin tehokkaan ja hy
vän opettajan ominaisuudet yleensäkin. Kuten naisopiskelija vastauk
sessaan toteaa: "Hyvä verkko-opettaja on kuin hyvä opettaja yleensä
kin. Asiallinen, selkeä kommunikoimaan ja helppo lähestyä ". 

Verkko-opettaja tarvitsee myös kaikkien opettajien tavoin pedago
gista viisautta, opetuskokemusta ja opetettavan aineen asiantuntemus
ta. Tekniset taidot ja uudet multimediat ovat hyviä lisiä, mutta eivät 
yksinään tee kenestäkään hyvää verkko-opettajaa. Sen sijaan hyvillä 
opettajilla on erittäin hyvät mahdollisuudet tulla hyviksi opettajiksi myös 
verkkoympäristöissä. 
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7 .4 Opettajien ja opiskel ijoiden näkemyksiä hyvän 
verkko-opiskel ijan ominaisuuksista 

Hyvä opettaja ei yksinään takaa sitä, että verkko-opiskelu edistää opis
kelijoiden oppimista. Verkko-opiskelu edellyttää myös opiskelijoilta tiet
tyjä ominaisuuksia, jotta se voi tuottaa hyviä oppimistuloksia. Avoimis
sa kysymyksissä opettajia ja opiskelijoita pyydettiin kuvaamaan hyvän 
verkko-opiskelijan ominaisuuksia. Vastaukset luokiteltiin aineistoläh
töisesti sitoutumatta mihinkään aikaisempaan luokitukseen. Opettajien 
aineisto luokiteltiin jälleen ensin ja löydettyjä kategorioita verrattiin 
opiskelijoiden aineistosta löydettyihin kategorioihin. Analyysin tulok
set raportoidaan samalla tavalla kuin induktiivisesti luokitellut hyvän 
verkko-opettajankin aineiston tulokset. Täten lukija voi vertailla opet
tajien ja opiskelijoiden sekä määrällisiä että laadullisia yhtäläisyyksiä ja 
eroja hyvän verkko-opiskelijan kuvauksissa. 

Kaikkein yleisin luokittelukategoria molemmissa aineistoissa kuvasi 
aktiivisuutta hyvän verkko-opiskelijan tärkeänä ominaisuutena. Kuten 
taulukosta 33 voi havaita, niin myös hyvän verkko-opiskelijan kohdal
la aktiivisuus liitettiin muihin ominaisuuksiin siten, että se mainittiin 
ensimmäisenä. Hyvän verkko-opettajan ominaisuudeksi tunnistettiin 
myös aktiivisuus liitettynä asiantuntemukseen ja ahkeruuteen. Verkko
opiskelijalta odotettiin aktiivisuuden ohella tiedonhalua, omatoimisuutta, 
itsenäisyyttä ja vuorovaikutusta toisten opiskelijoiden kanssa. 

TAULUKKO 33. Opettajien ja opiskelijoiden kuvau ksia hyvästä verkko
opiskelijasta, jotka luokiteltiin "aktiivinen" - kategoriaan. 

Hyvän verkko-opiskelijan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Aktiivinen 5 17 
"Aktiivinen & tiedonhaluinen" (opettaja) 
"Aktiivinen vuorovaikuttaja" (opettaja) 
"Aktiivinen ja omatoiminen" (opettaja) 
"Aktiivinen tiedonhankkija" (opiskelija) 
"Aktiivinen ja oma-aloitteinen" (opiskelija) 
"Aktiivinen, uusia oppimistapoja etsivä" (opiskelija 
"Aktiivinen, itsenäinen" (opiskelija) 
"Aktiivinen, vastaa muiden esittämiin kysymyksiin" (ooiskeliia) 
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Opettajat korostivat aktiivisuuden ohella yhtälailla opiskelijan itse
näisyyttä (N=5). Myös opiskelijat arvioivat itsenäisyyden verkko-opis
kelijan tärkeäksi ominaisuudeksi (N=13). Opiskelijan itsenäisyyttä ku
vattiin oma-aloitteisuutena, itseohjautuvuutena ja autonomisuutena (kat
so taulukko 34). Sekä opettajien että opiskelijoiden näkemysten mu
kaan verkko-opiskelu edellyttää verkko-opiskelijalta itsenäistä 
opiskelutaitoa, jossa opiskelija itse ottaa päävastuun oppimisestaan. 

TAULUKKO 34. Opettajien ja opiske l ijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opis
kelijasta, jotka luokiteltiin "itsenäinen" - kategoriaan 

Hyvän verkko-opiskelijan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Itsenäinen 5 13 
"Itsenäinen, autonominen" (opettaja) 
"Osaa ohjata itseään" (opettaja) 
"On itsenäinen eli uskaltaa kysyä heti, kun jokin asia alkaa 
vaivata•· ( opettaja) 
"Itseohjautuva" ( opiskelija) 
"Itsenäinen, hyvän itsetunnon omaava" (opiskelija) 
"On itsenäinen" (opiskelija) 
"Itsenäinen, tunnollinen, pystyy toimimaan ilman "valvovaa 
silmää" (opiskelija) 
"Oma-aloitteinen, itseohiautuva" (opiskelija) 

Opettajat korostivat opiskelijoita enemmän kurssiin sitoutumisen tär
keyttä. 5 opettajaa ja 3 opiskelijaa mainitsi tekijöitä, jotka luokiteltiin 
tähän luokkaan. Kuten taulukosta 35 näkyy, niin kurssiin sitoutuminen 
tarkoittaa sitoutumista kurssin tavoitteisiin ja yhteiseen oppimiseen. 
Myöhästyessään kurssin aikataulusta sitoutunut verkko-opiskelija ilmoit
taa myöhästymisestään. 

Opiskelijat kuvasivat hyvää verkko-opiskelijaa motivoituneeksi opis
kelijaksi (N=lO). Myös opettajien aineistossa oli useita mainintoja moti
vaatio:1 tärkeydestä verkko-opiskelussa (N=4). Hyvin useat opettajat ja 
opiskelijat vastasivat yksisanaisesti "motivoitunut" kysymykseen hyvän 
verkko-opiskelijan ominaisuuksista. Useat vastaajat liittivät kuitenkin 
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TAULUKKO 35.  Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opis
kelijasta, jotka luokiteltiin "Kurssiin sitoutunut" - kategoriaan. 

Hyvän verkko-opiskelijan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Kurssiin sitoutunut 5 3 
"Sitoutuu kurssiin" ( opettaja) 
"Sitoutuu kurssin tavoitteisiin ja sen suorittamiseen" ( opettaja) 
"Hyvä sitoutuminen on aikataulussa pysymistä, mutta myös 
myöhästymisen ilmoittamista" (opettaja) 
"Jokainen, joka on sitoutunut kurssiin" (opiskelija) 
"Sitoutuu vhteiseen onnimiseen" (opiskeliia) 

TAULUKKO 36. Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opis
kelijasta, jotka luokiteltiin "Motivoitunut" - kategoriaan. 

Hyvän verkko-opiskelijan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Motivoitunut 4 10 
"Motivoitunut opiskeltavaan aiheeseen" ( opettaja) 
"Motivoitunut, tavoitteellinen" ( opettaja) 
"Motivoitunut" ( opettaja) 
"Utelias, motivoitunut ihminen" ( opiskelija) 
"Motivoitunut" ( opiskelija) 
"Motivoitunut, kurinalainen, pysyy aikataulussa" ( opiskelija) 

motivoituneeseen opiskelijaan muita ominaisuuksia esim. tavoitteelli
nen, utelias ja kurinalainen (katso taulukko 36). 

Opiskelijan itsenäisyyttä korostaneet vastaajat nostivat esille myös 
opiskelijan kyvyn tehdä tarvittaessa kysymyksiä. Useat vastaajat koros
tivat pelkästään uskallusta tehdä kysymyksiä hyvän verkko-opiskelijan 
tärkeänä ominaisuutena. Sen tähden päädyimme luokittelemaan tämän 
ominaisuuden myös omaksi kategoriakseen. Kuten taulukosta 37 nä
kyy, niin opiskelija tarvitsee uskallusta kysyä silloin kun ei itse tiedä 
jotain asiaa, tarvitsee apua tai kyselee muuten vaan. 

Opiskelijat korostivat voimakkaasti myös verkko-opiskelijan kykyä 
antaa ja ottaa itse vastaan kritiikkiä (N=lO). Myös opettajat mainitsivat 
nämä ominaisuuden luonnehtiessaan hyvä verkko-opiskelijaa (N=3). 
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TAULUKKO 37.  Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opis
kelijasta, jotka luokiteltiin "Uskaltaa kysyä" - kategoriaan. 

Hyvän verkko-opiskelijan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Uskaltaa kysyä 4 9 

"Uskaltaa kysellä" (opettaja) 
"Kysyy kun ei tiedä" (opettaja) 
"Kysyy apua tarvittaessa" (opettaja) 
"Hänellä syntyy kysymyksiä, jotka hän selvittää verkko-
opettajansa kanssa" (opiskelija) 
"Kysyy ryhmäläisiltä ja opettajalta" ( opiskelija) 
"Kyselevä" (opiskelija) 

Taulukosta 38 näkyy, että kriittisyys tunnistettiin yleisesti hyvän verk
ko-opiskelijan ominaisuudeksi, mutta useimmiten se liitettiin palaut
teen antamiseen ja vastaanottamiseen. 

Näiden kuuden ominaisuuden (aktiivinen, itsenäinen, kurssiin si
toutunut, motivoitunut, uskaltaa kysyä ja antaa/ottaa vastaan kritiikkiä) 
lisäksi opiskelijoiden aineistosta muodostui kategoria "pysyy aikatau
lussa" (N=16), jota ei löytynyt lainkaan opettajien aineistosta. Useat 
opiskelijat kuvasivat hyvää verkko-opiskelijaa seuraavasti: "Pysyy ai
kataulussa", "Ahkera (pysyy aikataulussa)", "Suorittaa tehtävät ajois
sa", "Etenee suurin piirtein aikataulussa". Selvästikin opiskelijan nä-

TAULUKKO 38. Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkko-opis
kel ijasta, jotka luokiteltiin "Antaa/ottaa vastaan kritiikkiä" -
kategoriaan. 

Hyvän verkko-opiskelijan ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Antaa/ottaa vastaan kritiikkiä 3 10 

"Osaa ja uskaltaa kyseenalaistaa" ( opettaja) 
"On kriittinen ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta" ( opettaja) 
"Hänen tulisi ottaa palaute vastaan ja lukea palautetta työstään" 
(opiskelija) 
"Pystyy myös rakentavaan kriittisyyteen" (opiskelija) 
"On kriittinen" (opiskelija) 
"Kritiikin ja palautteen kestävä" (ooiskeliia) 
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kökulmasta katsottuna kurssin suorittaminen ajallaan on keskeinen te
kijä onnistuneessa verkko-opiskelussa. Opettajat kuvasivat samaa asi
aa yleisemmin painottamalla esim. kurssiin sitoutumisen tärkeyttä. Li
säksi opiskelijoiden aineistosta löytyi jälleen tietokoneen käyttötaitoa 
kuvaava kategoria "Osaa käyttää tietokonetta" (N=7), jota ei löytynyt 
opettajien aineistosta. Opiskelijat kuvasivat verkko-opiskelijan hyviä 
ominaisuuksia seuraavasti: "Osaa käyttää tietoympäristöjä/välineitä", 
"Osaa verkon käytön ja tietokoneen käytön". Opiskelijoiden trendi pai
nottaa tietokoneenkäyttötaitoja näkyi myös hyvän verkko-opettajan 
aineiston luokituksen tuloksissa. Opiskelijat korostavat selvästi tieto
koneenkäyttötaitoja opettajia enemmän oppimista edistävänä tekijänä 
verkko kursseilla. 

Molemmista aineistoista löytyi myös pieniä hajaluokkia, joissa oli 
yksi tai kaksi mainintaa kussakin. Tällaisiin hajaluokkiin kuuluvia hy
vän verkko-opiskelijan ominaisuuksia olivat mm. tiedonhaluinen, avoin, 
ahkera, pitkäjänteinen, joustava, elämää kokenut. Kuten hyvän verk
ko-opettajankin ominaisuuksien kohdalla niin myös hyvä verkko-opis
kelija voi olla monenlainen. Kuitenkin laajasta aineistosta löytyi selväs
ti sekä opettajien että opiskelijoiden tunnistamia hyvän verkko-opiske
lijan ensisijaisia ominaisuuksia. Voimme analyysimme pohjalta kiteyt
tää, että hyvä verkko-opiskelija on ainakin aktiivinen, itsenäinen, kurssiin 
sitoutunut, motivoitunut, kyselevä ja kritiikkiä antava ja vastaanottava. 
Näiden ominaisuuksien lisäksi oppimista edistää kurssin aikataulussa 
pysyminen ja opiskelijan riittävät tietokoneenkäyttötaidot. 
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7 . 5  Opettajien j a  opiskel ijoiden näkemyksiä hyvän 
verkkokurssin om inaisuuksista 

Tämän tutkimuksen kohdehenkilöt olivat opettaneet ja/tai opiskelleet 
erilaisilla Avoimen yliopiston ja/tai Apajan järjestämillä verkkokursseil
la. Luvussa 5 taulukossa 6 on lueteltu kaikki mahdolliset verkkokurssit, 
joilla kyselyyn vastanneet ovat opiskelleet tai opettaneet. Luvussa 2.4 
on tarkemmin kuvattu tutkimuksen kohteena olevat verkkoympäristöt. 
Avoimissa kysymyksissä opettajia ja opiskelijoita pyydettiin kuvaamaan 
hyvän verkko-opettajan ja hyvän verkko-opiskelijan lisäksi hyvän verk
kokurssin ominaisuuksia. Nämäkin vastaukset luokiteltiin aineistoläh
töisesti sitoutumatta mihinkään aikaisempaan luokitukseen. Opettajien 
aineisto luokiteltiin jälleen ensin ja löydettyjä kategorioita verrattiin 
opiskelijoiden aineistosta löydettyihin kategorioihin. Analyysin tulok
set raportoidaan samalla tavalla kuin induktiivisesti luokitellut hyvän 
verkko-opettajan ja hyvän verkko-opiskelijan aineiston tulokset. Täten 
lukija voi vertailla opettajien ja opiskelijoiden sekä määrällisiä että laa
dullisia yhtäläisyyksiä ja eroja hyvän verkkokurssin kuvauksissa. 

Ylivoimaisesti eniten käytetty luonnehdinta hyvälle verkkokurssille 
oli selkeä. Kuten taulukosta 39 käy ilmi, niin sekä opettajat että opiske
lijat odottivat verkkokurssilta selkeyttä rakenteessa, tavoitteissa, oppi-

TAULUKKO 39.  Opettajien ja opiskelijoiden kuvau ksia hyvästä verkkokurs
sista, jotka luokiteltiin "Selkeä" - kategoriaan. 

Hyvän verkkokurssin ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Selkeä 9 61 

"On rakenteeltaan selkeä, helppo ympäristö liikkua" (opettaja) 
"Kurssilla on selkeä tavoite ja rakenne" (opettaja) 
"Selkeä ja kiinnostava perusmateriaali" (opettaja) 
"Selkeä rakenne, selkeä tavoite" (opettaja) 
"Ulkoasu selkeä" ( opettaja) 
"Selkeä kokonaisuus" (opiskelija) 
''Tieto selkeää, hyvin jäsennelty" (opiskelija) 
"Selkeä rakenne, realistiset tavoitteet" ( opiskelija) 
"Selkeä rakenne" (opiskelija) 
"Selvät ohjeet, selkeä, johdonmukainen materiaali" (opiskelija) 
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materiaalissa, ulkoasussa sekä ohjeissa. Selkeä verkkokurssi on helppo 
liikkua ja siellä esitetty tieto on selkeästi jäsenneltyä. 

Selkeyden jälkeen opettajat ja opiskelijat korostivat vuorovaikutuk
sellisuutta hyvän verkkokurssin ominaisuutena. Vuorovaikutuksellinen 
verkkokurssi houkuttelee keskusteluun sekä opettajan että muiden opis
kelijoiden kanssa. Vuorovaikutuksen tulee olla riittävän tiheää ja sen 
avuksi tarvitaan esim. toimivia keskusteluryhmiä (katso taulukko 40). 

TAULUKKO 40. Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkkokurssis
. ta, jotka luokiteltiin "Vuorovaikutuksellinen" - kategoriaan. 

Hyvän verkkokurssin ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Vuorovaikutuksellinen 5 36 
"Houkuttelee keskusteluun" (opettaja) 
"Vuorovaikutus muiden opiskelijoiden kanssa" (opettaja) 
"Mahdollisimman tiivis kontakti toisiin" (opettaja) 
"Yhteys toisiin kurssilaisiin tärkeä" ( opiskelija) 
"Vuorovaikutuksen tulee olla vähintään viikottaista" (opiskelija) 
"Paljon vuorovaikutusta" (opiskelija) 
"Yhteydenpito opettajan ja opiskelijoiden välillä tärkeää" 
(opiskelija) 
"Henkilökohtainen vuorovaikutus opettajan kanssa" (opiskelija) 
"Keskustelurvhmät pitäisi saada toimiviksi" (opiskelija) 

Sekä opettajat että opiskelijat korostivat monipuolisuutta hyvän verk
kokurssin ominaisuutena. Monipuolisuus näkyy kurssin sisällöissä ja 
menetelmissä. Monipuolinen verkkokurssi on hyvin linkitetty ja siellä 
on erilaista materiaalia kuten kuvia ja mahdollisuus interaktioon. Ha
vainnollisuus mainittiin usein eräänä monipuolisen verkkokurssin omi
naisuuksista (katso taulukko 41). 

Verkkokurssien tärkeitä ominaisuuksia ovat myös niiden sisällöt. Hyvä 
verkkokurssi on sisällöltään opiskelijan odotuksia vastaava, tietopai
notteinen ja lisämateriaalia tarjoava. Lisäksi hyvä sisältö viittaa mielen
kiintoista ja riittävän teoreettista asiaa sisältävään verkkokurssiin. Tau
lukosta 42 näkyy opettajien ja opiskelijoiden tyypillisimpiä vastauksia, 
jotka luokiteltiin tähän luokkaan. 
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TAULUKKO 4 1 . Opettajien ja opiskelijoiden kuvauksia hyvästä verkkokurs
sista, jotka luokiteltiin "Monipuolinen" - kategoriaan. 

Hyvän verkkokurssin ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Moninuolinen 4 25 

"Monipuolisesti yhdistää erilaisia elementtejä tavoitteiden 
saavuttamiseksi" ( opettaja) 
"Monipuolista materiaalia; kuvia, interaktiota" ( opettaja) 
"Monipuolista materiaalia verkossa" (opiskelija) 
"Monipuolinen, myös "rautalankamalleja" (opiskelija) 
"Monipuolisesti rikas (sisältö ja menetelmä)" (opiskelija) 
"Monipuolinen, linkitetty" (opiskelija) 
"Monipuolinen, havainnollinen materiaali" (opiskelija) 
"Monipuolinen kurssi, jossa kuva-ja äänimateriaalin avulla 
autetaan onnilaan ymmärrystä" (opiskeliia) 

TAULUKKO 42. Opettajien ja opiske l ijoiden kuvauksia hyvästä verkkokurs
sista, jotka luokiteltiin "Hyvä s isältö" - kategoriaan. 

Hyvän verkkokurssin ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Hvvä sisältö 4 12 
"Sisällöt kunnossa: www-sisällöt tukevat aihetta" ( opettaja) 
"Sisällöllisesti rikas" ( opettaja) 
"Tiivis asiasisältö + sanasto" ( opiskelija) 
"Sisältö ja vaatimus vastaa ilmoitettua" (opiskelija) 
"Sisältö keskittyy olennaiseen" ( opiskelija) 
"Olennaista ja syvälle menevää tietoa" ( opiskelija) 
"Sisältää teoreettisen materiaalin" ( opiskelija) 
"Mielenkiintoista aiheeltaan" ( ooiskeliia) 

Varsinkin opiskelijat korostivat esteettisyyttä hyvän verkkokurssin 
ominaisuutena (N=l 7). Myös opettajien aineistosta löytyi tähän kate
goriaan luokiteltavia ilmaisuja (N=3). Esteettinen verkkokurssi on ul
koasultaan miellyttävä ja opiskelemaan houkutteleva. Se käyttää hy
väkseen visuaalisia keinoja sekä äänimateriaalia. Taulukossa 43 on esi
merkkejä tähän kategoriaan luokitelluista tyypillisimmistä opettajien ja 
opiskelijoiden vastauksista. 
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TAULUKKO 43. Opettajien ja opiske lijoiden kuvau ksia hyvästä verkkokurs
s ista, jotka luokiteltiin "Esteettinen u lkoasu" - kategoriaan. 

Hyvän verkkokurssin ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 
N N 

Esteettinen ulkoasu 3 17 
"Ulkoasultaan miellyttävä, taiteellinen ja houkutteleva" (opettaja) 
"Ulkoasu selkeä ja esteettinen" (opettaja) 
"Hyvin suunniteltu myös visuaalisuudeltaan" (opiskelija) 
"Myös visuaalinen" (opiskelija) 
"Havainnollisuus, kuva- ja äänimateriaalia" (opiskelija) 

Esteettistä ulkonäköä enemmän opiskelijat toivoivat verkkokursseille 
riittäviä linkkejä (N=30). Opettajien aineistosta löytyi vain muutama 
vastaus (N=2), joissa kuvattiin hyvää verkkokurssia riittävillä linkeillä 
varustetuksi. Lisäksi opiskelijat toivoivat selkeyttä ja helppokäyttöi
syyttä linkkien käyttöön (katso taulukko 44). 

Opettajille ja opiskelijoille yhteisten hyvää verkkokurssia kuvaavien 
kategorioiden (selkeä, vuorovaikutteinen, hyvä sisältö, monipuolinen, 
esteettinen ulkoasu ja hyvä linkitys) lisäksi opiskelijoiden aineistosta 
löytyi jälleen sellaisia vastauksia, joita ei löytynyt opettajien aineistosta. 
Opiskelijat korostivat hyvää verkkokurssia sellaiseksi, jolla on mahdol
lista opiskella vapaata ajankäyttöä soveltaen (N=24). Opiskelijat kuva
sivat tällaista kurssia seuraavilla tavoilla: "Aikataulujen suhteen jousta-

TAULUKKO 44. Opettajien ja opiske l ijoiden kuvau ksia hyvästä verkkokurs
s ista, jotka luokiteltiin "Onn istu nut l inkitys" - kategoriaan. 

Hyvän verkkokurssin ominaisuuksia Opettajat Opiskelijat 

N N 
Onnistunut linkitvs 2 30 
"Linkit muualle ovat selkeät" (opettaja) 
"Tarpeeksi linkkejä" ( opettaja) 
"Paljon viitteitä ja linkkejä aiheeseen liittyen" ( opiskelija) 
"Sisältää linkkejä, joista voi hakea lisätietoa" ( opiskelija) 
"Linkkipolkujen helppokäyttöisyys" ( opiskelija) 
"Selkeät linkitykset jaksosta toiseen" ( opiskelija) 
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va ", "Aikataulutus on ajasta ja paikasta riippumaton". Opiskelijoiden 
näkökulmasta aikataulultaan mahdollisimman joustava verkkokurssi on 
hyvä verkkokurssi. Opettajien näkökulmasta tällainen kurssi voi olla 
painajaismainen: opettajan työ ei lopu tiettyyn päivämäärään mennes
sä, vaan jatkuu niin kauan kun viimeinenkin opiskelija on suorittanut 
kurssin. 

Lisäksi molemmista aineistoista löytyi pieniä hajaluokkia, joissa oli 
kussakin yksi tai kaksi vastausta. Näissä hajaluokissa kuvattiin seuraa
vanlaisia hyvän verkkokurssin ominaisuuksia: helppokäyttöinen, innos
tava, halpa, hyödyllinen, lähiopetusta sisältävä, ajan tasalla oleva, juo
nellinen ja haastava. Myös hyvää verkkokurssia voidaan kuvata useilla 
adjektiiveilla, mutta analyysin tuloksena voimme kiteyttää opettajien ja 
opiskelijoiden korostamat ominaisuudet. Tulostemme mukaan hyvä 
verkkokurssi on selkeä, vuorovaikutteinen, monipuolinen, ulkoasul
taan esteettinen sekä hyvä sisällöltään ja linkeiltään. Lisäksi opiskelijat 
toivovat kursseille mahdollisimman joustavaa ajankäytön mahdollisuutta. 
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Syksyllä 1998 haastateltiin yhdeksää verkko-opetustaan aloittelevaa tai 
jo muutaman verkkokurssin opettanutta opettajaa kysyen heidän käsi
tyksiään hyvästä oppimisesta ja hyvästä verkko-opetuksesta. Opettajat 
haastateltiin syys-lokakuussa 1998 ja haastattelut olivat noin tunnin 
mittaisia. Haastattelun yhteydessä opettajia pyydettiin myös täyttämään 
SWOT-analyysiä mukaileva kysely (ks. liitteet 4 ja 5), jossa heiltä kysyt
tiin heidän omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ajatellen verkko-ope
tusta. Opettajia pyydettiin myös arvioimaan mitkä olivat heidän mieles
tään verkkokurssin onnistumisen mahdollisuuksia ja uhkia sen toteut
tamiselle. Haastattelut suoritettiin opettajien omassa työhuoneessa tai 
Avoimen yliopiston luokkahuonetiloissa Helsingin Vuorikadulla. Haas
tattelut litteroitiin ja litteroitujen haastattelutekstien pituudet vaihtelivat 
viidestä kahdeksaantoista sivua rivivälillä 1 haastateltua opettajaa koh
den. Yhteensä litteroitua aineistoa oli 91 sivua. Haastatteluaineisto ana
lysoitiin luokittelemalla opettajien käsitykset hyvästä verkko- opetuk
sesta aineistosta esille nousevien luokkien mukaisesti. 

Opettajat kuvasivat hyvää oppimista opiskeltavasta aiheesta moti
voituneen, innostuneen oppijan aktiiviseksi toiminnaksi, jossa opiske
lija prosessoi ja työstää opiskeltavaa aihetta itselleen ymmärrettäväksi 
ja merkitykselliseksi. Hyvää verkko-opetusta opettajat luonnehtivat 
opettajan mahdollisuutena oppia tuntemaan paremmin opiskelijansa 
kuin lähiopetuksessa sekä verkon tarjoamien monipuolisten vuorovai
kutusmahdollisuuksien hyödyntämisenä. 
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8. 1  Hyvä verkko-opetus opettajien kokemana 

Opettajat aivioivat, että verkko-opetuksen tekstipohjainen viestintä antaa 
heille mahdollisuuden tuntea opiskelija henkilökohtaisemmin ja lähei
semmin kuin perinteisessä lähiopetuksessa. He kuvasivat läheisyyden 
tunnetta yllättävänä ja ennakoimattomana asiana, jota he eivät olleet 
osanneet odottaa verkkokurssin teknisen toteutuksen ja opiskelijoiden 
fyysisen etäisyyden takia. Opettajat kuvasivat tätä läheisyyden tunnetta 
verkosta löytyvällä opettajan ja opiskelijoiden yhteisellä läsnäololla seu
raavasti: 

" . . .  mutta sitten meillä on tämä keskustelupalsta, niin siinä taas 
mahdollistuu se, että minä pystyn olemaan luovasti läsnä.ja aina 
kaikki palautteet on erilaisia . . . .  " (miesopettaja, Apaja) 
". . .  minä voin olla paremmin tukena, siinä pystyy paremmin 
huomioimaan (opiskelijat), tai ainakin minusta tuntuu, että opis
kelijoilla on sellainen olo" (miesopettaja, Apaja) 
" . . .  minusta tuntuu, että minulla on henkilökohtainen kontakti 
(opiskelijoihin), se on vain toisenlainen (verrattuna lähiopetuk
seen)" (naisopettaja, HEVI) 

Läheisyys verkko-opetuksessa syntyy kirjoitettujen viestien avulla 
keskustelualueilla ja sähköpostiviestinnässä. Opettajat kokivat, että he 
saattoivat antaa henkilökohtaisempaa palautetta verkkokurssien opis
kelijoille verrattuna lähiopetukseen. Verkkokurssien opettajat toivat 
haastatteluissa esille oman intensiivisemmän, läheisemmän läsnäolon
sa suhteessa opiskelijoihin. Näitä tuntemuksia esittivät sellaiset opetta
jat, jotka olivat omalla verkkokurssillaan käyttäneet erilaisia keskuste
lutiloja ja sähköpostia. 

Opettajat kuvasivat verkko- opetuksessa tärkeänä ja vaativana tehtä
vänä olevan ryhmän muodostamisen verkko-oppimisympäristöön. Ryh
män muodostamista tai sitoutumista ryhmätyöskentelyyn ei aseteta 
opiskelijoille tavoitteeksi, vaan ryhmä pyritään aikaansaamaan hieno
varaisemmilla keinoilla ja kuvaamalla sitä opiskelijoille aitona mahdol
lisuutena kehittää itseään yhdessä muiden kanssa. 
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nyt teille on hyvin tärkeää tämä ryhmäytymisenne. Me emme 
ilmaise sitä näin, vaan nimenomaan niin, että kuvaamme ryh
män olevan mahdollisuus sinulle, teille jokaiselle. " (naisopettaja, 
Apaja, nainen) 

Verkko-opetuksen lisäarvona pidettiin nimenomaan mahdollisuutta 
opettaa ryhmää verkossa ja hyödyntää opiskelijoiden omaa työpanosta 
ja osuutta yhteisessä oppimisessa. 

'Minusta on tosi tärkeätä, että siihen ryhmään muodostuu sel
lainen hyvä ja innostunut henki . . . .  on aika suuri mahdollisuus 
sellaisen vertaisryhmän kautta, eli minulla on ollut sellainen aja
tus tärkeä, että verkkokurssien keskusteluryhmä toimisi hyvin. "  
(naisopettaja, HEVI) 

Verkko mahdollistaa opettajien mielestä vuorovaikutuksen ja kom
munikaation eri tavalla kuin lähiopetuksessa ja on tasa-arvoisempi kuin 
perinteinen lähiopetustilanne, jossa vilkkaat ja aktiiviset saavat helpom
min enemmän tilaa tuoda esille omia ajatuksiaan. Verkko poistaa sosi
aalisia vihjeitä ja antaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden tuoda 
oma panos yhteiseen ryhmäkeskusteluun omalla ajallaan ja tavallaan. 

"Pohjimmainen ero verkko-opetuksen ja lähiopetuksen välillä on 
siinä, että verkko-opetus mahdollistaa sosiaalisessa tilanteessa 
ujojenkin ihmisten tasavertaisen kommunikoinnin. Minulla oli 
lähiopetuksessa aikoinaan yksi opiskelija, joka oli sellainen hil
jainen. Sitten yhdellä verkkokurssilla huomasin, että siellä hän 
kirjoitti sivupituisia esseitä aiheesta kuin aiheesta. Minä olin a i 
van ällistynyt. Siinä mielessä se (verkko) on demokraattisempi, 
että ne jotka ovat supliikki-ihmisiä, eivät pääse niin paljoa domi
noimaan. " (miesopettaja, Apaja) 
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8 .2  Verkko-opetuksen onn istum isen mahdol l isuudet 

Opettajia pyydettiin kirjoittamaan millaisia vahvuuksia ja heikkouksia 
he näkivät olevan itsellään verkko-opettajana toimimiseen sekä millai
sia mahdollisuuksia ja uhkia he näkivät olevan verkkokurssien onnis
tumiselle. Opettajat näkivät omana vahvuutenaan olevan aikaisemman 
opetuskokemuksensa ja asiantuntijuutensa oman alansa opettajana. 
Heikkoutenaan he kokivat verkkopedagogisen osaamisen puutteen, 
ajanhallinnan taitojen puutteen ja opetetavan aineen kohdalla tarvetta 
syvällisempään osaamiseen. Verkkokurssien opetuksen onnistumisen 
he kokivat mahdollistuvan aktiivisten ja motivoituneiden opiskelijoi
den kautta, mutta myös oman opetustaitonsa ja kurssin selkeän toteu
tuksen kautta. Verkkokurssin uhkina he kuvasivat motivoitumattomat, 
passiiviset opiskelijat ja opiskelijoiden liian suuren tai liian vähäisen 
määrän. Taulukossa 45 on kuvattu opettajien kokemat omat mahdolli
suutensa ja puutteensa verkko-opettajina sekä verkkokurssin onnistu
misen mahdollisuudet ja verkkokurssin toteuttamista uhkaavat tekijät. 

Kaikki haastatellut opettajat kertoivat vahvuutensa verkko-opetuk
seen pohjautuvan heidän aikaisempaan koulutuskokemukseen sekä 
mahdolliseen aikaisempaan verkko-opetuskokemukseen. Viisi opetta
jaa mainitsi myös oman opetustaitonsa ja pedagogisen näkemyksensä 
antavan heille valmiuksia verkko-opetukseen ja samoin viisi opettajaa 
arvioi suurimpana vahvuutenaan olevan asiantuntijuuden opetettavas
sa aineessa. Opettajat kuvasivat myös oman alan muun työkokemuk
sen ja oman koulutustaustansa antavan heille pohjaa toimia verkko
opettajina. Myöskin oma atk-osaaminen koettiin vahvuutena toimia 
verkko-opettajana. 

Opettajien käsitykset omista puutteistaan ja heikkouksistaan verk
ko-opettajina vaihtelivat hyvin paljon. Kolme opettajaa kuvasi suurim
pana ongelmanaan olevan verkkopedagogisen tietämyksen vajavaisuu
den. Toiset kolme opettajaa arvioivat verkko-opetuskokemuksen puut
teen olevan keskeisin vaikeus toimia verkko-opettajana. Opettajat ko
kivat myös puutteet ajanhallintataidoissaan olevan ongelmia 
verkko-opetuksessa. He perustelivat tätä sillä, että verkko-opetuksessa 
ei ollm olemassa valmiita käytäntöjä tai malleja siitä, miten opetukseen 
käytettyä aikaa tulisi arvioida. Vain kaksi opettajaa kuvasi suurimpana 
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TAULUKKO 45.  Opettajien käsitykset omista vahvuuksistaan ja heikkouk
s istaan verkko-opettajina sekä verkkoku rssien onn istumi
sen mahdol l isuuksista ja uhkatekijöistä. 

Pääluokka Sisältöä kuvaava alaluokka Mainintojen 
määrä 

Vahvuudet Aikaisempi koulutuskokemus 9 
verkko-opettajina - yleinen aikaisempi kokemus kouluttajana 9 

- kokemus verkko-opetuksesta 4 

Opetustaito ja pedagoginen näkemys 5 

Asiantuntijuus opetettavassa aineessa 5 

Oman alan muu työkokemus 3 

Atk-osaaminen 3 

Oma koulutustausta 3 

Puutteet verkko- Verkkopedagogisen tietämyksen vajavaisuus 3 

opettajina 
Kokemuksen puute verkko-opetuksesta 3 

Asiantuntijuuden puute 3 

Ajanhallintataidot 3 

Ammattitaidon ylläpidossa vaikeuksia 2 

Tekniset taidot 2 

Verkko kurssin Verkkokurssin suunnittelun ja toteutuksen 9 
onnistumisen onnistuneisuus 
mahdollisuudet 

Verkko-opettajan oma opetustaito ja 9 
opetuskokemus 

Kurssilaisten motivaatio, aktiivisuus ja 
sitoutuminen 

Hyvä ilmapiirin syntyminen verkkoon 4 

Vuorovaikutuksen nopeus 4 

Verkkokurssin Opiskelijoiden heikko motivaatio, passiivisuus 9 
epäonnistumisen ja vähäinen vuorovaikutus 
uhkatekijät 

Kurssin aikataulun ja tekniikan pettäminen 8 
Kurssilaisten väärä määrä (liian paljon - liian 3 

vähän) 

Opiskelijoiden väärät odotukset 2 
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puutteenaan olevan oman asiantuntijuuden ja ammattitaidon ylläpitä
misen vaikeudet. Opettajista vain kaksi arvioi teknisissä taidoissaan 
olevan siinä määrin puutteita, että ne olisivat esteenä heidän mahdolli
suuksilleen toimia verkko-opettajina. 

Kaikki opettajat kuvasivat verkkokurssin onnistumisen keskeisim
pänä tekijänä olevan verkkokurssin suunnitteluun ja toteutukseen pan
ostamisen, jotta tuloksena olisi aikataulultaan opiskelijoille sopiva ja 
verkkosivujen toteutuksen osalta rakenteeltaan ja tekniikaltaan toimiva 
kokonaisuus. Hyvän kurssin suunnittelun perustana he pitivät onnistu
nutta tiimityötä kurssin sisällöstä vastaavan käsikirjoittaja-opettajan ja 
opetusta järjestävän organisaation suunnittelijoiden ja atk-ammattilais
ten kesken. Lähes kaikki haastatellut opettajat arvioivat myös oman 
opetustaitonsa ja kokemuksensa verkko-opetuksesta mahdollistavan 
verkkokurssin onnistumisen. Kuusi opettajaa kuvasi opiskelijoiden omaa 
motivaatiota ja innostusta kurssin onnistumiselle vaadittavana tekijänä. 
Opiskelijoiden innostuneisuus auttaa opettajaa luomaan hyvän ilmapii
rin verkkokurssille. Neljä opettajaa kertoi myös vuorovaikutuksen no
peuden mahdollistavan verkkokurssin onnistumisen. 

Opettajat arvioivat verkkokurssin onnistumista uhkaavien tekijöi
den johtuvan lähes yksinomaan opiskelijoista. He arvioivat, että opis
kelijat saattoivat tulla kurssille heikon opiskelumotivaation omaavina 
tai opiskelijat olisivat passiivisia eivätkä osallistuisi verkkokeskusteluun 
aktiivisesti. Kaksi opettajaa arveli, että opiskelijoiden väärät odotukset 
johtaisivat kurssin epäonnistumiseen. Verkkokurssin suunnittelun ja 
toteutuksen vaikeuksia opettajat kuvasivat tekniikan ja / tai aikataulun 
pettämisenä. Useimmat kuitenkin lisäsivät samalla, että näin ei tulisi 
tapahtumaan, koska kurssien suunnitteluun oli siinä määrin panostet
tu. Opettajat kertoivat myös muutamia mahdollisia yksittäisiä ongelmia 
saattavan ilmaantua kuten jonkin opiskelijan häiriköimisen kurssilla tai 
opiskelijoiden tottumattomuuden verkko-opiskeluun. 
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8 . 3  Opettaj ien valm iudet verkko-opetukseen 

Opettajilta kysyttiin millaista koulutusta he olivat saaneet verkko-ope
tukseen ja millaista koulutusta he toivoisivat saavansa kehittyäkseen 
verkko-opettajina. Lähes kaikki opettajat kuvasivat hankkineensa tieto
teknisen osaamisensa ja internetin käyttötaitonsa itsenäisesti ja omatoi
misesti opiskellen (ks. taulukko 46). Opettajat olivat lukeneet alan kir
jallisuutta ja kokeilleet itse käytännössä miten soveltaa tekniikkaa ope
tuksessa. He olivat hakeutuneet oma-aloitteisesti erilaisille sopiville tie
to- ja viestintätekniikan kursseille. Toinen lähes yhtä usein mainittu 
koulutuspohja oli opettajan suorittama tietojenkäsittelytieteen arvosa
na tai tutkinto tässä aineessa tai jokin muu tietoteknisen alan koulutus 
ja työelämässä saatu kokemus tietokoneiden käytöstä erilaisiin lasken
ta- ja analyysitehtäviin. 

Verkko-opettajiksi hakeutuneilla oma kiinnostuneisuus tieto- ja vies
tintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa on johtanut heidät omatoi
misesti lukemaan alaan liittyvää kirjallisuutta ja kokeilemaan tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä opettamista. 5 opettajaa oli myös oma
toimisesti hakeutunut erilaisille kursseille kehittääkseen tieto- ja vies
tintäteknisiä valmiuksiaan ja taitojaan. Vain kaksi opettajaa raportoi 
osallistuneensa työnantajan järjestämään koulutukseen, joten ilmeisesti 
syksyyn 1999 mennessä opettajilla ei ollut olemassa juuri mahdolli
suuksia saada koulutusta työnantajan järjestämänä (ks. taulukko 46). 

Opettajilta kysyttiin myös millaista koulutusta he toivoisivat saavan
sa kehittyäkseen verkko-opettajina. Kolme opettajaa halusi oppia uu
sia tekniikoita tai saada vihjeitä toimivista ratkaisuista verkko-opetuk
sessa ja kaksi opettajaa toivoi saavansa tietotekniikasta perustason kou
lutusta ymmärtääkseen paremmin käyttämiään tieto- ja viestintäteknii
kan työkaluja. Kolme opettajaa mainitsi jonkin erityisen ohjelman (esim. 
FrontPage) tai yleensä verkkojulkaisemiseen ja www-toimittamiseen liit
tyvien taitojen koulutuksen olevan itselleen hyödyllistä. Kaksi opetta
jaa kertoi kaipaavansa verkkopedagogista koulutusta ja samoin kaksi 
opettajaa toivoi mahdollisuuksia kokemuksien vaihtamiseen kolleegoi
den kanssa. Neljä opettajaa totesi, että he eivät tarvitse minkäänlaista 
koulutusta ja kolme opettajaa ei osannut kuvailla millaista koulutusta 
tarvitsisi. Opettajien esittämien koulutustoiveiden mukaan he olivat kiin-
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TAULUKKO 46. Opettajien saama verkko-opetukseen valmiuksia antavat 
koulutus. 

Opettajan saama koulutus verkko-opetukseen Mainintojen 
määrä 

Itseopiskelu 10 
"Omatoimista opiskelua tietokoneiden parissa." (46-vuotias 
naisopettaja) 
"Itseoppinut." (29-vuotias miesopettaja) 
"Yrityksen ja erehdyksen kautta." (48-vuotias naisopettaja) 
"Teoriassa hyvän tietoteknisen koulutuksen. Tällä kurssilla 
tarvitsemani tietotekniset taidot olen joutunut itse opettelemaan -
ne kylläkin oppii väkisin tässä TKT:n ohessa." (25-vuotias 
miesopettaja) 
Tietojenkäsittelytiede tai tietotekninen koulutustausta 8 
"Tutkinto tietojenkäsittelytieteessä." (32-vuotias miesopettaja) 
" Tietotekniikkaa vuodesta 1969. Ohjelmointia (pientä). Käyttöä 
laskennassa (isot koneet ia mikrot)." (61-vuotias naisooettaja) 
Erilliset kurssit 5 
''Monimuoto-opetuksen asiantuntijakoulutus ( 15  ov). 
Oppimateriaalin laatiminen (5 ov), etäopetuksen mahdollisuuksia 
kurssi (5 ov)." 
''Interaktiivinen media 5 ov." 
Opettamalla muita oppinut itse 3 
"Olen opettanut tietojenkäsittelytieteen laitoksella 2,5 v." 
"Olen opettanut itse paljon tieto-ja viestintätekniikan 
peruskäyttöä ja opettaessani oppinut itse." ( 46-vuotias 
naisopettaja) 
Työnantajan järjestämä koulutus 3 
"Tänä syksynä Latkk:n Hyöty irti Internetistä -kurssi." 
(48-vuotias naisopettaja) 
''Talon sisäinen koulutus." (43-vuotias naisonettaia) 

nostuneempia tieto- ja viestintätekniikan teknisistä taidoista ja halusi
vat kehittyä käyttämään monipuolisesti erilaisia ohjelmia opetukses
saan. Vain muutamat heistä arvioivat tarvitsevansa erityistä verkkope
dagogista koulutusta kehittyäkseen verkko-opettajina. 
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OPISKELIJAN ELÄMÄNTI LAN N E  

Tässä luvussa siirrymme tarkastelemaan verkko-opiskelua yksilön näkö
kulmasta. Narratiivinen haastattelu tarjoaa mahdollisuuden tutkia verk
ko-opiskelua osana yksilön koko elämäntilannetta, jossa aikaisemmat 
oppirniskokemukset vaikuttavat nykyisiin opiskelustrategioihin. Opiske
lijoiden joukosta valittiin kaksi opiskelijaa, jotka olivat kokeneet verkko
opiskelun pääsääntöisesti oppimista edistävänä. Opiskelijat suostuivat 
verkko-opiskelua tutkivan opiskelijan haastateltaviksi itse valitsemassaan 
paikassa. Haastattelut tehtiin kevään 2000 aikana. Ne kestivät kumpikin 
noin kaksi tuntia ja niissä käytettiin apuna elämänkerrallista lähestymis
tapaa. Haastattelija pyysi opiskelijoita kertomaan oman oppimisen elä
mänkertansa ja verkko-opiskelun suhteutumisen tähän kokonaisuuteen. 
Haastattelut analysoitiin narratiivisina tapauskertomuksina, joista kirjoi
tettiin tapauskohtaiset kronologiset ja temaattiset narraatiot (Patton 1987, 
149). Tapauskertomukset raportoidaan kronologisesti analysoimalla hen
kilöiden menneitä oppimiskokemuksia, nykytilannetta ja mahdollisia 
oppimisen tulevaisuusnäkymiä. Kaikissa henkilön elämänhistoriallisissa 
vaiheissa tarkasteltiin hänen suhdettaan opiskeluun ja oppimiseen yleensä, 
suhdetta tietotekniikkaan ja verkko-opiskelun suhteutumista muuhun 
elämäntilanteeseen. Opiskelijoiden narraatioiden pohjalta tunnistettiin 
heitä yhdistäviä tekijöitä, jotka ovat olleet edellytyksinä menestyneelle 
verkko-opiskelulle. Opiskelijoiden kokemusten valossa analysoitiin myös 
verkko-opiskelun toteutukseen liittyviä tekijöitä, jotka ovat edesautta
neet heidän opiskeluaan verkkokursseilla. 
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9 . 1  Tapaus Heikki 

Heikki on 58-vuotias naimisissa oleva opistoinsinööri, jolla on 1 aikui
nen lapsi ja "menevä" vaimo. Tällä hetkellä Heikki toimii tietotekniikan 
hallinnollisissa tehtävissä. Heikki asuu pääkaupunkiseudulla ja hän suostui 
mielellään haastatteluun yliopiston tiloissa. Hän on yksi niistä opiskeli
joista, jotka ovat opiskelleet avoimen yliopiston verkkokursseilla heti 
niiden alkamisesta lähtien. Heikki on suorittanut useita sosiaalipsykolo
gian ja psykologian verkkokursseja vuosien 1998 ja 1999 aikana. Kaikki 
kurssit on suoritettu ajallaan hyvällä opintomenestyksellä. Heikillä oli 
verkkokurssien aikana hyvät verkkoyhteydet sekä työpaikalta että kotoa 
käsin. Hän pystyi siis opiskelemaan molemmissa paikoissa. Verkkoyhteys 
tapahtt.:i modeemin välityksellä Netscape 4 selainohjelmaa avuksi käyttäen. 

Menneisyys 

Heikki on pienviljelijän poika Joensuusta ja hänen perheessään oli yh
teensä viisi lasta. Kouluaikana oppiminen oli Heikille hyvin työlästä, 
koska hänellä oli vaikeuksia oppia kirjoittamaan. Heikki kuvasi koulu
ajan negatiivisia oppimiskokemuksia seuraavasti: 

]ust joo, meikäläiselle se tietokone on ollut pelastus tässä kirjoit
tamisessa, koska en tiedä mikä koordinaatiohäiriö minulla on 
ollut, mutta mä en ole oppinut kaunokirjoitusta koskaan. Kun 
menin silloiseen kansakouluun, niin mähän sain heti ensimmäi
seltä luokalta ehdot kaunokirjoituksesta ja se tietysti tuntui ai
van häpeälliseltä homma/ta. Opettajakin taisi sanoa, että tämä
hän on ihan häpeä, että et opi kirjoittamaan ". 

Negatiiviset koulukokemukset ja perheen köyhyys johtivat siihen, 
että Heikki lähti 17-vuotiaana vapaaehtoisena armeijaan. Armeijassa 
hän osallistui apumekaanikkokurssille. Armeijan jälkeen Heikki aloitti 
opisto-opinnot ja valmistui koneinsinööriksi 22-vuotiaana. Ammatinva
linta ei kuitenkaan tuntunut oikealta, vaan Heikki ilmoitti inhonneensa 
koneita ja pitäneensä enemmän tietotekniikasta: 
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ten kanssa. Multa on suoraan sanottuna peukalo keskellä käm
mentä, että siinä mielessä tietotekniikka oli sitten ihan toisen
laista kun se oli tämmöistä abstraktimpaa. " 

Heikin kiinnostus tietotekniikkaan johti siihen, että hän siirtyi työs
kentelemään tietotekniikan alalle, jolla hän on vaikuttanut jo 30 vuotta. 
Hän itse kuvailee itseään teoreettiseksi ihmiseksi, jolla on jatkuva op
pimisen halu. 

Nykyisyys 

Heikin teoreettinen kiinnostus näkyy tänä päivänä jatkuvana opiskelu
na. Tällä hetkellä hän opiskelee teoreettista filosofiaa ja kuvailee itse
ään enemmän filosofiksi kuin atk-alan ammattilaiseksi. Hän kertoo 
haluavansa oppia jotain ihmisestä, koska hänellä on mielestään jo riit
tävästi tietoa tekniikasta. Heikki kuvaa teoreettisen filosofian opiske
lun merkitystä itselleen seuraavalla tavalla: 

"No kyllä mä pidän koko tämän filosofian opiskelun semmoise
na välitilinpäätöksenä tämän keväistä teoreettisen filosofian pro
seminaaria, jonka tein tämmöisestä mielen.filosofia-aiheesta. Sii
hen mä latasin sitten suurin piirtein kaiken oikein tunteella, ja 
ilmeisesti siitä tulee aika hyvä arvosanakin. Se nyt tällä hetkellä 
tuntuu kaikkein merkittävämmältä oppimiskokemukselta. " 

Heikki kuvaa itseään verkko-opiskelun "faniksi", jota uusi opiskelu
muoto on motivoinut usealla tavalla. Oheisesta haastattelulainauksesta 
käy ilmi, että Heikki haluaa opiskella "iättömänä", jonka verkko-opis
kelu mahdollistaa. Lisäksi hän pääsee eroon luentomuistiinpanojen te
kemisestä, joka on ollut hänelle aina vaikeaa kirjoitusvaikeuksien takia: 

"No, tietysti kun on työelämässä niin sehän asettaa kaikenlaisia 
rajoituksia. Sen takia mä olen todella verkko-opiskelun fani ja 
kannatan sitä, koska sehän antaa hirmusuuren vapauden sii
hen opiskeluun. Siinä on monia etupuolia, ensiksi tämä ajan
käyttö, voi suunnitella opiskelunsa, silloin kun se on itselle pa
rasta, silloin kun kokee että on itse kaikkein vireimmillään sii
hen ja silloin kun se on ajallisesti mahdollista että tämä ajan
käyttöpuoli, toinen on sitten se, näin ainakin aikuisopiskelijalle, 
että kun nämä filosofian aineopiskelut oli sitten jo järjestetty sillä 
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tavalla, että ne oli yhteiset näitten yliopiston opiskelijoitten kans
sa, oli valtavan suuret luentosalit aina täynnä nuoria ihmisiä ja 
sitten tämmöinen vanha papparainen . . .  niin sitä tunsi olevansa 
vähän oudossa seurassa, niin sekin että tämmöinen erakko saa 
tehdä sitä ihan yksikseen sitä opiskelua, ja vielä yksi asia on että 
minulla on hirveen huono kyky tehdä muistiinpanoja, se johtuu 
ihan siitä kirjoittamisen kömpelyydestä, jota mä en ole koskaan 
oppinut. Siis mun muistiinpanot on niin kauheita töhenyksiä, 
että mä en niistä itsekään saa jälkeenpäin mitään selvää, mulle 
sopii paremmin siis semmoinen opiskelumuoto niinkuin tämä 
verkko-opiskelu on. Että on nämä opiskeluaineistot ja sitten on 
nämä miettimistehtävat ja . . .  joka suhteessa se tuntuu paremmalta, 
ja sitten myöskin vielä se, että jos mä nyt peilaan sosiaalipsykolo
gian opintoihin, siinä kirjoitettiin hirveen paljon esseitä ja mä 
tykkäsin hirveesti siitä, koska mä sain jo siinä niinkuin harjoitel
la tätä kirjoittamisen ilmaisua Ja se on myöskin etu mulle tässä 
verkko-opiskelussa". 

Heikin oppimisen halu tulee ilmi myös siinä, että hän kantaa kesä
mökillekin tietokoneen mukaansa ja opiskelu on hänelle myös tärkein 
vapaa-ajan viettotapa. Heikki nauttii selvästi myös tietotekniikan osuu
desta verkko-opiskelussa. Hänellä on verkko-opiskeluun tarvittavat 
välineet joka paikassa mukanaan ja hän osaa hyödyntää niitä myös 
monipuolisesti. Heikki itse kuvaa opiskeluaan seuraavalla tavalla: 

"Joo ( miettii), kun meillä on kesämökki tuolla Kouvolan lähellä 
niin tuota kyllähän sitten puoli vuotta menee sitten, siellä tulee 
kaikki viikonloput oltua ja kesäloma tykkänään että mulla on 
ollut kesällä tietokone sielläkin matkassa. Siinähän oli kesäloma 
.kyllä tässä verkko- kurssissakin silloin, kyllä mä sen kesäloman 
aikana itse asiassa sitä prosessikirjoitusesseetä silloin kirjoitin siel
lä maalla että, sinne minä laptopin kannoin ja sitten minä otin 
.kännykän avulla yhteyttä aina välillä, että muutaman kerran 
.leävin sitten katsomassa kesä/omankin aikana että mitä siellä, 
oliko keskustelusivulla käynyt joku. " 

Tietokoneen käyttö on Heikille luonnollista eikä hän voisi kuvitella 
elämää ilman tietokoneita. Hän on käyttänyt tietokoneita 80-luvulta 
alkaen jolloin ne tulivat kaikkien saataville. Hän itse kuvaa oppimis
prosessiaan tietokoneiden käytössä seuraavasti: 

1 46 



VERKKO-OPISKELU JA OPISKELIJAN ELÄMÄNTILANNE 

'Jaa, tota, minä vaan nostin koneen pöydälle ja panin piuhat 
paikoilleen ja sitten aloin vaan kokeilemaan että mites tää taas 
toimii, siinähän ei silloin ollut, mitähän siinä oli siinä ekassa 
koneessa, en minä edes nyt muista mitä ohjelmia siinä oli, siinä 
oli joku alkeellinen tekstuuri ja joku taulukkolaskenta siinä oli ja 
silloinhan ei ollut, internethan on tullut vasta nyt tässä 10 vuot
ta myöhemmin, eli-93 meille tuotettiin töihin internet-liittymä. " 

Heikki ei osaa kuvata mitään erityistä positiivista oppimiskokemus
ta tietokoneiden käyttöön liittyen, koneet ovat hänelle arkinen asia, 
joihin ei osaa liittää mitään erityistä kokemusta. Kielteisiä kokemuksia 
tietokoneiden käytöstä hän muistaa useita ja kuvaa niitä seuraavasti: 

"Ainahan sitä joskus sattuu että ohjelmat ei toimi, kyllä sitä on 
tullut ärräpäitä ladeltua . . .  Ja juuri sitä kun mä niin kuin har
rastuksena tein kotona ohjelmistot, niin en saanut jotakin ohjel
maa toimimaan niin olin niin vihanen että vaimokin aivan pe
lästyi, että mitä onks nyt sitten maailman lopun aika? Tietysti
hän tekniikkakin voi pettää. Tuntuu siltä, että tekniikka ei suin
kaan tule luotettavammaksi, vaan epäluotettavammaksi. Mulla 
on ollut parikin "crashiä" siinä, että on hyvä että on ollut tiedos
tot korpulla tallessa. Tämä tekniikka kun vain monimutkaistuu 
ja tulee epäluotettavammaksi. " 

Tulevaisuus 

Heikillä alkaa olla niin paljon opintosuorituksia avoimessa yliopistos
sa, että hän suunnittelee pyrkivänsä valtiotieteelliseen tiedekuntaan 
opiskelemaan käytännöllistä filosofiaa. Sivuaineiden peruskurssit on 
suoritettu verkkokursseina ja proseminaareja on valmiina jo kaksi. Opis
kelusta on tullut hänelle lähes elämäntapa ja Heikki ei osaa ajatella 
tulevaisuuttakaan ilman opiskelua. Hän kuvaa tulevaisuuden opinto
suunnitelmiaan seuraavasti: 

"Mulla on nyt ne aineopinnotkin tänä keväänä valmiit, mä olen 
tehnyt kaksi proseminaariakin, sekä teoreettisen filosofian että 
käytännön filosofian proseminaarit, ja pyrkimyksenä olisi että 
mä saan nyt myöskin nämä vaaditut opintoviikot täyteen. Mulla 
olisi pyrkimys ensi keväänä hakea valtiotieteelliseen opiskelemaan, 
käytännön filosofian loppututkinto on tähtäimessä, ensimmäi-

1 47 



HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ETSIMÄSSÄ 

senä sivuaineena minulla on nyt tämä sosiaalipsykologia, jonka 
perusopinnot nyt opiskelin nettikurssina. " 

Kun Heikltä kysytään merkittävintä oppimiskokemusta, niin hän ajat
telee sen olevan vielä edessä: "Mä en tiedä, mä en ole varmaan saa
vuttanut sitä vielä, multa on vielä niin suuri utopia, että mä ajattelen 
että mä en ole saavuttanut sitä vielä . "  

Heikki on saanut verkko-opiskelun kautta myös uusia tuttavuuksia, 
joillain kursseilla oli ollut esitapaaminen ja ihmiset tulivat tutuiksi kes
kusteluryhmissä. Heikki kertoo jatkaneensa keskusteluja joidenkin näi
den ihmisten kanssa kurssin jälkeenkin sähköpostitse. Kokonaisuudes
sa verkko-opiskelu on Heikin arvion mukaan positiivinen kokemus, 
jota hän aikoo jatkaa. Heikillä on selkeät tavoitteet tulevaisuuden opis
kelulleen. Hän kiteyttää suunnitelmansa seuraavasti: 

'joo, ihan opiskelusuunnitelmia on sitten sillä tavalla että mun 
on tarkotus, että ensi keväänä sitten minä saan nämä vaaditta
vat opintoviikot täyteen, niin siinä avoimen yliopiston kiintiössä 
hakea sitten sinne valtiotieteelliseen opiskelemaan käytännöllis
tä filosofiaa. Minähän oon nyt jäämässä osa-aikaeläkkeelle ke
sällä, että mä saan lisää aikaa vielä tässä, että kaiken ajan aion 
kohdistaa tähän opiskeluun ja sitten rinnalla on ollut tämmöis
tä, tätä kirjoitustyötä, että mulla on ideoitu tämä kaunokirjalli
nen proosa, ensimmäiset sivut on jo kirjoitettukin, sitä mä olen 
ajatellut tässä, se on parin vuoden projekti tässä, jos pääsee syk
syllä johonkin kirjoittamisryhmään. Tämmöinen aloitteleva kir
joittelija, niin jonkun täytyy sitä tekstiä käydä jossakin läpi, että 
rie on sitten jollakin tavalla tolkullisia, itselle kirjoittaa semmois
ta kapulakieltä ja muutakin voi olla niin sekapäistä, että sem
moiset on ne tavoitteet, että kirjoittamisryhmään pitäisi päästä. 
Mutta näitä verkko-kursseja ei ole kyllä nyt tarjolla, niitä on siel
lä mutta ei yhtään semmoista kurssia mitä näihin minun opis
.leeluihin sattuisi millään tavalla. " 

Heikin kokemuksen mukaan Suomessa on todella huono verkko
kurssitarjonta. Hän onkin sitä mieltä, että yliopiston tulisi satsata voi
mavaroja verkko-opetuksen tutkimukseen ja kehitystyöhön. Tulevai
suudessa Heikki olisi halukas opiskelemaan jatko-opintoja verkkoym
päristöä hyväksi käyttäen. 

1 48 



VERKKO-OPISKELU JA OPISKELIJAN ELÄMÄNTILANNE 

Heikin suosituksia verkko-opiske lun  keh ittämiseksi 

Heikillä on useita ideoita siitä miten verkko-opiskelua voisi kehittää 
vielä paremmaksi. Hän mainitsee verkko-kurssien hankaluuksiksi nii
den teknisen toteutuksen, johon liittyi ongelmia verkkosivujen kanssa 
ja puutetta teknisestä tuesta. Heikki kuvaa näitä hankaluuksia seuraa
vasti: 

"No hankaluuksiahan siellä oli paljonkin. Ensiksi se oli teknisesti 
raakile. Melkein se oli enempi sääntö kuin poikkeus, että kun 
siellä uusi kurssi aloitti opiskeltavaksi niin sivut ei toiminut, ja ei 
oltu järjestetty mitään teknistä tukea, ei tiennyt mihin sitä ottaa 
yhteyttä. Tästähän ne ihmiset siellä hiilty ja hermostui kun oli 
joku hyvinkin lyhytkestoinen kurssi niin kuin psykologian kurssi, 
yksi opintoviikko välissä. Siinä oli varattu vaan kaksi viikkoa 
opiskeluun, kun ensimmäinen viikko meni, että ei päässyt niille 
sivuille lainkaan, niin siihen ihmiset ehti kyllä kypsyä sitten aika 
lailla ja sen tyyppistä sählinkiä oli aika paljon. Toivottavasti ovat 
saaneet sitä parannettua, ettei tämmöisiä, tämä oli vasta toinen 
kurssi, niin mitenköhän kamalaa niillä on ollut siellä ensimmäi
sellä kurssilla, kun vielä toisellakin oli niitä lastentauteja niin 
paljon". 

Heikin mielestä verkko-ympäristö oli tosi helppokäyttöinen ja hän 
toivookin, että tulevaisuudessa verkko-kursseille kehitettäisiin enem
män elävyyttä ja hyödynnettäisiin tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. 
Tekniikan toimiminen on Heikin mielestä kaiken A ja 0, jos tekniikka 
ontuu, niin opiskelijoiden motivaatio katoaa helposti. Tähän tarvitaan 
teknistä tukea ja selviä ohjeita opiskelijoille mihin ottaa yhteyttä ongel
man sattuessa. Heikin mielestä opettajankin tulisi olla tavoitettavissa 
"on-line" ainakin päivittäin, niin ettei opiskelijoiden tarvitsisi odottaa 
opettajan vastauksia päivää pidempään. Opettajan tulisi Heikin koke
muksen mukaan myös ohjata verkkokeskustelua päivittäin ja myös 
vastata opiskelijoiden kysymyksiin. Heikki kuvaa ongelmia verkko
opettajien suhteen seuraavasti: 

"Niin, kun ei se varmasti ollut ainoa homma opettajille, kyllä ne 
vaikuttikin hyvin kiireisiltä ja niitä oli vaikea tavoittaa. Opiskeli
jat tosiaan purnasi, että meidät on jätetty ihan heitteille, että 
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kun puolikin viikkoa mennä että kaikenlaisia ongelmia oli ollut 
ja kukaan ei saanut yhtään mihinkään vastausta, että siellä sit
ten tosiaan koettiin että meidät on hylätty oman onnemme no
jaan ja siitä ehkä se johtuu se suuri keskeyttäminen siellä kurssil
la. Monet lopetti. " 

Heikin mukaan opettajissa ja kursseissa oli kuitenkin eroja. Hyvää 
opettajaa hän kuvaa seuraavasti: 

"Opettajalla oli ehkä enemmän aikaa, sillä hän oli hyvin inter
aktiivisesti mukana, että se oli oikeesti semmoinen kaikkein pa
ras. Tää opettaja kommentoi päivittäin niitä keskustelujakin siellä, 
ja oli tavallaan mukana siellä ryhmässä, mutta seuraavilla kurs
seilla niin sitten oli varmaan opettajat paljon kiireisempiä, niin 
sitten ei enää sillä tavalla oltu siinä mukana, ja tuli heti sem
moinen jo paljon etäisempi olo, että tää oli tää ensimmäinen 
kurssi, se on aika laaja, kolme opintoviikkoa, siinä kirjoitettiin 
hyvin paljon, melkein kymmenen esseetä, vissiin ne oli aika pie
niä esseitä kylläkin, niin siinä oli hyvin intensiivistä se työsken
tely, siinä tietysti koko porukka kyllä tutustui sen aikana ja sitten 
kun vielä oli tämä opettajakin mukana. Kaikki oli sitten kau
heen kylmissään kun hän ei sitten jatkanutkaan enää seuraa
valla kurssilla, siinä vaihtu, tuli uusi opettaja ". 

"No hyvä opettaja on semmoinen joka motivoi opiskelijaa, kannus
taa opiskelijaa, saa opiskelijan työskentelemään, pohtimaan ja kokeile
maan ja siinä mielessä semmoiset voi olla aika harakoille meneviä sem
moiset luentokurssit, että tämmöinen seminaarityöskentely tai semmoi
nen missä tehdään vähän laajempaa esimerkiksi esseetä, kuin mitä tent
titilaisuudessa kirjoitetaan vastausesseitä, niin on minusta syvällisempää 
testaamista siitä oppimisesta." 

Heikki kuvaa hyvää opiskelijaa seuraavasti: 
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"Hyvä opiskelija on semmoinen joka miettii ja pohtii ja kokeilee, 
että mä esimerkiksi haluan kokeilla just kirjoittamaan ulos sitä 
mitä mä oon omasta mielestäni saanut näin aluksi, sitten vasta 
kun mä oon sitten saanut siitä jo jotain tavallaan tulostettua 
niin sitten mä voin sanoa että ehkä mä olen siitä jotain oppinut 

ja mä olen vaan sitten kaiken kerännyt sisään ja siitä ei vielä 
tiedä onks oppinut mitään tai ei, vasta sitten kun mä saan siitä 
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jotain, niin se on sitten se kokeilu juuri, sitten mä kokeilen mitä 
mä osaan, osaanko mä sitten esimerkiksi tässä tapauksessa kun 
mä pohdin näitä muunmuassa mielenfilosofian kysymyksiä niin 
mitä mä osaan siitä sanoa, ja sitten mä vasta testasin mitä mä 
oon oppinut. " 

Heikki tiedostaa myös sen ettei verkko-opiskelu sovi kaikille henki
löille yhtä hyvin kuin hänelle itselleen. Heikki on mestari ajankäytön 
suunnittelussa ja itsekurissa. Hän kuvaileekin verkko-opiskelijalta vaa
dittavia ominaisuuksia seuraavasti: 

"Se vaatii semmoista suunnitelmallisuutta ja kurinalaisuutta, että 
osaa suunnitella sen ajankäyttönsä ja sitten pitää myöskin siitä 
kiinni, osaa rytmittää sen, se on aikansa myöskin seurata, että 
ollaanko tässä nyt aikataulussa, tosin se muodostuu yleensä pie
nistä kokonaisuuksista mitkä on ajallisesti helppo hallita, että ei 
mitään kovin suuria kokonaisuuksia ja ehkä se prosessikirjoitus
essee oli kaikista laajin niistä, mutta siinäkään ei multa ollut 
ongelmia kun siinä oli koko kesä periaatteessa aikaa siihen. Multa 
oli se paljonkin etuajassa valmis,samoin niin kuin oli tääkin pro
seminaari paljon etuajassa valmis. " 

Heikki kannattaa myös yhteisiä sääntöjä verkko-opiskeluun, netti-

kettiä, johon kaikki sitoutuisivat: 

'Jonkunlainen nettiketti, että miten täällä kannattaa käyttäy
tyä, että ei pääse liikaa kuumenemaan, toisaalta taas kylläkin 
keskustelu saa riittävän vilkkaana pysymäänkin mutta sitten että 
se pysyisi asiallisessa puitteissa myöskin että ei pääse ryöpsyhtä
mään yli äyräittensä . . .  siinä saattoi olla että joku pahoitti mie
lensä, se saattoi olla tietysti yks syykin lopettamiseen, että koki 
että toiset eivät olleet kovin reiluja, tai oli vähän epäystävällisiä. " 
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9.2 Tapaus Ri itta 

Riitta on 31-vuotias naimisissa oleva lapseton juristi, joka on opiskellut 
Apajan verkkokursseilla gradua tehdessään. Hän asuu pääkaupunki
seudulla ja opiskeli verkko-kursseja kotoa käsin modeemiyhteyden 
avulla Explorer 4 selainohjelmaa käyttäen. Riitta on aloittanut kahdella 
verkkokurssilla, joista hän vaihtoi toisen (www-sivujen toimittamisen 
kurssi) lähiopetuskurssiksi ja suoritti toisen (työelämän etsimisen kurs
si) aikataulun mukaisesti loppuun. Riitta opiskeli Apajan verkkokurs
seilla keväällä 1999 jolloin hän teki täysipäiväisesti gradua kotonaan ja 
halusi siinä samalla opiskella vähän muutakin ja olla tekemisissä ihmis
ten kanssa. Riitalla oli tuolloin hyvin rauhallinen elämäntilanne ja aikaa 
aloittaa uudenlainen opiskelumuoto, jota saattoi harrastaa gradun teon 
ohessa. Hänellä oli myös vahva motivaatio löytää koulutustaan vastaa
vaa työtä heti gradun valmistumisen jälkeen. Verkkokurssi työnhake
misesta soveltui erittäin hyvin sen hetkiseen elämäntilanteeseen. 

Menneisyys 

Riitta on kasvanut akateemisessa perheessä pienellä paikkakunnalla. 
Lapsena Riitta koki, että opettajat odottivat häneltä hyviä oppimistu
loksia perheen koulutustaustan tähden. Itse hän koki olevansa rikki
näisen perheen yksinäinen, ainoa lapsi. Vanhemmat keskittyivät omiin 
töihinsä ja Riitta koki ettei osannut kouluaikana oikein keskittyä oppi
miseen. Hän kuitenkin kuvasi itseään "kiltiksi tytöksi", joka teki koti
tehtävät täydellisesti. Riitta kertoo hermostuvansa helposti, kun ei opi 
heti jotain asiaa. Hän kertoo esimerkin tästä ominaisuudestaan seuraa
van esimerkin avulla: 
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"Semmoinen vahva esimerkki tulee mieleen lapsuusajalta, jos
kus ollessani kymmenen, yksitoista vuotias, tein matematiikan 
tehtäviä pöydän ääressä, itse asiassa mä istuin silloin jotenkin 
pöydällä ja en mä jaksanut miettiä niitä loppuun asti ja hermos
tuin ja löin käteni sillä tavalla että meni käsi ikkunaruudun läpi. 
Mua harmitti niin paljon se, että en tajunnut, en onnistunut ja 
se on vaikuttanut monta kertaa muussakin opinnoissa, tuntui, 
että jos ei ekalla kerralla tajunnut jotakin oikiksen kuviota, niin 
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sitten hermostui siihen, ei jaksanut palata. Kyllä se on haitannut 
opintoja, että onneksi on oppinut vähän nöyryyttä siinä suhteessa. " 

Hyvistä oppimiskokemuksista Riitta mainitsee yläaste-ja lukioajoilta 
oivalluksen siitä, että oppimisessa on ennen kaikkea kysymys ajattele
misesta eikä niinkään suorittamisesta ja ulkoluvusta. Riitta kuvaa tä
män asian ymmärtämistään seuraavasti: 

"Niin kun sanottu, että se oli aika suorittamista, että on minulla 
yksi mielikuva tämmöisestä historian opettajasta joka sanoi meille, 
että älkää vaan lukeko sieltä kirjasta vaan ajatelkaa itse mitä 
nämä asiat on, silloin mä muistan, että minussa joku kolahti, 
että hei näitä voisi ajatellakin näitä asioita, eikä vaan opiskella 
kaavamaisesti, että se oli minulle semmoinen herätys jossakin 
lukion ekalla luokalla. Se ehkä vähän muuttui se opiskelu sem
moiseksi, ettei tarvitse vaan lukea niitä kirjan sivuja, että luke
kaa kaksi sivua sieltä, vaan että hei tässä on tämä asia mitä 
näillä sivuilla on ja sitä me tässä luetaankin, ja silloin välillä otti 
jopa jonkun tietosanakirjan jota luki, että siitä saattoi jopa kiin
nostua lisää kun se oli vähän semmoista vapaamuotoisempaa. 
Että joo, kyllä mä ton sanoisin semmoiseksi esimerkiksi tämmöi
sestä muutoksesta. "  

Yliopisto-opiskelu oli alussa Riitalla tosi vaikeaa. Hän kertoi, että 
joutui käymään oikeustieteellisen tiedekunnan ensimmäisissä tenteissä 
neljä-viisi kertaa, kun ei koskaan onnistunut läpäisemään niitä ensim
mäisellä kerralla. Tämä aiheutti Riitassa epävarmuutta omasta itsestään 
oppijana. Onneksi opinnot alkoivat sujua aina vaan paremmin mitä 
pidemmälle Riitta luki. Riitta kuvaa itse tuota prosessiaan yliopisto
opiskelijana seuraavalla tavalla: 

"Joo, jos ajattelen tuota oikeustieteellisessä opiskelua, niin siinä 
oli aluksi lyhyt sellainen vaihe, ettei päässyt mukaan siihen koko 
hommaan, kaikki oli niin uutta ja ihmeellistä, sitten alkoi se yri
tysvaihe, kun yritti kovasti mutta ei oikein toiminut mikään, ei 
onnistunut saamaan tuloksia, ja sitten taas tuli semmoinen vai
he kun alkoi löytää jotakin jujua ja ideaa siinä ja se alkoikin 
sujumaan. Ja sitten viimeiseksi tulikin vielä se vaihe, että tunsi 
tosiaan, että siitä oppi jotakin, että tässä on jotakin ideaa, ja että 
mitä se oppiminen tarkoittaa, minusta tuntuu, että suurin piir-
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tein oppi vasta opiskelemaan sen viimeisen tentin kohdalla tai 
toiseksi viimeisen tai että siinä koko ajan kehittyi että varmaan 
oppisi vieläkin taas lisää kun opiskelisi lisää. Ettei sitä niin kun 
koskaan tarpeeksi hyvin opi oppimaankaan, mutta ihan selkeitä 
rämmöisiä kohtia että se ihan selvästi kehittyi paremmaksi se 
opiskelu. " 

Riitta luonnehtii itseään oppijaksi, jonka on aina ollut helppo il
maista itseään kirjoittamalla. Hän on aina ollut kiinnostunut kielistä ja 
teknisistä laitteistakin jonkin verran. Kuitenkin kaikkein merkittävin 
oppimiskokemus liittyy ihmissuhteisiin. Muutenkin Riitta kertoo oppi
neensa enemmän koulujen ja instituutioiden ulkopuolella kuin niiden 
opinto-ohjelmissa. Riitta itse kuvaa merkittävintä oppimiskokemustaan 
seuraavasti: 

"Se liittyy kyllä sitten tietysti ihmissuhteisiin, koska niitä kokee 
niin tärkeimmäksi, ja sekin on sellaista, ettei tapahdu tämmöis
tä yhtäkkistä mahtavaa kokemusta kylläkään. Mutta ihan täm
möinen ihmisen kunnioittamisen opettelu, mieheni kanssa olen 
asunut seitsemän vuotta niin, yhtäkkiä jossakin neljän, viiden 
vuoden kohdalla sitä tajusi, että oikeasti ajattelikin sitten asioita 
sen toisen kannalta, eikä vaan itsekkäästi omalta kannaltaan. 
Silloin olin ihan niin kuin, että mitä mulle on tapahtunut, että 
miten mä yhtäkkiä olen muuttunut, että jokin tommoinen koke
mus on. Mikä kanssa on oppimista. "  

Nykyisyys 

Tällä hetkellä Riitta kokee, että koulutus on antanut hänelle itsetuntoa. 
Hän nauttii työstään ja kuvaa nykyistä tilannettaan seuraavalla tavalla: 
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"Niin, kyllä mä nyt nautin tosi paljon siitä, että siellä on ihmisiä 
jotka soittelee mulle päivittäin ja kyselee niihin ongelmiinsa esi
merkiksi apua, niin mä pystyn auttamaan niitä, koska mä tie
dän ne juridiset kuviot, miten ne menee, vaikken tiedä niin opin 
ne aika helposti ja osaan aika hyvin kuunnella ja kysellä, niin 
myös pystyn löytämään sen idean mikä sen toisen jutussa on. 
Kyllä mä uskon tällä hetkellä, että se koulutus on antanut kui 
tenkin semmoista, että voi tehdä semmoista työtä mitä haluaa. 
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Muutenkin aina mietin kaikkia ongelmia niin . . .  jotenkin nyt ai
nakin nautin siitä että saa olla sillä tavalla sitten avuksi muille 
työssä.Ja siinä pystyy, tai täytyykin ottaa asioista selvää ja tehdä 
johtopäätöksiä ja tehdä päätöksiä ylipäätään, mikä on mulle 
vähän vaikeetakin. Kyllä mä uskon että mä tykkään, että siinä 
mielessä on vaan hyvää sanottavaa siinä. Kyllä mä uskon että 
mä tykkään lakimiehen työstä. " 

Riitta nauttii myös opiskelusta työn ohessa. Tällä hetkellä hän opis
kelee englannin kurssilla kerran viikossa ja nauttii kaikista uusista asi
oista. Riitan suhtautuminen haastatteluunkin on hyvin myönteinen, hän 
pitää sitäkin oppimistilanteena. Riitta kuvaa suhtautumistaan haastatte
luun seuraavalla tavalla: 

"On myös kiva tehdä enemmänkin uusia asioita, koska niistä 
saa niin paljon oppia, kuten vaikka tästä haastattelusta. Koen 
oppivani ihan jo siitä miten sä kyselet ja teet työtä. " 

Tulevaisuus 

Riitta suunnittelee lisää opintoja tulevaisuudessa. Hänen nykyinen työ
suhteensa loppuu viiden kuukauden kuluttua ja Riitta harkitsee osallis
tumista Apajan verkkokursseille ja pohtii myös jatko-opintojen mah
dollisuutta verkko-opiskeluna seuraavasti: 

"Apaja mulla ainakin oli mielessä. Mä olen vähän joskus haa
veillut, että jos lähtisin tekemään lisensiaattityötä työn ohessa. 
Siinä on tietysti kysymys, että onko sitä mahdollista tehdä verk
kokurssina millään tavalla, tai saada kommentteja omiin juttui
hinsa verkon kautta sen ohjaajalta sitten. Mutta se on niin alus
tavaa haaveajatusta, että en mä sitä ole sen tarkemmin mietti
nyt. Mutta tuommoinenkin lisäopiskelu on käynyt mielessä ja 
siihen varmaan verkossa käydyt keskustelutkin sopisivat hyvin. " 

Riitta pitää mahdollisena, että hän osallistuisi verkko-opiskeluun taas 
uuden elämäntilanteen yhteydessä. Hän mainitsee äitiysloman eräänä 
sellaisena elämänvaiheena, johon verkko-opiskelu voisi sopia: 

"Mutta, nyt ihan kun siitä puhuu niin tavallaan siitä innostuu 
jo uudestaan, että se olisi mahdollista vielä jonkun toisenkin ker
ran, just. tulee mieleen joku äitiysloma tai tämmöinen. " 
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Ri itan suosituksia verkko-opetuksen kehittämiseksi 

Riitta pohtii monipuolisesti verkko-opetuksen hyviä ja huonoja puolia. 
Hän koki verkko-opetuksen omalla kohdallaan helpoksi, koska kirjoit
taminen tietokoneella oli hänelle jo ennestään tuttua. Riitta on käyttä
nyt tietokonetta 18-vuotiaasta lähtien ja tietokoneet ovat olleet hänelle 
aina myös työvälineitä. Lisäksi Riitta mainitsee miehensä tuen ja kodin 
hyvät välineet tekijöiksi, jotka ovat helpottaneet hänen verkko-opiske
luaan. Seuraavasta Riitan kommentista näkyy, että hänellä on ollut hy
vät välineet ja ympäristön tuki verkko-opiskelun aikana: 

''Mulla on ollut mies kotiapuna näissä asioissa, on ollut helppo 
.cysyä. Kiitos myös mieheni erittäin hyvän koneen ja just ostetun 
uuden printterni. Kaiuttimet me saatiin joululahjaksi, ihan ei 
voisi parempaa olla, mutta jos mä itse hankkisin niin mä en 
noin paljon rahaa niihin laittaisi kuin hän. En jaksaisi uusia ja 
ostaa lisää muistia ja kaikkea. " 

Riitta korostaa palautteen merkitystä verkko-opiskelussa. Hänen 
mielestään palautteen antaminen on myös vaikeampaa verkossa kuin 
lähiopetustilanteessa. Riitan mielestä varsinkin negatiivisen palautteen 
antaminen on niin vaikeaa, että se yleensä jää kokonaan antamatta 
kuten Riitan kommentista näkyy: 

"Niin ehkä joku tommoinen missä olisi normaalioloissa ilman 
muuta vetäissyt hihasta että hei sä et kommentoinut sitä, niin 
verkossa se jää helposti tekemättä, koska siellä jotenkin tuntuu 
niin rajulta se kommentti, että hei sähän lupasit kommentoida. 
Tuntuu ettei moni muukaan oikein uskaltanut antaa negatiivis
ta palautetta ilman sitä oheisviestintää. Ehkä semmoinen nega
tiivinen puoli jäi käsittelemättä verkkokeskusteluissa kovin hel
posti. Semmoiset negatiivisemmat tunteet, tai tommoiset asiat oli
vat vaikeita . "  

Riit:a mainitsee myös verkko-opiskelun kalleuden erääksi kokemak-
seen hankaluudeksi verkko-opiskelussaan: 
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''Mutta sitten on myös tämä juttu, että kun teki kotoota käsin, 
niin se maksoi. Oli koko ajan semmoinen olo, että tämä maksaa, 
varsinkin jos siellä oli viiteen, kuuteen mennessä päivällä niin 
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tuli semmoinen olo, varsinkin kun ei ollut hirveesti rahaa, kun 
tietysti teki gradua kotona eikä ole töissä, tämä hintapuoli. Mä 
koin, että se jotenkin vaikutti siihen, ettei ihan rentona vaan kat
sonutkaan kaikkea, vaan yritti mahdollisimman äkkiä vähän 
kelata niitä. No kun tästä me keskusteltiinkin siinä, miten se on
nistuisi mahdollisimman edullisesti. Mutta ei minun mielestä niin 
voinut lukea että katkaisi sen modeemiyhteyden, ei ne mun mie
lestä enää auenneet, enkä mä osannut niitä mihinkään siirtää. 
Se oli kyllä ihan suurimpia ongelmia itse asiassa, kun sitä ajatte
lee. Ettei se ollut kauheen viihtyisä se hetki, varsinkin jos se oli 
päiväsaikaan, kun tiesi, että tämä on kallista. "  

Riitta mainitse myös verkkosivujen latautumisen ongelmaksi. Myös 
hän oli joutunut odottamaan verkkosivuilla pääsyä niin kauan, että oli 
lopulta antanut periksi. Teknisten tekijöiden lisäksi Riitta korostaa vuo
rovaikutuksen merkitystä verkko-opiskelussa. Hän toivoisi enemmän 
keskustelua hyödyntäviä kursseja esim. omasta alastaan oikeustietees
tä. Keskustelussa tarvitaan sekä opettajien että opiskelijoiden aktiivi
suutta. Riitta kuvaa oman kokemuksensa pohjalta verkko-keskustelun 
puutteellisuutta seuraavasti: 

''Mun mielestä se palautteen antaminen oli vähän puutteellista, 
niin kuin toinen toiselleen. Tuntui, että ihmiset koki sen vaikeak
si siellä, ja siitä oli jotakin keskusteluakin. Mutta kyllä mun mie
lestä ohjaajat osasivat antaa hyvää palautetta, ehkä ne oli kou
lutettu siihen, mutta oppilaat ei keskenään, mikä on ihan tärkeä 
osa sekin, niin ei ne oikein antanut sitä. Että siinä mielessä jää 
ehkä huono mieli, että olisi halunnut enemmin sanoa, että hei 
toi on ihan hölmösti laitettu, älä laita noin, tai sitten sanoa, että 
hienoa, tota mäkin käyttäisin, että toi on hieno idea, mikä on 
semmoinen heitto minkä voisi vaan heittää kesken toisen lau
seenkin. Sitten kun sitä vaan lukee, niin ei tule kirjoittaneeksi, 
että hieno idea. Semmoinen ehkä on se huonoin kokemus. Pit
kästi kerrottuna, mutta se idea siinä."  

Riitta kuvaa hyvää verkko-opettajaa seuraavasti: 

"Opettajan pitää olla tosi aktiivinen asiansa puolesta kirjoittaja 
(puhuja), koska innostus ei näy läsnäolosta eikä eleistä tai sa
noista. Opettajan pitää voida huomioida kaikki, nekin jotka ovat 
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tosi "hiljaisia" opiskelijoita. Opettajalta vaaditaan siten aika pal
jon, ja on hyvä, että kurssilla on useampi opettaja ehkäpä omine 
vastuualueineen. "  

Hyvää verkko-opiskelijaa Riitta kuvaa näin: 

"Verkko-opiskelu on antanut minulle itsevarmuutta työssä kokeil
la erilaisia tietokoneen tuomia mahdollisuuksia. Verkko-opiskelu 
vaatii opiskelijalta uskallusta kokeilla ja epäonnistua ja välillä 
onnistua. Verkko-opiskelu vaatii myös todellista innostusta aihee
seen, jotta jaksaa kotona illalla väsyneenä katsella putkea, varsin
kin jos jo työssä joutuu tietokoneen ääressä tekemään työtä. " 

Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus on Riitan mukaan 

myös edellytys hyvälle verkkokurssille. Hän kuvaa hyvää verkkokurs
sia seuraavasti: 

"Käymäni kurssi liittyi työnhakuun ja oli siten arkaluonteinen, 
fa vaati opettajilta paljon kannustusta, koska arvioimme toistem
me työhakemuksia jne. Aloitin kerran myös www-sivujen teko
kurssin, mutta en pitänyt siitä, koska se oli niin uutta ja vaikeata 
asiaa että en jaksanut hahmottaa sitä kotona yksin, vaan tein 
kurssin normaalissa luokkahuoneessa. Kun opettaja ja oppilaat 
innostuvat kurssin asiasta, kurssi on hyvä ."  

9.3 Onnistuneen verkko-opetuksen edel lytyksiä 

Heikin ja Riitan oppimisen elämänkerrat poikkeavat toisistaan mones

sa suhteessa. Riitta tulee akateemisesta perheestä ja kotona on pidetty 

itsestään selvänä, että myös ainoa tytär suuntautuu akateemiselle ural

le. Riitan on aina ollut helppoa ilmaista itseään kirjallisesti, mikä on 

auttanut häntä selviytymään opinnoistaan. Riitta onkin hankkinut itsel

leen akateemisen koulutuksen suoraan koulunpenkiltä lähdettyä. Aka
teemisesti koulutettuna henkilönä Riitta on hakeutunut Apajan verkko

kursseille etsimään tukea työnhaussa. 

Heikillä ei ole ollut samanlaisia mahdollisuuksia opiskeluun ja kou

lutukseen kuin Riitalla on ollut. Heikillä on ollut vaikeuksia kirjoittami

sessa jo kansakoulusta lähtien. Koti ei ole pystynyt tukemaan lainkaan 

Heikin opintoja, vaan hänen on täytynyt hankkiutua työelämään jo 
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alaikäisenä. Heikki on hakeutunut Avoimen yliopiston verkkokursseil
le opiskelemaan monenlaisia asioita, jotka häntä kiinnostavat. Näyttää 
siltä, että myös tämän opintoväylän kautta Heikki voi hankkia itselleen 
akateemisen loppututkinnon eläkeiän kynnyksellä. 

Erilaisesta taustastaan huolimatta Heikillä ja Riitalla on monia yhtei
siä piirteitä, jotka ovat olleet edellytyksinä onnistuneelle verkko-opis
kelulle. Molemmat opiskelijat nauttivat oppimisesta ja kuvaavat itseään 
"ikuisiksi opiskelijoiksi". Opiskelu on heille myös rakas harrastus, jota 
he jatkavat työelämän ohessa. Molemmilla opiskelijoilla on hyvät tieto
tekniikan valmiudet ja tarvittavat välineet verkko-opiskeluun. Kumpi
kaan ei säiky verkko-opiskeluun liittyvää tietotekniikkaa ja teknisiä 
välineitä. Heikillä on tietotekniikan asiantuntemusta jo ammattinsa puo
lesta ja Riitalla on kotona tukenaan tietotekniikkaa hallitseva aviomies. 
Tässä suhteessa molemmilla opiskelijoilla on keskiverto-opiskelijaa 
paremmat valmiudet verkko-opiskelussa menestymiselle. 

Molemmat opiskelijat kuvasivat haastatteluissa itseään kurinalaisiksi 
opiskelijoiksi, jotka suunnittelevat ajankäyttönsä tarkasti. Verkko-opis
kelussa tämä kurinalaisuus on auttanut heitä pitämään kiinni kurssin 
aikatauluista ja tehtävien jättöpäivämääristä. Molempien perhe-elämä 
on sellaisessa vaiheessa, että he voivat työskennellä kotonaan melkein 
mihin aikaan vaan. Kummallakaan ei ole pieniä lapsia ja molempien 
puolisot ovat aktiivisesti mukana työelämässä ja muissa harrastuksis
saan. Nämä olosuhteet ovat helpottaneet käytännössä Heikin ja Riitan 
verkko-opiskelua. 

Näiden kahden narratiivisen tapauskertomuksen valossa voidaan 
päätellä että menestynyt verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta aktii
vista opiskelunhalua, riittäviä tietotekniikan taitoja ja välineitä, kurin
alaisuutta ja ajankäytön suunnittelua sekä sellaista perhe-elämän tilan
netta, johon verkko-opiskelu sopii. Perhe-elämän tilanteet voivat olla 
hyvinkin erilaisia, mutta jonkinlainen ympäristön tuki tarvitaan siihen, 
että opiskelija voi suorittaa verkko-opiskeluun liittyviä tehtäviään joko 
kotonaan tai työpaikalla. 

Myös verkko-kurssin toteutukseen liittyy tekijöitä, jotka auttavat 
opiskelijoita menestymään opinnoissaan. Sekä Heikki että Riitta koros
tavat sitä, että kurssin tulee täyttää tietyt tekniset kriteerit. Opiskelijoi
den motivaation säilymisen kannalta on tärkeää, että kurssisivuille pää-
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see suhteellisen pienellä odotusajalla ja opiskeluun tarvittavat sivut la
tautuvat kohtuullisen helposti. Molemmat opiskelijat korostivat opetta
jan palautteen laatua ja vuorovaikutuksen toimivuutta verkko-opetuk
sen laadun kriteereinä. Näissä asioissa he näkivät myös eniten kehittä
misen aihetta tulevien verkkokurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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1 0  DISKUSSIO 

1 0. 1  Yhteenveto tutkimustuloksista 

Tässä raportissa on koottu yhteen VEDET-projektin keskeisiä tutkimus
tuloksia. Tuloksemme antavat yleiskuvan Helsingin virtuaalisessa avoi
messa yliopistossa ja/tai Apajan internet-palvelujen verkkokursseilla 
opiskelleiden ja/tai opettaneiden kokemuksista ja arvioista onnistuneen 
verkko-opiskelun tekijöistä. Olemme tarkastelleet verkko-opiskelua sekä 
opiskelijoiden että opettajien näkökulmasta. Lisäksi olemme tutkineet 
verkko-opiskeluun liittyviä keskeisiä tekijöitä käyttäen sekä kvantitatii
visia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Riittävän edustava empii
rinen aineisto ja menetelmätriangulaation käyttö aineiston analyysissä 
ovat mahdollistaneet tulosten monipuolisen tarkastelun. Tutkimuksen 
keskeiset tulokset voidaan kiteyttää vastauksina esitettyihin tutkimus
ongelmiin. 

1) Mitkä tekijät ovat edistäneet tai estäneet aikuisopiskelijoiden 

verkko-opiskelua? 

Kvantitatiivisella mittarilla saadut tulokset osoittavat, että verkko-opis
kelu on ollut sekä opiskelijoiden kokemusten että opettajien arvioiden 
mukaan pääsääntöisesti oppimista edistävää. Oppimista edistäviä teki
jöitä kuvasivat tutkimuksessamme faktorit: oppimisen transfer, yhteis
toiminnallisuus, intentionaalisuus ja aktiivisuus, opettajan palaute ja tuki, 
konstruktiivisuus ja yksilöllinen oppimisympäristö. Näistä faktoreista 
yhteistoiminnallisuus, intentionaalisuus ja aktiivisuus sekä konstruktii
visuus esiintyvät myös tutkimusta ohjanneenJonassenin (1995) tunnis-
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tamissa mielekkään oppimisen kriteereissä. Oppimisen transfer eli opis
keltavc.n asian soveltuminen muihin konteksteihin on esiintynyt aikai
semmin Ruokamon & Pohjalaisen 0999) täydentämissä Jonassenin 
mielekkään oppimisen kriteereissä. Tässä tutkimuksessa nousivat tär
keiksi verkko-opiskelun oppimista edistäviksi tekijöiksi aikaisemmin 
tunnistettujen lisäksi opettajan palaute ja tuki sekä yksilöllinen oppi
misympäristö. 

Opiskelijoiden sukupuoli ja ikä eivät selittäneet opiskelijoiden ko
kemusten eroja oppimista edistävissä tekijöissä. Avoimen yliopiston 
(HEVI) ja Apajan internet-palvelujen verkkokursseilla opiskelleiden 
kesken löydettiin tilastollisesti merkitseviä eroja oppimista edistävissä 
tekijöissä. Apajan kursseilla opiskelleet olivat kokeneet verkko-opiske
lun yhteistoiminnallisemmaksi, enemmän opettajan palautetta ja tukea 
sisältäväksi sekä oppimisympäristöltään yksilöllisemmäksi kuin HEVI:n 
kursseilla opiskelleet. Näitä eroja selittää Apajan ja HEVI:n verkkokurs
sien erilainen luonne sekä opiskelijoiden koulutustasojen erot. Apajan 
verkkokursseilla opiskelleet ovat akateemisesti koulutettuja, kun taas 
HEVI:n opiskelijat ovat koulutustasoltaan hyvin heterogeenisia. Koulu
tustausta ei kuitenkaan selittänyt opiskelijoiden kokemia eroja HEVI:n 
opiskelijoiden kesken. Sen sijaan erot opiskelijoiden käyttämissä tekni
sissä toteutuksissa selittivät joitain eroja oppimista edistävissä tekijöis
sä. Kiinteän yhteyden tai ISDN:n kautta opiskelleet olivat yleisesti ko
keneet verkko-opiskelun edistävän oppimista enemmän kuin modee
min kautta opiskelleet. Opiskelijoiden käyttämät erilaiset selainohjel
mat tai yhteydenottopaikat eivät sen sijaan selittäneet eroja oppimista 
edistävissä tekijöissä. 

Aikaisempi kokemus verkko-opiskelusta selitti opiskelijoiden väli
siä eroja oppimisen transferin suhteen. Ne opiskelijat, joilla oli aikai
sempaa kokemusta arvioivat oppimisen soveltamisen ja siirtämisen 
edistäneen heidän oppimistaan enemmän kuin ensimmäistä kertaa verk
kokursseilla opiskelleet. Kurssin aikataulun mukaisesti suorittaneet 
opiskelijat olivat kokeneet keskimääräisesti verkko-opiskelun myön
teisemmäksi kuin sen lisäajalla suorittaneet tai kurssin kokonaan kes
keyttäneet. Oppimisen transfer nousi heidänkin kohdallaan merkityk
sellisimmäksi eroksi oppimista edistävissä tekijöissä. 
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Oppimista estäviä tekijöitä kuvasivat tutkimuksessamme faktorit: 
eristyneisyys ja yksinäisyys, vaikeudet verkkoyhteyksissä, ajanhallin
nan vaikeudet, verkkoyhteyksien kalleus, tietotekniikan ongelmat, verk
kokeskustelun outous, henkilökohtaisen palautteen ja ohjauksen puu
te, verkko-oppimisympäristön hahmottamisen vaikeus ja opintosisältö
jen liian vaativa taso. Opiskelijoiden sukupuoli ja ikä eivät selittäneet 
opiskelijoiden kokemusten eroja oppimista estävissä tekijöissä. Myös
kään aikaisempi kokemus verkko-opiskelusta ei selittänyt opiskelijoi
den eroja verkko-opiskelua estävistä tekijöistä. Sen sijaan opintonsa 
keskeyttäneet opiskelijat olivat kokeneet opintonsa aikataulussa suo
rittaneita opiskelijoita enemmän vaikeuksia opiskelun yksinäisyydessä 
ja eristyneisyydessä, tietotekniikassa, verkkoyhteyksissä, verkkokeskus
telun outoudessa, opettajan palautteen ja ohjeiden puutteessa sekä 
opintojen liian vaativassa tasossa. 

Esteet verkko-opiskelussa olivat siis kiinteästi yhteydessä opintojen 
keskeyttämiseen. Avoimissa kysymyksissä opiskelijoita pyydettiin ku
vaamaan syitä verkko-opiskelun keskeyttämiselle tai opiskelun lopet
tamiselle. Sisällönanalyysin tuloksena tunnistettiin kaksi pääkategoriaa 
keskeyttämisen syiksi. Näillä pääkategorioilla oli useimpia alakategori
oita. Eniten keskeyttämistä tapahtui opiskelijasta itsestään johtuvista 
syistä. Näitä olivat työasiat ja kiireet, perheasiat, sairaus ja elämäntilan
ne, aikatauluongelmat, muu opiskelu, oman opiskelun suunnittelun ja 
motivaation ongelmat ja opiskelijan omat oppimisvaikeudet. Opiskeli
jat raportoivat myös keskeyttämisen syiksi opetusta järjestävästä orga
nisaatiosta johtuvia syitä. Näitä olivat kurssin neuvontaan, tiedottami
seen ja muuhun toteutukseen liittyvät ongelmat, opetuksen puutteet ja 
tekniset ongelmat. 

2) Eroavatko opiskelijoiden ja opettajien arviot verkko-opiske-

lua edistävistä tai estävistä tekijöistä toisistaan? 

Opiskelijoiden ja opettajien näkemykset verkko-opiskelua edistävistä 
tekijöistä erosivat toisistaan. Opettajat olivat yleisesti ottaen arvioineet 
opiskelijoiden kokevan enemmän oppimista edistäviä tekijöitä verkko
opiskelussaan kuin opiskelijat olivat itse arvioineet. Osittain tämä ero 
selittyy opettajien yleisellä trendillä arvioida oppimisympäristö ja ope-
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tus opiskelijoita myönteisemmin (katso esim. Niemi & Tirri 1997). Opet
tajat arvioivat opitun transferin, opettajan palautteen ja tuen sekä 
konstruktiivisuuden oppimista eniten edistäviksi tekijöiksi verkkokurs
seilla. Opiskelijat puolestaan korostivat oppijan omaa intentionaalisuutta 
ja aktiivisuutta opintojensa suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeimpinä 
oppimista edistävinä tekijöinä. Opettajien arviot olivat lähempänä Apa
jan kursseilla opiskelleiden arvioita kuin HEVl:n kursseja käyneiden 
opiskelijoiden arvioita. Sekä Apajan opiskelijat että opettajat arvioivat 
yhteistoiminnallisuuden ja yksilöllisen oppimisympäristön edistäneen 
oppimista verkkokursseilla enemmän kuin HEVl:n opiskelijat. 

Sekä opettajat että opiskelijat arvioivat verkko-opiskelun estävät te
kijät vthäisiksi. Jälleen opettajat arvioivat estävät tekijät yleisesti ottaen 
suuremmiksi kuin opiskelijat. Opettajat arvioivat opiskelijoiden koke
van enemmän eristyneisyydestä ja yksinäisyydestä johtuvia esteitä, verk
kokeskustelun outouden aiheuttamia vaikeuksia sekä verkkoyhteyksi
en vaikeuksista johtuvia esteitä opiskelussaan. Opettajat arvioivat myös 
tietotekniikasta aiheutuvat vaikeudet opiskelijoita suuremmiksi. Opet
tajien :nukaan opiskelu verkkokursseilla on ollut opiskelijoille myös 
vaativc..mpaa kuin opiskelijat itse olivat sen kokeneet. Myös esteiden 
kohdaJa opettajien arviot olivat lähempänä Apajan verkkokursseilla 
opiskelleiden arvioita kuin HEVl:n opiskelijoiden kokemuksia. Varsin
kin ve:-kkoyhteyksien kalleus, henkilökohtaisen palautteen ja ohjauk
sen puute sekä opintojen vaativuus olivat suurempia esteitä HEVl:n 
heterogeenisille opiskelijoille kuin Apajan akateemisille työttömille. 

Opettajat arvioivat opiskelijoiden keskeyttämisen syiksi ainoastaan 
opiskelijasta itsestään johtuvia syitä. Näitä olivat aikatauluongelmat, 
opiskelijan epärealistinen käsitys verkko-opiskelusta, työn ja opiske
lun yhdistämisen vaikeudet, perhesyyt tai elämäntilanteen muutokset, 
kurssi ei vastannut opiskelijan odotuksia, itsekurin ja motivaation puu
te, opiskelija opiskeli liian monella kurssilla yhtäaikaisesti ja opiskeli
jan puutteelliset valmiudet opiskeluun. Myös opiskelijat mainitsivat sa
mankaltaisia syitä opiskelunsa keskeyttämiseen kuin opettajatkin, mut
ta he c..rvioivat keskeyttämisen syiksi myös opetusta järjestävästä orga
nisaatiosta johtuvia syitä. 
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3) Millainen on hyvä verkko-opettaja? 

Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia kysyttiin avoimissa kysymyk
sissä. Opettajien ja opiskelijoiden vastaukset luokiteltiin kahta erilaista 
luokittelutapaa käyttäen. Ensiksi vastaukset luokiteltiin deduktiivisesti 
Harrisin (1986) tehokasta opettajaa kuvaavien ominaisuuksien ohjaa
mana. Tulokset osoittivat, että tehokkaan opettajan ominaisuudet löy
tyvät hyvin myös hyvää verkko-opettajaa etsittäessä. Suurin osa opetta
jien ja opiskelijoiden vastauksista luokiteltiin Harrisin tunnistamaan 
"Asiallinen opettaja" -kategoriaan. Asiallinen verkko-opettaja hallitsee 
opetettavan aineensa hyvin, osaa suunnitella ajankäyttönsä ja organi
soi kurssin tavoitteet ja kulun systemaattisesti. Myös kvantitatiivisen 
mittarin osuudessa, jossa arvioitiin opettajan asiantuntemuksen merki
tystä opetettavassa aineessa ja verkko-opettajana, nämä ominaisuudet 
saivat korkeita keskiarvoja. 

Aineistosta löytyi helposti myös Harrisin tunnistama "Ystävällinen 
opettaja". Ystävällinen verkko-opettaja luo lämpimän ja kannustavan il
mapiirin teknisistä laitteista huolimatta, antaa positiivista palautetta ja on 
helposti opiskelijoiden tavoitettavissa. Myös kvantitatiivisen mittarin osi
ot, jotka korostivat opettajan empaattisuutta ja palautteen henkilökohtai
suutta saivat korkeita keskiarvoja opettajien ja opiskelijoiden arvioin
neissa. Hyvä verkko-opettaja on myös "Kielellisesti vuorovaikutteinen". 
Verkossa korostuu opettajan kitjallisen viestinnän selkeys ja hyvät vuo
rovaikutustaidot. Harrisin "Stimuloiva opettaja" löytyi myös tästä aineis
tosta. Verkko-opetuksen stimulointi tapahtuu opettajan mielikuvitusrik
kaalla provosoinnilla ja innovatiivisella opetuksella, jolla saadaan opis
kelijat osallistumaan yhteiseen työskentelyyn. Hyvä verkko-opettaja on 
myös "Yksilöllisesti suuntautunut". Tällainen opettaja kohtelee opiskeli
joita ainutlaatuisina oppijoina ja eriyttää opetustaan tarvittaessa. Vain 
opiskelijat kuvasivat hyvää verkko-opettajaa "Multi-mediaa hyödyntäväk
si", joka käyttää erilaisia multimedioita rikastamaan verkko-opetustaan. 

Harrisin kuuden hyvän opettajan ominaisuuden lisäksi luokitteluun 
muodostettiin omaksi luokaksi kategoria "Verkkopedagogiikan taidot". 
Tähän luokkaan luokiteltiin kaikki sellaiset vastaukset, joissa korostet
tiin opettajan taitoja uuden teknologian käytössä ja verkko-opetuksen 
erityiskysymyksien tuntemusta. 
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Induktiivisessa luokittelussa kvalitatiivinen aineisto luokiteltiin uu
delleen ilman teorian antamaa tukea. Tämän aineistopohjaisen luokit
telun tuloksena hyvää verkko-opettajaa kuvasi seuraavat luokat: opet
tajan asiantuntemus, palautteen anto, kannustaminen, aktiivisuus, ajan
käytön hallinta ja hyvä vuorovaikutus. Opiskelijoiden aineistosta löy
dettiin lisäksi luokat, jotka kuvasivat hyvän verkko-opettajan ATK-taitoja 
ja kiinnostusta opiskelijoihinsa 

Erilaiset luokittelutavat toivat esille sellaisia hyvän opettajan omi
naisuuksia, jotka esiintyvät aikaisemmissa tutkimuksissa. Näyttää siltä, 
että erilaisista teoriataustoista, konteksteista ja tutkimuksellisista lähes
tymistavoista huolimatta tutkijat päätyvät hyvin samanlaisiin kuvauk
siin hyvästä opettajasta. Myös Väisäsen (2002) tuoreessa fenomenogra
fisessa tutkimuksessa opettajat ja opiskelijat kuvasivat hyvää opetus
harjoittelun ohjaajaa kategorioilla, jotka ovat hyvin yhteneviä tämän 
tutkimuksen hyvän verkko-opettajan kategorioiden kanssa. Väisäsen 
tutkimuksen kategoria "Ammatillisuus" on verrattavissa Harrisin luokit
telun pohjalta saatuun kategoriaan "Asiallinen opettaja" ja induktiivi
sen luokittelun pohjalta saatuun "Opettajan asiantuntemus". Väisäsen 
toiseksi suurin kategoria "Huolehtiva suhde" on verrattavissa Harrisin 
"Ystävällisen opettajan" ominaisuuksiin, jotka muodostivat tässäkin tut
kimuksessa toiseksi suurimman kategorian. Lisäksi induktiivisen luo
kittelun kategoriat kannustaminen, palautteen anto ja hyvä vuorovai
kutus rinnastuvat monessa suhteessa Väisäsen tutkimuksen sosiaalista 
puolta kuvaavaan kategoriaan (Väisänen 2002). Eräs tärkeä tutkimus
tuloksemme onkin, että hyvän opettajan ja ohjaajan yleiset ominaisuu
det ovat myös verkko-opettajalta odotettuja ominaisuuksia. Tekniset 
taidot ja uuden multimedian tuntemus ovat hyviä lisiä, mutta ne eivät 
ole hyvän verkko-opettajan tärkeimpiä ominaisuuksia. 

4) Eroavatko opiskelijoiden ja opettajien arviot hyvästä verkko-

opettajasta ja hyvästä verkko-opetuksesta toisistaan? 

Opettajien ja opiskelijoiden arviot hyvästä verkko-opettajasta ja hyväs
tä verkko-opetuksesta olivat hyvin yksimielisiä. Yleisenä trendinä opet
tajat arvioivat jälleen kvantitatiivisella mittarilla mitatut ominaisuudet 
korkeammalle kuin opiskelijat. Kvantitatiivisen mittarin osuudessa 
opiskelijat arvioivat opettajan asiantuntemuksen opetettavassa ainees-
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sa kaikkein tärkeimmäksi verkko-opetuksen tekijäksi. Opettajat puo
lestaan painottivat oppimateriaalin rakenteen selkeyttä kaikkein tär
keimpänä verkko-opetuksen tekijänä. Opettajat arvioivat opettajan 
empaattisuuden sekä palautteen kannustavuuden ja rohkaisevuuden 
opiskelijoita tärkeimmiksi asioiksi verkko-opetuksessa. Sekä opettajat 
että opiskelijat arvioivat kuvallisen viestinnän kaikkein tärkeimmäksi 
didaktiseksi ratkaisuksi verkkokursseilla. Opettajat arvioivat kuvallisen 
viestinnän vielä opiskelijoitakin tärkeämmäksi. Tämä ero saattaa selit
tyä sillä, ettei opiskelijoilla ole ollut käytössään kuvien lataamiseen 
tarvittavaa tekniikkaa ja tämä puute heijastui heidän arviointeihinsa. 

Kvalitatiiviset luokittelut hyvästä verkko-opettajasta paljastivat, että 
opiskelijat ja opettajat kuvasivat hyvää verkko- opettajaa hyvin saman
kaltaisilla luonnehdinnoilla. Molemmista aineistoista löytyivät lähes 
kaikki Harrisin hyvän opettajan ominaisuudet. Multi-mediaa hyödyntä
vä opettaja löytyi kuitenkin vain opiskelijoiden aineistosta. Myös in
duktiivinen analyysi paljasti, että opiskelijat painottivat opettajia enem
män verkko-opettajan ATK-taitojen merkitystä. Opiskelijat siis korosti
vat opettajiaan enemmän teknologian ja multimedian tuntemusta hy
vän verkko-opettajan ominaisuuksina. 

5) Millaisia ovat hyvä verkko-opiskelija ja hyvä verkkokurssi? 

Avoimissa kysymyksissä opiskelijoita ja opettajia pyydettiin kuvaile
maan hyvän verkko-opiskelijan ja hyvän verkkokurssin ominaisuuksia. 
Molempien kysymysten vastaukset luokiteltiin induktiivisesti aineistos
ta nouseviin luokittelukategorioihin. Tulosten valossa hyvä verkko
opiskelija on sekä opiskelijoiden että opettajien mukaan aktiivinen, 
itsenäinen, kurssiin sitoutunut, motivoitunut, uskaltaa kysyä ja antaa/ 
ottaa vastaan kritiikkiä. Lisäksi opiskelijoiden aineistosta muodostuivat 
kategoriat "pysyy aikataulussa" ja "osaa käyttää tietokonetta", joita ei 
löytynyt lainkaan opettajien aineistosta. Opiskelijat korostavat selvästi 
tietokoneenkäyttötaitoja opettajia enemmän oppimista edistävänä teki
jänä verkkokursseilla. 

Väisäsen tutkimuksessa (2002) hyvää ohjattavaa kuvattiin ominaisuuk
silla: avoin, kriittinen, reflektiivinen, idearikas ja ahkera. Hän myös kes
tää kritiikkiä, esittää oman mielipiteensä ja toteuttaa ideansa. Työskente
lyasenteiltaan hyvä ohjattava nähtiin Väisäsen tutkimuksessa sitoutuneeksi, 
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motivoituneeksi, kiinnostuneeksi, innostuneeksi, aktiiviseksi ja vastuun
tuntoiseksi. Suurin osa näistä ominaisuuksista tunnistettiin myös tässä 
tutkimuksessa hyvän verkko-opiskelijan ominaisuuksiksi. 

Opettajien ja opiskelijoiden kuvaukset hyvästä verkkokurssista luo
kiteltiin seuraaviin luokkiin: selkeä, vuorovaikutteinen, hyvä sisältö, 
monipuolinen, esteettinen ulkoasu ja hyvä linkitys. Näiden luokkien 
lisäksi opiskelijoiden aineistosta löytyi jälleen sellaisia vastauksia, joita 
ei löytynyt opettajien aineistosta. Opiskelijat korostivat hyvää verkko
kurssia sellaiseksi, jolla on mahdollista opiskella vapaata ajankäyttöä 
soveltaen. Myös hyvää verkkokurssia voidaan kuvata useilla adjektii
veilla, mutta analyysin tuloksena voimme kiteyttää opettajien ja opis
kelijoiden korostamat ominaisuudet. Tulostemme mukaan hyvä verk
kokurssi on selkeä, vuorovaikutteinen, monipuolinen, ulkoasultaan 
esteettinen sekä hyvä sisällöltään ja linkeiltään. 

6) Millaisia ovat opettajien kokemukset verkko-opiskelusta opet-

tamisen ja oppimisen tukena? 

Yhdeksää verkko-opetusta antavaa opettajaa haastateltiin pyytämällä 
heitä arvioimaan verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia opet
tamisen ja oppimisen tukena. Opettajien mukaan verkko- opetus mah
dollistaa läheisemmän ja henkilökohtaisemman vuorovaikutuksen opet
tajan ja opiskelijan kesken kuin perinteinen lähiopetus. Verkko-ope
tuksessa sähköposti ja erilaiset keskustelutilat antavat opettajalla mah
dollist:.uksia luoda vuorovaikutusta verkkoon. Tällainen vuorovaikutus 
luo opettajien mielestä tasa-arvoa opiskelijoiden kesken ja mahdollis
taa erilaisten ryhmien syntymisen. Opettajat kokivat oman asiantunte
muksensa opetettavassa aineessa olevan heidän suurin vahvuutensa 
myös verkko-opettajana. He kokivat heikkouksinaan verkkopedagogi
sen osaamisen puutteen ja ajanhallinnan taidot verkko-opetuksessa. 
Opettajat korostivat opiskelijoiden vastuuta opiskelustaan onnistuneen 
verkko-opiskelun edellytyksenä. Myös aikatauluongelmat ja tekniikan 
pettäminen voivat opettajien kokemusten mukaan olla uhkatekijöitä 
verkkokurssin onnistumiselle. 

Opettajat mainitsivat tärkeimmiksi motiiveikseen hakeutua verkko
opettajaksi kiinnostuksen uudenlaisen työmuodon kokeiluun ja am
matillisen kehittymisen mahdollisuudet. Suurin osa opettajista oli hank-
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kinut itsenäisesti tietoteknisen taitonsa tai hakeutunut oma-aloitteisesti 
alan koulutukseen. Tulevaisuudessa opettajat toivoivat lisäkoulutusta 
tietotekniikasta ja erilaisten ohjelmien käytöstä. 

7) Millaisissa elämäntilanteissa verkko-opiskelu tukee aikuisen 
oppimista? 

Laajan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston lisäksi keräsimme muu
taman syvällisen tapauskertomuksen tutkittujen opiskelijoiden joukosta. 
Tapauksiksi valittiin HEVI:n kursseilla opiskellut keski-ikäinen mies ja 
Apajan kursseilla opiskellut nuorehko nainen. Molemmat opiskelijat oli
vat kokeneet verkko-opiskelun pääsääntöisesti oppimista edistävänä. 
Molemmat olivat myös suorittaneet verkko-opintonsa ajallaan ja menes
tyksellisesti. Opiskelijat haastateltiin elämänkerrallista lähestymistapaa 
käyttäen, jossa opiskelijat kertoivat omat oppimisen elämänkertansa ja 
verkko-opiskelun sijoittumisen tähän kokonaisuuteen. Haastattelun tar
koituksena oli syventää muilla menetelmillä saatuja tietoa siitä, millaises
sa elämäntilanteessa verkko-opiskelu edistää parhaiten oppimista. Haas
tattelujen perusteella tunnistettiin yhteisiä tekijöitä kahden hyvin erilai
sen opiskelijan elämänkerroissa, jotka ovat olleet edellytyksinä onnistu
neelle verkko-opiskelulle. Yhteisiä piirteitä olivat opiskelusta ja 
oppimisesta nauttiminen, riittävät tietotekniikan valmiudet ja verkko
opiskeluun tarvittavat välineet. Molemmilla opiskelijoilla oli yhteisenä 
piirteinä kurinalaisuus opiskelussa ja huolellinen aikataulujen suunnittelu. 
Molempien perhe-elämä oli sellaisessa vaiheessa, jossa opiskelijat pys
tyivät opiskelemaan kotonaan hyvin joustavasti. Kummallakaan ei ollut 
pieniä lapsia ja molempien puolisot olivat aktiivisesti työelämässä muka
na. Lisäksi molemmilla opiskelijoilla oli ympäristön tukea (aviomies, työ
paikan resurssit), joka helpotti heidän opiskeluaan monin tavoin. Verk
ko-opiskelu onnistui hyvin sekä työelämässä aktiivisesti mukana oleval
ta opiskelijalta että opintojaan loppuun suorittavalta opiskelijalta. Mo
lemmat opiskelijat tunnistivat verkko-opiskelun varteenotettavaksi 
opiskelutavaksi myös tulevaisuudessa. Mahdollisia tulevia elämäntilan
teita, joihin verkko-opiskelu sopisi olivat varhaiseläke ja äitiysloma. 

Verkko-opiskelu ei vaadi tietynlaista elämäntilannetta, jossa se on
nistuu. Kuitenkin se vaatii tiettyjä edellytyksiä, jotta opiskelija kykenee 
suoriutumaan verkko-opiskelun vaatimuksista. Myös verkko-opiskeluun 
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tarvitaan oppimisen intoa, riittävät välineet ja resurssit, sille varattu aika 
ja ympäristön tuki. Mikäli opiskelijalla on nämä perusedellytykset, niin 
verkko-opiskelu voi edistää hänen oppimistaan erilaisissa elämäntilan
teissa läpi koko elämän. 

1 0.2 Tutkimustulosten merkitys ja sovel lettavuus 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu verkko-opetusta opetus-opiskelu
oppimis-viitekehyksestä käsin. Opetuksessa opettajan panos on 

merkittävä ja siksi olemme tutkineet hyvän verkko-opettajan 

ominaisuuksia monipuolisesti. Verkko-opiskelua tutkimme kiinnit
tämällä huomiota sekä hyvän verkko-opiskelijan ominaisuuksiin että 
hyvän verkkokurssin edellytyksiin. Oppimista tutkimme kartoittamalla 
sitä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Käytimme sekä kvantitatiivisia että 
kvalitatiivisia lähestymistapoja samojen ilmiöiden tutkimiseen. Pyrim
me siis menetelmätriangulaation avulla parantamaan tutkimuksemme 
luotettavuutta. Patton on tunnistanut neljä erilaista tapaa käyttää trian
gulaatiota: 1) Kerätään erilaista dataa vastaamaan samaan kysymyk
seen, 2) Käytetään useita eri tutkijoita aineiston keräämiseen ja analyy
siin, 3) Käytetään erilaisia menetelmiä ilmiön tutkimiseen ja 4) Käyte
tään erilaisia teorioita ja näkökulmia aineiston analyysiin ja tulkintaan 
(Patton 1987, 161). Tässä tutkimuksessa sovelsimme kaikkia Pattonin 
tunnistamia triangulaation käyttötapoja. Keräsimme dataa sekä opetta
jilta että opiskelijoilta vastaamaan samoihin kysymyksiin. Kvalitatiivi
sen ja kvantitatiivisen datan keräyksen lisäksi hyödynsimme eri tutki
joita aineiston keruussa ja sen analyysissä. Raportin kirjoittajien lisäksi 
dataa keräsi verkko-opiskelua tutkiva opiskelija, joka mm. suoritti täs
sä raportissa analysoidut elämänkerralliset haastattelut. Avoimien kysy
mysten osalta aineistoa luokitteli toinen projektiin palkattu opiskelija, 
joka toimi kaikkien avoimien kysymysten rinnakkaisluokittelijana. Avoi
mien vastauksien kategoriat luokiteltiin vähintään kahteen kertaan kah
den eri luokittelijan toimesta, jonka jälkeen neuvoteltiin erimielisyyttä 
aiheuttaneista kohdista. Lopulliset luokittelukategoriat ovat vähintään 
kahden tutkijan rinnakkaisluokittelun tuloksia. Kvalitatiivisen aineiston 
osalta siis hyödynnettiin erilaisia <latoja, menetelmiä ja tutkijoita. Lisäk-
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si aineistoa luokiteltiin joidenkin kysymysten kohdalla (esim. millainen 

on hyvä verkko-opettaja?) sekä teorialähtöisesti että aineistopohjaisesti. 

Raportistamme saa vastauksia hyvän verkko-opetuksen edel

lytyksistä ja esteistä monella tasolla. Kvantitatiivisia tuloksia voi 

verrata kvalitatiivisella otteella saatuihin tuloksiin. Monessa kohdassa 

nämä tulokset ovat yhteneviä tai toisiaan täydentäviä. Satojen henkilöi

den vastausten luokitteluilla on kiteytetty hyvän verkko-opetuksen 

keskeisiä edellytyksiä ja opiskelun mahdollisia esteitä. Kaksi syvällistä 

verkko-opiskelijan henkilökuvaa tuovat nämä samat asiat konkreetti

seen opiskelijan elämäntilanteeseen. Mikään tämän raportin tutkimus

tulos ei yksinään anna yleistettävää ja sovellettavaa kuvaa verkko-opis

kelusta. Yhdistämällä kvantitatiivisen osan tulokset kvalitatiivisen osan 

tuloksiin saamme jo paljon rikkaamman käsityksen opiskelijoiden ko

kemuksista ja opettajien arvioista. Tapauskertomukset tuovat näille asi

oille narratiivisen tutkimuksen peräänkuuluttaman ihmisen äänen. Tässä 

tutkimuksessa käytetyt mittarit, aineistonkeruumenetelmät ja analyysi

tavat voivat toimia useissa muissa tutkimuksissa, joissa etsitään hyvää 

opetusta. Uudet tutkimusaineistot ja -tulokset tulevat vahvistamaan tai 

kyseenalaistamaan tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia. 

Tutkimuksemme yksi merkittävimmistä tuloksista on, että 

hyvä opetus muodostuu hyvin samankaltaisista elementeistä sekä 

perinteisessä että verkkoympäristössä. Eräs tärkeimmistä opetuk

seen vaikuttavista tekijöistä on edelleenkin opettaja. Verkkoympäristö 

ei vähennä opettajan tarpeellisuutta pedagogisena asiantuntijana. Verkko

opettajalta edellytetään samoja aineenhallinnan ja vuorovaikutuksen 

taitoja kun opettajalta on aina edellytetty. Aikuisopiskelijoiden hetero

geenisuus haastaa opettajan kehittämään oppijakeskeisempiä oppimis

ympäristöjä. Kuten tutkimustuloksemme osoittavat, aikuisoppijoil

la on erilaisia odotuksia verkko-oppimisympäristöistä riippuen 

esimerkiksi iästä ja pohjakoulutuksesta. Tutkimuksemme osoitti 

kuitenkin, että verkko-opiskelu on pääsääntöisesti oppimista edistä

vää. Kaikkein aktiivisimmat ja menestyneimmät verkko-opiskelijat ovat 

tuloksiemme mukaan sellaisia, joiden elämäntilanteeseen verkko-opis

kelu sopii poikkeuksellisen hyvin. Tällaisilla opiskelijoilla on usein lä

hipiirissään teknistä tukea ja apua sekä mahdollisuudet opiskella kotoa 

käsin. Myös menestyneiden opiskelijoiden kohdalla korostui 
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opettajan tuen merkitys. Kognitiivisesti korkeatasoisen ja didaktises
ti toimivan verkko-oppimisympäristön toteutukseen tarvitaan pedago
gisesti ajattelevia opettajia, jotka ovat oppijoiden tukena heidän koh
datessaan oppimista edistäviä tai estäviä tekijöitä. Tämä tutkimus an
taa tarpeellista tietoa kaikille niille opettajille, jotka haluavat kehittää 
itseään myös verkko-opettajina. 

Tulokset antavat hyvin positiivisen kuvan verkko-opetuksen mah
dollisuuksista. Tutkimuksessa ei päästy käsiksi riittävästi oppimista es
täviin tekijöihin ja verkko-opetuksen negatiivisiin puoliin. Tulevaisuu
dessa olisikin tärkeää tutkia niitä opiskelijoita ja opettajia, jotka eivät 
yrityksistä ja koulutuksesta huolimatta koe verkkoa omaksi oppimis
ympäristökseen. Tällainen tutkimus toisi jännitettä tämän tutkimuksen 
tuloksiin ja keskustelu verkko-opiskelusta jatkuisi. Lisäksi verkko-ope
tuksen kehittämisessä tulisi entistä enemmän pohtia siihen liittyviä arvo
ja eettisiä kysymyksiä. Myös verkko-opetuksessa, kuten kaikessa kas
vatuksessa, joudumme jatkuvasti kysymään kenen ehdoilla opetusta 
kehitetään ja ketkä saavat siitä suurimman hyödyn. 
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HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ETSIMÄSSÄ 

Helsingin yliopisto 
Avoin yliopisto ja Apaja-toimintakeskus 

Arvoisa verkkokurssin opiskelija, 

Olet osoittanut kiinnostusta verkko-opiskeluun ilmoittauturnalla ja/tai opiskelemalla 
Helsingin yliopiston avoimen yliopiston tai Apaja-toimintakeskuksen verkkokursseilla. 
Verkko-opiskelu on yksi Helsingin yliopiston avoimen yliopiston ja Apaja
toimintakeskuksen tavoista tarjota joustavia opiskelumahdollisuuksia. Verkko-opiskeluun 
kohdistuu monenlaisia odotuksia ja asenteita. Opiskelijoilla ja opettajilla saattaa olla 
erilaisia toivomuksia verkossa tapahtuvasta opiskelusta. Opiskelijoiden erilaiset 
elämäntilanteet voivat vaikuttaa verkko-opiskelun luonteeseen. Tämä kysely on yksi tapa 
tutkia verkkokursseilla tapahtuvaa opiskelua ja oppimista. Olemme kiinnostuneita sinun 
omista ruvioistasi verkkokurssien hyvistä ja huonoista puolista. Tutkimuksessamme 
pyrimme saamaan tietoa viime vuosina verkkokursseilla opiskelleiden ja opettaneiden 
kokemuksista. Mikäli olet keskeyttänyt opiskelusi toivomme, että kerrot meille 
keskeyttämiseen johtaneet syyt. Tutkimustulosten perusteella toivomme pystyvämme 
kehittämään verkko-opiskelua paremmin erilaisten oppijoiden tarpeita vastaaviksi. 

Toivomme, että liittäisit kyselyyn mukaan nimesi ja osoitetietosi. Antamasi tiedot ovat 
luonnollisesti luottamuksellisia ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan 
tutkimustarkoituksessa verkko-opiskelun kehittämiseksi. Truvitsemme nimeäsi, koska 
tarkoituksemme on jatkaa kehittämistyötämme tämän kyselyn jälkeenkin. Vastanneista 
valitsemme ryhmän, jota haastattelemme ensi vuoden aikana. Otamme yhteyttä 
mahdollisen haastattelun sopivasta ajankohdasta. Mikäli et jostain syystä halua paljastaa 
henkilöllisyyttäsi, voit toki vastata kyselyymme nimettömänä. 

Toivomme, että palauttaisit kyselyn oheisessa palautuskuoressa syyskuun 30. päivään 
mennessä tutkija Anne Nevgille. Vastaamalla tuet verkko-opetuksen kehittämistä 
enemmän käyttäjien toivomuksia vastaaviksi! Tutkimustuloksia hyödynnetään myös 
verkko-opetuksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa, joissa ovat mukana Helsingin 
yliopiston kasvatustieteen laitos ja tietojenkäsittelytieteen laitos. Annamme mielellämme 
lisätietoja tutkimuksesta ja siihen liittyvistä kehittämishankkeista. 

Etukäteen vastauksestasi kiittäen, 

,-1/ · . r· 
,_9U-l.-1)<.. v.(M,(., 

Kirsi Tirri 
Professori 
Kasvatustieteen laitos 
PL 39, 00014 Helsingin yliopisto 
Puh: 191 28042 (työ) 
Fax: 191 28073 
Internet k.irsi.tirri@helsink.i.fi 
http://ww,,.,_helsinki.fi/-ktirri 
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Helsingin yliopisto 
Avoin yliopisto ja Apaja-toimintakeskus 

6.10.1999 

Arvoisa verkkokurssin opiskelija, 

Sait noin kuukausi sitten vastattavaksesi kyselylomakkeen. Kyselyssä sinua pyydettiin 
arvioimaan verkko-opiskelun hyviä ja huonoja puolia. Olet ehkä ollut liian kiireinen 
vastataksesi tai olet muusta syystä jättänyt vastaamatta. Kuitenkin sinun arviosi on meille 
erittäin tärkeä saadaksemme luotettavan käsityksen opiskelijoiden arvioinneista verkko
opiskelusta. Siksi lähetämme sinulle uuden kyselylomakkeen ja toivomme hartaasti, että 
palauttaisit sen huolellisesti täytettynä. Mikäli olet keskeyttänyt opiskelusi toivomme, että 
kerrot meille keskeyttämiseen johtaneet syyt. Tutkimustulosten perusteella toivomme 
pystyvämme kehittämään verkko-opiskelua paremmin erilaisten oppijoiden tarpeita 
vastaaviksi. 

Ole ystävällinen, ja palauta kyselylomake oheisessa palautuskuoressa lokakuun 29. 
päivään mennessä tutkija Anne Nevgille. Vastaamalla tuet verkko-opetuksen kehittämistä 
enemmän käyttäjien toivomuksia vastaaviksi! Tutkimustuloksia hyödynnetään myös 
verkko-opetuksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa, joissa ovat mukana Helsingin 
yliopiston kasvatustieteen laitos ja tietojenkäsittelytieteen laitos. Annamme mielellämme 
lisätietoja tutkimuksesta ja siihen liittyvistä kehittämishankkeista. 

Etukäteen vastauksestasi kiittäen, 

Kirsi Tirri 
Professori 
Kasvatustieteen laitos 
PL 39, 00014 Helsingin yliopisto 
Puh: 19 l 28042 (työ) 
Fax: 191 28073 
Internet kirsi.tirri@helsinki.fi 
http://www.helsi nki .fi/-kti rri 

r[J{,{ tfJ U-1""']7. 
Anne Nevgi Y 
Tutkija, KT 
Lahden tutkimus-ja koulutuskeskus 
PL 12, 00014 Helsingin yliopisto 
Puh: 191 23721 (työ) 
Fax: 191 23602 
Internet anne-marja.nevgi@helsinki.fi 
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HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ETSIMÄSSÄ 

Helsingin yliopisto 
Avoin yliopisto ja Apaja-toimintakeskus 

15 . 1 1 .1999 

Arvoisa verkkokurssin opiskelija, 

Olemme :änä syksynä lähestyneet sinua kyselyllämme, jossa olemme pyytäneet sinua 
arvioimaan verkko-opiskelun hyviä ja huonoja puolia. Sinun oma arviosi verkko
opiskelusta on meille erittäin tärkeää, jotta saamme luotettavan käsityksen siitä, miten 
opiskelijat ovat kokeneet verkkokurssilla opiskelun. Emme ole saaneet sinulta vielä 
vastausta, joten pyydämme sinua harkitsemaan, ehtisitkö vastata kyselyymme. 
Tiedämme toki, että kyselylomakkeemme on melko pitkä ja vaatii sinulta paneutumista 
sen täyttämiseen. Pyydämme sinua kuitenkin täyttämään ohessa lähettämämme 
kyselylomakkeen niiltä osin kuin katsot voivasi siihen vastata. 

Ole ystävällinen, ja palauta kyselylomake oheisessa palautuskuoressa joulukuun 3. 
päivään mennessä tutkija Anne Nevgille. Vastaamalla tuet verkko-opetuksen 
kehittämistä enemmän käyttäjien toivomuksia vastaaviksi! Tutkimustuloksia 
hyödynnetään myös verkko-opetuksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa, joissa ovat 
mukana Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos ja tietojenkäsittelytieteen laitos. 
Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta ja siihen liittyvistä 
kehittämishankkeista. 

Etukäteen vastauksestasi kiittäen, 

Kirsi Tirri 
Professor. 
Kasvatustieteen laitos 
PL 39, 00014 Helsingin yliopisto 
Puh: 191 28042 (työ) 
Fax: 191 28073 
Internet kirsi.tini@helsinki.fi 
http://www.helsinki.fi/-ktini 
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LIITTEET 

Helsingin yliopisto 
Avoin yliopisto ja Apaja-toimintakeskus 

KYSELY VERKKOKURSSEILLA OPISKELLEILLE 

Kirjoita vastauksesi avoimiin kysymyksiin ja valmiiden vaihtoehtojen kohdalla ympyröi 
mielipidettäsi tai tilannenasi parhaiten kuvaava vaihtoehto. 

1. Millä verkkokurssillamme opiskelit? Jos olet opiskellut useammalla verkkokurssillamme, 
ympyröi ne kaikki. 

Helsingin yliopiston avoimen yliopiston verkkokurssit: 

ERILLISET KURSSIT 

1 Johdatus oikeustieteeseen (0 ov) 
2 Johdatus viestintään (5 ov) 
3 Johdatus aikuiskasvatustieteeseen (3 ov) 
4 Opetus aikuiskoulutuksessa (2 ov) 
5 Johdatus psykologiaan (1 ov) 
6 Kehityspsykologia (3 ov) 
7 Tietotekniikan alkeet (2 ov) 
8 Johdatus logiikkaan (3 ov) 
9 Fysikaalisen kemian perusteet (2 ov) 
10 Turvallinen työskentely laboratoriossa ( 1 ov) 
11 Suomalainen kansanusko (3 ov) 
12 Maailmanuskonnot (3 ov) 

15 Jokin muu kurssi, mikä? 

OPINTOKOKONAISUUDET 
Huom! Jos olet suorittanut vain osia kokonaisuudesta, 
niin ympyröi mitkä kurssit olet suorittanut. 
13 Sosiaalipolitiikan A-oppimäärä (12 ov) 
13.1 Sosiaalipolitiikanjohdantokurssi (3 ov) 
13.2 . Sosiaalityön johdantokurssi (3 ov) 
13.3 Suomalainen yhteiskunta (3 ov) 
13.4 Yhteiskuntapoliittinen tutkimus (3 ov). 

14 Sosiaalipsykologian perusopinnot (15 ov) 
14.1 Johdatus sosiaalipsykologiaan (3 ov) 
14.2 Johdatus psykologiaan (1 ov) 
14.3 Sosiaalipsykologian tutkimuskohteita (6 ov) 
14.4 Sosiaalipsykologian klassikoita (5 ov) 

Helsingin yliopiston Apaja-toimintakeskuksen verkkokurssit: 

1 FrontPage98 (2 ov) 
2 Luova kirjoittaminen (2 ov) 
3 Markkinoinnin perusteet (2 ov) 

4 Muutos mahdollisuutena - myönteisen muutoksen toteuttaminen (2 ov) 
5 Oman osaamisen tuotteistaminen (2 ov) 
6 Projekti-ja verkostotyön perusteet (2 ov) 
7 Urasuunninelu • oivallusta ja suuntaa työnhakuun (2 ov) 
8 Writing English at Work (2 ov) 
9 WWW-julkaisemisen alkeet (1 ov) 
10 Jokin muu kurssi, mikä? 

2. Milloin opiskelit verkkokurssillamme? Jos olet opiskellut useammalla verkkokurssillamme, 
ympyröi kaikki kurssien ajankohtia kuvaavat vaihtoehdoL 

1 1995-96 
2 1997 syksy 
3 1998 kevät 
4 1998 syksy 
5 1999 kevät 
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Helsingin yliopisto 
Avoin yliopisto ja Apaja-toimintakeskus 

3. Olitko jo ennen tätä verkkokurssia / näitä verkkokursseja opiskellut Internet -välitteisesti 
verkkokursseilla? 

1 kyllä, millä kurssilla? _______________ _ 

kenen järjestämällä? ______________ _ 
2 en 

4. Kurssin suorittaminen 

1 suoritin kurssin aikataulun mukaisesti / opinto-oikeuteni aikana 
2 suoritin kurssin saatuani lisäaikaa suorittamiseen 
3 olen keskeyttänyt toistaiseksi, aikomuksenani on vielä suorittaa kurssi 
4 olen keskeyttänyt lopullisesti, en aio suorittaa kurssia 
5 en aloittanut kurssin suorittamista lainkaan ilmoittautumiseni jälkeen 

S. Jos olet keskeyttänyt kurssin tai et edes aloittanut opiskelua ilmoittauduttuasi, niin kerro 
mitkä seikat johtivat kurssin keskeytymiseen kohdallasi: 

6. Mistä �ait tiedon verkkokurssista? 

1 Internetistä selailemalla 
2 Avoimen yliopiston opinto-oppaasta/ esitteestä 
3 A voimcn yliopiston toimistosta 
4 Apajan Internet-palvelusta 
5 Apajan Tietotoriila kurssiesitteistä 
6 Apajan Tietotorin neuvojalta 

AN/25.8.991opisk 
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7 Sanomalehdestä 
8 Televisiosta / radiosta 
9 Kirjastosta 
10 Työvoimatoimistosta 
1 1  Tuttavalta 
12 Muualta, mistä? _______ _ 
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Helsingin yliopisto 
Avoin yliopisto ja Apaja-toimintakeskus 

7. Mistä otit pääasiassa yhteyden verkkokurssille? 

1 kotoa 
2 oppilaitoksesta 
3 työpaikalta 

4 sekä kotoa että työpaikalta 
5 kirjastosta 
6 muualta, mistä? _________ _ 

8. Millainen yhteys sinulla oli käytössäsi pääasiallisesti verkko kurssin aikana? 

1 modeemi 
2 ISDN 
3 kiinteä yhteys 
4 en tiedä 

9. Mitä selainohjelmaa olet pääasiassa käyttänyt verkkokurssin aikana? 

1 Explorer 3 tai vanhempi 
2 Explorer 4 tai uudempi 
3 Netscape 3 tai vanhempi 
4 Netscape 4 tai uudempi 
5 Muu, mikä? __________________ _ 

10. Seuraavissa väittämissä esitetään erilaisia verkkokurssilla oppimiseen ja opiskeluun 
liittyviä oppimista edistäviä tekijöitä. 

Arvioi miten seuraavissa väittämissä esitetyt asiat kuvaavat sinun oppimistasi ja opiskeluasi 
verkkokurssilla. Jos väittämä sisältää esimerkin sellaisesta toiminnosta, jota ei ollut 
verkkokurssilla, käytä tällöin arvoa 1 = ei kuvaa lainkaan. 

Arvioi väittämiä asteikolla 1 = ei kuvaa lainkaan ... 5 = kuvaa erittäin hyvin. 

ei kuvaa kuvaa hyvin 
1. Tunsin, että minun oli mahdollista opiskella omaan 
yksilölliseen tapaani. 2 3 4 5 

2. Pystyin hankkimaan tietoja itsenäisesti verkko-oppimis-
ympäristössä. 2 3 4 5 

3. Verkkokurssin oppimateriaaleissa esitetyt uudet asiat 
liittyivät aikaisemmin opiskelemaani tietoon. 2 3 4 5 

4. Pystyin vaikuttamaan opiskelutehtävien laatuun / 
luonteeseen. 2 3 4 5 

5. Pystyin hyödyntämään aikaisempia tietojani 
aiheesta verkko kurssilla opiskellessani. 2 3 4 5 

6. Verkkokurssilla oli otettu huomioon opiskelijoiden 
yksilöllinen Iähtötaso. 2 3 4 5 
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ei kuvaa kuvaa hyvin 
7 .Pienryhrnäkeskustelut auttoivat minua oppimaan. l 2 3 4 5 

8. Sain opettajalta yksilöllistä palautetta oppimisestani. 2 3 4 5 

9. Verkkokurssilla opiskelu mahdollisti minulle 
henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen. 2 3 4 5 

10. Opiskelu verkkokurssilla vahvisti itseluottamustani. 2 3 4 5 

11 .  Verkkokurssin linkit edistivät oppimistani. 2 3 4 5 

12. Verkkoryhmässä yhdessä tekemämme opiskelutehtävät 
edistivät oppimistani. 2 3 4 5 

13. Saatoin opiskella vapaasti missä paikassa tahansa. 2 3 4 5 

14. Etenin opinnoissani omaan tahtiini. 2 3 4 5 

15. Tunsin kuuluvani kiinteästi muiden opiskelijoiden 
kanssa samaan ryhmään. 2 3 4 5 

16. Opiskelu verkkokurssilla aktivoi omaehtoiseen 
tiedonhankintaan. 2 3 4 5 

17. Ohjasin itse omaa opiskeluani. 2 3 4 5 

18. Verkkokeskustelut muiden opiskelijoiden 
kanssa auttoivat minua oppimaan. 2 3 4 5 

19. Opiskelijat olivat sitoutuneet toimimaan yhdessä 
verkkokurssilla. 2 3 4 5 

20. Osallistuin aktiivisesti verkkokeskusteluihin. 2 3 4 5 

21. Suunnittelin itse oman aikatauluni. 2 3 4 5 

22. Verkkokurssilla teimme opiskelutehtäviä ryhmänä 
yhdessä. 2 3 4 5 

23. Verkkokurssilla oli toimintoja.jotka auttoivat minua 
oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmani tekemisessä. 2 3 4 5 

24. Verkkokurssilla oli otettu huomioon opiskelijoiden 
lähtötason erilaisuus. 2 3 4 5 

25. Sain opettajalta palautetta edistymisestäni 
verkkokurssilla. 2 3 4 5 
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ei kuvaa kuvaa hyvin 
26. Pystyin arvioimaan miten hyvin olin saavuttanut 
opintotavoitteeni. 2 3 4 5 

27. Olin itse vastuussa omasta opiskelustani. 2 3 4 5 

28. Opettaja tuki aktiivisuuttani verkkokurssilla. 2 3 4 5 

29. Saatoin edetä verkkokurssilla omien tavoitteitteni 
mukaan tehtävästä toiseen. 2 3 4 5 

30. Opiskelu kehitti kriittisyyttäni. 2 3 4 5 

31. Opiskelu antoi minulle valmiuksia uusiin tehtäviin. 2 3 4 5 

32. Verkkokurssilla oppimani asiat ovat olleet hyödyllisiä. 2 3 4 5 
33. Olen pystynyt hyödyntämään työssäni oppimiani 
asioita verkkokurssilla. 2 3 4 5 
34. Saatoin soveltaa omaa käytännön kokemustani 
opiskellessani verkkokurssilla. 2 3 4 5 

35. Sain verkkokurssilla ratkoa todellisia, oikean elämän, 
ongelmatilanteita. 2 3 4 5 

36. Verkkokurssilla multimedian keinoin esitetyt aidot 
tilanteet edistivät oppimistani. 2 3 4 5 

37. Verkkokeskusteluissa tuli esille useita erilaisia 
näkökulmia opiskeltavasta aiheesta. 2 3 4 5 

38. Olen pystynyt hyödyntämään verkkokurssilla 
oppimaani muissa yhteyksissä. 2 3 4 5 

39. Oppimistani asioista on ollut minulle käytännön hyötyä. 1 2 3 4 5 

40. Oppiminen on auttanut minua ratkaisemaan 
ongelmia paremmin. 2 3 4 5 

41. Opiskelu lisäsi asioiden ymmärtämistä. 2 3 4 5 

42. Verkkokurssilla oli konkreettisia esimerkkejä 
aiheeseen liittyvistä arkielämän tilanteista. 2 3 4 5 

43. Opiskelu auttoi minua arvioimaan aikaisempia 
käsityksiäni aiheesta. 2 3 4 5 

44. Sain muilta kurssilaisilta palautetta oppimisestani. 2 3 4 5 

45. Opiskellessani pystyin arvioimaan omaa osaamistani. 2 3 4 5 
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Helsingin yliopisto 
Avoin yliopisto ja Apaja-toimintakeskus 

46. Verkkokurssilla oli mahdollista seurata toisten 
oppimista. 

47. Oppimistani asioista on ollut minulle hyötyä 
uusien asioiden opiskelussa. 

48. Verkkokurssilla minun oli mahdollista antaa 
palautetta muille heidän oppimisestaan. 

49. Opiskelu kehitti ongelmanratkaisutaitojani. 

ei kuvaa 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

kuvaa hyvin 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

11. Seuraavissa väittämissä esitetään erilaisia verkkokurssilla opiskelua estäviä tekijöitä. 
Miten seuraavissa väittämissä esitetyt asiat kuvaavat sinun kokemiasi vaikeuksia ja esteitä 
verkko-opiskelussasi? 

Arvioi väittämiä asteikolla 1 = ei kuvaa lainkaan .... 5 = kuvaa erittäin hyvin 

ei kuvaa kuvaa hyvin 
1. Minulla oli vaikeuksia tietokoneen saamisessa 
käyttööni opiskelua varten. 2 3 4 5 
2. Verkkokurssi oli mielestäni kallis. 2 3 4 5 

3. Verkkokurssiin liittyvät oheislaitteet ja materiaalit 
olivat kalliita. 2 3 4 5 

4. Minulla oli vaikeuksia oman tietokoneeni 
ohjelmien kaatumisten takia. 2 3 4 5 

5. Minulla oli vaikeuksia päästä kurssin sivustoille. 2 3 4 5 
6. Verkkokurssin sivut latautuivat hitaasti. 2 3 4 5 

7. Verkkokurssin sivut eivät latautuneet lainkaan. 2 3 4 5 
8. Yhteys verkkokurssille katkesi usein yllättäen. 2 3 4 5 
9. Minulla oli vaikeuksia löytää etsimääni sivua. 2 3 4 5 

10. En saanut tallennetuksi tarvitsemaani sivua. 2 3 4 5 

11 .  En saanut tulostettua materiaalia nettisivuilta. 2 3 4 5 

12. Sain usein virheilmoituksia. 2 3 4 5 

13. Haluamiani toimintoja ei voitu suorittaa. 2 3 4 5 

14. Minulla oli vaikeuksia oman koneeni ja 
kurssiympäristön ohjelmien yhteensopivuudessa. 2 3 4 5 

15. Verkko-oppimisympäristö oli vaikeasti 
hahmotettavissa. 2 3 4 5 
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ei kuvaa kuvaa hyvin 
16. Minulla oli vaikeuksia opintojeni suunnittelussa. 1 2 3 4 5 

17. Tunsin, että minulla oli liian suuri vastuu 
omasta oppimisestani. 2 3 4 5 

18. Opinnot olivat sisällöltään liian vaativia. 2 3 4 5 

19. Tiedon suuri määrä häiritsi minua verkko-opiskelussa. 2 3 4 5 

20. En pystynyt hahmottamaan verkkokurssin 
linkkipolkuja. 2 3 4 5 

21. Minulla oli vaikeuksia opintojeni liittämisessä 
muuhun elämäntilanteeseeni. 2 3 4 5 

22. En pystynyt käyttämään opiskelussani / oppimisessani 
hyväkseni verkkokurssin linkkejä. 2 3 4 5 

23. Verkkoyhteyksien maksut olivat mielestäni kalliita. 2 3 4 5 

24. Verkkoyhteyden aika jäi kalleuden takia liian lyhyeksi. 2 3 4 5 

25. En pysynyt suunnittelemassani aikataulussa. 2 3 4 5 

26. En saanut riittävästi ohjausta opintojeni suunnitteluun. 2 3 4 5 

27. Opiskellessani verkkokurssilla minua haittasi se, 
etten kuullut toisten opiskelijoiden puhetta. 2 3 4 5 

28. Verkkokurssilla tuntui hankalalle, kun en nähnyt 
toisten ilmeitä. 2 3 4 5 

29. Verkkokurssilla olleiden keskustelujen eriaikaisuus 
haittasi opiskeluani. 2 3 4 5 

30. En saanut henkilökohtaista palautetta oppimisestani. 2 3 4 5 

3 !. Tunsin olevani yksin verkko kurssilla opiskellessani. 2 3 4 5 

32. Minusta oli vaikeata ilmaista itseäni tuntemattomille. 2 3 4 5 

33. Minusta oli vaikeata ilmaista itseäni kirjoittamalla. 2 3 4 5 

34. Minua häiritsi se, etten voinut peruuttaa jo 
lähettämääni viestiä. 2 3 4 5 

35. Minua haittasi se, että en voinut tavata ja keskustella 
opinnoista muiden kurssilaisten kanssa. 2 3 4 5 
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ei kuvaa kuvaa hyvin 
36. Minun oli vaikeata osallistua yhteiseen 
verkkokeskusteluun. 2 3 4 

37. Minua häiritsi verkkokurssilla se, etten tutustunut 
opiskelutovereihini. 2 3 4 

38. Tunsin olevani liian etäällä muista opiskelijoista. 2 3 4 

39. Tunsin itseni yksinäiseksi kurssilla. 2 3 4 

40. Minun oli vaikeata ottaa yhteyttä opettajaan. 2 3 4 

41. Minun oli vaikeata lähestyä muita opiskelijoita. 2 3 4 

42. Koin opiskelumuodon itselleni täysin vieraaksi. 2 3 4 

43. Minun oli vaikeata löytää itselleni aikaa opiskella. 2 3 4 

44. Mitkä muut syyt estivät mielestäsi opiskeluasi ja 
oppimistasi verkossa? 2 3 4 

12. Miten verkkokurssilla oli hyödynnetty uuden tieto- ja informaatioteknologian 
mahdollistamia keinoja opetuksessa ja yhdistetty opetusta läbiopetustilanteisiin? 
Arvioi käyttäen asteikkoa: 
I = ei lainkaan 
2 = liian vähän 
3 = sopivasti 
4 = liian paljon. 

ei lainkaan liian vähän 
Verkkokurssilla oli lähiopetustilanteita 2 
Verkkokurssilla oli käytetty kuvia 2 
Verkkokurssilla oli käytetty äänitallenteita 2 
Verkkokurssilla oli videoita 2 
Verkkokurssilla oli käytetty animaatiotekniikkaa 2 
Verkkokurssilla oli videon avulla esitetty 
simuloituja esimerkkejä todellisista tilanteista 2 
Verkkokurssilla oli multimedian keinoin esitetty 
demonstraatioita opiskeltavasta aiheesta 2 
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sopivasti liian paljon 

3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 

3 4 

3 4 
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5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 



LIITTEET 

Helsingin yliopisto 
Avoin yliopisto ja Apaja-toimintakeskus 

13. Jos tietotekniikka ei olisi esteenä, niin mitä edellä mainituista asioista pitäisit tärkeimpinä 
verkkokurssien toteutuksessa? Arvioi asteikolla: 1 = en pidä lainkaan tärkeänä .... 5 = pidän 
erittäin tärkeänä. 

ei tärkeä erittäin tärkeä 
Verkkokurssilla on lähiopetustilanteita 1 2 3 4 5 

Verkkokurssilla on kuvallista viestintää 2 3 4 5 

Verkkokurssilla käytetään äänitallenteita 2 3 4 5 

Verkkokurssilla on videoita 2 3 4 5 

Verkkokurssilla käytetään animaatiotekniikkaa 2 3 4 5 

Verkkokurssilla esitetään videon avulla 
simuloituja esimerkkejä todellisista tilanteista 2 3 4 5 

Verkkokurssilla esitetään multimedian keinoin 
demonstraatioita opiskeltavasta aiheesta 2 3 4 5 

14. Miten tärkeänä pidät verkkokurssin opetuksessa seuraavia asioita. Arvioi asteikolla: 1 = 
en pidä lainkaan tärkeänä .... 5 = pidän erittäin tärkeänä. 

Palautteen nopeus 
Palautteen kannustavuus 
Aito kriittisyys palautteessa 
Palautteen sisällön kohdistuminen opiskeltavan aiheen 
kannalta olennaisiin asioihin 
Palautteen henkilökohtaisuus 
Palautteen rohkaisevuus 
Opettajan empaattisuus / hienotunteisuus 
Opettajan aktiivisuus verkkokeskusteluissa 
Opettajan asiantuntemus opetettavassa aiheessa 
Opettajan opetustaito verkko-opettajana 
Oppimateriaalin rakenteen selkeys 

ei tärkeä 
1 2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

15. Kuvaile omin sanoin näkemyksesi hyvästä verkko-opettajasta. 
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3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 
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3 4 5 
3 4 5 
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16. Kuvaile omin sanoin näkemyksesi hyvästä verkko-opiskelijasta. 

17. Kuvaile omin sanoin näkemyksesi hyvästä verkkokurssista. 

Seuraava,sa on vielä taustatietojasi koskevia kysymyksiä. 

TAUSTATIETOJA 

Suku puolesi 

Siviilisäätysi 
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mies 2 nainen Syntymävuotesi 

naimaton 
2 avioliitossa 
3 avoliitossa 
4 eronnut 
5 leski 

Koulutustaustasi 1 peruskoulu 
2 ammattikoulu 
3 lukio 
4 ylioppilas 
5 opisto 
6 ammattikorkeakoulu 
7 korkeakoulu 
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Lasten lukumäärä 
0 ei lapsia 
1 1 lapsi 

Lasten ikä (ympyröi kaikki sopivat vaihtoehdot) 
0 ei lapsia 

2 2-3 lasta 
3 4 tai useampia lapsia 

Ammatillisen koulutuksesi tai ammattikorkeakoulututkintosi ala? 

0 en ole suorittanut ammatillista tutkintoa 
1 tekniikka, atk ja liikenne 
2 hallinto ja kauppa 
3 matkailu-, ravitsemis-ja talousala 
4 sosiaali- ja terveysala 

Korkeakoulututkintosi? 

0 en ole suorittanut korkeakoulututkintoa 
1 alempi korkeakoulututkinto 
2 ylempi korkeakoulututkinto 
3 lisensiaatti 
4 tohtori 

1 alle kouluikäisiä 
2 kouluikäisiä 
3 aikuisia 

5 kulttuuriala 
6 vapaa-aika ja liikunta-ala 
7 luonnonvara-ala 
(maatalous, puutarha, metsäala) 
8 muu, mikä? 

5 muu, mikä? ______________ _ 

Mikä on korkeakoulututkintosi ala? 

0 ei korkeakoulututkintoa 
1 humanistiset tieteet ja taide-ala 
2 opettajantutkinto 
3 oikeustieteellinen 
4 kauppatieteellinen 
5 yhteiskunta-ja käyttäytyrnistieteellinen 
6 tekniset ja luonnontieteet 
7 lääketiede ja hoitotieteet 
9 maa-ja metsätaloustieteet 
10 muu, mikä? _________ _____ _ 

Millainen oli työtilanteesi verkkokurssilla opiskelun aikana? 

1 vakinainen, koulutusta vastaava työ 
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2 määräaikainen, koulutusta vastaava työ 
3 osa-aikainen, koulutusta vastaava työ 
4 koulutusta vastaamaton työ 
5 yrittäjä /  itsenäinen ammatinharjoittaja 
6 päätoiminen opiskelija 
7 kotona 
8 lomautettu 
9 työtön työnhakija 
10 muu tilanne, mikä? _____ _________ _ 
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Kotipaikkakuntasi? 

Kiitos vastauksistasi ! 

1 pääkaupunkiseutu (Helsinki-Vantaa-Espoo-Kauniainen) 
2 Etelä-Suomen lääni (muu kuin pääkaupunkiseutu) 
3 Länsi-Suomen lääni 
4 Itä-Suomen lääni 
5 Oulun lääni 
6 Lapin lääni 
7 Ahvenanmaan lääni 
8 Ulkomaat, mikä? ______________ _ 

�-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Teemme jatkossa haastattelututkimuksen tämän kyselyaineiston perusteella. Mikäli olet 
kiinnostunut tulemaan haastateltavaksi, niin täytä yhteystietosi tähän. 

Haluan osallistua mahdolliseen haastatteluun. 0 

Nimi: ______________________________ _ 

Osoite: ______ _______________________ _ 

Puhelin: _____________________________ _ 

Sähköposti: __________________________ _ 
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12.11.1999 

Arvoisa verkkokurssin opettaja tai tutor, 

Olet ollut kiinnostunut verkko-opiskelusta opettamalla tai suunnittelemalla Helsingin 
yliopiston avoimen yliopiston tai Apaja-toimintakeskuksen verkkokursseja. Verkko
opiskelu on uusi joustava opiskelumahdollisuus ja siihen kohdistuu monenlaisia 
odotuksia ja asenteita. Opiskelijoilla ja opettajilla saattaa olla erilaisia näkemyksiä 
siitä, millainen on hyvä verkkokurssi ja millaiset tekijät edistävät tai estävät oppimista 
verkkokurssilla. Tämä kyselyllämme haluamme kartoittaa opettajien käsityksiä 
verkkokursseilla tapahtuvasta opiskelusta ja oppimisesta. Tutkimuksessamme pyrimme 
saamaan tietoa verkkokursseista sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta. 
Tutkimustuloksiamme käytetään Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksessa 
verkkokurssien kehittämiseen paremmin opiskelijoiden ja opettajien tarpeita 
vastaaviksi. 

Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan 
tutkimustarkoituksessa verkko-opiskelun ja -opetuksen kehittämiseksi. Toivomme silti, 
että liittäisit kyselyyn mukaan nimesi ja osoitteesi, koska tarkoituksemme on jatkaa tätä 
kehittämistyötämme tämän kyselyn jälkeenkin. Vastanneista valitsemme ryhmän, jota 
haastattelemme ensi vuoden aikana. Otamme yhteyttä mahdollisen haastattelun 
sopivasta ajankohdasta. Mikäli et jostain syystä halua paljastaa henkilöllisyyttäsi, voit 
toki vastata kyselyymme nimettömänä. 

Toivomme, että palauttaisit kyselyn oheisessa palautuskuoressa joulukuun 3. päivään 
mennessä tutkija Anne Nevgille. Vastaamalla tuet verkko-opetuksen kehittämistä 
enemmän käyttäjien toivomuksia vastaaviksi! Tutkimustuloksia hyödynnetään myös 
verkko-opetuksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa, joissa ovat mukana Helsingin 
yliopiston kasvatustieteen laitos ja tietojenkäsittelytieteen laitos. annamme 
mielellämme lisätietoja tutkimuksesta ja siihen liittyvistä kehittärnishanl9<eista. 

Etukäteen vastauksestasi kiittäen, 

� �-
Kirsi Tirri 
Professori 
Kasvatustieteen laitos 
PL 39, 00014 Helsingin yliopisto 
Puh. 191 28042 (työ) 
Fax: 191 28073 
Sähköposti: kirsi.tirri@helsinki. li 
http://www.helsinki.li ktirri 

; (}),( A' . · . 
Anne Nevgi °f 
Tutkija 
Lahden tutkimus-ja koulutuskeskus 
PL 12, 00014 Helsingin yliopisto 
Puh. 191 23721 (työ) 
Fax: 191 23602 
Sähköposti: anne-marja.nevgi@helsinki.fi 

LIITTEET 

L i ite 2 

201 



HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ETSIMÄSSÄ 

Helsingin yliopisto 
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15.12.1999 

Arvoisa verkkokurssin opettaja tai tutor 

Lähetimme noin kuukausi sitten sinulle verkkokurssilla opiskelua ja oppimista 
koskevan kyselymme. Olet ehkä oUut kiireinen tai muusta syystä et ole vastannut 
kyselyynune. Sinun oma arviosi verkko-opiskelusta on meille erittäin tärkeää, jotta 
saamme :uotettavan käsityksen siitä, millaiseksi opettajat arvioivat verkkokurssilla 
opiskelun. Emme ole saaneet sinulta vielä vastausta, joten pyydämme sinua 
harkitsemaan, ehtisitkö vastata kyselyymme. Tiedämme toki, että kyselylomakkeemme 
on melko pitkä ja vaatii sinulta paneutumista sen täyttämiseen. Tiedämme myöskin, 
että osa väittämistä saattaa olla vaikeasti vastattavissa, koska niissä kysytään sinun 
arviotasi siitä millaiseksi opiskelijat ovat verkkokurssin kokeneet. Pyydämme sinua 
kuitenkin täyttämään ohessa lähettämämme kyselylomakkeen niiltä osin kuin katsot 
voivasi si:hen vastata. 

Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan 
mtkimustarkoituksessa verkko-opiskelun ja -opetuksen kehittämiseksi. Toivomme silti, 
että liittäi;it kyselyyn mukaan nimesi ja osoitteesi, koska tarkoituksemme on jatkaa tätä 
kehittämistyötämme tämän kyselyn jälkeenkin. Vastanneista valitsemme ryhmän, jota 
haastattelemme ensi vuoden aikana. Otamme yhteyttä mahdollisen haastattelun 
sopivasta ajankohdasta. Mikäli et jostain syystä halua paljastaa henkilöllisyyttä3i, voit 
toki vastata kyselyymme nimettömänä. 

Toivomme, että palauttaisit kyselyn oheisessa palautuskuoressa tammikuun 3. päivään 
mennessä tutkija Anne Nevgille. Vastaamalla tuet verkko-opetuksen kehittämistä 
enemmän käyttäjien toivomuksia vastaaviksi! Tutkimustuloksia hyödynnetään myös 
verkko-opetuksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa, joissa ovat mukana He.lsingin 
yliopiston kasvatustieteen laitos ja tietojenkäsittelytieteen laitos. Annamme 
mielellärr.me lisätietoja tutkimuksesta ja siihen liittyvistä kehittämishankkeista. 

Etukäteen vastauksestasi kiittäen, 

Kirsi Tirri 
Professori 
Kasvatustieteen laitos 
PL 39, 00014 Helsingin yliopisto 
Puh. 191 28042 (työ) 
Fax: 191 28073 
Sähköposti kirsi.tirri@helsinki.fi 
hup://www helsinki.fi ktirri 
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KYSELY VERKKOKURSSIEN OPETTAJILLE JA TUTOREILLE 

Kirjoita vastauksesi avoimiin kysymyksiin ja valmiiden vaihtoehtojen kohdalla rengasta 
mielipidettäsi tai tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto. 

1. Millä verkkokurssillamme olet opettanut tai ohjannut opiskelua? Jos olet opettanut ja 
ohjannut useammalla verkkokurssilla, mainitse ne kaikki. 

2. Milloin olet opettanut ja ohjannut verkkokursseilla? Jos olet opettanut useammalla 
verkkokurssilla, rengasta kaikkien kurssien ajankohtaa kuvaavat vaihtoehdot. 

1 1995 - 96 
2 1996 - 97 

3 1997 - 98 
4 1998 - 99 

3. Mikä sai sinut kiinnostumaan verkkokurssin opettajan ja ohjaajan tehtävistä? 

4. Arvioi miten monet opiskelijat suorittavat verkkokurssin ja miten monet keskeyttivät 
tai eivät lainkaan aloittaneet opiskelua. Arvioi opiskelijoiden suoritukset ja 
keskeyttämiset alla olevaan taulukkoon prosentteina: 

KURSSIN SUORITTAMINEN Osuus prosentteina 

Kurssinsa aikataulun mukaisesti / opinto-oikeutensa aikana 
suorittaneet 
Kurssinsa jatkoajalla / lisäaikaa saatuaan suorittaneet 

Kurssin keskeyttäneet / ei suorittaneet 

Vain kurssille ilmo_ittautuneet, eivät aloittaneet opiskelua 

Yhteensä 100 % 
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S. Jos opiskelijat ovat keskeyttäneet opintonsa kurssillasi, niin mitkä ovat mielestäsi 
olleet pääasiallisimmat syyt opintojen keskeytymiseen? 

6. Seuraavissa väittämissä esitetään erilaisia verkkokurssilla oppimiseen ja opiskeluun 
liittyviä oppimista edistäviä tekijöitä. 

Arvioi miten seuraavissa väittämissä esitetyt asiat kuvaavat opiskelijoidesi oppimista ja 
opiskelua verkkokurssilla. Jos väittämä sisältää esimerkin sellaisesta toiminnosta, jota ei 
ollut verkkokurssilla, käytä tällöin arvoa 1 = ei kuvaa lainkaan. 

Arvioi väittämien sisältöä asteikolla 1 = ei kuvaa lainkaan -·· S = kuvaa erittäin hyvin. 

ei kuvaa kuvaa hyvin 
l .  Opiskelijoille oli mahdollista opiskella yksilöllisesti 
omaan tapaansa. 2 3 4 5 

2. Opiskelijat pystyivät hankkimaan tietoja itsenäisesti 
verkko-oppimisympäristössä. 2 3 4 5 

3. Verkkokurssin oppimateriaaleissa esitetyt uudet asiat 
liittyivät aikaisemmin opiskeltuun tietoon. 2 3 4 5 

4. Opiskelijat saivat vaikuttaa opiskelutehtävien 
laatuun / luonteeseen. 2 3 4 5 

5. Opiskelijat pystyivät hyödyntämään aikaisempia 
tietojaan aiheesta verkkokurssilla opiskellessaan. 2 3 4 5 

6. Verkkokurssilla oli otettu huomioon opiskelijoiden 
yksilöllinen lähtötaso. 2 3 4 5 

7.Pienryhmäkeskustelut auttoivat opiskelijoita 
oppimaan. 2 3 4 5 

8. Annoin opiskelijoille yksilöllistä palautetta 
heidän oppimisestaan. 2 3 4 5 
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9. Verkkokurssilla opiskelu mahdollisti opiskelijoille 
henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen. 2 3 4 5 

ei kuvaa kuvaa hyvin 
10. Opiskelu verkkokurssilla vahvisti opiskelijoiden 
itseluottamusta. 2 3 4 5 

1 1 .  Verkkokurssin linkit edistivät opiskelijoiden 
oppimista. 2 3 4 5 

12. Verkkoryhmässä opiskelijoiden yhteiset 
opiskelutehtävät edistivät heidän oppimistaan. 2 3 4 5 

13. Opiskelijat saattoivat opiskella vapaasti missä 
paikassa tahansa. 2 3 4 5 

14. Opiskelijat etenivät opinnoissaan omaan tahtiinsa. 2 3 4 5 

15. Opiskelijat tunsivat kuuluvansa kiinteästi muiden 
opiskelijoiden kanssa samaan ryhmään. 2 3 4 5 

16. Opiskelu verkkokurssilla aktivoi opiskelijoita 
omaehtoiseen tiedonhankintaan. 2 3 4 5 

17. Opiskelijat ohjasinvat itse omaa opiskeluaan. 2 3 4 5 

18. Verkkokeskustelut muiden opiskelijoiden 
kanssa auttoivat minua oppimaan. 2 3 4 5 

19. Opiskelijat olivat sitoutuneet toimimaan yhdessä 
verkko kurssilla. 2 3 4 5 

20. Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti 
verkkokeskusteluihin. 2 3 4 5 

21. Opiskelijat suunnittelivat itse oman aikataulunsa. 2 3 4 5 

22. Verkkokurssilla opiskelijat tekivät piskelutehtäviä 
ryhmänä yhdessä. 2 3 4 5 

23. Verkkokurssilla oli toimintoja, jotka auttoivat 
opiskelijoita oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
tekemisessä. 2 3 4 5 

24. Verkkokurssilla oli otettu huomioon opiskelijoiden 
lähtötason erilaisuus. 2 3 4 5 

25. Annoin opiskelijoille palautetta heidän 
edistymisestään verkkokurssilla. 2 3 4 5 
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26. Opiskelijat pystyivät arvioimaan miten hyvin 
he olivat saavuttaneet opintotavoitteensa. 

27. Opiskelijat olivat itse vastuussa omasta opiskelustaan. 

28. Tuin opiskelijoiden aktiivisuutta verkkokurssilla. 

29. Opiskelijat saattoivat edetä verkkokurssilla omien 
tavoitteittensa mukaan tehtävästä toiseen. 

30. Opiskelu kehitti opiskelijoiden kriittisyyttä. 

31 .  Opiskelu antoi opiskelijoille valmiuksia uusiin 
tehtäviin. 

32. Verkkokurssilla opitut asiat ovat olleet 
opiskelijoiden mielestä hyödyllisiä. 

33. Opiskelijat pystyvät hyödyntämään työssään 
verkkokurssilla oppimiaan asioita 

34. Opiskelijat saattoivat soveltaa omaa käytännön 
kokemustaan opiskellessaan verkkokurssilla 

35. Opiskelijat saivat verkkokurssilla ratkoa todellisia, 
oikean elämän, ongelmatilanteita. 

36. Verkkokurssilla multimedian keinoin esitetyt aidot 
tilanteet edistivät opiskelijoiden oppimista. 

37. Verkkokeskusteluissa tuli esille useita erilaisia 
näkökulmia opiskeltavasta aiheesta. 

38. Opiskelijat pystyvät hyödyntämään verkkokurssilla 
oppimaan asioita myös muissa yhteyksisSä. 

39. Opiskelijoille on verkkokurssilla opituista asioista 
käytännön hyötyä. 

40. Oppiminen on auttanut opiskelijoita ratkaisemaan 
ongelmia paremmin. 

41. Opiskelu liSäSi asioiden ymmärtämistä. 

42. Verkkokurssilla oli 'konkreettisia esimerkkejä 
aiheeseen liittyvistä arkielämän tilanteista. 
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43. Opiskelu auttoi opiskelijoita arvioimaan 
aikaisempia käsityksiään aiheesta. 2 3 4 5 

44. Opiskelijat saivat muilta kurssilaisilta palautetta 
oppimisestaan. 2 3 4 

5 

ei kuvaa kuvaa hyvin 
45. Opiskellessaan opiskelijat pystyivät arvioimaan 
omaa osaamistaan. 2 3 4 5 

46. Verkkokurssilla oli mahdollista seurata toisten 
oppimista. 2 3 4 5 

47. Opituista asioista on opiskelijoille hyötyä 
uusien asioiden opiskelussa. 2 3 4 5 

48. Verkkokurssilla opiskelijoilla oli mahdollista antaa 
palautetta muille heidän oppimisestaan. 2 3 4 5 

49. Opiskelu kehitti opiskelijoiden 
ongelmanratkaisutaitoja. 2 3 4 5 

7. Seuraavissa väittämissä esitetään erilaisia verkkokurssilla opiskelua estäviä tekijöitä. 
Miten seuraavissa väittämissä esitetyt asiat kuvaavat sinun mielestäsi opiskelijoiden 
kokemia vaikeuksia ja esteitä verkk�piskelussaan? 

Arvioi väittämien sisältöä asteikolla 1 = ei kuvaa lainkaan .... 5 = kuvaa erittäin hyvin. 

ei kuvaa kuvaa hyvin 
1. Opiskelijoilla oli vaikeuksia tietokoneen saamisessa 
käyttöönsä opiskeluaan varten. 2 3 4 5 

2. Verkkokurssi oli opiskelijoiden mielestä kallis. 2 3 4 5 

3. Verkkokurssiin liittyvät oheislaitteetja materiaalit 
olivat opiskelijoiden mielestä kalliita. 2 3 4 5 

4. Opiskelijoilla oli vaikeuksia oman tietokoneensa 
ohjelmien kaatumisten takia. 2 3 4 5 

5. Opiskelijolla oli vaikeuksia päästä kurssin sivustoille. 2 3 4 5 

6. Verkkokurssin sivut latautuivat hitaasti. 2 3 4 5 

AN/25.8.99/opisk 

207 



HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ETSIMÄSSÄ 

Helsingin yliopisto 
Avoin yliopisto ja Apaja-toimintakeskus 

7. Verkkokurssin sivut eivät latautuneet lainkaan. 2 3 4 5 

8. Yhteys verkkokurssille katkesi usein yllättäen. 2 3 4 5 

9. Opiskelijoilla oli vaikeuksia löytää etsimäänSä sivua. 2 3 4 5 

10. Opiskelijat eivät saaneet tallennetuksi 
tarvitsemaansa sivua. 2 3 4 5 

11. Opiskelijat eivät saaneet tulostettua materiaalia 
nettisivuilta. 2 3 4 5 

12. Opiskelijat saivat usein virheilmoituksia. 2 3 4 5 

13. Opiskelijoiden haluamia toimintoja ei voitu suorittaa. 2 3 4 5 

14. Opiskelijoilla oli vaikeuksia oman koneensa ja 
kurssiympäristön ohjelmien yhteensopivuudessa. 2 3 4 5 

15. Verkko-oppimisympäristö oli vaikeasti 
hahmotettavissa 2 3 4 5 

16. Opiskelijoilla oli vaikeuksia opintojensa suunnittelussa. 1 2 3 4 5 

17. Opiskelijat kokivat, että heillä oli liian suuri vastuu 
omasta oppimisestaan. 2 3 4 5 

18. Opinnot olivat sisällöltään liian vaativia. 2 3 4 5 

19. Tiedon suuri määrä häiritsi opiskelijoita 
verkko-opiskelussa. 2 3 4 5 

20. Opiskelijat eivät pystyneet hahmottamaan 
verkkokurssin linkkipolkuja. 1 ' 2 3 4 5 

21. Opiskelijoilla oli vaikeuksia opintojensa liittämisessä 
muuhun elämäntilanteeseensa 2 3 4 5 

22. Opiskelijat eivät pystyneet käyttämään opiskelussaan 
/ oppimisessaan hyväkseen verkkokurssin linkkejä. 2 3 4 5 

23. Verkkoyhteyksien maksut olivat opiskelijoiden 
mielestä kalliita. 2 3 4 5 

24. Verkkoyhteyden aika jäi kalleuden takia liian lyhyeksi. 2 3 4 5 

25. Opiskelijat eivät pysyneet suunnittelemassaan 
aikataulussa. 2 3 4 5 
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26. Opiskelijat eivät saaneet riittävästi ohjausta 
opintojensa suunnitteluun. 2 3 4 5 

27. Verkkokurssilla opiskelijoita haittasi se, etteivät 
he kuulleet toisten opiskelijoiden puhetta. 2 3 4 5 

28. Verkkokurssilla tuntui hankalalle, kun en nähnyt 
toisten ilmeitä. 2 3 4 5 

29. Verkkokurssilla olleiden keskustelujen eriaikaisuus 
haittasi opiskeluani. 2 3 4 5 

ei kuvaa kuvaa hyvin 
30. En antanut henkilökohtaista palautetta 
opiskelijoille heidän oppimisestaan. 2 3 4 5 

31.  Opiskelijat tunsivat olevansa yksin 
verkkokurssilla opiskellessani. 2 3 4 5 

32. Opiskelijoiden oli vaikeata ilmaista itseään 
tuntemattomille. 2 3 4 5 

33. Opiskelijoiden oli vaikeata ilmaista itseään 
kirjoittamalla 2 3 4 5 

34. Opiskelijat kokivat häiritsevänä sen, etteivät voineet 
peruuttaa jo lähettämäänsä viestiä. 2 3 4 5 

35. Opiskelijoita haittasi se, että he eivät voineet tavata 
ja keskustella opinnoista muiden kurssilaisten kanssa 2 3 4 5 

36. Opiskelijat kokivat vaikeana yhteiseen 
verkkokeskusteluun osallistumisen. 2 3 4 5 

37. Opiskelijoita häiritsi verkkokurssilla se, etteivät he 
tutustuneet opiskelutovereihinsa. 2 3 4 5 

38. Opiskelijat tunsivat olevansa liian etäällä muista 
opiskelijoista. 2 3 4 5 

39. Opiskelijat tunsivat itsensä yksinäiseksi kurssilla. 2 3 4 5 

40. Opiskelijoiden oli vaikeata ottaa yhteyttä opettajaan. 2 3 4 5 

41. Opiskelijoiden oli vaikeata lähestyä muita opiskelijoita. 1 2 3 4 5 

42. Opiskelijat kokivat opiskelumuodon itselleen 
täysin vieraaksi. 2 3 4 5 
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43. Opiskelijoiden oli vaikeata löytää itselleen aikaa 
opiskella 

44. Mitkä muut syyt estivät mielestäsi opiskelijoiden 
opiskelua ja oppimista verkossa? 

2 3 4 

12. Miten verkkokurssilla oli hyödynnetty uuden tieto- ja informaatioteknologian 
mahdollistamia keinoja opetuksessa ja yhdistetty opetusta lähiopetustilanteisiin? 
Arvioi käyttäen asteikkoa: 
1 = ei lainkaan 
2 = liian vähän 
3 = sopivasti 
4 = liian paljon. 

ei lainkaan liian vlh!n 

Verkkokurssilla oli Jähiopetustilanteita 
Verkkokurssilla oli käytetty kuvia 
Verlckokurssilla oli käytetty äänitallenteita 
Verkkokurssilla oli videoita 
Verkkokurssilla oli käytetty animaatiotekniilckaa 
Verkkokurssilla oli videon avulla esitetty 
simuloituja esimerkkejä todellisista tilanteista 
Verkkokurssilla oli multimedian keinoin esitetty 
demonstraatioita opiskeltavasta aiheesta 

1 2 

1 2 
1 2 

1 2 

1 2 

2 

2 

sopivasti liian paljoo 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

13. Jos tietotekniikka ei olisi esteenä, niin mitä edellä mainituista asioista pitiisit 
tärkeimpinä verkkokurssien toteutuksessa? Arvioi asteikolla: 1 = en pidä lain.kaan 
tärkeänä .... S = pidän erittäin tärkeänä. 

ei tärkeä erittäin tärkeä 
Verkkokurssilla on lähiopetustilanteita 1 2 3 4 5 
Verkkokurssilla on kuvallista viestintää 1 2 3 4 5 
Verkkokurssilla käytetään äänitallenteita 2 3 4 5 
Verkkokurssilla on videoita 2 3 4 5 
Verkkokurssilla käytetään animaatiotekniikkaa 2 3 4 5 
Verkkokurssilla esitetään videon avulla 
simuloituja esimerkkejä todellisista tilanteista 2 3 4 5 
Verkkokurssilla esitetään multimedian keinoin 
demonstraatioita opiskeltavasta aiheesta 2 3 4 5 
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14. Miten tärkeänä pidät verkkokurssin opetuksessa seuraavia asioita. Arvioi asteikolla: 
1 = en pidä lainkaan tärkeänä .... 5 = pidän erittäin tärkeänä. 

ei tärkeä erittäin tärkeä 
Palautteen nopeus 1 2 3 4 5 

Palautteen kannustavuus 1 2 3 4 5 

Aito kriittisyys palautteessa 1 2 3 4 5 

Palautteen sisällön kohdistuminen opiskeltavan aiheen 
kannalta olennaisiin asioihin 2 3 4 5 

Palautteen henkilökohtaisuus 2 3 4 5 

Palautteen rohkaisevuus 2 3 4 5 

Opettajan empaattisuus / hienotunteisuus 2 3 4 5 

Opettajan aktiivisuus verkkokeskusteluissa 2 3 4 5 

Opettajan asiantuntemus opetettavassa aiheessa 2 3 4 5 

Opettajan opetustaito verkko-opettajana 2 3 4 5 

Oppimateriaalin rakenteen selkeys 2 3 4 5 

15. Kuvaile omin sanoin näkemyksesi hyvästä verkko-opettajasta. 

16. Kuvaile omin sanoin näkemyksesi hyvästä verkko-opiskelijasta. 

9 
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Helsingin yliopisto 
Avoin yliopisto ja Apaja-toimintakeskus 

17. Kuvaile omin sanoin näkemyksesi hyvästä verkkokurssista. 

Seuraavassa on vielä taustatietojasi koskevia kysymyksiä. 

TAUSTATIETOJA 

Sukupuolesi 1 mies 2 nainen Syntymävuotesi _____ _ 

Opetusalueesi: _________________________ _ 

Opettajakokemuksesi 

Verkko-opetuskokemuksesi 

Kokemuksesi verkkokurssien 
laatimisesta 

1 vasta-aloittanut, ei juuri kokemusta 
2 1 - 2  vuotta 
3 3 - 5 vuotta 
4 6 - 10 vuotta 
5 yli 10 vuotta 

1 vasta aloittanut, ei juuri kokemusta 
2 1 - 2 kurssin opetuskokemus 
3 useampia kursseja 

1 en ole itse laatinut verkkokursseja 
2 olen omatoimisesti itse suunnitellut ja laatinut 

verkkokurssin ja saanut vain atk-toteutukseen apua 
3 olen suunnitellut ja laatinut verkkokurssin tiimityönä 

yhdessä muiden opettajien ja/tai suunnittelijoiden 
kanssa 

Työsubteesi verkkokurssin opettajana 1 kokopäivätoiminen opettaja / ohjaaja 
2 sivutoiminen tuntiopettaja 

Millaiseksi arvioit taitosi verkko-opettajana? 
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Millaista koulutusta olet saanut / hankkinut tieto- ja viestintätekniikasta? 

Millaista koulutusta koet tällä hetkellä tarvitsevasi tieto- ja viestintätekniikasta 
kehittyäksesi verkko-opettajana? 

LIITTEET 

Millaista koulutusta koet tällä hetkellä tarvitsevasi verkossa opettamisesta kehittyäksesi 
verkko-opettajana? 

11  
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Helsingin yliopisto 
Avoin yliopisto ja Apaja-toimintakeskus 

IGitos vastauksistasi! 

Teemme jatkossa haastattelututkimuksen tämän kyselyaineiston perusteella. Oletko 
kiinnostunut tulemaan haastateltavaksi? Jos haastattelu sopii Sinulle, niin täytä yhteystietosi 
tähän. 

Haluan osallistua mahdolliseen haastatteluun. 0 

Nimi:. _______ ___________________ _ 

Osoite: __________________________ _ 

Puhelin: _________________________ _ 

Sähköposti: _______________________ _ 
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L i ite 3 
Taulukossa 3.1 on kuvattu oppimista edistävien tekijöiden kuuden faktorin ratkaisu. Taulukossa 3.2 
on kuvattu oppimista estävien tekijöiden yhdeksän faktorin ratkaisu. Taulukoissa olevien väittämien 
sanamuoto on opettajien kyselylomakkeesta, opiskelijoiden kohdalla vastaavat väittämät oli 
muotoiltu opiskelijan näkökulman mukaisesti (ks. liite I ja 2). 

TAULUKKO 3 . 1  Oppimista edistävät tekijät verkkokursseilla. Kuuden faktori n ratkaisu (P AF). 
Suorakulmainen rotaatio. Lataukset >.30. 

IMuuttuiat Faktori! 
Fal Fa: Fa3 Fa4 Fa5 Fal 

Faktori 1: On nimisen transfer 
V\39 Ooituista asioista on ollut ooiskeliioille käytännön hvötvä. .8, 
IÄ38 Opiskelijat ovat pystyneet hyödyntämään verkkokurssilla 
nnnimaansa muissa vhtevksissä. .8, 
l,\40 Oppiminen on auttanut opiskelijoita ratkaisemaan ongelmia .7. 
lnaremmin. 
IA47 Opituista asioista on ollut opiskelijoille hyötyä uusien asioiden .75 
loniskelussa. 
V\41 Ooiskelu lisäsi asioiden ymmärtämistä. .75 
V\31 Ooiskelu antoi ooiskeliioille valmiuksia uusiin tehtäviin. .74 
1,\32 Verkkokurssilla opitut asiat ovat olleet opiskelijoiden mielestä .71. 
lhvödvllisiä. 
1,\43 Opiskelu auttoi opiskelijoita arvioimaan aikaisempia .68 
lkäsitvksiään aiheesta. 
1,\33 Opiskelijat pystyvät hyödyntämään työssään verkkokurssilla 
nnnimiaan asioita. .63 .31 
A49 Ooiskelu kehitti opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja. .63 
l,\35 Opiskelijat saivat verkkokurssilla ratkoa todellisia, oikean 
!elämän, ongelmatilanteita. .55 
IAJO Ooiskelu verkkokurssilla vahvisti ooiskeliioiden itseluottamusta. .52 
IA42 Verkkokurssilla oli konkreettisia esimerkkejä aiheeseen 
liittvvistä arkielämän tilanteista. .51 
IA09 Verkkokurssilla opiskelu mahdollisti opiskelijoille 
!henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen. .5( .3, 
IA30 Ooiskelu kehitti opiskelijoiden kriittisyyttä. .47 
IAI 6 Opiskelu verkkokurssilla aktivoi opiskelijoita omaehtoiseen 
hiedonhankintaan. .4, .35 
IA45 Opiskellessaan opiskelijat pystyivät arvioimaan omaa .4C 
!osaamistaan. 
IAI I Verkkokurssin linkit edistivät opiskelijoiden oppimista. .37 
IA23 Verkkokurssilla oli toimintoja, jotka auttoivat opiskelijoita oman 
henkilökohtaisen oointosuunnitelman tekemisessä. .3( 

h 

.81 

.77 
7 

.6\ 

.67 

.6 

.68 

.6( 

.6( 

.52 

.5 1 

.5( 

.45 

.54 

.3, 

.4( 

.5( 

1.4A 

.35 
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IA36 Mul:imedian keinoin esitetyt aidot tilanteet edistivät 
boiskelijoiden oppimista. .2' .3� 
[Faktori 2: Yhteistoiminnallisuus 
A 18  Verkkokeskustelut muiden opiskelijoiden kanssa auttoivat 
boiskelijoita oppimaan. .7S .73 
A 19 Opiskelijat olivat sitoutuneet toimimaan yhdessä .78 .65 
verkkokurssilla. 
A48 Verkkokurssilla opiskelijoiden oli mahdollista antaa palautetta 
muille heidän oppimisestaan. .7{ .73 
A 15 Opiskelijat tunsivat kuuluvansa kiinteästi muiden opiskelijoiden 
kanssa samaan ryhmään. .74 .65 
A46 Verkkokurssilla oli mahdollista seurata toisten oppimista. .73 .7( 
IA44 Ooiskeliiat saivat muilta kurssilaisilta palautetta oppimisestaan. .7 .6� 
A07 Pienryhmäkeskustelut auttoivat opiskelijoita oppimaan. .7( .65 
A37 Verkkokeskusteluissa tuli esille useita erilaisia näkökulmia 
ooiskeltavasta aiheesta. .68 .6'< 
A20 Opiskeliiat osallistuivat aktiivisesti verkkokeskusteluihin. .6 .58 
Al2 Verl:koryhmässä opiskelijoiden yhteiset opiskelutehtävät 
edistivät heidän oooimistaan. .63 .5� 
A22 Verkkokurssilla opiskelijat tekivät opiskelutehtäviä ryhmänä .61 .4� 
vhdessä. 
A04 Opiskelijat saivat vaikuttaa opiskelutehtävien laatuun / .34 .33 
luonteeseen. 
Faktori 3: lntentionaalisuus ja aktiivisuus 
A2 I Opiskelijat suunnittelivat itse oman aikataulunsa. .75 .se 
Al  7 Opiskeliiat ohjasivat itse omaa opiskeluaan. .72 .56 
Al4 Opiskelijat etenivät opinnoissaan omaan tahtiinsa. .65 .53 
A29 Opiskelijat etenivät verkkokurssilla omien tavoitteittensa 
mukaisesti tehtävästä toiseen. .68 .5, 
A0I Opiskelijoiden oli mahdollista opiskella yksilöllisesti omaan .55 .48 
tapaansa. 
A02 Opiskelijat pystyivät hankkimaan tietoja itsenäisesti verkko- .48 .46 
oooimisympäristössä. 
Faktori 4: Qpettaian palaute.ia tuki 
A25 Opiskelijat saivat opettajalta palautetta edistymisestään .32 .81 .78 
verkkokurssilla. 
A08 Opiskelijat saivat opettajalta yksilöllistä palautetta .3, .77 .73 
onnimisestaan. 
A28 Ooettaja tuki opiskeliioiden aktiivisuutta verkkokurssilla. .35 .65 .68 
A26 Opiskelijat pystyivät arvioimaan miten hyvin olivat saavuttaneet 
oointotavoitteensa. .32 .45 .55 
Faktori 5: Konstruktiivisuus 
A03 Verkkokurssin oppimateriaaleissa esitetyt uudet asiat liittyivät 
oniskeliioiden aikaisemmin opiskelemaan tietoon. .7( .78 
A0S Opiskelijat pystyivät hyödyntämään aikaisempia tietojaan 
verkkoki.:rssilla ooiskellessaan. .6S .73 
IA34 Opiskelijat saattoivat soveltaa omaa käytännön kokemustaan 
t:miskellessaan verkkokurssilla. .39 .4{ .68 
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Faktori 6: Yksilöllinen onoimisvmoäristö 
A06 Verkkokurssilla oli otettu huomioon opiskelijoiden yksilöllinen 
lähtötaso. 

.78 .7( 

A24 Verkkokurssilla oli otettu huomioon opiskelijoiden lähtötason .7" .67 !erilaisuus. 
Ominaisarvo 8.'. 6.7 3.• 2.5 1.7 u Selitysprosentti 17.5 14. 7., 5.4 3.7 3.5 !Kumulatiivinen selitvsorosentti 17.5 �1.7 �8.\ 144.2 147.' 151.5 

TAULUKKO 3.2. Oppimista estävät tekijät verkkokursseilla. Yhdeksän faktori n (P AF) 

suorakulmaisesti rotatoitu ratkaisu. Lataukset >.30 
Faktorit 

Muuttujat 

Fbl Fb: IFb4 Fb3 Fb' Fbt Fb7 

Faktori 1: Eristyneisyys ja yksinäisyys 

tB37 Opiskelijoita häiritsi verkkokurssilla se. etteivät he tutustuneet 
rmiskelutovereihinsa. .8f 
B38 Opiskelijat tunsivat olevansa liian eläällä muista opiskelijoista. 

.8< 
1828 Opiskelijoista tuntui hankalalle, kun he eivät nähneet toisten ilmeitä. 

.8( 
1835 Opiskelijoita haittasi se, että he eivät voineet tavata ja keskustella 

.7\ looinnoista muiden kurssilaisten kanssa. 
1827 Verkkokurssilla opiskelijoita haittasi se, etteivät he kuulleet toisten 
)niskeliioiden puhelta. .7 
B39 Onisketiiat tunsivat itsensä yksinäiseksi kurssilla. ,7 
B4 I Ooiskeliioiden oli vaikeata lähestvä muita ooiskelifoita. .5 .4 

831 Opiskelijat tunsivat olevansa yksin verkkokurssilla opiskellessaan 
.51 .48 

B29 Verkkokurssilla olleiden keskustelujen eriaikaisuus haittasi opiskelua . 
.4f 

B42 Opiskelijat kokivat opiskelumuodon itselleen 
ävsin vieraaksi. .37 

Faktori 2: Vaikeudet verkkoyhteyksissä 

lB07 Verkkokurssin sivut eivät latautuneet lainkaan. .7! 
ROS Oriiskeliioilla oli vaikeuksia päästä kurssin sivustoille. _7; 
808 Yhtevs verkkokurssille katkesi usein yllättäen. .71 
B06 Verk.kokurssin sivut latautuivat hitaasti. .63 

B 13 Ooiskeliioiden haluamia toimintoja ei voitu suorittaa. . 6< .3, 
tB 12 Ociskeliiat saivat usein virheilmoituksia. .6< 
tB04 Opiskelijoilla oli vaikeuksia oman tietokoneensa ohjelmien 
kaatumisten takia. .4, .41 

Fbl Fb' h 

8 1  

.71 

71 

.7: 

.71 
7 1  

6( 

5f 

4 1  

44 

.51 
.51 
5< 
5( 
65 
55 

44 
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Faktori 3: Ajanhallinnan vaikeudet 
�43 Opiskelijoiden oli vaikeata löytää itselleen aikaa opiskella. 

.78 .5! 
[825 Opiskelijat eivät pySyneet suunnittelemassaan aikataulussa. 

.77 .55 
821 Opiskelijoilla oli vaikeuksia opintojensa liiuämisessä muuhun 
lelämäntilant�seensa. .6 .54 
tB 16  Opiskelijoilla oli vaikeuksia oointoiensa suunnittelussa. .6< 5 

Faktori 4: Verkkoyhteyksien kalleus 

B23 Verkkoyhteyksien maksut olivat opiskelijoiden mielestä kalliita. 
.85 6! 

B24 Verkko·;htevden aika iäi kalleuden takia liian lvhveksi. .71 .6 
IB03 Verkko:<urssiin liittyvät oheislaitteet ja materiaalit olivat 
ooiskeliioiden mielestä kalliita. .71 .51 
802 Verkkokurssi oli ooiskeliioiden mielestä kallis. .6 .51 

Faktori 5: Tietotekniikan ongelmat 
B 10 Opiskelijat eivät saaneet tallennetuksi 
tarvitsemaansa sivua. .3C .7( .5! 
B 1 t Opiskelijat eivät saaneet tulostettua materiaalia nettisivuilta. 

.5 .3f 
B09 Opiskelijoilla oli vaikeuksia lövtää etsimäänsä sivua. .34 .4' .3 .5, 
B 14 Opisk-!lijoilla oli vaikeuksia oman koneensa ja kurssi ympäristön 
ohjelmien ·1bteensopivuudessa. .45 .4' .4( 
B01 Opisk-!lijoilla oli vaikeuksia tietokoneen saamisessa käyttöönsä 
ooiskcluaa:i varten. .3! .2S 

Faktori 6: Verkkokeskuste/un outous 

B32 Opiskelijoiden oli vaikeata ilmaista itseään tuntemattomille. 
.36 .76 .5' 

B33 Opisk�lijoiden oli vaikeata ilmaista itseään kirjoittamalla. 
.64 .5( 

B36 Opisk-!lijat kokivat vaikeana yhteiseen verkkokeskusteluun 
osallistumisen. .36 .45 .4Q 
B34 Opisk�lijat kokivat häiritsevänä sen. etteivät voineet peruuttaa jo 
lähettämäänsä viestiä. .3C 32 
Faktori 7: Henkilökohtaisen palautteen ia ohiauksen puute 
B30 Opisk!lijat eivät saaneet henkilökohtaista palautetta oppimisestaan. 

.SS 38 
B26 Ooisk�liiat eivät saaneet riittävästi ohjausta opintojensa suunnitteluun. .56 56 
840 Opiskelijoiden oli vaikeata ottaa vhtevttä ooettaiaan. .3Q .46 55 
Faktori 8 :  Verkko-oooimisvmnäristön hahmottamisen vaikeus 
820 Opisk:lijat eivät pystyneet hahmottamaan verkkokurssin 
linkkipolkuja. .6! 6 
B 15 Verkko-oppimisympäristö oli vaikeasti hahmotettavissa. .6 SS 
822 Opisk:Jijat eivät pystyneet käyttämään opiskelussaan hyväkseen 
verkkokurssin linkkejä, .44 46 

Faktori 9: Opintosisältöjen liian vaativa taso 

B 18 Ooinnot olivat sisällöltään liian vaativia. .71 .64 
B 19 Tiedon suuri määrä häiritsi opiskelijoita 
vcrkko•oois:<elussa. .65 5g 
B 17 Opiske:ijat kokivat, että heillä oli liian suuri vastuu omasta 
:mnimisestaan. .35 .se .s 
:>minaisar.,o 5.1 3. 2.1 2.4 2.1 1.1 u 1.1 1.7 
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HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ETSIMÄSSÄ 

HAASTA TTELUTEEMA T: 

Suunnittelun / yhteistyön kuvaus: 

Oletko itse suunnitellut / osallistunut nyt opetettavan kurssin suunnitteluun? 

Kerro kur,sin suunnitteluvaiheista? 

Ketkä olivat tärkeimmät yhteistyökumppanisi kurssia laatiessasi? 

Miten yhteistyö eri osapuolien kanssa sujui kurssia suunnitellessasi? 

Kuvaile millaista yhteistyö oli? 

Onko mielessäsi mitään, mitä nyt tekisit toisin.jos aloittaisit uudelleen kurssin 
suunnittelun. 

Oppimisnäkemykseen liittyviä yleisiä kysymyksiä 

Miten mielestäsi ihminen oikeastaan oppii jotain? Kuvaile oppimista sellaisena kuin 
sen itse ymmärrät, ei siis niinkuin olet ehkä joskus opiskellut teoriaa. 

Kerro millaista on mielestäsi hyvä oppiminen? Tämä näin alkuun ihan yleisellä tasolla 

... vai voiko mielestäsi olla yleistä kuvausta hyvästä oppimisesta? 

Miten hyvä oppiminen näkyy opetuksen / kurssin jälkeen? 

Millaiset tekijät opetuksessa yleensä ovat mielestäsi tärkeitä, tai joita opetuksen pitäisi 
sisältää, jotta hyvä oppiminen olisi mahdollista? 

Entä opettaminen, mitä mielestäsi on opettaminen? Mihin pyrit opetuksessasi? 

Oppimisnäkemyksen huomiointi kurssin suunnittellussa/toteutuksessa: 

Oletko openanut aikaisemmin tätä kurssia, esim. lähiopetuksena? Missä, milloin, 
ketä? 

Kerro miten opetit? 

Millaisia keinoja käytit/kokeilit opiskelijoiden aktivointiin? 

Oletko jo ollut verkkokursseilla opettajana/ oletko opettanut aiemmin verkkokurssia? 

Mitä kurssia?, tätä nyt alkavaa kurssia? 
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Kerro millaista tämä opettaminen oli? Millaisia olivat ensimmäiset vaikutelmasi / 
muistinvaraiset verkko-opetuksesta? 

Miten verkkokurssiopetus erosi aikaisemmasta opetuskokemuksestasi? 

Millaiset tekijät mielestäsi edistävät oppimista verkkokurssilla? 

Millaisia oppimiseen liittyviä seikkoja /oppimista edistäviä tekijöitä painotit oman 
kurssisi suunnittelussa? 

Miten huomioit opiskelijan oppimisprosessia, miten kuvittelet opiskelijan opiskelevan 
nyt tulevalla kurssilla? 

Millä keinoin opettaja mahdollistaa oppimisen verkko-opetuksessa? 

Miten itse olet huomioinut tämän tulevassa omassa opetuksessasi? 

Kuvaile millaisia opiskelijoiden oppimiseen liittyviä tavoitteita olet asettanut 
kurssille? 

Millaisia omaan opetustaitoosi liittyviä tavoitteita olet asettanut kurssille? 

Miten arvioit saavuttavasi tavoitteet? 

SWOT: 

Olet täyttänyt tuon SWOT -lomakkeen, tarkennan vielä, mitä ajatuksia tässä 
haastattelun aikana on tullut tähän liittyen: 

Millaisia vahvuuksia/ taitoja koet itselläsi olevan kurssin läpiviemiseksi / 
opettamiseksi? 

Millaisia heikkouksia/ taitojen puutteita koet itselläsi olevan kurssin opettamiseksi? 

Millaisia onnistumisen mahdollisuuksia koet kurssillasi olevan? Mitkä tekijät 
mielestäsi 
mahdollistavat opetuksesi onnistumisen? 

Millaisia uhkia / mahdollisuuksia epäonnistua kurssin opetuksessa arvioit tällä 
hetkellä olevan? 

LIITTEET 
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HYVÄÄ VERKKO-OPETUSTA ETSIMÄSSÄ 

Kuvaile millaisia tietoja / taitoja /vahvuuksia 
sinulla on kurssin opettamiseksi: 

Kuvaile millaisia puutteita / heikkouksia on 
tiedoissasi / taidoissasi kurssin opetusta ajatellen: 

222  

Kuvaile millaiset tekijät todennäköisesti 
mahdollistavat kurssin onnistumisen: 

Kuvaile millaisia uhkatekijöitä voi olla 
odotettavissa, mitkä tekijät saattavat johtaa 
mielestäsi kurssin epäonnistumiseen: 
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