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Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella aikuiskouluttajia verkkotoimijoina. Tutkimukses-
sa selvitettiin, millaisia rooleja aikuiskouluttajalla on verkko-opintojakson aikana ja mitkä
tekijät toimintaan vaikuttavat. Tutkimuksen kohteena oli Espoon liiketalousinstituutin op-
pimisympäristöhankkeen, ELITNETin, aikuiskouluttajien toiminta syksyn 2001 verkko-
opintojaksoilla. 

Aikuiskouluttajien rooleja uusissa oppimisympäristöissä on tutkittu suhteelli-
sen vähän. Heidän asemansa muuttuvassa yhteiskunnassa ja muutoksen vaatimien uudis-
tusten toteuttajina on kuitenkin hyvin merkittävä. Tutkimukset ovat olleet enemmän kiin-
nostuneita opiskelijoista ja oppimisesta uusien tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla.
Tämä tutkimus pyrkii tuomaan esille aikuiskouluttajien näkökulmaa ja tietotekniikan kehi-
tyksen tuomia muutoksia aikuiskouluttajan työhön.

Tutkimus toteutettiin havainnoinnin ja teemahaastattelujen avulla, joiden
kohteena olivat Espoon liiketalousinstituutin aikuiskouluttajat syksyn 2001 aikana toteu-
tettavilla verkko-opintojaksoilla. ELITNET-projektin tavoitteena oli luoda verkkovälittei-
sen koulutuksen tuotantomalli ja virtuaalinen oppimisympäristö Espoon liiketalousinstituu-
tille. Projektilla tavoiteltiin pysyvää muutosta oppilaitoksen käytäntöihin sekä opetus- ja
oppimiskulttuuriin.

Tutkimuksen aineistoa analysoitiin sekä määrällisesti että laadullisesti. Mää-
rällisen analyysin avulla saatiin aineistoon selkeyttä, jonka pohjalta pystyttiin aloittamaan
laadullinen analyysi. Laadullisessa analyysissa havainnointi- ja haastatteluaineistoa luoki-
teltiin ja tyypiteltiin.

Aikuiskouluttajan työn painopiste muuttuu siirryttäessä tietoverkkoa hyödyn-
tävään oppimisympäristöön. Aikuiskouluttajalla säilyy samoja rooleja kuin perinteisissäkin
oppimisympäristöissä. Myös muutamia uusia rooleja syntyy ja kouluttajan tehtävät moni-
puolistuvat. Tutkimuksessa nousi esiin seitsemän aikuiskouluttajan roolia: oppimisproses-
sin tuki, sisällön asiantuntija, vuorovaikutuksen ohjaaja, verkko-opintojakson suunnittelija
ja rakentaja, tekninen tuutori, vanhempi sekä oppijan rooli. Aikuiskouluttajan toimintaan
verkko-oppimisympäristössä vaikuttavat useat tekijät, joista ELITNET-projektin yhteydes-
sä nousivat voimakkaimmin esille kouluttajan pedagoginen ammattitaito, tietotekniikan
käyttötaidot ja pedagoginen hyödyntäminen sekä oppilaitoksen tarjoama tuki aikuiskoulut-
tajille verkko-opintojaksojen aikana.

Avainsanoja: Aikuiskoulutus, aikuiskouluttaja, verkko-oppimisympäristö, verkko-
opintojakso, roolit, verkkotoimija, toimintaan vaikuttavat tekijät jne.
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1 AIKUISKOULUTTAJA – VERKOT TULEVAT!

”Learning is what most adults will do for a living in the 21st century.”

Sidney Joseph Perelman1

Työskennellessäni Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan tutkimusinstituutissa, törmäsin

jatkuvasti tutkimuksiin, joissa käsiteltiin yhteiskunnan muuttumista tietoyhteiskunnaksi ja

tämän vaikutusta opiskeluun, oppimiseen sekä oppimisympäristöihin. Tämä herätti kysy-

myksen siitä, miksi niin harva tutkimus ottaa huomioon tämän muutoksen vaikutukset ai-

kuiskouluttajien työhön. Aikuiskouluttajien rooli on mielestäni yhä tärkeämmässä asemassa

koulutuksen ja oppimisen uudistumisessa. Perinteisellä tavalla organisoitu koulutus ei enää

yksinään pysty vastaamaan koulutuksen ja yksilöiden tarpeisiin muuttuvassa yhteiskunnas-

sa. Institutionaalisen koulutuksen rinnalle on syntynyt uusia oppimisympäristöjä, joita ku-

vastaa erityisesti avoimuus ja joustavuus ajan ja paikan suhteen. Tällöin myös aikuiskou-

luttajien on uudistuttava ja muututtava yhteiskunnan mukana. Sekä 2000-luvun aikuiskou-

lutuspolitiikan2 että koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian 2000-20043 tavoitteena on

                                                
1 Viteli, J. & Levonen, J. 2000. Kohti digitaalista oppimisteollisuutta – ketä varten, kenen ehdoilla? Aikuiskasvatus 20 (2),

228-233.
2 Aikuiskoulutuspolitiikka 2000-luvun alkuvuosina. 1999. Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 16. Helsinki.

Saatavana www-sivuina:http://www.minedu.fi/aikuiskoulutusneuvosto/julkaisut/aikuiskoulu_julkaisu_16.html
3 Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000-2004. 1999. Opetusministeriö. Saatavana www-sivuina:

http://www.minedu.fi/toim/koul_tutk_tietostrat/welcome.html
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opetushenkilökunnan tietoteknisten taitojen tason kohottaminen sellaiselle tasolle, että tek-

nologian pedagoginen hyödyntäminen on mahdollista. Miten tämä on mahdollista, jollei

opetushenkilökunnan, erityisesti aikuiskouluttajien, toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä

tarkastella kriittisesti teknologiaa hyödyntävissä toimintaympäristöissä? 

Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti aikuiskouluttajien toimintaan

verkko-oppimisympäristöissä. Tarkoituksena on kuvailla aikuiskouluttajan toimintaa verk-

ko-oppimisympäristöissä sijaitsevilla opintojaksoilla erilaisten roolien ja tehtävien avulla.

Lisäksi kartoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat aikuiskouluttajan toimintaan verkko-

oppimisympäristössä. Tutkimuksen aineisto on kerätty Espoon liiketalousinstituutin ELIT-

NET-projektin verkkopiloteista syksyllä 2001. Aineistoa käsitellään tutkimuksessa sekä

määrällisesti että laadullisesti. Tutkimuksessa nousee esiin useita rooleja ja tehtäviä, joista

osa on uusia ja osa aina kouluttajan työhön kuuluneita. Tutkimuksessa löydettiin myös ai-

kuiskouluttajan toimintaan verkko-opintojakson aikana vaikuttavia tekijöitä.



                                                                                                                                   7

2 AIKUISKOULUTUS TIETOVERKKOON

Aikuiskoulutuksella on pitkä historia etä- ja monimuoto-opetuksen järjestäjänä, joiden

avulla aikuisille on pystytty tarjoamaan joustava tapa kehittää itseään. Etäopetus järjeste-

tään usein monimuoto-opetuksena, jossa oppijalle tarjotaan mahdollisuutta sekä lähi-, etä-

että itseopiskeluun. Oppijoilla on ollut jo hyvin kauan mahdollisuus opiskella joustavasti

ajan ja paikan suhteen erilaisten tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla. Näin oppimi-

nen ei ole ollut sidoksissa fyysiseen tilaan kuten esimerkiksi luokkahuoneeseen. 

Tässä luvussa tarkastellaan aikuiskoulutuksen kehityspolkua etäopetuksen al-

kuajoista aina tähän päivään saakka, oppimisympäristöjen kehitystä sekä määritellään tut-

kimuksen kohderyhmän toimintaympäristö eli verkko-oppimisympäristö.

2.1 Etäopetuksen neljäs sukupolvi

Aikuiskouluttajat ovat olleet etäopetuksen uranuurtajia. Etäopetusta sovellettiin Suomen

aikuiskoulutuksessa jo 1900-luvun alkupuolella täydentämään perinteistä lähiopetusta.

(Hätönen ym. 1991, 183). Etäopetuksen käsitettä on pyritty määrittelemään jo kahden viime

vuosikymmenen ajan. Etäopetuksen tyypillisenä piirteenä pidetään opettajan ja opiskelijan

maantieteellistä etäisyyttä toisistaan. Rowntreen (1992, 29) melko suppean määritelmän

mukaan etäopiskelu on oppimista fyysisesti etäällä opettajasta, usein valmiin opiskelumate
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riaalipaketin avulla. Keeganin (1990, 44) määritelmä on puolestaan hieman laajempi, sillä

hän esittää useita erilaisia etäopetusta kuvaavia piirteitä. Näistä piirteistä neljää pidetään

etäopetuksen määrittelyn kannalta keskeisenä (Verduin & Clark 1991, 11): 

1) Opettajan ja opiskelijan fyysinen erillään oleminen sekä ajan että paikan suhteen,

2) opetusorganisaation vaikutus opiskeluprosessiin suunnittelemalla ja tuottamalla op-

pimateriaalia sekä tukipalveluja opiskelijoille,

3) opetusmedian (esim. ääni, video ja tietokone) käyttäminen kommunikaatiossa ja

oppisisältöjen välittämisessä sekä

4) kaksisuuntaisen kommunikaation käyttäminen opettajan ja opiskelijan välillä.

Rowntreen (1992, 29) määritelmä kattaa näistä piirteistä vain kaksi ensimmäistä eli opiske-

lijan ja opettajan välisen etäisyyden sekä valmiin oppimateriaalin merkityksen opiskelupro-

sessille. Keegan (1990, 44) kuitenkin katsoo, ettei etäopetus olisi mahdollista ilman erilai-

sia opetusmedioita sekä opettajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta.

Etäopetuksen yhteydessä käytetään usein myös käsitettä avoin opiskelu tai

avoin oppiminen (engl. open learning). Avoimella oppimisella voidaan tarkoittaa kahta eri

näkökulmaa: näkemyksiä opettamisesta ja oppimisesta (filosofia) sekä opetus- ja oppimis-

menetelmiä (metodit). Avoimen oppimisen näkemyksen mukaan kaikilla ihmisillä tulee

olla tasavertaiset opiskelumahdollisuudet iästä ja pohjakoulutuksesta huolimatta. Opiskelun

esteitä pyritään madaltamaan ja opiskelijoille annetaan mahdollisuus opiskella monimuo-

toisesti. Avoimen oppimisen menetelminä käytetään erilaisia opetusmedioita ja itseopiske-

lumateriaaleja. Opiskelun avoimuus voi olla kyseenalaista joissain tapauksissa, sillä esi-

merkiksi erilaisista käytännön syistä useisiin koulutuksiin on rajoitettu pääsy. (Rowntree

1992, 7-33.) 

Etäopetuksella voidaan sanoa olleen neljä kehitysvaihetta, joista nyt on me-

neillään neljäs sukupolvi (Immonen 2000, 16). Sukupolvet eroavat toisistaan etäopetukses-

sa käytettyjen opetusmedioiden sekä vuorovaikutuksen toteuttamisen osalta. Ensimmäinen

sukupolvi käytti etäopetuksen välineenä pääasiassa kirjeopetusta. Kirjeopetuksen huono

puoli oli kuitenkin palautteen hitaus, opiskelijoiden eristyneisyys sekä vuorovaikutuksen

rajoittuminen kirjalliseen viestintään. Toisessa etäopetuksen kehitysvaiheessa ryhdyttiin
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käyttämään opetuksen apuna tiedotusvälineitä, kuten radiota ja televisiota, jolloin vuoro-

vaikutus monipuolistui. Kolmannessa etäopetuksen kehitysvaiheessa opetuksen järjestämi-

sessä ryhdyttiin käyttämään muiden medioiden lisäksi tietoliikennettä. Esimerkiksi sähkö-

posti sekä videoneuvottelu mahdollistivat opettajan ja oppijan välisen kaksisuuntaisen vuo-

rovaikutuksen. Neljännelle kehitysvaiheelle on ominaista tietoverkon hyödyntäminen opis-

kelussa. Tietotekniikan, laitteistojen ja ohjelmistojen kehittymisen myötä voidaan opiske-

lijoille tarjota monimuotoista oppimateriaalia sekä useita vuorovaikutusvälineitä. (Immonen

2000, 16-18.) Kirjeopetus on pysynyt jatkuvasti etäopetuksen yhtenä muotona, sillä opinto-

kirjeitä ja muuta materiaalia lähetetään yhä perinteisen postin välityksellä opiskelijoille.

Etäopetuksessa käytettävistä välineistä mikään ei ole poistunut käytöstä vaan välineet ovat

monipuolistuneet ja lisääntyneet (taulukko 1).

TAULUKKO 1. Esimerkkejä etäopetuksen eri vaiheissa käytetyistä opetusmedioista ja
vuorovaikutuksen luonteen kehittymisestä.

Vaihe Opetusmedia Vuorovaikutuksen luonne

1. sukupolvi Kirjeopetus Vuorovaikutus rajoittui kir-
jalliseen viestintään.

2. sukupolvi Kirjeopetus
Puhelin
Radio
Televisio

Opiskelijalla oli nyt mah-
dollisuus esim. nähdä opet-
taja videolta.

3. sukupolvi Kirjeopetus
Puhelin
Radio
Televisio
Tietokone (lähinnä sähkö-
posti)
Videoneuvottelu

Kaksisuuntainen vuorovai-
kutus mahdollistui kirjoitta-
malla sähköpostiviestejä tai
keskustelemalla vi-
deoneuvottelun välityksellä.

4. sukupolvi Kirjeopetus
Puhelin
Radio
Televisio
Tietokone (lähinnä sähkö-
posti)
Videoneuvottelu
Chat (reaaliaikainen keskus
telualue)
Verkko-oppimisympäristöt

Välitön vuorovaikutus opet-
tajan ja opiskelijan välillä on
mahdollistunut heidän fyysi-
sestä sijainnistaan riippu-
matta.
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Tämän tutkimuksen kohteena olevat verkko-oppimisympäristössä toteutettavat verkko-

opintojaksot ovat ominaisia juuri etäopetuksen neljännelle sukupolvelle. Verkko-

oppimisympäristössä on mahdollista muodostaa opiskelijaryhmiä, joissa opiskelijoilla on

mahdollisuus tukea toisiaan ja toimia yhdessä. Verkko-oppimisympäristöjen tuoma tärkeä

lisäarvo oppimisprosessiin on juuri vuorovaikutusmahdollisuuksien monipuolistuminen.

Etäopetukselle on ollut aina hyvin merkittävää se, että käytetystä mediasta huolimatta vä-

hintään kahdensuuntainen vuorovaikutus on toiminut (Thack & Murphy 1995, 47). Vaikka

käytettävät mediat ovat kehittyneet, eivät syyt etäopetuksen järjestämiseen ole kuitenkaan

muuttuneet. Edelleen tärkeimpiä syitä etäopetuksen järjestämiseen on ohjauksen ja opiske-

lun joustavuus ajan ja paikan suhteen eli opiskelumahdollisuuden tuominen mahdollisim-

man monen ulottuville. (Kaufman, Watkins & Guerra 2001, 19; Kearsley 1998, 22.) 

Etäopetuksen siirtäminen tietoverkkoihin ja verkko-oppimisympäristöihin ei

automaattisesti tarkoita etäopetuksen ja vuorovaikutuksen laadun paranemista. Opettajien

tulee tiedostaa uuden oppimisympäristön vaikutukset opetusmenetelmiin ja oppimiseen,

jotta sen mahdollisuuksia pystyttäisiin hyödyntämään. (Wolcott 1995, 41.) Etäopetuksen

välineiden muuttuminen herättää myös kysymyksen, muuttuvatko myös aikuiskouluttajien

roolit ja kouluttajilta vaadittavat taidot uusien teknologioiden käyttöönoton myötä? (Bond

2000, 22.)

2.2 Monimuoto-opetus

Opetusministeriö on määritellyt monimuoto-opetuksen jo 1980-luvulla seuraavasti (Varila

1993, 24):

”Monimuoto-opetuksella tarkoitetaan tietylle kohderyhmälle suunnitelmalli-

seksi kokonaisuudeksi yhdistettyä lähi- ja etäopetusta, joita tukee opiskelijoi-

den ohjaus ja neuvonta. Monimuoto-opetuksessa käytetään tarvittaessa hy-

väksi sähköistä viestintätekniikkaa, telemaattisia palveluita ja tietotekniikkaa.

Opetusta voivat järjestää useat aikuiskoulutusorganisaatiot yhteistyössä”.
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Monimuoto-opetuksessa yhdistellään opetuksen eri muotoja joustavasti toisiinsa aika- ja

paikkasidonnaisuuden vähentämiseksi. Monimuoto-opetukseen sisältyvät kaikki kolme

tekijää: lähiopetus, etäopetus sekä itseopiskelu (kuvio 2). Monimuoto-opetuksessa käyte-

tään erilaisia opettajan ja opiskelijoiden fyysisen vuorovaikutuksen muotoja (lähi-

/etäopetus, samanaikainen/eriaikainen tai yksilö-/ryhmäopetus) sekä erilaisia opetus- ja

opiskelutilanteita (esimerkiksi luento, keskustelu tai peli) (Lifländer 1993, 109). Etä- ja

monimuoto-opetuksen sekä opetusmedioiden kehittyminen onkin johtanut yhä avoimem-

paan ja joustavampaan etä- ja monimuoto-opiskeluun.

KUVIO 1. Monimuoto-opetuksen elementit (Kurki & Mäki-Komsi 1996).

Monimuoto-opetuksen pedagogisen suunnittelun lähtökohtana tulee olla, että oppijoiden

toimintaa pystytään edistämään mielekkäiden tietorakenteiden syntymiseksi. Kurki & Mä-

ki-Komsin (1996) mukaan mielekkäät tiedon rakenteet syntyvät monimuoto-opetuksen

elementtien avulla, joita ovat itseopiskelu, lähiopetus ja etäopetus. Lisäksi tarvitaan ohja-

usta ja neuvontaa, oppimisen prosessinomaisuutta sekä avointa oppimista. 
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Monimuoto-opetus kuvaakin hyvin koulutuksen nykyisiä järjestelyjä, sillä lä-

hi-, etä- ja itseopiskelua järjestetään monimuotoisesti ja erilaisia viestintävälineitä hyväksi

käyttäen. Opiskelijalla on mahdollisuus vuorotella opinnoissaan opetuksen eri organisoin-

timuotoja. Hätönen ym. (1991, 185) korostavatkin, että monimuoto-opetuksessa ovat kes-

keisiä oppimisen tukeminen erilaisin ratkaisuin, opiskelijan ja opettajan vuorovaikutuksen

monensuuntaisuus ja joustavuus, oppijan itseohjautuvuus sekä oppijan itsearviointi.
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3 OPPIMISYMPÄRISTÖT

Uusien teknologioiden käyttöönoton myötä on aikuiskoulutukseen ilmestynyt uusi käsittei-

den viidakko. Erityisesti oppimisympäristön käsitettä käytetään monissa merkityksissä.

Eniten oppimisympäristön käsitettä näkyy käytettävän sellaisissa tutkimuksissa, joissa tut-

kitaan teknologian hyväksikäyttöä opetuksessa ja oppimisessa. (Manninen 2000, 29-41.)

Oppimisympäristö käsitteenä ei ole kuitenkaan yksiselitteinen.

Oppimisympäristöstä käytetään eri tutkimuksissa vakiintumattomasti käsit-

teitä avoin oppimisympäristö (Pantzar & Väliharju 1996, 21; Wilson 1995, 29), uusi oppi-

misympäristö (Manninen & Pesonen 1997, ), virtuaalinen oppimisympäristö (Pantzar &

Väliharju 1996; Wilson 1995, 29), moderni oppimisympäristö (Lehtinen 1997, 21; Pantzar

& Väliharju 1996, 29) sekä verkkopohjainen oppimisympäristö (Manninen 2000, 29). Op-

pimisympäristö on käsitteenä vielä melko uusi ja edellä mainittuja käsitteitä käytetäänkin

usein toistensa synonyymeina. Näiden tieto- ja viestintätekniikan kehittymisen myötä syn-

tyneiden uusien ja avoimien oppimisympäristöjen tunnuspiirteiksi on lueteltu mm. avoi-

muus, joustavuus ajan ja paikan suhteen, verkottuneisuus sekä yhteistoiminnallisuus (Tella

1997, 52). 

Oppimisympäristön käsitettä on vaikea määritellä, sillä välineet ja näkemyk-

set muuttuvat alati yhteiskunnan ja tiedon käsityksen muuttumisen myötä. Määrittelyissä on

päädytty esittämään oppimisympäristö joko hyvin suppeasti käsittämään vain fyysistä tilaa

(esimerkiksi luokkahuonetta) tai laajasti käsittämään toimintaympäristön, toimijat sekä
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muut sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Auerin ja Pohjosen (1995) määritelmä oppimisympä-

ristölle edustaa laajaa näkökulmaa. He määrittelevät oppimisympäristön toimintaympäris-

töksi, joka sisältää oppimiseen tarvittavat resurssit sekä oppimiskäsitystä vastaavat opetus-

prosessit ja oppimistilanteet. Tarkemmin eriteltynä oppimisympäristö käsittää sekä fyysisen

oppimisympäristön, sosiaalisen, sisällöllisen, kokemuksellisen että kulttuurisen ympäristön.

Fyysinen oppimisympäristö käsittää tilat ja laitteet, tilojen arkkitehtuurin, opetusjärjestelyt

sekä opetuksessa ja oppimisessa käytettävät oppimateriaalit. Sosiaalinen oppimisympäristö

muodostuu vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä ja toimijoiden keskinäisestä kunnioituksesta.

Vuorovaikutusta tapahtuu oppijan ja oppimateriaalin välillä, oppijoiden kesken sekä oppi-

jan ja ohjaajan välillä. Sisällöllinen oppimisympäristö tarkoittaa historiallisesti karttunutta

tietoa ja osaamista. Sisällölliseen oppimisympäristöön valitaan oppimisympäristön käyttä-

järyhmälle sopiva aines tästä karttuneesta tiedosta ja osaamisesta. Kokemuksellinen oppi-

misympäristö syntyy oppijoiden kokemuksista. Kulttuurinen oppimisympäristö muodostuu

oppimisympäristössä toimivien yksilöiden toiminnasta sekä oppimisympäristöön vaikutta-

vista ulkopuolisista kulttuuritekijöistä. (Auer & Pohjonen 1995, 14; Pantzar 1998, 63;

Pyykkö & Ropo 2000, 21; Ropo 1997, 1; Wilson 1995, 26.)

Mannisen ja Pesosen (1997, 268) mukaan oppimisympäristöjä voidaan tar-

kastella kolmesta eri näkökulmasta: organisaatiokeskeisestä, oppijakeskeisestä tai teknolo-

giakeskeisestä näkökulmasta. Organisaatiokeskeinen näkökulma painottaa oppimisympä-

ristöä fyysisenä ympäristönä tai koulutusohjelmana. Oppijakeskeinen näkökulma tarkaste-

lee oppimisympäristöä oppijan näkökulmasta, oppijan kohtaamia oppimisresursseja sekä –

tiloja. Teknologiakeskeinen näkökulma rakentaa oppimisympäristön uuden teknologian va-

raan, esimerkiksi Internetin ”sisälle”. Tässä tutkimuksessa keskitytään teknologiakeskei-

seen näkökulmaan, tarkoituksena tutkia aikuiskouluttajien toimintaa tietoverkkoja hyödyn-

tävässä verkko-oppimisympäristössä.

Oppimisympäristöstä käytetään joissain yhteyksissä myös käsitettä opiskelu-

ympäristö (esim. Pulkkinen 1997, 275). Tässä tutkielmassa käytetään oppimisympäristön

käsitettä (engl. learning environment) kuvaamaan oppimista oppijan omana aktiivisena

toimintana, jossa opettaja toimii oppimisen ohjaajana. Opiskeluympäristö –käsitteen kat-

sotaan painottavan enemmän opiskelua, jossa opettaja toimii auktoriteetin kaltaisena tiedon

jakajana. (Pyykkö & Ropo 2000, 20; Koli & Kylämä 2000, 25.) 
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3.1 Uudet oppimisympäristöt

Uusista oppimisympäristöistä puhuttaessa tarkoitetaan oppimisympäristöjä, joissa käytetään

hyväksi uuden tieto- viestintätekniikan mahdollisuuksia oppimisen ja opetuksen toteuttami-

sessa (Levonen 2000, 133). Uusiksi oppimisympäristöiksi mielletään tällä hetkellä esimer-

kiksi verkkopohjaiset oppimisympäristöt. Uusi oppimisympäristö on siten sateenvarjo-

käsite erilaisille oppimista tukeville, nykyaikaista tekniikkaa hyväksi käyttäville oppi-

misympäristöille.

Uudet oppimisympäristöt pyrkivät tarjoamaan kokonaisvaltaisen oppimisym-

päristön, joka on avoin kaikille ja tukee opiskelijan itseohjautuvuutta. Kaikki oppimisym-

päristöt heijastavat jotain oppimiskäsitystä. Myös uusien oppimisympäristöjen toteutustavat

vaihtelevat sen mukaan, millainen oppimiskäsitys on hallinnut sen kehittämistä ja toteutta-

mista (Lehtinen 1997, 21). Uudet oppimisympäristöt pyrkivät vastaamaan yksilöiden, in-

stituutioiden ja yhteiskunnan muuttuneisiin koulutustarpeisiin. Uusien oppimisympäristöjen

kehittämisen lähtökohtana onkin pyrkimys luoda sekä oppijan että yhteisön kannalta paras

ja järkevin oppimisympäristö, joka otetaan käyttöön vain tarvittaessa (Auer & Pohjonen

1995, 15, 20).

Pohjosen jo vuonna 1997 (1997, 369) esittämät uusien oppimisympäristöjen

piirteet sopivat yhä määrittelemään uusia oppimisympäristöjä:

- uusi oppimisympäristö on holistinen ja integroitu ympäristö, jonka tavoite on tarjota

mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen sekä itsenäiseen opiskeluun,

- oppimisympäristöä luonnehtii avoimuus ja joustavuus ajan, paikan, metodien sekä

opiskeluoikeuden suhteen,

- käyttö ei ole vielä täysin vakiintunutta ja ympäristö sisältää useita uusia piirteitä,

joita ei ole vielä kokeiltu sekä

- oppimisympäristö sisältää uusia toimintatapoja sekä uusia opiskelijaryhmiä, jotka

ovat mahdollisia uusien pedagogisten lähestymistapojen, uuden teknologian ja

koulutuspolitiikan avulla. 
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Oppiminen muuttuu ja liikkuu jatkuvasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Tieto- ja vies-

tintätekniikka mahdollistaa uusien oppimisympäristöjen syntymisen vapauttamalla oppimi-

sen esimerkiksi ajan kahleista. Seuraavaksi oppimisympäristöt voivat siirtyä jopa julkisiin

kulkuvälineisiin, joissa opitaan uusia asioita hyödyntäen esimerkiksi mobiilitekniikkaa

opetusmediana.

3.2 Avoin oppimisympäristö

Käsitteitä uusi ja avoin oppimisympäristö käytetään usein synonyymeina toisilleen. Kaikki

uudet oppimisympäristöt eivät kuitenkaan ole avoimia oppimisympäristöjä. Oppimisympä-

ristöt ovat harvoin täysin avoimia tai suljettuja ympäristöjä. Oppimisympäristö voi olla

avoin esimerkiksi ajan suhteen, mutta toisaalta hyvin suljettu sisältöjen suhteen (esim. en-

nalta määrätyt oppimateriaalit) (Immonen 2000, 22).

Avoimen oppimisympäristön käsite on vaikea määritellä, koska oppimisym-

päristön avoimuus voi merkitä useita eri asioita. Avoimuus voi merkitä esimerkiksi jousta-

vuutta ajan ja paikan suhteen tai oppimateriaalien valinnan vapautta. Tärkein avoimien op-

pimisympäristöjen tavoite on kuitenkin oppimisesteiden alentaminen ja elinikäisen oppimi-

sen mahdollistaminen. (Pyykkö & Ropo 2000, 17.) 

Oppimisympäristön avoimuus näyttäytyy Mannisen ja Pesosen (1997, 269)

mukaan 

- opiskelijakeskeisyytenä, 

- selkeiden opetussuunnitelmien puuttumisena, 

- prosessikeskeisyytenä, 

- monimuotoisten opetusmenetelmien soveltamisena, 

- oppimisympäristön avoimuutena ja verkostoitumisena työelämään ja

käytännön tilanteisiin sekä 

- opiskelijaa tukevien ohjauskäytäntöjen korostumisena. 

Avoimessa oppimisympäristössä oppijalla on mahdollisuus valita välineet ja materiaalit,

joiden avulla hän rakentaa oman tiedollisen kokonaisuutensa. Avoin oppimisympäristö on
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siten oppijakeskeinen, jossa oppijan oma aktiivisuus ja itseohjautuvuus asetetaan ihanteeksi

(Manninen & Pesonen 1997, 269). Koska avoimessa oppimisympäristössä oppiminen on

suurelta osin oppijan omalla vastuulla, on opettajan rooli oppimisen tukijana ja ohjaajana

merkittävä. 

Pulkkinen (1999, 76-87) esittelee ProTo–tutkimuksen (Project Tools for

Learning) myötä esiin tulleita elementtejä, joista uuden teknologian avulla toteutetun avoi-

men oppimisympäristön kokonaisuus muodostuu. Hän asettaa avoimen oppimisympäristön

kulmakiviksi (kuvio 4) oppimisen, tekniikan ja kulttuurin. Avoin oppimisympäristö koostuu

pedagogisista toiminnoista, sosiaalisista toiminnoista sekä käyttötarkoitukseen sopivasta

teknologiasta.

KUVIO 2. Avoimen oppimisympäristön elementit (Pulkkinen 1999, 80).

Pedagogisilla toiminnoilla Pulkkinen (1999, 80-81) tarkoittaa käytännön toimia ja mene-

telmiä, joiden avulla oppiminen mahdollistuu oppimisympäristössä. Näitä perustoimintoja

on viisi, joita ovat oppiminen, opettaminen, oppimateriaalit, tuutorointi sekä arviointi.

Avoimissa oppimisympäristöissä on olennaista opiskelijoiden toiminnan liittäminen todelli-

siin käytännön tilanteisiin. Oppimateriaalit voivat toimia opiskelijalle ongelmanratkaisun

tukena tai taustatietona tietyn kurssin sisällöistä. Teknologia mahdollistaa oppimateriaalin

LEARNING

ENVIRONMENT

LEARNING

- Interaction / no interaction?
- Synchronous / asynchronous?
- Communication / no communica-

tion?

TECHNOLOGY CULTURE

Learning activities
- Student’s functions?

Teaching situations
- Teacher’s functions?

Learning materials
- Where, from who and to

who
Tutoring + support

- Controlling / scaffolding?
Evaluation

- Assessment / validation
 of knowledge

Time:  Course outlining?
             Course flow?
Place: Where do the activities
take place?
Community:

- Meaning of the learning
community. Co-
operation/individual
working?

- Values?
- Commitment to change?
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vuorovaikutuksellisuuden. Tärkeintä oppimateriaalia ovat kuitenkin opiskelijoiden itse

tuottamat materiaalit oppimisprosessin aikana. Tuutorointi teknologiaa hyödyntävissä

avoimissa oppimisympäristöissä voi tarkoittaa opiskelijan tukemista oppimisprosessissa,

oppisisällöissä, tehtävissä tai teknisissä ongelmissa. Teknologian on tarkoitus olla tällaises-

sa oppimisympäristössä ”läpinäkyvää”, joten erityinen tekninen tuki on usein tarpeen. Ar-

viointi koostuu sekä oppimateriaalin sisältöjen oikeellisuuden arvioinnista että opiskelijoi-

den oppimisen arvioinnista. 

Sosiaaliset toiminnoilla Pulkkinen (1999, 83-84) tarkoittaa virtuaalisen oppi-

misyhteisön syntymistä oppimisympäristöön. Tällaisella oppimisyhteisöllä on oma oppi-

miskulttuurinsa, joka syntyy ajan myötä. 

Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa useita eri välineitä opiskelijoiden oppimi-

sen tukemiseen. Vaikka tämän tutkielman tutkimuskohteena on kouluttajien toiminta uutta

teknologiaa hyödyntävissä avoimissa oppimisympäristöissä, on muistettava, ettei oppi-

misympäristön avoimuus välttämättä vaadi teknologian käyttämistä.

3.3 Oppimisympäristöt, oppimiskäsitykset ja teknologia

Oppimisympäristöjä voidaan myös lähestyä eri oppimiskäsitysten kautta. Erilaiset oppimis-

käsitykset eroavat toisistaan muun muassa oppimisprosessia koskevan näkemyksen, opet-

tajan roolin ja oppimiseen vaikuttavien tekijöiden painotuksissa. Behaviorismi oli oppimi-

sen valtasuuntaus ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Oppimisympäristöjen suunnittelus-

sa behaviorismi on pyrkinyt painottamaan selkeästi määriteltyjä oppimistavoitteita ja pää-

määriä sekä palautteen ja vahvistuksen merkitystä oppimisen aikaansaamisessa (Pyykkö &

Ropo 2000, 14). Behaviorismin valtakausi päättyi kognitiivisen, humanistisen, toimintateo-

reettisen ja konstruktivistisen oppimistutkimuksen kehittyessä. Tätä kehitystä voidaan ku-

vata lyhyesti ilmaisulla: opetuksen objektista kohti oppimisen subjektia. (Nieminen &

Pohjonen 1995, 36.) Mielenkiinto on siirtynyt oppijaan ja oppimisprosesseihin, jotka miel-

letään jatkuviksi, konstruktiivisiksi toiminnoiksi. 

Kognitiivinen näkemys korostaa oppimisympäristöjen suunnittelussa vuoro-

vaikutuksen merkitystä opiskelijan oppimisprosessissa. Vuorovaikutusta voi olla sekä opis
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kelijoiden välillä että opiskelijan ja oppimateriaalin välillä. (Pyykkö & Ropo 2000, 15.)

Konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä on tullut yhä merkittävämpi koulutuksen muuttu-

essa yhä yksilöllisemmäksi ja joustavammaksi. Konstruktivismi perustuu käsitykselle op-

pijasta aktiivisena tiedon muokkaajana ja ympäristönsä rakentajana. Konstruktivismin pe-

rusperiaatteita on, että ihminen konstruoi tietoa aikaisempien tietojensa varassa ja oppi-

mistulokseen vaikuttavat jokaisen yksilön omat havainnot ja toiminta tilanteessa. (Rauste-

von Wright 1997). Konstruktivismin periaatteita toteutetaan erityisesti etä- ja itseopiskelus-

sa, joissa oppijan itseohjautuvuudella on suuri merkitys opintojen onnistumisen kannalta.

Uudet oppimisympäristöt pohjautuvat usein konstruktivistiselle ajattelulle. Konstruktivis-

min perusperiaatteet, kuten opiskelijan itseohjautuvuus ja aktiivisuus, sopivat uusiin oppi-

misympäristöihin. 

Manninen ja Pesonen (1997, 268) ovat kritisoineet tapaa linkittää konstrukti-

vistinen oppimiskäsitys automaattisesti uusiin oppimisympäristöihin. Heidän mielestään

tämä on yksinkertaistava näkökulma, joka hukkaa suuren osan sekä aikuisopetuksen ja -

oppimisen sekä uusien oppimisympäristöjen mahdollisuuksista. Erilaisiin oppimistilantei-

siin ja –tarpeisiin sopivat erilaiset lähestymistavat, joten konstruktivismin liiallinen painot-

taminen saattaa yksipuolistaa oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Sekä Hakkarai-

nen (2001) että Cornu (2001) ovat olleet huolestuneita siitä, että uusia oppimisympäristöjä

kehitetään vanhojen oppimisnäkemysten mukaan. Cornun (2001) mielestä vanhoja käsityk-

siä sovelletaan uusien teknologioiden kanssa, kun pitäisi luoda uusia menetelmiä. Oppimis-

käsitysten kehittäminen uusien teknologioiden myötä avaa uudenlaisia oppimismahdolli-

suuksia. Vaikutus on myös päinvastainen – kehitämme koulutuksen teknologioita sen mu-

kaan, miten käsitämme oppimisen ja opettamisen (Semple 2000, 21). 

Godinet (2001) kysyy tarvitaanko tavallisen pedagogiikan lisäksi erityistä

verkkopedagogiikkaa? Eroaako opettajan työ verkko-oppimisympäristössä perinteisestä

pedagogin työstä? Hän tulee siihen tulokseen, että verkossa tarvitaan erityistä pedagogista

osaamista. Verkossa aikuiskouluttajalla tulee olla kolmenlaista osaamista: teknistä ja peda-

gogista osaamista sekä vuorovaikutustaitoja. Godinet (2001) puhuukin e-opettajasta, joka

omaa monipuolista osaamista näiltä kaikilta kolmelta osa-alueelta.
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3.4 Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristöt ovat osa uusia ja avoimia oppimisympäristöjä. Manninen (2001,

53) käyttää käsitettä verkkopohjainen oppimisympäristö ja määrittelee sen Internetissä si-

jaitsevaksi WWW-sivustoksi, jolla tuetaan sekä yksilöiden että ryhmien oppimista. Verk-

kopohjainen oppimisympäristö koostuu hypertekstirakenteista, hypermediasta, linkeistä,

keskustelualueista ja muista vuorovaikutusmahdollisuuksista (Manninen 2000, 37; 2001,

57). Tässä tutkielmassa käytetään käsitettä verkko-oppimisympäristö kuvaamaan kaupalli-

sia oppimisympäristöohjelmistoja, joita voidaan käyttää WWW-sivustojen tapaan. Tällaiset

ohjelmistot tarjoavat kouluttajille oppimisympäristön, joka sisältää valmiita työvälineitä

verkko-opintojakson rakentamiseen ja toteuttamiseen. Tällaisia oppimisympäristöohjel-

mistoja on markkinoilla jo tuhansia. Oppimisympäristöohjelmistoja on sekä ulkomaisia että

kotimaisia, esimerkiksi WebCT4, TopClass5, Learning Space6, Efodi7 ja Humap Tool8. Täs-

sä tutkielmassa ei eritellä eri oppimisympäristöohjelmistojen piirteitä, koska ohjelmistot

sisältävät pääpiirteissään samankaltaisia verkko-oppimisen tukemisessa käytettäviä väli-

neitä. Ohjelmistojen toteutukset vaihtelevat oppimisympäristön taustanäkemyksen mukaan.

Jotkut oppimisympäristöohjelmistot korostavat konstruktivistista lähestymistapaa ja joku

toinen saattaa painottaa yhteistoiminnallista oppimista. Tämä taustanäkemys näkyy ohjel-

miston toteutuksessa muun muassa oppimisympäristön rakenteellisissa ratkaisuissa (esim.

linkkien määrä). Tässä tutkimuksessa käytetään verkko-oppimisympäristön käsitettä, sillä

tutkimuksessa halutaan painottaa sanaa oppiminen. Verkko-oppimisympäristö halutaan

nähdä paikkana, joka mahdollistaa ja tukee opiskelijan oppimisprosessia.

Verkko-oppimisympäristö voidaan toteuttaa eritasoisina ratkaisuina. Verkko-

oppimisympäristö voi toimia kalvopankkina ja informaatiovarastona, vuorovaikutusver-

kostona, rakenteena tai virtuaaliluokkana. Verkko-oppimisympäristö toteutetaan usein näi-

den toteutustasojen yhdistelminä. Yksinkertaisimmillaan verkko-oppimisympäristön avulla

                                                
4 http://www.webct.com
5 http://www.topclass.com
6 http://www.learningspace.org
7 http://www.efodi.com
8 http://www.humap.fi



                                                                                                                                   21

välitetään opiskelijoille oppimateriaalia. Opiskelijoilla on tällöin verkossa informaatiova-

rasto, josta he voivat käydä poimimassa tarvitsemansa informaation. Käytettäessä verkko-

oppimisympäristöä vuorovaikutusverkostona painotetaan opiskelijoiden mahdollisuutta olla

vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, ohjaajien sekä oppimateriaalin kanssa. Vuoro-

vaikutusta painotettaessa pyritään yleensä yhteisölliseen oppimiseen eli korostetaan ryhmän

jäsenten yhdessä rakentamaa ymmärrystä opittavista asioista. Verkko-oppimisympäristö

rakenteena pyrkii linkkien ja valinnaisten polkujen avulla tukemaan opiskelijoiden itseoh-

jautuvuutta. Rakenteen tarkalla suunnittelulla pyritään mahdollisimman hyvin tukemaan

opittavan asian omaksumista. Virtuaaliluokassa opiskelija voi luokkahuoneen kaltaisessa

ympäristössä toimia erilaisissa rooleissa. (Manninen 2000, 36-39.) 

Verkko-oppimisympäristön toteutustaso vaikuttaa myös siihen millainen rooli

kouluttajalla on verkko-oppimisympäristössä. Esimerkiksi verkko-oppimisympäristön toi-

miessa pelkkänä materiaalipankkina, ei oppimisympäristössä tarvitse välttämättä olla lain-

kaan läsnä kouluttajaa. Muissa toteutustasoissa kouluttajan läsnäolo on suotavaa, esimer-

kiksi vuorovaikutuksen ohjaajana.

Tässä tutkielmassa käytetään hyvin paljon myös käsitettä verkko-opintojakso.

Verkko-opintojaksolla tarkoitetaan verkko-oppimisympäristössä sijaitsevaa tietyn opiske-

lijaryhmän käyttöön tarkoitettua kokonaisuutta, joka sisältää muun muassa oppimateriaalia

sekä mahdollisuuden vuorovaikutukseen. 
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4 AIKUISKOULUTTAJAN TOIMINTA VERKKO-

OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

Verkko-oppimisympäristö tarjoaa aikuiskouluttajille ainutlaatuisia mahdollisuuksia ja

haasteita. Tellan (1997, 55) mukaan opettaja voi verkossa kehittyä parhaimmillaan oppi-

mistilanteen ohjaajaksi, kanssaoppijaksi, neuvojaksi ja konsultiksi. Haasteita verkkovälit-

teinen koulutus luo muuttamalla kouluttajan, oppijan ja kurssisisältöjen välisiä suhteita.

(Harasim 1997, 173–174.) Prawat ja Flowden (1994, 46) ovatkin todenneet, että uutta tek-

nologiaa hyödyntävissä oppimisympäristöissä ”opettajat hylkäävät orkesterin johtajan roo-

linsa ja toimivat itsekin aktiivisina osallistujina, ohjaten muita kohti uuden oppimista.” Seu-

raavissa kappaleissa pyritään näitä mahdollisuuksia ja haasteita tuomaan esille aikuiskou-

luttajan roolien avulla. 

Roolilla tarkoitetaan yleensä käyttäytymismallia, joka perustuu ympäristön

odotuksiin siitä, millainen käyttäytyminen on kullekin henkilölle kussakin tilanteessa sopi-

vaa (Sulkunen 1998, 106). Sulkusen (1998, 107) mukaan rooli ei siis muodostu käyttäyty-

misestä vaan käyttäytymiseen kohdistetuista odotuksista. Esimerkiksi opettaja ja aikuis-

kouluttaja toimivat työssään siten, kuinka heidän roolissaan olevan henkilön odotetaan

käyttäytyvän. Tämä herättää kysymyksen, millaista käyttäytymistä ja rooleja kouluttajalta

odotetaan verkko-oppimisympäristössä? Verkko-oppimisympäristö on uusi oppimisympä-

ristö, jossa toimimisesta ei kaikilla opiskelijoilla tai kouluttajilla ole aikaisempaa koke-

musta. Sulkunen (1998, 107) muistuttaa, ettei kukaan muodosta omaa rooliaan yksinään.
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Toisaalta roolin esittämistavassa on yksilöllistä vaihtelua, joka on eri asia kuin itse rooli.

Myös kouluttajan persoonallisuus vaikuttaa siihen, miten hän toimii erilaisissa oppimisym-

päristöissä. Tehtävillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa rooleihin sisältyviä työtehtäviä, jot-

ka ovat ominaisia tietylle roolille. 

4.1 Aikuiskouluttajan monta nimeä

Aikuiskouluttajan rooleja verkko-oppimisympäristössä ei voida tarkastella ilman, että ensin

tarkastellaan aikuiskouluttajan työtä yleisesti. Aikuiskoulutuksessa on ohjattu aikuisten

oppimista jo vuosikymmeniä, mutta silti aikuiskouluttajasta ja oppimisen ohjaamisesta

käytettävät käsitteet ovat sekavia. Onko oikein käyttää käsitteitä aikuiskouluttaja, opettaja

ja ohjaaja samassa merkityksessä? Entä millaisia oppimisen ohjaajia ovat tuutori, mentori

tai fasilitaattori? Käsitteiden käytön kirjavuus johtuu ohjaustutkimuksen vähäisyydestä ja

termien käytöstä useassa eri merkityksessä. Oppimisen ohjaamisesta käytetään myös eri

kielissä erilaisia käsitteitä, joiden vivahde-erot aiheuttavat käännettäessä epäselvyyttä.

(Lehtinen & Jokinen 1999, 26.)

Suomenkielessä on perinteisesti käytetty oppimisen ohjaajasta käsitteitä

opettaja tai kouluttaja. Käsitteen ”opettaja” sisältö on muuttumassa samalla tavalla kuin

opettajan työn sisällöt. Opettaja ja opettaminen eivät ole enää synonyymeja toisilleen.

Opettaja voi toimia eri tilanteissa oppimisen ohjaajana ilman, että hän ’opettaa’ opiskeli-

joitaan. Tässä tutkimuksessa painotetaan Lehtisen ja Jokisen (1998, 23) tapaan sitä, etteivät

opettaminen ja ohjaaminen ole toisiaan poissulkevia tehtäviä, vaan opettaja tekee usein

molempia. Aikuiskoulutuksen yhteydessä käytetään usein ”kouluttajan” käsitettä korvaa-

maan opettaja-käsite. Mitä oppimisen ohjaaminen sitten pitää sisällään? Eri tutkijat ovat

määritelleet oppimisen ohjaajalle useita eri tehtäviä:

- Kehittää ja rohkaista oppimisprosessissa oppijan vastuullisuutta (Garrison 1992),

- Hyvän oppimisilmapiirin luominen ja oppimisresurssien tuottaminen (Rose

1992),
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- Oppijan ja ohjaajan yhteistoiminnallinen vuorovaikutus, jossa oppija tunnistaa

oman oppimis-, kasvu-, ja kehitystarpeensa ja löytää tehokkaampia tapoja käsi-

tellä niitä (Keskinen 1995),

- Auttaa oppijan itsenäisen oppimisprosessin hallinnan saavuttamisessa (Lewis

1984, Lehtinen 1992).

Nämä oppimisen ohjaajan tehtävät liittyvät lähinnä oppijan itsenäisen oppimisprosessin

tukemiseen. Oppijaa kannustetaan ottamaan vastuuta oppimisestaan, olemaan itseohjautuva

ja päämäärähakuinen opinnoissaan. 

Lehtinen ja Jokinen (1999, 27-31) esittelevät fasilitaattorin (facilitator), men-

torin (mentor), ohjaajan (counselor) ja tuutorin (tutor) käsitteet, jotka ovat englanninkieli-

sessä tutkimuksessa aikuisten ohjaus- ja neuvontatoiminnan yläkäsitteitä. Nämä käsitteet

sisältävät erilaisia oppijaa ja hänen oppimisprosessiaan avustavaa ja ohjaavaa toimintaa.

Tuutori-käsitteen käyttö on yleistymässä ja se Lehtisen ja Jokisen (1999, 31) mielestä ku-

vastaakin paremmin oppimisen ohjaamista kuin opettaja- tai kouluttajakäsite, jotka mielle-

tään usein yhä pelkäksi tiedon välittäjiksi. Tuutori (tutor) antaa tukea ja neuvoja oppijalle

tai oppijaryhmälle. Tuutori on sisällön asiantuntija, mutta tuutorin tehtäviä ovat myös neu-

vominen, tukeminen, ohjaaminen ja oppimisen edistymisen seuraaminen. (Lehtinen & Jo-

kinen 1999, 30-31.) Lehtinen ja Jokinen (1999, 33) asettavat tuutoroinnin opettajan työn

yläkäsitteeksi. Tuutoroinnilla tarkoitetaan käytännön toimia, jotka ohjaavat oppijaa mielek-

kääseen ja itseohjattuun oppimiseen. Tuutoroinnin periaatteita Hakasen ja Puron (1995)

mukaan ovat:

1. Auttaa oppijaa ja oppivaa ryhmää tekemään itse,

2. kannustaa ja innostaa,

3. johdattaa tietolähteille,

4. auttaa vaikean paikan yli,

5. antaa palautetta ja,

6. olla yksilön ja koko ryhmän tukena.
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Nämä tehtävät sisältävät hyvin paljon opiskelijan kannustamista, inhimillistä tukemista

sekä vuorovaikutusta opiskelijan kanssa. Nämä kaikki tehtävät ja periaatteet ovat tuutorin

tehtäviä myös tietoverkoissa. Tietoverkossa oppimisen tukeminen tapahtuu tietokoneen ja

tietoverkon välityksellä, jossa vuorovaikutuksen ulkoiset puitteet ja kontekstit ovat erilaiset

kuin lähiohjauksessa. Joissakin tutkimuksissa käytetään tietoverkossa toimivasta oppimisen

ohjaajasta käsitettä verkkotuutori (Mäkinen 2001). Verkkotuutorin-käsitteellä halutaan ko-

rostaa kouluttajan roolin ohjausluonnetta ja tietoverkon käyttöä ohjauksen välineenä.

Miten fasilitaattorin, mentorin, ohjaajan ja tuutorin tehtävät eroavat toisis-

taan? Lehtinen ja Jokinen (1999, 28-31) ovat eritelleet näiden termien sisältöä, joista tuutor

määriteltiin jo aikaisemmin. Oppimisen fasilitaattorina (facilitator) voi toimia yksilö ja/tai

oppijaryhmä. Fasilitaattori pyrkii edistämään kasvua, kehitystä, kypsymistä, parantamaan

oppijan oppimistoimintoja ja elämänhallintaa. Opettajan toimiessa fasilitaattorina, roolissa

korostuu opettajan ja oppijoiden välinen yhteistoiminta. Fasilitaattorin roolissa vuorottele-

vat sisällön asiantuntemus ja oppimisprosessin ohjaaminen. Mentori (mentor) on usein

vanhempi ammattilainen, joka tukee, rohkaisee ja opastaa. Mentorin tehtävät liittyvät pää-

asiassa oppijan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjaaja (counselor) opastaa opiskelijoita

tekemään hyviä valintoja esimerkiksi opiskelumateriaalin suhteen. Ohjaaminen on enem-

män henkilö- kuin asiakeskeistä yksilön auttamista. (Lehtinen & Jokinen 1999, 28-29.) 

4.2 Verkkotoimijan rooleja aikaisemmissa tutkimuksissa

Aikuiskouluttajalla säilyy verkko-oppimisympäristössä entisen kaltaisia rooleja, mutta

myös uusia rooleja syntyy. Toisaalta jotkin roolit korostuvat entisestään ja toiset painottu-

vat vähemmän kuin aikaisemmin. Aikuiskouluttaja on edelleen oman alansa asiantuntija,

tutkija, kollega ja kasvattaja. Aikuiskouluttajan työnkuvan ja -sisältöjen muutos ei siis ole

mitenkään radikaali. Uusia verkko-oppimisympäristöön liittyviä rooleja ovat esimerkiksi

verkko-oppimateriaalin ja verkkosivujen tuottajana toimiminen. (Vahtivuori, Wager & Pas-

si 1999, 274.) Verkko-opintojakson aikana aikuiskouluttajan työhön kuuluvat myös kes-

kustelujen ohjaajana, tukena ja resurssina toimiminen, palautteen antaminen sekä oman
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toiminnan arviointi (Godinet 2001; Harasim 1997, 174; Manninen & Nevgi 2000, 103–

104). 

Collins ja Berge (ks. Palloff & Pratt 1999, 73–81) ovat jakaneet verkossa toi-

mivan kouluttajan roolit neljään yleiseen osa-alueeseen: pedagoginen, sosiaalinen, johtami-

nen ja tekninen osa-alue. Pedagogisiin tehtäviin liittyy ohjaajan rooli, jossa kouluttaja tukee

opiskelijoiden oppimisprosessia. Ohjaaja toimii oppimisen fasilitaattorina, joka ”hellästi

ohjaa” opiskelijat ymmärtämään oppimateriaalin sisältöjä, antaen opiskelijoille kuitenkin

mahdollisuuden tutkia oppimateriaalia ilman rajoituksia. Kouluttajan tulee myös ohjata

oppimista antamalla opiskelijoille aihealueita ja esittämällä kysymyksiä, jotka aktivoivat

opiskelijoita oppimaan. Kouluttajan tärkeä pedagoginen tehtävä on palautteen antaminen.

Palautteen tulee olla hyvin rakennettua ja pohdintaa sekä keskustelua herättävää. Kouluttaja

toimii pedagogisessa tehtävässään kuten joukkueen kannustaja (”cheerleader”), motivoiden

opiskelijoita perehtymään aihealueeseen yhä syvemmin ja syvemmin. Kouluttajan sosiaali-

set tehtävät verkko-oppimisympäristössä ovat yhteisön luomista. Kouluttaja tukee vuoro-

vaikutuksen syntymistä, seuraa opiskelijoiden opiskelua, tarjoaa mahdollisuuksia yhteis-

työhön, ylläpitää ryhmää sekä muin keinoin pyrkii auttamaan opiskelijoiden yhteistyötä.

Joissakin verkko-oppimisympäristöissä on oma keskustelualue vapaalle keskustelulle, jossa

opiskelijat ja ohjaajat voivat tutustua ja luoda ryhmähenkeä (Pallof & Pratt 1999, 76). Joh-

tamisella Collins ja Berge (1996) tarkoittavat tehtäviä, jotka liittyvät opetussuunnitelman

toteuttamiseen sekä verkko-opintojakson läpiviennin ja arvioinnin toteuttamiseen. Arvioin-

nilla tässä tarkoitetaan opiskelijoiden oppimisprosessin arvioimista sekä opiskelijoiden

tyytyväisyyden arvioimista verkko-opintojaksoa kohtaan. Kouluttajalla tulee olla ennen

verkko-opintojakson alkua hallinnassa verkko-oppimisympäristöön liittyvä tekniikka, jotta

hän kykenee ohjaamaan opiskelijoita verkko-oppimisympäristössä. (Pallof & Pratt 1999,

78–81.) Joissakin tapauksissa riittää, että kouluttaja osaa käyttää verkko-

oppimisympäristön työkaluja ja muusta teknisestä tuesta vastaa esimerkiksi mikrotukihen-

kilö. 

Impact-etälukiotutkimuksessa (Wager & Aalto 2000) oli yhtenä tutkimus-

kohteena opettajan työ ja opettajan muuttuvat roolit avoimissa tieto- ja viestintäteknisesti

painottuneissa opetus- ja opiskeluympäristöissä. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastat-

teluilla ja pienryhmätehtävillä. Tutkimuksessa todettiin, että vuorovaikutuksen osittainen
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siirtäminen verkkoon asettaa opettajan täysin uudenlaisen opiskeluympäristön keskelle ja

muuttaa samalla opettajan rooleja. Tutkimuksessa nousi esille kolme keskeistä roolia: opis-

keluympäristön organisoijan ja työstäjän rooli (educational facilitator), motivoijan rooli

sekä ohjaajan rooli. Opiskeluympäristön organisoijana ja työstäjänä opettaja tuottaa oppi-

materiaalia ja toimintaohjeita. Opettaja huolehtii myös käytännön asioista, kuten opintosuo-

ritusten merkitsemisestä. Motivoijan roolissa opettaja innostaa ja rohkaisee oppijaa vuoro-

vaikutukseen sekä ohjaajien että muiden opiskelijoiden kanssa. Motivoija myös tukee ai-

kuisopiskelijan etenemistä opintosuunnitelman mukaisesti. Ohjaajana opettaja palautteen

avulla ohjaa opiskelijaa löytämään ja laajentamaan opiskelijan oppimispotentiaalia, kehit-

tämään opiskelijan oppimis- ja opiskelutaitoja sekä ohjaa etsimään yksilön tarpeita ja ta-

voitteita vastaavaa materiaalia. (Wager & Aalto 2000, 105–114.)

Myös Rowntree (1995) ja Kook (1997) ovat eritelleet kouluttajan työtä verk-

ko-oppimisympäristöissä. Molemmat jakavat kouluttajan tehtävät useampiin osa-alueisiin

kuin mitä Collins ja Berge (1997) tai Wager ja Aalto (2000) tekevät. Rowntree (1995, 209-

211) jakaa kouluttajan tehtävät järjestelytehtäviin, rakenteellisiin tehtäviin, tehtävien jaka-

miseen, käsitteellisiin tehtäviin sekä sosiaalisiin tehtäviin. Kahden ensimmäisen roolin teh-

tävissä kouluttaja käynnistää kurssin, suunnittelee kurssin ja tarkkailee, että jokaisella opis-

kelijalla on esimerkiksi tarvittavat välineet kurssilla toimimiseen. Tehtävien jakajan roolis-

sa kouluttaja aktivoi opiskelijoita antamalla heille erilaisia oppimistehtäviä. Käsitteellisillä

tehtävillä Rowntree (1995, 210) tarkoittaa kouluttajan antamaa tukea opiskelijoiden käsi-

tellessä oppimateriaalia. Tämä on Rowntreen (1995, 219) mukaan lähellä opettamista, kos-

ka kouluttaja varmistaa opiskelijoiden oppiaineisten ymmärtämystä ja tarvittaessa jakaa

lisämateriaalia. Sosiaalisissa tehtävissä kouluttaja toimii tavallaan verkkokeskustelujen

”puheenjohtajana”. Kouluttaja luo verkkokeskusteluun kannustavan ilmapiirin ja ohjaa

keskustelua tarvittaessa. (Rowntree 1995, 210.). Kook (1997, 57-58) jakaa kouluttajan uu-

det roolit viiteen kokonaisuuteen: informaatiokonsultti, kurssin rakentaja, fasilitaattori, tii-

miavustaja ja opinto-ohjaaja. Informaatiokonsulttina kouluttaja pyrkii takaamaan opiskeli-

joiden saataville parhaan mahdollisen informaation eli oppimateriaalin. Kouluttaja myös

rakentaa kurssin ja tekee opintosuunnitelman. Fasilitaattorina kouluttaja tukee opiskelijoi-

den oppimista ja kannustaa opiskelijoita itseohjautuvuuteen oppimisen suhteen. Tii-

miavustajana kouluttaja puolestaan pyrkii aktivoimaan opiskelijoiden yhteistyötä ja vuoro
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vaikutusta tarvittaessa kehittämällä uusia yhteistyömuotoja. Opinto-ohjaajan tehtäviksi

Kook (1997, 58) määrittelee opiskelijoiden opintojen etenemisen seurannan ja opiskelijoi-

den opinto-ohjauksen eli kouluttaja auttaa opiskelijaa valitsemaan tavoitteitaan vastaavia

opintojaksoja. Edellä mainituissa tutkimuksissa esiintyneet aikuiskouluttajan roolit ja tehtä-

vät tiivistetään seuraavissa luvuissa kolmeen päärooliin, joita ovat: aikuiskouluttaja verkko-

opintojakson suunnittelijana ja rakentajana, oppimisprosessin tukijana sekä vuorovaikutuk-

sen ohjaajana (ks. Taulukko 2).

TAULUKKO 2. Yhteenveto tutkimuksissa esiintyneistä kouluttajan rooleista verkko-
oppimisympäristössä.

Rooli Rowntree 1995 Collins & Berge
1997

Kook 1997 Wager & Aalto
2000

Verkko-
opintojakson
suunnittelija ja
rakentaja

Järjestelytehtä-
vät
(organisational
tasks)

Johtamisen osa-
alue

Informaatiokon-
sultti
(Information
Consultant)

Opiskeluympä-
ristön organi-
soija ja työstäjä

Rakenteelliset
tehtävät
(Structural
tasks)

Tekninen osa-
alue

Kurssin raken-
taja
(Course Develo-
per)

Oppimisproses-
sin tukija

Tehtävien jaka-
minen (Sharing
the tasks)

Pedagoginen
osa-alue

Fasilitaattori
(Facilitator)

Ohjaaja

Käsitteelliset
tehtävät
(Conceptual
tasks)

Opinto-ohjaaja
(Academic Advi-
sor)

Vuorovaikutuk-
sen ohjaaja

Sosiaaliset teh-
tävät (Social
tasks)

Sosiaalinen osa-
alue

Tiimiavustaja
(Team Collabo-
rator)

Motivoija

Taulukossa 2 roolit on jaettu kolmeen pääluokkaan. Roolit sisältävät tehtäviä, jotka mene-

vät päällekkäin useissa eri rooleissa. Esimerkiksi oppimisprosessin tukemiseen liittyy vah-

vasti myös vuorovaikutuksen ohjaaminen. Aikuiskouluttajien roolien jakaminen tällaisiin
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kolmeen pääluokkaan nähdään tässä tapauksessa perusteltuna, sillä näiden kolmen asian

ympärille kietoutuu suurin osa aikuiskouluttajan tehtävistä verkko-opintojakson aikana.

4.3 Aikuiskouluttaja verkko-opintojakson suunnittelijana ja rakentajana

Ennen verkko-opintojakson aloittamista on kouluttajien täytynyt suunnitella kurssin koko-

naisuus ja ottaa huomioon esimerkiksi opetussuunnitelman asettamat vaatimukset kurssin

sisällöille (Harasim 1997, 17). Kiviniemi (2001, 78) arvioi, että varsinkin verkko-

opinnoissa erilaisten tuki- ja ohjausjärjestelyjen merkitys korostuu. Luokkahuonetilanteessa

kouluttaja voi aina tarvittaessa antaa lisäinformaatiota ja muuttaa suunnittelemaansa luento-

runkoa. Verkko-opintojaksolla tilanne on erilainen. Verkko-opintojakson sisällöt ja oppi-

misprosessin tukirakenteet tulee olla valmiina ennen opiskelijoiden pääsyä opintojaksolle.

Kiviniemi (2001, 79) toteaakin, että verkko-opetuksen suunnitteluvaiheessa tulee perin-

teistä opetusta enemmän kiinnittää huomiota opetuksen ohjaukselliseen luonteeseen ja eri-

laisiin tukijärjestelmiin eli pedagogisten oppimisprosessien tukemiseen.

Manninen ja Pesonen (2000, 76) ovat esittäneet mallin, josta käyvät esille te-

kijät, jotka tulisi huomioida verkko-oppimisympäristön suunnittelussa (Kuvio 3). Oppisi-

sällöt, oppimiskäsitykset, didaktinen lähestymistapa, käytettävän verkko-

oppimisympäristön erityispiirteet, koulutuksen tavoitteet sekä kohderyhmän erityispiirteet

ovat tekijöitä, jotka myös aikuiskouluttajan on huomioitava verkko-opintojaksoa suunni-

teltaessa.
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KUVIO 3. Verkkovälitteisen opintojakson suunnittelumalli (mukailtu 

2000, 76).

Verkko-opintojaksoa rakennettaessa tulee huomioida koulutuksen yle

tussuunnitelmassa asetetut tavoitteet, jotka vaikuttavat muun muassa 

rään ja sisältöihin. Didaktisen lähestymistavan valinnassa tulee mietti

verkko-opintojaksolla halutaan edistää. Didaktisen lähestymistavan 

kouluttajan täytyy miettiä myös omaa opettamiskäsitystään ja kyetä v

seen parhaiten soveltuva lähestymistapa. (Manninen & Pesonen 2000, 

valittaessa on huomioitava myös kohderyhmä ja heidän erityispiirteen

lijoiden aikaisemmat kokemukset ja tiedot sekä taidot tulee ottaa huom

oppimisympäristöohjelmiston omat erityispiirteet vaikuttavat siihen, m

verkko-opintojaksosta syntyy. Valittu verkko-oppimisympäristöohjel

rajoitteita opetuksen suunnittelulle, sisältöjen organisoinnille ja opp

mimiselle (Pesonen, Pilli-Sihvola & Tiihonen 2000, 135). Näillä ra

ohjelmiston sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka esimerkiksi estävät mu

kaisen keskustelun käyttämisen oppimisen tukena.

OPPISISÄLLÖT OPPIMISKÄSI-

TYS

VERKKO-OPINTOJAKSO

KOHDE-

RYHMÄN

ERITYIS-

PIIRTEET

WWW-

YMPÄRISTÖN

ERITYISPIIRTEET
DIDAKTINEN

LÄHESTY-

MISTAPA
KOULUTUKSEN

YLEISTAVOIT-

TEET
Manninen & Pesonen

istavoitteet sekä ope-

oppimateriaalin mää-

ä, millaista oppimista

valinnan yhteydessä

alitsemaan oppiainee-

76.) Lähestymistapaa

sä. Aikuisten opiske-

ioon. Myös verkko-

illainen kokonaisuus

misto saattaa asettaa

imisympäristössä toi-

joitteilla tarkoitetaan

ltimedian tai reaaliai-
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Rowntreen (1995, 209) mukaan verkko-opintojakson suunnittelu ja kurssin

aloittamiseen liittyvät valmistelut voivat olla koko verkko-opintojakson toteutuksen vaati-

vimpia tehtäviä. Suunnittelussa tarvitaan jäsentelykykyä aivan uudella tavalla, sillä koulut-

tajan on pystyttävä nostamaan opintojakson vaikeimmat asiat esiin lähiopetusjaksolla ja

arvioimaan, miten muu oppimateriaali toimii verkko-opintojakson aikana (Ylilehto 2001,

36). Aikuiskouluttajan tulee verkko-opintojakson suunnittelussa ottaa myös huomioon mo-

nia eritasoisia seikkoja liittyen opintojakson työnjakoon sekä opiskelijoiden resursseihin

(esimerkiksi laitteet ja ohjelmistot). Verkko-opintojakson toteuttaminen on usein tiimityötä,

jossa tarvitaan monien eri alojen osaajia. Kurssin suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuu

kouluttajan lisäksi tarvittaessa verkkodidaktiikan asiantuntija, graafikko, ohjelmoija ja

muita hallinnollisia henkilöitä (esim. kurssisihteeri). (Pesonen ym. 2000, 136.) 

Verkko-opintojakson suunnittelijan ja rakentajan roolissa kouluttajan tehtävät

liittyvät oppisisältöjen tuottamiseen sekä vuorovaikutuksen että oppimisprosessin suunnit-

teluun. Collins ja Berge (1997) kutsuvat näitä tehtäviä osaksi johtamisen osa-aluetta, jossa

kouluttaja toteuttaa opetussuunnitelmaa ja vie läpi verkko-opintojakson. Kook (1997)

käyttää tästä roolista nimitystä kurssin rakentaja (engl. course developer). Kouluttaja valit-

see kurssin sisällöt, jaksottaa sen tarvittaessa, määrittelee aikataulun ja muut tarvittavat

resurssit (Kook 1997, 58; Rowntree 1995, 209). Lyhyesti sanottuna kouluttaja luo opiske-

lulle ja oppimiselle sellaiset puitteet, joissa on mahdollista opiskella ja oppia (Vahtivuori,

Wager & Aalto 1999, 274). Kouluttaja on myös kurssin sisällön asiantuntija, sillä hänellä

on opetettavan aiheen kokemus ja muu asiantuntemus (Mäkinen 2001; Kiviniemi 2001,

88). Kouluttaja on myös sisällön käsikirjoittaja eli hän tuottaa verkko-opintojakson oppi-

materiaalin ja siihen liittyvät tehtävät opetussuunnitelman mukaisesti. Oppimateriaalia

tuottaessaan kouluttaja toimii samalla didaktisena asiantuntijana, sillä hänen tulee ottaa

materiaalia tuottaessaan huomioon opetukselliset ratkaisut sekä opiskelijoiden oppimispro-

sessin suunnittelu. (Pesonen ym. 2000, 136.) Oppimateriaalissa heijastuu aina kouluttajan

oma oppimis- ja tietokäsitys, joista kouluttajan tulee olla tietoinen materiaalia suunnitelles-

saan (Lindh & Parkkonen 2000, 147). 
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4.4 Aikuiskouluttaja oppimisprosessin tukena

Kouluttajan rooli oppimisprosessin tukena sisältää hyvin monitasoisia ohjaustehtäviä. Col-

lins ja Berge (1997) erittelevät kouluttajan pedagogisiksi tehtäviksi oppimisprosessin oh-

jaamisen, fasilitaattorina sekä motivoijana toimimisen. Mäkinen (2001) puolestaan jakaa

verkossa toimivan kouluttajan pedagogiset ohjaustehtävät oppimisen prosesseihin ja oppi-

misen sisältöihin. Nämä tehtävät voidaan jakaa useille henkilöille tai yhden henkilön vas-

tuulle. Oppimisprosessin ohjaajana kouluttajan tehtäviä on herätellä keskustelua, kuulos-

tella sitä, rohkaista, tukea ja innostaa oppijoita osallistumaan ja kehittämään omaa verkko-

toimijuuttaan. Kouluttaja on myös sisällön asiantuntija, joka seuraa opiskelijoiden oppi-

materiaalin käsittelyä sekä osallistuu myös itse sisällön käsittelyyn opiskelijoiden kanssa.

Kook (1997) nimittää kouluttajaa informaatiokonsultiksi, joka opastaa opiskelijat oppima-

teriaalin äärelle ja auttaa heitä toimimaan tässä ”informaatioympäristössä”. Kouluttajan on

kuitenkin muistettava, että opiskelijoiden on itse löydettävä ja prosessoitava tieto. Koulut-

taja elää ryhmän mukana, mutta säilyttäen kuitenkin ohjaajan rooliinsa kuuluvan mahdolli-

suuden etääntyä tarkkailijaksi ja tasapuoliseksi auttajaksi (Harasim 1997, 174). 

Oppimisprosessin ohjaaminen verkossa on erilaista kuin lähiopetuksessa.

Verkko-oppimisympäristössä ohjaaja ja opiskelija eivät ole kasvokkain kontaktissa toisiin-

sa. Tällöin suurin osa ohjaamisesta tapahtuu tietoverkon ja oppimisympäristöohjelmiston

työvälineitä hyödyntäen. Verkossa kouluttaja on yhä vastuussa opettamisesta eli asiasisäl-

töjen välittämisestä opiskelijoiden saataville. Etäopiskelussa korostuu kuitenkin opiskelijan

itseohjautuvuus ja tällöin kouluttajan rooli on enemmän ohjaamista kuin opettamista. Oh-

jaajana kouluttaja tukee opiskelijoiden oppimisvalmiuksia ja -taitoja, yhteisöllisiä taitoja

sekä itseohjautuvuutta (Vahtivuori ym.1999, 275). Fasilitaattorina toimiessaan kouluttaja

auttaa opiskelijoita ymmärtämään kurssin tavoitteet ja löytämään parhaat mahdolliset kei-

not tavoitteiden saavuttamiseksi (Kook 1997, 57). Kook (1997, 58) määrittelee kouluttajan

tehtäviksi myös opinto-ohjaajana toimimisen. Opinto-ohjaajana kouluttaja suunnittelee

opiskelijan kanssa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman sekä seuraa opiskelijan

tai opiskelijaryhmän oppimisprosessin etenemistä. Erilaisten oppijoiden ohjaustarve vaih-

telee ja kouluttajan olisi kyettävä havaitsemaan kunkin yksilön sekä koko ryhmän ohjauk-

sen tarve. Kouluttajan tehtävä on seurata kokonaisuutta, mutta myös sitä, miten yksilö pär
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jää. Verkko asettaakin tässä kouluttajalle melkoisen haasteen, sillä hänen tulisi verkon vä-

lityksellä löytää vihjeet vaadittavalle ohjaustarpeelle. (Mäkinen 2001; Ylilehto 2001, 36.) 

4.5 Aikuiskouluttaja vuorovaikutuksen ohjaajana

Vuorovaikutus tekee verkko-oppimisympäristöstä todellisen toiminta- ja oppimisympäris-

tön. Ilman opiskelijoiden ja ohjaajien vuorovaikutusta verkko-oppimisympäristö toimii

pelkkänä materiaalipankkina. Tässä yhteydessä käsitellään erityisesti sosiaalista vuorovai-

kutusta, eli henkilöiden välistä vuorovaikutusta. Tarkastelun ulkopuolelle jää henkilön ja

tietokoneen välinen vuorovaikutus.

Mäkisen (2001) mukaan verkko-oppimisympäristössä vuorovaikutus on

edellytys oppimiselle. Verkkoa voidaan käyttää muun muassa tiedonhakuun, oppimateriaa-

lin jakamiseen, tehtävien ja testien tekemiseen sekä palautteen antamiseen. Nämä ovat Mä-

kisen (2001) mukaan kuitenkin vain peruselementtejä, joita pelkästään käyttämällä ei vielä

saada aikaan oppimista. Vuorovaikutuskanavien käyttäminen ja vuorovaikutuksen aikaan-

saaminen verkossa mahdollistaa vasta oppimisprosessin käynnistymisen. (Mäkinen 2001).

Verkossa oppimisprosessi tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja ohjaajien

kanssa. Kouluttajan tärkeä tehtävä on tällaisen oppimisprosessia tukevan vuorovaikutuksen

aikaansaaminen ja sen ylläpitäminen koko verkko-opintojakson ajan. Mäkisen (2001) nä-

kemys perustuu hyvin voimakkaasti kognitiiviselle oppimisnäkemykselle, joka korostaa

vuorovaikutuksen merkitystä oppimisprosessissa. Tämä näkemys on melko yksipuolinen,

mutta kouluttajan rooli vuorovaikutuksen ohjaajana verkko-oppimisympäristössä on kui-

tenkin yksi hyvin tärkeistä rooleista.

Ehrmannin (1989, 255) mukaan teknologiaa hyödyntävissä oppimisympäris-

töissä teknologiaa käytetään neljän vuorovaikutusmuodon edistämiseen. Näitä ovat opetta-

miseen liittyvät viestit, työkalujen ja resurssien käyttöön liittyvä vuorovaikutus, reaaliaikai-

nen vuorovaikutus sekä viivästetty vuorovaikutus (Auer 2000, 58). Verkossa vuorovaikutus

tapahtuu kirjoittamisen avulla, joka tapahtuu eriaikaisten tai samanaikaisten vuorovaikutus-

välineiden avulla. Vuorovaikutus voi olla samalla myös kahden tai monen ihmisen välistä.

Kouluttajan yhtenä tehtävänä on tämän monimuotoisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen ja
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ohjaaminen. Tietoverkossa vuorovaikutusta tapahtuu sekä ohjaajan ja oppijoiden välillä että

opiskelijoiden kesken. Ohjaaja on tällöin tasavertainen osallistuja oppijoiden joukossa

(Mäkinen 2001). Verkossa kouluttaja seuraa myös oppijoiden välistä vuorovaikutusta. 

Verkkovälitteisen opintojakson alussa kouluttajan tehtävä on luoda lämmin,

tervetulleeksi toivottava toimintaympäristö, joka houkuttelee oppijat osallistumaan. Lisäksi

kouluttaja varmistaa, että opiskelijoilla on selkeät ohjeet ja tukirakenteet keskustelualueella.

Jokaiselle osallistujalle tulisi lähettää henkilökohtainen viesti, toivottaen heidät tervetul-

leeksi verkko-opintojaksolle ja onnitella onnistuneesta sisään kirjautumisesta. Seuraava

viesti voi sisältää lyhyen kuvauksen esim. keskustelun aiheesta ja sen tarkoituksesta ja si-

sältää selvät ohjeet siitä, kuinka keskusteluun pääsee mukaan. (Harasim 1997, 173.) 

Verkossa vuorovaikutuksen luonne voi myös vaihdella. Välillä keskustelu on

hyvin hektistä ja uusia keskustelun osioita syntyy jatkuvasti. Välillä keskustelu on hyvin

hidasta ja vähäistä. Ellei opettaja ”helpota” verkkotoimintaa taitavasti, saattaa syntyä vai-

keita ongelmia. Keskusteluista saattaa syntyä yksinpuheluita, joihin hyvin harvat viitsivät

vastata (Harasim 1997, 174). Kyse ei välttämättä ole vuorovaikutuksen epäonnistumisesta,

vaan oppijat välillä miettivät asioita ja uusien ajatusten herätessä palaavat jälleen keskus-

teluun. Keskustelussa on mukana myös ”lurkkijoita”, eli niitä, jotka eivät osallistu itse kes-

kusteluun, vaan tarkkailevat ja lukevat muiden ajatuksia (Salmon 2001). Kouluttajan tulee

kohdella myös näitä oppijoita tasavertaisesti, pyrkien samalla kannustamaan vuorovaiku-

tukseen. Sillä jos oppijaa ei näy verkossa, ei häntä ole myöskään muille oppijoille olemas-

sa. Sama pätee kouluttajan kohdalla, sillä jos kouluttaja ei jätä merkkejä itsestään (kom-

mentteja, ajatuksia ja palautetta), oppijat eivät tiedä kouluttajan läsnäolosta verkko-

opintojaksolla. (Mäkinen 2001).
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5 AIKUISKOULUTTAJAN TOIMINTAAN VAIKUTTA-

VAT TEKIJÄT VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

Aikuiskouluttajalta odotetaan verkkotoimijana hyvin monipuolista osaamista ja erilaisten

roolien hallintaa. Kouluttajan työhön vaikuttavat lähiopetuksessa monet tekijät, jotka voivat

edesauttaa tai vaikeuttaa kouluttajana toimimista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole

vertailla lähiopetukseen ja verkko-opetukseen vaikuttavia taustatekijöitä. Tässä yhteydessä

halutaan kuitenkin tuoda esille muutamia seikkoja, jotka tiedostamalla voidaan ehkä vai-

kuttaa aikuiskouluttajan toimintaan verkko-oppimisympäristössä. 

Lehtisen (1997, 30) mielestä tärkeimpiä kouluttajan toimintaan vaikuttavia

tekijöitä ovat kouluttajan omat käsitykset opettamisesta ja oppimisesta. Varsinkin tällä het-

kellä, kun opettamis- ja oppimiskäsitykset ovat koko yhteiskunnassa muutoksessa, tulisi

kouluttajan miettiä omia käsityksiään ja käytäntöjään. Koulutuksessa ollaan siirtymässä yhä

enemmän tietoverkkoja hyödyntävään verkostoituneeseen oppimiseen. Tämä kehitys edel-

lyttää kouluttajilta esimerkiksi viestintätaitojen ja vastavuoroisen ymmärryksen taitojen

kehittämistä. (Lehtinen 1997, 30.)

Aikuiskouluttaja joutuu miettimään verkko-opetuksen yhteydessä myös omia

taitojaan ja asenteitaan tieto- ja viestintätekniikkaa kohtaan. Verkko-oppimisympäristössä

kouluttaja ei voi enää olla sivustakatsoja vaan hänen on omilla pedagogisilla ajatuksillaan

ja käytännön työllään kehitettävä oppimisympäristöä sekä omaa ajatteluaan. (Vahtivuori

ym. 1999, 275.) Kouluttajaa ei kuitenkaan voida tarkastella ilman häntä ympäröivän yhteis
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kunnan oppilaitokseen ja oppilaitokselle asettamia normeja ja arvostuksia, jotka osaltaan

vaikuttavat oppilaitoksen toimintatapoihin (Tella 1997, 57.) Oppilaitoskulttuurilla voidaan

katsoa siten olevan vaikutusta siihen, miten aikuiskouluttaja toimii muutostilanteessa, jossa

otetaan käyttöön uusi oppimisympäristö. Seuraavissa kappaleissa käsitellään oppilaitos-

kulttuurin, aikuiskouluttajan pedagogisen ajattelun sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttö-

taitojen vaikutusta aikuiskouluttajan toimintaan verkko-oppimisympäristössä.

5.1 Oppilaitoskulttuuri ja muutoksen läpivieminen

Organisaatiokulttuuri voidaan nähdä kahdesta eri näkökulmasta: organisaatio on kulttuuri

tai että organisaatiolla on kulttuuri. Tässä tutkielmassa nähdään, että oppilaitoksella on oma

kulttuurinsa. Koulutusorganisaatioiden yhteydessä puhutaan tavallisemmin koulun tai op-

pilaitoksen kulttuurista, jossa painottuu organisaatioteoreettinen näkökulma (Matikainen

1997, 210). Organisaatiokulttuurin käsitettä on melko vaikea määritellä, koska siitä ei ole

olemassa yhtenäistä organisaatiokulttuuriteoriaa. Schein (1987, 26) määrittelee organisaa-

tiokulttuurin seuraavalla tavalla:

”Organisaation kulttuurilla tarkoitetaan perusoletusten mallia, jonka jokin

ryhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen

sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tämä malli

on toiminut kyllin hyvin, jotta sitä voidaan pitää perusteltuna ja siksi opettaa

ryhmän uusille jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita, ajatella ja tun-

tea.”

Myös oppilaitoksilla on oma kulttuuri, jossa eläviä toiminta- ja ajattelutapoja pidetään yllä

esimerkiksi siirtämällä niitä uusille opettajille ja aikuiskouluttajille. Oppilaitoskulttuuriin

liittyy useita eritasoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yhteisön yksittäisten toimijoiden teke-

miin ratkaisuihin työssään. Muutostilanteessa oppilaitoksen tulee olla tietoinen tavoistaan

toimia, jotta oppilaitoksen kehittyminen olisi mahdollista. Tällainen oppilaitoksen

”filosofian” tunnistaminen tuo työyhteisön jäsenille voimaa muutostilanteessa ja luo koulun
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kulttuurin selkärangan (Koro 1995, 18). Tässä tutkielmassa nähdään uuden oppimisympä-

ristön käyttöönottaminen muutoksena oppilaitoksen toimintatavoissa ja näin ollen myös

muutoksena oppilaitoskulttuurissa. Tällainen muutos vaikuttaa oppilaitoskulttuuriin mo-

nella tasolla, kuten opetuksessa, työn organisoinnissa sekä työn ja oppimisen arvioinnissa

(Matikainen 1997, 211). Muutos koskettaa erityisesti yksilöitä, koska kulttuurin muuttumi-

nen on inhimillinen ja monisyinen prosessi. 

Oppilaitoksen johdolla on hyvin merkittävä rooli muutostilanteessa. Johto voi

toimia esimerkkinä yksittäisille toimijoille tuomalla muutostilanteessa julki omia arvostuk-

siaan ja asenteitaan. (Strömmer 1999, 60.) Bolamin (1995) mukaan hyvin johdetussa oppi-

laitoksessa opettajia kannustetaan jakamaan ajatuksiaan ja keskustelemaan opetusmenetel-

mistään, kokemuksistaan ja antamaan palautetta ja neuvoja toisilleen.

Oppilaitoskulttuurin muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Sinko ja Lehti-

nen (1998) mainitsevatkin, että uuden tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottamiselle ase-

tetaan oppilaitoksissa usein epärealistisia odotuksia. Uuden tieto- ja viestintätekniikan on-

nistunut käyttöönotto vaatii Collisin (1999) mukaan oppilaitokselta paljon aikaa ja työtä

vaativia toimenpiteitä:

1) Oppilaitoksen johdon selkeää tavoitteenasettelua ja visiointia,

2) palautetta aikaisemmista kokemuksista tieto- ja viestintätekniikan hyö-

dyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa,

3) tutkimustietoon pohjautuvaa pedagogista kehittämismallia muutoksen lä-

piviemiseksi oppilaitoksessa,

4) kokemusta tietoverkkoja hyödyntävän oppimisympäristön ja sovellusten

suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta,

5) suunnittelu- ja kehittämisvälineitä,

6) toimivaa teknistä infrastruktuuria,

7) oppilaitoskulttuuria, joka arvostaa teknisiä ja pedagogisia innovaatioita ja

laadukasta opetusta sekä

8) strategiaa, jonka avulla opettajat saadaan sitoutumaan muutokseen.
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Näistä vaikeimmin ja hitaimmin toteutettavia ovat Collisin (1999) mukaan kaksi viimeistä

toimenpidettä eli oppilaitoskulttuurin muutos sekä opettajien sitouttaminen uudistuneeseen

työhönsä. Koivisto, Huovinen ja Vainio (1999, 51) toteavat, että oppilaitosten onnistuneissa

kehittämishankkeissa korostuu yhteisen, suhteellisen pysyvän vision merkitys, johon myös

opettajat ovat sitoutuneet. Yhteisesti määritelty ja hyväksytty visio on mahdollista toteuttaa

menestyksekkäästi vain, jos kaikki osapuolet työskentelevät sen toteuttamiseksi. 

Tietoverkkoja hyödyntävän oppimisympäristön käyttöönottaminen voidaan

nähdä myös innovaation käyttöönottamisena. Moore (1999, 9-13) esittelee innovaatioiden

leviämismallin, jossa innovaation omaksuvat ensimmäisenä innovaattorit ja sen jälkeen

varhaiset omaksujat. Seuraavaksi innovaation omaksuu varhainen enemmistö, sen jälkeen

verkkainen enemmistö ja viimeisenä vastustajat. Verkko-oppimisympäristön pedagogisen

hyödyntämisen omaksuminen etenee samalla tavoin. Viimeisenä oppimisympäristön käy-

tön omaksuvat vastustajat, varhainen enemmistö käyttää oppimisympäristöä, mutta ehkä

kovin pinnallisesti ja innovaattorit ovat ottaneet käyttöön oppimisympäristön kaikki mah-

dollisuudet. Sinko ja Lehtisen (1998, 247-248) mukaan suomalaiset ovat varhaisten omak-

sujien ja varhaisen enemmistön välillä. 

5.2 Aikuiskouluttajan pedagoginen ajattelu

Millä perusteella kouluttaja tekee didaktisia valintoja työssään? Tällaisesta päätöksenteosta

voidaan käyttää käsitettä ’opettajan pedagoginen ajattelu’. Pedagogista ajattelua voidaan

sanoa myös reflektoinniksi, jolloin opettaja miettii ja punnitsee eri vaihtoehtoja (Kansanen

1996, 46). Opettajan pedagogiseen ajatteluun vaikuttavat muun muassa opettajan arvomaa-

ilma, asennoituminen työhön sekä teoreettisten lähtökohtien tuntemus. Pedagogista ajatte-

lua voidaan pitää opettajan ammattitaidon peruspilarina, sillä sen avulla opettaja tekee

päätöksiä opiskelijan oppimista edistävistä toimenpiteistä. (Kansanen 1996, 45-61.) Ai-

kuiskouluttajien yhteydessä voimme puhua andragogiikan ammattilaisista eli aikuisten

opettamiseen ja oppimiseen erikoistuneista osaajista.

Tuomisto (1988, 26-27) jakaa aikuiskouluttajien ammatillisen perusasennoi-

tumisen kolmeen eri ryhmään heidän arvomaailmansa perusteella. Ensimmäiseen ryhmään



                                                                                                                                   39

kuuluvat aikuiskouluttajat, joiden toiminnan taustalla on humanistinen kasvatusnäkemys.

Tämän ryhmän keskeisenä ajatuksena on, että kaikilla tulee olla mahdollisuus itsensä mo-

nipuoliseen kehittämiseen. Tällainen aikuiskouluttaja on todella kiinnostunut työstään ja

pyrkii aktiivisesti kannustamaan ihmisiä elinikäiseen itsensä kehittämiseen. Toiseen ryh-

mään kuuluvat aikuiskouluttajat, jotka tekevät työtään ilman arvofilosofisia lähtökohtia ja

noudattavat orjallisesti annettuja ohjeita. Tällainen aikuiskouluttaja ei oma-aloitteisesti ke-

hitä omaa työtään, vaan on ainoastaan kiinnostunut sääntöjen noudattamisesta ja osallistu-

mislukujen suuruudesta. Kolmanteen ryhmään kuuluvat aikuiskouluttajat, jotka tekevät

työtään pelkästään palkan vuoksi. Nämä kouluttajat tekevät työssään vain sen verran, että

se ylittää minimivaatimukset palkan saamiseksi. Tällaisten aikuiskouluttajien pedagoginen

ajattelu ei voi olla kovin pitkälle kehittynyttä ja usein tällaiset opettajat ovat eniten vastaan

opetuksen kehittämistä ja muutosta oppilaitoskulttuurissa.

Tellan (1997, 57) mukaan tieto- ja viestintätekniikan kehittyessä opettajan

työn suurin muutos tulee liittymään opettajien pedagogiseen ajatteluun ja asennoitumiseen

uusia oppimisympäristöjä kohtaan.

”Vaikka opettaja saattaakin suhtautua uuden tekniikan käyttöönottoon myö-

tämielisesti, hän ei kenties pysty tai halua uudistaa oppimiskäsitystään, jonka

muutosta uuden tieto- ja viestintätekniikan omaksuminen saattaisi edellyttää

(Tella 1997, 57).”

Tällä tavalla toimiva opettaja voi tyytyä käyttämään tietotekniikkaa opetuksessaan perin-

teisten behaviorististen oppimisparadigmojen mukaisesti. Uuden tekniikan hyödyntäminen

opetuksessa edellyttää kuitenkin luopumista perinteisestä ajattelusta opettajan auktoritee-

tista ja työnkuvasta suhteessa oppilaalle annettavaan valtaan ja vastuuseen. (Tella 1997,

57.)

Kouluttajan ja opettajan käytännön toimintaa ohjaa arvojen lisäksi teoreettiset

lähtökohdat. Kasvatuksen eri teoriasuuntausten tunteminen auttaa kouluttajaa hallitsemaan

ohjaustapahtumaa ja säätelemään omaa toimintaansa. ”Omakohtainen, sisäistetty ohjausfi-

losofia on työtään uudistavalle opettajalle välttämätöntä (Lehtinen & Jokinen 1999, 32).” 
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5.3 Tietotekniikan käyttötaidot ja pedagoginen hyödyntäminen

Opetusministeriö asetti joulukuussa 1998 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella eh-

dotus koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaksi vuosille 2000-2004. Tämä koulutuksen

ja tutkimuksen tietostrategia sisältää vision ja tarvittavat toimenpiteet tavoitteisiin pääsemi-

seksi. Tavoitteena on tehdä Suomesta vuoteen 2004 mennessä yksi maailman osaamis- ja

vuorovaikutusyhteiskunnista. Tämä menestys perustuu kansalaisten tasa-arvoiseen mah-

dollisuuteen opiskella ja kehittää omaa osaamistaan sekä käyttää laajasti tietovarantoja ja

koulutuspalveluja. Strategia jakaantuu kuuteen alateemaan, jotka ovat: Tietoyhteiskunta-

valmiudet kaikille, opetushenkilöstön tietoyhteiskuntaosaaminen, tieto- ja sisältöteollisuu-

den ammattilaisten osaaminen, verkko-opiskelun vakiinnuttaminen, tutkimustiedon ja op-

pimateriaalin elektroninen julkaiseminen, jäsentäminen ja jakelu sekä tietoyhteiskunnan

rakenteiden vahvistaminen.9 Tässä yhteydessä kiinnostuksen kohteena on opetushenkilös-

tön tietoyhteiskuntaosaaminen ja verkko-opetuksen vaikutukset opetushenkilöstön työhön.

Strategian tavoitteena on, että vuoteen 2004 mennessä on opetushenkilöstön

tieto- ja viestintätekniset taidot nostettu täydennyskoulutuksen avulla niin, että yli puolella

kaikista opetustoimen henkilöistä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa oppilai-

toksissa on hyvät valmiudet tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen hyödyntämiseen ja

lisäksi huomattavalla osalla opettajista on tähän vähintään perusvalmiudet.

Millaiset aikuiskouluttajien tieto- ja viestintätekniset taidot ovat? Vaikuttaako

taitojen taso aikuiskouluttajan toimintaan verkko-oppimisympäristössä? Koivisto ja Ilomäki

(2001, 215-245) ovat tutkineet helsinkiläisten toisen asteen ammatillisten opettajien, vuosi-

en 1997 ja 1999 välisenä aikana, tapahtunutta tieto- ja viestintätekniikan osaamisen ja käy-

tön kehittymistä. Samalla he pyrkivät arvioimaan, miten opettajien tieto- ja viestintätekni-

nen osaaminen riittää uusissa, verkostuneissa oppimisympäristöissä. Kyselytutkimukseen

vastasi vuonna 1997 120 toisen asteen ammatillista opettajaa ja vuonna 1999 177 opettajaa.

Tutkimuksessa löytyi opetusalakohtaisia eroja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä

opetuksessa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveys- ja palvelualojen opettajat käyttävät tieto- ja

                                                
9 Opetusministeriö. 1999. Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000-2004.
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viestintätekniikkaa hyväkseen opetuksen suunnittelussa, mutta vähän varsinaisessa opetuk-

sessa. Tärkeimpänä tietokoneiden opetuskäytön esteenä opettajat mainitsivat omat puut-

teelliset tietotekniset taidot ja epävarmuuden, miten tietotekniikkaa tulisi käyttää hyödyksi

opetuksessa. Varsin monella opettajalla näyttäisi tutkimuksen mukaan olevan riittävä tieto-

tekninen osaaminen, mutta epävarmuus tieto- ja viestintätekniikan mielekkäästä hyödyntä-

misestä opetuksessa estää heitä käyttämästä tätä. Opettajien kiinnostus tietotekniikkaa ja

tietokoneiden opetuskäyttöä kohtaan on suuri, joka on hyvä edellytys taitojen ja opetuksen

kehittämiselle.

Koiviston, Huovisen ja Vitelin (1999, 99) mukaan jokaisen vastavalmistuneen

opettajan tulisi osata opetettavan aineensa kannalta olennaiset tietotekniset työvälineet.

Opettajalla tulisi olla sellaiset valmiudet, että hän pystyy itse ylläpitämään osaamistaan.

Taulukossa 3 on esitetty Koiviston ym. (1999, 99) esittämät opettajilta vaadittavat tietotek-

niset taidot.

TAULUKKO 3: Opettajalta vaadittavat tietotekniset taidot (Koivisto ym. 1999, 99-100).

Opettajan perustaidot (jokaisen opettajan
hallittava)

Opettajan erityisosaaminen

Hyötyohjelman toimintaideologian ymmär-
täminen.

Sisältökohtaiset ja ammattialakohtaiset so-
vellukset; esimerkiksi kuvankäsittely, www-
sivujen tekeminen, etäopiskeluvälineiden
käyttö, ammattisimulaatiot ja vastaavat.

Tekstinkäsittelyn, sähköpostin, uutisryhmi-
en, postituslistojen, www-selaimen, ryhmä-
työohjelmien, video- ja audiovälineiden
käyttö.

Vahva pedagoginen käyttötaito, kyky opas-
taa muita kollegoja.

Oppiainekohtainen osaaminen: työvä-
lineohjelmat, opetussovellukset (oman si-
sältöalueen digitaalisen oppimateriaalin
tuntemus) ja niiden pedagogisen käytön
periaatteet.

Uuden tekniikan tuomien laitteiden ja so-
vellusten haltuunotto.

Kiinnostus ja taito seurata välineiden ja oh-
jelmistojen kehittymistä ja halu pitää omaa
osaamista ajan tasalla.

Tietotekniikan ammattilaisen vaatimat alu-
eet esimerkiksi ohjelmointi ym. vastaava.

Verkkojen käyttö oppimisympäristönä Digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen.
Oppilaitoksen tietohallintoon kuuluvat tie-
dot ja taidot.
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Opettajan perusosaamiseen kuuluu verkkojen käyttö oppimisympäristönä, joten jokaisen

opettajan tulisi pyrkiä hankkimaan kokemusta verkko-oppimisympäristössä toimimisesta.

Siitä alkaa varhaisen omaksujan tie innovaattoriksi. (Moore 1999.)

6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSON-

GELMAT

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla aikuiskouluttajien toimintaa verkko-

oppimisympäristössä. Millaisia rooleja aikuiskouluttajalla on verkko-opintojakson aikana?

Lisäksi tutkimuksen avulla pyritään kartoittamaan, mitkä tekijät vaikuttavat aikuiskoulut-

tajan toimintaan verkko-opintojaksolla? 

Miksi aikuiskouluttajien toimintaa verkko-oppimisympäristössä kannattaa

tutkia? Aikuiskouluttajat ovat tärkeässä asemassa kouluttaessaan aikuisia muuttuneille

työmarkkinoille. Aikuiskouluttajien työtä uusissa oppimisympäristöissä ja erityisesti verk-

ko-oppimisympäristöissä on tutkittu suhteellisen vähän. Tutkimalla aikuiskouluttajan toi-

mintaa verkossa halutaan saada tietoa siitä, millaisia rooleja ja tehtäviä aikuiskouluttajalla

on verkko-oppimisympäristössä. Tämän tiedon avulla aikuiskouluttajat pystyvät yhä pa-

remmin arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa verkko-oppimisympäristöissä. Li-

säksi on hyvin vähän tutkittu sitä, mitkä tekijät vaikuttavat aikuiskouluttajan toimintaan

verkko-oppimisympäristössä. Mitä toimintaan vaikuttavia tekijöitä voidaan löytää? Kar-

toittamalla näitä tekijöitä, voidaan vaikutuksia ehkä jatkossa ennakoida ja kontrolloida. 



                                                                                                                                   43

Esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiakauden 2000-2004

(1999) yhtenä tavoitteena on kaikkien opetustoimen henkilöstön osaamistason nostaminen

siten, että heillä on hyvät valmiudet tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen hyödyntämi-

seen. Tähän päästäksemme ja toimintaa edelleen kehittääksemme on meidän tutkittava

opetushenkilöstön toimintaa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävissä oppimisympäris-

töissä. Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen ei tapahdu hetkessä, jolloin

vain toimintaa tutkimalla voidaan päästä lähemmäksi tavoitetta.

Teoreettisen tarkastelun jälkeen tutkimusongelmiksi muodostuivat seuraavat pääongelmat

ja alaongelma:

1 Miten aikuiskouluttaja toimii verkko-oppimisympäristössä?

1.1 Mitä rooleja aikuiskouluttajalla on verkko-opintojakson aikana? (Collins

& Berge 1996; Kook 1997; Rowntree 1995; Wager & Aalto 2000. Katso

luku 4.)

2 Mitkä tekijät vaikuttavat aikuiskouluttajan toimintaan verkko-oppimisympäristössä?

(Tuomisto 1988; Tella 1997; Lehtinen & Jokinen 1999; Koivisto & Ilomäki 2001. Kat-

so luku 5.)
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7 ELITIN OPETTAJAT VERKOSSA

7.1 ELITNET-projektin esittely

ELITNET oli Espoon liiketalousinstituutin, ELITin, oppimisympäristön kehittämishanke.

Hanke oli yksi Espoon kaupungin tietoyhteiskuntastrategian toteuttamiseksi valitusta 12

kärkihankkeesta. ELITNET-projektissa luotiin verkkovälitteisen koulutuksen tuotantomalli

ja virtuaalinen oppimisympäristö Espoon liiketalousinstituutille. Projektilla tavoiteltiin py-

syvää muutosta oppilaitoksen käytäntöihin sekä opetus- ja oppimiskulttuuriin. Tavoitteena

oli tuottaa koko käyttäjäjoukkoa, opiskelijoita ja opettajia, palveleva yhteinen toimintamalli

oppimisympäristöjen kehittämiseksi.

ELITNET-projekti käynnistyi syksyllä 1999 ja päättyi vuoden 2001 lopussa

verkko-opintojaksojen pilotointiin. Projektin aikana Espoon liiketalousinstituutin opettajat

saivat peruskoulutusta verkko-oppimisympäristöön liittyvistä aihealueista. Projektin lop-

puun mennessä kaikki oppilaitoksen opettajat olivat saaneet 2 opintoviikon peruskoulutuk-

sen, joka sisälsi verkkopedagogiikkaa sekä oppimisympäristön käyttäjäkoulutusta. Koulu-

tuksen aikana opettajat tuottivat tiimeissä myös oman verkko-opintojaksonsa oppimateriaa-

lia. Syksyllä 2001 toteutettiin laaja pilotointi verkko-oppimisympäristössä, jossa olivat mu-

kana kaikki oppilaitoksen opettajat sekä satoja oppilaitoksen opiskelijoita. Pilotoinnin

kohteena olivat kaikki projektin aikana tuotetut verkko-opintojaksot. ELITNET-projekti
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päättyi 31.12.2001 ja siihen mennessä jokainen Espoon liiketalousinstituutin opettaja oli

osallistunut ELITNET-koulutukseen, tuottanut sen aikana verkko-oppimateriaalia sekä toi-

minut ohjaajana verkko-opintojaksolla. Projektin päätyttyä jokainen ohjaaja on siis käynyt

läpi koko verkkokoulutusprosessin aina suunnittelusta arviointiin saakka.

Verkko-opintojaksojen aikuisopiskelijat suorittivat Espoon liiketalousinsti-

tuutissa merkonomin tutkintoa. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, on laajuudeltaan

120 opintoviikkoa ja on perusteiltaan sama niin nuorille kuin aikuisopiskelijoillekin. Aikui-

set suorittavat tutkinnon näyttötutkintona (Competence based qualifications in business and

administration for adults), josta todistuksen antaa tutkintotoimikunta. Aikuisopiskelijoiden

opiskelu tapahtuu lähinnä iltaisin työpäivän jälkeen esimerkiksi lähiopetuksessa tai verkko-

opintojaksolla. (Nummelin 2001.)

ELITNET-projektin käytössä oli WebCT–oppimisympäristöohjelmisto.

WebCT oli opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä missä vain oli mahdollisuus päästä

tietoverkkoon. Oppimisympäristössä sijaitsivat verkko-opintojaksot, joihin kuuluivat muun

muassa oppimateriaali, tehtävät sekä opintojaksojen omat keskustelualueet. Lisäksi vuoro-

vaikutusvälineinä opintojaksoilla olivat käytettävissä kaikille yhteinen keskustelualue,

Chat, ohjelmiston oma sähköposti sekä muutamia oppimisympäristön piirtotyökaluja. Vuo-

rovaikutus opiskelijoiden ja opettajan välillä tapahtui pääasiassa keskustelualueiden, säh-

köpostin ja Chatin välityksellä.

7.2 Tutkimusotteen kuvaus

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tutkimuskohteena on tietty tapaus

(ELITNET-projektin verkkopilotit syksyllä 2001). Laadullinen tutkimusote sopii hyvin

tähän tutkimukseen, koska tutkimuksen tarkoituksena on kerätä aikuiskouluttajien koke-

mustietoa verkko-opintojaksoilla toimimisesta ja toimintaan vaikuttavista tekijöistä. 

Yksi laadullisen tutkimuksen lähtökohta on todellisen elämän kuvaaminen.

Laadullisessa tapaustutkimuksessa tiettyä tapausta, esimerkiksi yksilöä, ryhmää tai yhtei-

söä, pyritään tutkimaan sen todellisessa ympäristössä eli tässä tapauksessa verkko-

oppimisympäristössä. (Syrjälä & Numminen 1988, 5). Myös Yinin (1994, 13) mukaan ta
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paustutkimus keskittyy tiettyyn toimintaan tietyssä ympäristössä, jolloin ilmiötä ei ole tar-

koituksenmukaista irrottaa ympäristöstään. Tutkittavan tapauksen tulee tapahtua todellises-

sa tilanteessa, jota tutkija ei voi keinotekoisesti järjestää. (Syrjälä & Numminen 1988, 7-8.) 

Tapaustutkimuksissa käytetään usein hyväksi triangulaatiota, koska todelli-

sessa ympäristössä tapahtuvat ilmiöt ovat yleensä monitahoisia. Triangulaation avulla tut-

kija saa tapaukseen mukaan monia näkökulmia esimerkiksi eri tutkijoiden, eri menetelmien

tai aineistojen avulla. (Cohen & Manion 1994, 241.) Tapaustutkimuksessa käytettävät tut-

kimusmenetelmät ovat usein strukturoimattomia, koska tutkijaa kiinnostaa tutkittavien

omat käsitykset ja kokemukset tietyssä ympäristössä (Syrjälä & Numminen 1998, 9). 

Tapaustutkimuksen tavoitteena on tyypillisesti ilmiöiden kuvailu. (Hirsjärvi

ym. 1997, 130). Tämä tutkimus on kuvaileva tapaustutkimus, jolla pyritään syvällisesti

analysoimaan ja kuvailemaan aikuiskouluttajien toimintaa verkossa. Tapaustutkimuksen

heikkous on se, etteivät tulokset välttämättä ole yleistettävissä. Tapaustutkimuksen avulla

kuitenkin voidaan testata teorioita, kehittää teorioita sekä saada aikaan keskustelua tutkitta-

vasta ilmiöstä. (Yin 1994, 10.) Tutkijan tuottama raportti tapaustutkimuksessa on tutkijan

oma tulkinta tapauksesta. Tutkijan tulee kirjoittaa auki tutkimuksen eri vaiheet mahdolli-

simman seikkaperäisesti ja tarkasti, jotta raportista tulisi uskottava. Syrjälä ja Numminen

(1988, 2) toteavat, ettei laadullisessa tutkimuksessa uskottavuuden osoittaminen ole aino-

astaan tutkijan vaan myös lukijan ongelma. Myös lukijalla on vastuu sen arvioinnista, mi-

ten hyvin tutkimus vastaa kuvaamaansa todellisuutta. 

7.3 Kohdejoukon valinta ja tutkimuksen eteneminen

Tutkimuksen tekeminen aloitettiin syyskuussa 2001, jolloin valittiin tutkimuksen kohde-

joukko. Kohdejoukoksi valittiin Espoon liiketalousinstituutin kuuden (6) pilotoitavan verk-

ko-opintojakson aikuiskouluttajat (n=24). Kohdejoukoksi valittiin nimenomaan aikuiskou-

luttajia, koska tutkimuksen kohteena ovat aikuiskouluttajat ja heidän toimintansa verkko-

oppimisympäristössä. Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 59) mukaan pitäisi mieluummin puhua

harkinnanvaraisesta näytteestä kuin kohdejoukosta tai otoksesta, koska laadullisesti suun
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tautuneessa tutkimuksessa pyritään tapausta ymmärtämään syvällisemmin kuin pelkässä

tilastollisessa tutkimuksessa. 

Vuoden 2001 syys-, loka- ja marraskuussa havainnoitiin tutkimushenkilöiden

toimintaa näiden kuuden (6) verkko-opintojakson keskustelualueilla. Toiminnan tarkkailu

keskittyi nimenomaan keskustelualueen välityksellä tapahtuvaan ohjaukseen, koska sen

katsottiin kuvaavan parhaiten aikuiskouluttajan toimintaa verkko-opintojaksolla. Yhteensä

pilotoitavia opintojaksoja oli 14, joista seitsemän (7) oli suunnattu aikuisopiskelijoille. Yksi

opintojaksoista jätettiin havainnoinnin ulkopuolelle, koska opintojakson keskustelualueella

ei syntynyt keskustelua. Myöskään kaikki aikuiskouluttajat eivät kirjoittaneet viestejä

opintojaksojen keskustelualueille eli ainoastaan kolmetoista (13) kouluttajaa ohjasi oppi-

mista keskustelualueen kautta. Tutkimushenkilöiden keskusteluosiot verkko-

oppimisympäristön keskustelualueilta tulostettiin ja aineistoa analysoitiin sekä laadullisesti

että määrällisesti. Samaan aikaan suunniteltiin teemahaastattelurunkoa haastattelujen teke-

mistä varten. Haastattelut päätettiin toteuttaa mahdollisimman nopeasti verkko-

opintojaksojen päättymisen jälkeen, jotta verkko-opintojaksolla toimiminen olisi vielä hy-

vin tutkimushenkilöiden muistissa. Haastatteluihin valittiin sekä aktiivisesti verkko-

opintojaksojen keskustelualueilla ohjanneita aikuiskouluttajia, että niitä aikuiskouluttajia,

jotka olivat ohjanneet opiskelijoita melko vähän verkon välityksellä. Aktiivisuuden määrit-

tely perustui siis keskustelualueella annetun ohjauksen määrään. 

7.4 Aineistonkeruu

Tutkimusote ja -ongelmat määrittelivät sen, millaisia tutkimusmenetelmiä tässä tutkimuk-

sessa käytettiin. Laadullinen tutkimusote sopii juuri tällaisiin tutkimuksiin sekä tutkimus-

ongelmiin, joissa halutaan tuoda esille tutkittavien kokemuksia ja näkemyksiä (Hirsjärvi &

Hurme 2000, 27). 

Aineistonkeruussa käytettiin kahta menetelmää, havainnointia ja haastattelua.

Molemmilla menetelmillä pyrittiin saamaan tietoa aikuiskouluttajien rooleista ja tehtävistä

verkko-opintojaksojen aikana. Havainnoinnin avulla ei kuitenkaan tutkimuksen alussa us-

kottu saavan tarpeeksi objektiivista tietoa rooleista ja tehtävistä ja hyvin vähän tietoa toi
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mintaan vaikuttavista tekijöistä. Suunnitelmana oli toteuttaa havainnoinnin perusteella va-

litulle kohdejoukolle teemahaastattelu, jotta tutkimusongelmiin saataisiin objektiivisempaa

tietoa. Tutkimusmenetelmät kohdistuivat siten, että havainnoinnissa keskityttiin aikuis-

kouluttajien rooleihin ja tehtäviin. Haastattelulla syvennettiin tätä tietoa, mutta keskityttiin

pääasiassa saamaan tietoa toimintaan vaikuttavista tekijöistä (Kuvio 4).
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tapahtuu suurelta osin vuorovaikutuksessa yhteisellä keskustelualueella. Ohjausta tapahtui

myös sähköpostin ja puhelimen avulla, mutta näitä ei otettu tutkimukseen mukaan. Kes-

kustelualueen kautta tapahtuvan ohjaamisen katsottiin parhaiten kuvaavan aikuiskouluttajan

toimintaa verkko-opintojaksolla. Kaikkien tutkimuskohteena olleiden verkko-

opintojaksojen keskustelualueiden keskustelut myös tulostettiin kurssien päätyttyä.

Havainnoinnin avulla saavutetaan sellaista tietoa, mitä tutkittavat eivät halua

kertoa tai eivät muista itse. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, toimivatko tutkimushen-

kilöt niin kuin he itse väittävät toimivansa (Hirsjärvi, Hurme & Sajavaara 1997, 202, 209).

Näin havainnointi ja esimerkiksi haastattelu täydentävät hyvin toisiaan. Havainnoinnin

avulla pystytään tutkimaan nykyisyyttä, kun haastattelussa ollaan menneisyyden muistami-

sen varassa. 

Mann ja Stewart (2000, 4-8) muistuttavat, että kasvatustieteellisen laadullisen

tutkimuksen tekeminen tietoverkkoja hyödyntävissä ympäristöissä eroaa perinteisestä laa-

dullisesta tutkimuksesta. Esimerkiksi havainnoitaessa toimintaa verkko-

oppimisympäristössä, tulee ottaa huomioon ympäristön asettamat rajoitukset toiminnalle.

Oppimisympäristöohjelmistolla on yleensä valmis rakenne, jonka puitteissa käyttäjien tulee

toimia. Lisäksi kohderyhmä ei ole havainnoitavissa visuaalisesti eikä usein myöskään ää-

nellisesti. Nämä asettavat rajoitteita havainnoinnin monipuolisuudelle. (Mann & Stewart

2000, 192.) 

Havainnointia on kaksi päälajia: suoraa ja osallistuvaa havainnointia. Havain-

noinnin laji perustuu siihen, millainen asema havainnoijalla on tilanteessa. Havainnoija voi

olla havainnoitavan ryhmän jäsen tai täysin ulkopuolinen. Tässä tutkimuksessa havainnoija

oli täysin ulkopuolinen, koska kohderyhmän toimintaan ei ollut tarkoituksenmukaista osal-

listua. Tutkija havainnoi toimintaa verkko-opintojaksoilla siten, että kohderyhmä ei tiennyt

milloin tutkija oli paikalla havainnoimassa. Keskustelualueen keskustelut tallentuivat op-

pimisympäristöön, joten havainnointia saattoi tehdä milloin vain. Systemaattisen havain-

noinnin tärkein etu on havainnoijan aiheuttaman häiriön vähäisyys. Havainnoija ei tällöin

omalla käytöksellään, asenteillaan tai mielipiteillään vaikuta havainnoitavien käyttäytymi-

seen. (Borg & Gall 1989, 396.) 
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7.4.2 Teemahaastattelu

Havainnoinnin avulla ei voida luotettavasti selvittää tutkimushenkilöiden asenteita, oletta-

muksia, tunteita tai ajatuksia, joten aineistoa täydennettiin teemahaastattelujen avulla (Borg

& Gall 1989, 396). Teemahaastattelulla voidaan tutkia kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuk-

sia, uskomuksia ja tunteita. (Patton 1990, 278; Eskola & Suoranta 1998, 86). Haastattelun

avulla päästiin lähestymään verkko-opintojaksoilla toimimista ja toimintaan vaikuttavia

tekijöitä aikuiskouluttajien omasta näkökulmasta. Laadullisessa tutkimuksessa kohde ja

tutkija ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Näin siis myös haastattelu on haastattelijan ja

haastateltavan yhteistyön tulosta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 23.)

Haastateltavaksi valittiin yhdeksän (9) verkko-opintojaksojen aikuiskoulutta-

jaa. Suostumus haastatteluun pyydettiin henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä, jossa

kerrottiin tutkimuksen luonteesta ja haastattelujen luottamuksellisuudesta. Teemahaastat-

telut toteutettiin yksilöhaastatteluina lokakuussa 2001 (25.10., 26.10. ja 30.10.2001). En-

simmäisenä haastattelupäivänä (25.10.) oli vain yksi haastattelu, joka toimi esihaastattelu-

na. Haastattelu eteni kuitenkin hyvin ja teemojen avulla todettiin löydettävän vastauksia

tutkimusongelmiin. Teemahaastattelurunkoa ei siten ollut tarvetta muuttaa ennen seuraavia

haastatteluja. 

Haastattelun alussa haastateltavalta pyydettiin lupa haastattelun nauhoittami-

seen. Kukaan haastateltavista ei kieltäytynyt nauhoittamisesta. Haastattelujen kestot vaihte-

livat 20 minuutista 80 minuuttiin. Haastattelut pyrittiin tekemään mahdollisimman nopeasti

verkko-opintojaksojen päättymisen jälkeen, koska aikuiskouluttajille järjestettiin yhteinen

verkko-opintojaksojen arviointitilaisuus 30.10.2001. Arviointitilaisuuden arveltiin vaikut-

tavan tuloksiin muokkaamalla kouluttajien näkemyksiä omista verkko-opintojaksoistaan.

Tutkielman luotettavuutta pyrittiin lisäämään tekemällä haastattelut ennen tätä arviointiti-

laisuutta. 

Haastattelun lajiksi valittiin teemahaastattelu sen vuoksi, että kyettiin kohdis-

tamaan keskustelu tiettyihin teemoihin eli aikuiskouluttajien toimintaan verkko-

opintojaksoilla sekä toimintaan vaikuttaviin tekijöihin. Nämä teema-alueet edustavat teo-

reettisen tarkastelun pohjalta esiin nostettuja pääongelmia. Pääteemojen alla olleet kysy-

mykset esitettiin kaikille haastateltaville, vaikka haastattelutilanteessa kysymysten järjestys
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saattoi vaihdella (ks. LIITE 1). Teemahaastattelu etenee tiettyjen teemojen varassa, jotka

ovat samat kaikille haastateltaville. Teemat ovat ennalta suunniteltuja, joiden pohjalta

haastattelija esittää kysymyksiä. Esitettävien kysymysten järjestys on kuitenkin haastatteli-

jan valittavissa. Teemahaastattelu antaa haastateltavalle mahdollisuuden melko vapaasti

tuoda esille aiheeseen liittyviä asioita. Varsinkin vähän tutkitulla aihealueella on tärkeää,

että haastateltava voi vapaasti esittää tulkintojaan, mutta pysyy silti aiheessa. (Eskola &

Suoranta 1998, 86-99; Hirsjärvi ym. 1997, 201.)

7.5 Aineiston analysointi

Tutkimuksen aineistoa analysoitiin sekä laadullisesti että määrällisesti. Alasuutarin (1994,

23) mukaan laadullista ja määrällistä analyysia voidaankin pitää jatkumona, eikä vastakoh-

tina toisilleen kuten usein sosiaalitieteissä tehdään. Määrällisellä aineiston analysoinnilla,

eli kvantifioimisella, pyrittiin lähinnä tiivistämään havainnointiaineistoa ja tuomaan esille

määrällisiä suhteita. Kvantifioinnin avulla saatiin tuntuma aineistoon ja päästiin hyvin al-

kuun analysoinnissa (Eskola & Suoranta 1998, 166). Analyysit toimivat toistensa jatkumo-

na hyvin, koska määrällisen analysoinnin jälkeen laadullinen analyysi tuo aineistoon sy-

vyyttä. Laadulliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan analyysia tehtiin pitkin matkaa tut-

kimuksen edetessä. Sekä havainnointi- että haastatteluaineistoa analysoitiin samaan aikaan,

kun sitä kerättiin. (Hirsjärvi ym. 1997, 220.) 

Teemahaastatteluaineisto kirjoitettiin puhtaaksi tietokoneella eli litteroitiin

välittömästi haastattelujen jälkeen. Litterointi tehtiin sanatarkasti, mutta esimerkiksi äänen-

painoja ja taukoja ei merkitty, koska se ei ollut tutkimuksen luonteen kannalta olennaista.

Yhden, noin tunnin mittaisen, haastattelun puhtaaksi kirjoittamiseen kului aikaa noin kah-

deksan (8) tuntia. Litteroitua aineistoa syntyi yhteensä 72 sivua. Havainnointiaineisto oli

tulostettavissa opintojaksojen keskustelualueilta. Keskusteluosioita oli niin paljon (1551

kpl), että katsottiin tarpeelliseksi tiivistää tietoa kvantifioinnin avulla. Sekä havainnointi-

että haastatteluaineisto luettiin läpi useita kertoja, koska aineistosta pyrittiin saamaan ensin

kattava kokonaiskuva. Siitä kuinka hyvin tunnemme aineiston, riippuu myös se, kuinka

hyvin aineistoa voidaan analysoida (Hirsjärvi & Hurme 2001, 143). 
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Laadullinen aineiston analyysi eteni Alasuutarin (1994, 30-39) esittämän ta-

van mukaan kahdessa vaiheessa: havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen.

Aluksi aineistoa tarkastellaan ja kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, mikä on teoreetti-

sen viitekehyksen ja kulloisenkin kysymyksenasettelun kannalta olennaista. Tässä tutki-

muksessa aineistoa tarkasteltiin aikaisempien tutkimustulosten ja kirjallisuuden sekä niiden

pohjalta asetettujen tutkimusongelmien valossa. Aineiston pelkistämisen toisessa vaiheessa

havaintoja yhdistellään. Havainnoista etsitään yhteisiä piirteitä tai nimittäjiä, joiden perus-

teella havainnot pelkistetään yhdeksi havainnoksi tai harvemmaksi havaintojen joukoksi.

Tässä tutkimuksessa sekä havainnointi- että haastatteluaineistosta löydetyt raakahavainnot

pelkistettiin yhteisten piirteiden mukaan omiksi luokikseen tai tyypeikseen. Aineistosta

löytyneiden näytteiden avulla analyysista edettiin synteesiin, arvoituksen ratkaisemiseen,

jossa ilmiöitä tulkitaan ja ymmärretään syvällisemmin (Hirsjärvi & Hurme 2001, 144).

Laadullisessa tutkimuksessa arvoituksen ratkaiseminen merkitsee sitä, että pelkistettyjen

havaintojen sekä käytettävissä olevien vihjeiden (esimerkiksi aikaisemmat tutkimukset)

avulla tehdään merkitystulkintaa tutkittavasta ilmiöstä (Alasuutari 1994, 35).

Luokittelu on hyvin olennainen osa laadullisen aineiston analyysia. Sen varas-

sa aineistoa voidaan myöhemmin tulkita, yksinkertaistaa sekä tiivistää. Luokittelu on vält-

tämätöntä esimerkiksi ennen aineiston tyypittelyä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 147.) Hirsjär-

ven ja Hurmeen (2000, 147) mukaan luokittelussa syntyneet luokat pitää voida perustella

sekä käsitteellisesti että empiirisesti. Luokilla on siis oltava yhteys analyyttiseen kontekstiin

ja niille on löydyttävä empiirinen pohja. 

Tyypittely analyysimenetelmänä on lähtöisin Bo Enerothilta (1984)10, joka

tarkoittaa tyypeillä aineistoa kuvaavia ideaalityyppejä. Aineistosta voidaan erotella tyypilli-

siä piirteitä, jolloin kukin tapaus aineistossa voidaan sijoittaa johonkin tyyppiin. Tyyppejä

ei voida muodostaa kuitenkaan satunnaisesti, vaan niiden on täytettävä tietyt ehdot. Enerot-

hin (1984, 149-159) mukaan tyyppien tulee olla toisensa poissulkevia ja jokaisen tapauksen

aineistossa on sisällyttävä johonkin tyyppiin (eli tässä tutkimuksessa jokaisen tutkimushen-

kilön on kuuluttava johonkin tyyppiin).

                                                
10 Katso myös http://www.metodix.com/showres.dll/fi/metodit/methods/
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Aikuiskouluttajien verkko-opintojakson aikana toimintaan vaikuttavia teki-

jöitä ryhmiteltiin tyypeiksi. Eskolan ja Suorannan (1998, 182) mukaan tyyppejä voidaan

muodostaa kolmella eri tavalla. Tyyppi voi sisältää yhden vastauksen esimerkkinä laajem-

masta aineistosta. Toisaalta tyyppi voi olla mahdollisimman laaja, jolloin jotkut tyyppiin

mukaan otetut asiat ovat esiintyneet vain yhdessä vastauksessa. Tässä analyysissa on kyse

yhdistetystä, mahdollisimman yleisestä tyypistä, jossa on mukana vain asioita, jotka esiin-

tyivät suuressa osassa haastateltavien vastauksissa. (Eskola & Suoranta 1998, 183.) Myös

Eneroth (1984, 151) toteaa, ettei jokaisen aineiston tapauksen tarvitse välttämättä täyttää

kaikkia tyyppiin kuuluvia piirteitä. Tyypittely vaatii tutkijalta mielikuvitusta ja aihealueen

hyvää tuntemusta, jotta hän osaa ryhmittää tyypit siten, että ne kattavat koko ilmiön.

7.6 Tutkimusprosessin arviointi

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusprosessin arvioinnilla tarkoitetaan tutkimusprosessin

luotettavuuden arviointia. Laadullisessa tutkimuksessa itse tutkija on hyvin merkittävässä

asemassa ja tutkija onkin tutkimuksensa keskeisin tutkimusväline (Eskola & Suoranta

1999, 211). Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty lisäämään sillä, että tutkimuksen eri vai-

heet on kerrottu mahdollisimman tarkasti. Tutkimustulosten esittelyssä luotettavuutta on

lisätty käyttämällä paljon suoria lainauksia haastatteluista tai havainnointiaineistosta. Täl-

laisella avoimuudella tutkija voi tuoda esiin omaa vaikutustaan tutkimustuloksiin ja samalla

hän antaa myös lukijalle mahdollisuuden arvioida tutkimusprosessia.

Tutkimusprosessin luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiuden

kriteerien avulla. Kvalen (1996, 235-236) mukaan reliaabelin tutkimuksen tulokset ovat

johdonmukaisia ja yhtenäisiä. Reliabiliteetti tarkoittaa myös tutkimuksen toistettavuutta.

Tutkimuksen toistettavuus merkitsee Eskolan ja Suorannan (1999, 217) mukaan sitä, että

analyysissa käytetyt luokittelu- ja tulkintasäännöt on esitetty niin yksiselitteisesti kuin

mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että toinen tutkija voisi päätyä samoihin

tulkintoihin aineistosta. Tästä käytetään myös käsitettä ulkoinen reliabiliteetti (Syrjälä &

Numminen 1988, 140). Kvale (1996, 235-236) käsittelee myös haastattelijan reliabiliteettia.

Haastattelija voi huomaamattaan johdatella haastateltaviaan esimerkiksi erilaisilla sanava
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linnoillaan. Tässä tutkimuksessa on mahdollista, että tutkija on tahattomasti vaikuttanut

haastateltaviensa vastauksiin. Tämä johtuu ehkä siitä, että haastateltavat olivat hyvin erilai-

sia persoonia ja joitakin kysymyksiä täytyi usein tarkentaa lisäkysymyksillä. Sanavalinnat

näissä kysymyksissä eivät olleet etukäteen suunniteltuja ja siten on mahdollista, että eri

haastateltaville kysymys on esitetty eri painotuksin. Lisäksi luotettavuuden arvioinnissa on

otettava huomioon haastateltavien mahdolliset ”sosiaalisesti suotavat” vastaukset. Osa

kouluttajista saattoi kokea haastattelutilanteen vaikeana, koska kysymykset liittyivät heidän

omaan aktiivisuuteensa ELITNET-projektissa sekä oppilaitoksen toimintaan tässä projek-

tissa. Kouluttajat eivät mielellään halunneet tuoda esille projektin negatiivisia puolia, vaik-

ka haastattelut olivat luottamuksellisia.

Validiteetin käsite voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin (Eskola

& Suoranta 1999, 214). Sisäinen validiteetti eli pätevyys tarkoittaa tutkijan tekemien va-

lintojen loogisuutta. Tutkija tekee valintoja koko tutkimusprosessin ajan: hän valitsee teo-

reettiset lähtökohdat sekä tekee menetelmälliset ratkaisut. Grönforsin (1982, 174) mukaan

tutkimushavainto on ulkoisesti validi silloin, kun se kuvaa tutkimuskohteen täsmälleen sel-

laisena kuin se on. Laadullisessa tutkimuksessa tämä on vaikeaa, koska tutkijan rooli on

tulkitsijan ja havainnoitsijan rooli, jolloin tutkijan raportti tapauksesta on hänen oma tul-

kintansa siitä.

Tämän tutkimuksen vahvuutena nähdään se, että tutkimuksessa käytettiin

hyväksi triangulaatiota. Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden ja/tai

menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 1998, 69). Triangulaation

avulla pyritään tutkittavaa kohdetta selittämään syvällisemmin ja selvittämään käyttäytymi-

sen monimuotoisuutta. Tässä tutkielmassa käytettiin aineistotriangulaatiota, jossa yhdis-

tellään erilaisia aineistoja keskenään. Tutkielmassa yhdistellään sekä haastatteluaineistoa

että havainnointiaineistoa. Triangulaation avulla pyrittiin parantamaan tutkimuksen luotet-

tavuutta ja saamaan tietoa tutkittavasta kohteesta eri näkökulmista. Tutkimukset, joissa

käytetään vain yhtä aineistoa ovat herkkiä virheille, eivätkä ole yhtä luotettavia kuin useita

aineistoja käyttävät tutkimukset. (Eskola & Suoranta 1998, 69; Patton 1990, 187-188). Ai-

neistotriangulaation käyttäminen tässä tutkimuksessa on perusteltua, sillä esimerkiksi pelk-

kä haastatteluaineisto olisi tarjonnut liian subjektiivista tietoa ollakseen täysin luotettavaa.
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Havainnointiaineiston avulla pystytään tarkistamaan, toimivatko aikuiskouluttajat verkko-

opintojaksoilla niin kuin haastatteluissa väittävät toimivansa.

Triangulaation käyttäminen voidaan myös kyseenalaistaa. Erityisesti mene-

telmätriangulaation käyttäminen, jossa käytetään eri tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivinen ja

kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä perustuvat erilaiseen ihmiskäsitykseen ja tuottavat si-

ten erilaista tietoa tutkittavasta kohteesta. Tällöin menetelmien yhdistäminen saattaa aihe-

uttaa sekaannuksia ja ristiriitoja. Lisäksi triangulaatio on kallis ja aikaa vievä tutkimustapa.

Aineistotriangulaation vaarana on puolestaan aineiston paisuminen liian laajaksi, jolloin

analysointi hidastuu ja vaikeutuu. (Eskola & Suoranta 1998, 69-75)
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8 AIKUISKOULUTTAJAT VERKKOTOIMIJOINA

Millä tavalla aikuiskouluttaja toimii verkko-opintojaksolla? Millaisia rooleja aikuiskoulut-

tajalla on verkko-opintojakson aikana? Tutkimuksen tulosten esittelyssä edetään siten, että

ensimmäisessä kappaleessa kuvaillaan lyhyesti tutkimuksen kohdejoukkoa. Toisessa kap-

paleessa esitellään aikuiskouluttajien ohjausaktiivisuus verkko-opintojaksojen keskustelu-

alueilla. Muissa kappaleissa tutkimuksen tulosten esittelyssä edetään analyysissa syntynei-

den luokkien mukaan. Aluksi esitellään aikuiskouluttajan toimintaa verkko-

oppimisympäristössä erilaisten roolien ja niihin kuuluvien tehtävien avulla. Tämän jälkeen

esitellään verkko-opintojakson aikana aikuiskouluttajan toimintaan vaikuttaneita tekijöitä. 

8.1 Aikuiskouluttajien kuvaus

Kaikki kohdejoukon aikuiskouluttajat toimivat opettajina Espoon liiketalousinstituutissa.

Kaikki kouluttajat toimivat opettajina myös päiväopetuksessa, joten heidän työhönsä kuu-

luu normaalisti sekä päivä- että iltaopetusta. Kaikilla kouluttajilla on takanaan melko pitkä

kokemus opettajina, sillä he ovat toimineet opettajina noin 5 – 23 vuotta. Kouluttajien ikä

vaihtelee noin 30 ikävuodesta 55 ikävuoteen.

Espoon liiketalousinstituutilla oli tavoitteena, että kaikki opettajat kävisivät

läpi prosessin verkko-opintojakson suunnittelusta aina sen toteutukseen asti. Opettajia ei
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kuitenkaan pakotettu osallistumaan ELITNET-projektiin vaan osallistuminen oli vapaaeh-

toista. Kaikki aikuiskouluttajat osallistuivat projektiin uteliaisuudesta ja mielenkiinnosta

uutta oppimisympäristöä kohtaan. Yksi haastateltavista totesi kuitenkin ettei ole

”semmonen intomieli tähän, että tuota et mä nään siinä joitakin hyviä puolia ja sitten siinä

on omat hankaluutensa…[Ohjaaja 5]”. Tämä toteamus kuvaa sitä, ettei verkko-

oppimisympäristön käyttöönottamista millään tavalla ihannoitu ja pidetty helppona ratkai-

suna etäopetuksen järjestämiseen. Noin puolet (4) haastatelluista aikuiskouluttajista olivat

vielä verkko-opintojaksojen jälkeen epävarmoja siitä, haluaisivatko jatkossakin käyttää

verkko-oppimisympäristöä hyväkseen aikuiskoulutuksessa. Verkko-oppimisympäristön

pedagoginen hyödyntäminen vaatii aikaa sekä opettelua, joten on aivan realistista, etteivät

kouluttajat vielä sisäistäneet kaikkia verkon käyttömahdollisuuksia. Kuten yksi haastatel-

luista asian kiteyttikin: ”mulle ei oo oikein kirkastunut se, et verkko nimenomaan toisi sen

edun”. Toinen puoli (5) aikuiskouluttajista puolestaan oli hyvin innostuneita verkko-

oppimisympäristön käyttämisestä ja sen tuomista mahdollisuuksista opetukseen ja oppimi-

seen. 

8.2 Aikuiskouluttajien aktiivisuus verkko-opintojaksoilla

Tutkimuksen haastatteluihin valittiin yhteensä yhdeksän (9) ELITNET-projektin verkko-

opintojaksojen aikuiskouluttajaa. Taulukossa 4 on nähtävillä haastateltujen aikuiskoulutta-

jien aktiivisuus oman verkko-opintojakson keskustelualueella. Aikuiskouluttajien viestien

määrä opintojakson keskustelualueella suhteutettiin opintojakson viestien kokonaismää-

rään. Kolmella (3) aikuiskouluttajalla viestien määrä ylitti 20 % kaikista verkko-

opintojakson keskustelualueen viesteistä. Muilla kouluttajilla ohjausaktiivisuus jäi tässä

vertailussa 1,5 – 16 %:n välille.
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TAULUKKO 4. Haastateltavien ohjausaktiivisuus verkko-opintojakson keskustelualueella
suhteutettuna opintojakson viestien kokonaismäärään.

Haastateltava Opintojakso Viestejä opintojaksolla
yhteensä

Ohjaajan viestien
lukumäärä

f %
Ohjaaja 1 Yritys, yrittäjä ja

yhteiskunta
199 3 1,5

Ohjaaja 2 Verotus 91 3 3

Ohjaaja 3 Yritys, yrittäjä ja
yhteiskunta

199 10 1,2

Ohjaaja 4 Ohjelmoinnin pe-
rusteet

119 11 9

Ohjaaja 5 Matematiikka 80 13 16

Ohjaaja 6 Toimistopalvelut 843 20 2

Ohjaaja 7 Ohjelmoinnin pe-
rusteet

119 36 30

Ohjaaja 8 Verkko-opinto-
opas

219 47 21,5

Ohjaaja 9 Toimistopalvelut 843 183 22

Yhteensä 1551 326 21

Haastatteluihin valittujen kouluttajien verkko-opintojaksoja oli yhteensä kuusi (6), joissa

opiskeltavina aineina olivat matematiikka, verotus, ohjelmoinnin perusteet, toimistopalve-

lut, yritys, yrittäjä ja yhteiskunta-opintojakso sekä verkko-opinto-opas. Verkko-opinto-opas

sisälsi oppimateriaalia ja tehtäviä verkko-oppimisympäristöohjelmiston käyttämisestä.

Verkko-opintojaksojen opiskelijat olivat aikuisia, joilla on tavoitteena suorittaa merkono-

min tutkinto työn ohessa. Verkko-opintojaksojen oppiaineiden ja ohjausaktiivisuuden vä-

listä yhteyttä ei tutkittu tässä tutkimuksessa.

8.3 Roolit ja tehtävät

Tässä kappaleessa tarkastellaan tutkimuksessa esiin nousseita aikuiskouluttajan rooleja sekä

niihin liittyviä tehtäviä verkko-opintojakson aikana. Aikuiskouluttajan toiminta verkko-
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oppimisympäristössä jaettiin hyvin useaan rooliin, jotta toimintaan liittyvät tehtävät saatai-

siin mahdollisimman yksityiskohtaisesti esille. Osa rooleista on joidenkin tehtävien osalta

myös päällekkäisiä.

Oppimisprosessin tukeminen

Oppimisprosessin tukijan roolissa kouluttajat joko kannustivat opiskelijoiden oppimista

verkko-opintojakson aikana, tukivat tai motivoivat heidän oppimistaan ja opiskeluaan. Ai-

kuiskouluttajat tukivat opiskelijoiden oppimista vastaamalla opiskelijoiden kysymyksiin,

jotka liittyivät yleisesti opiskeluun tai oppisisältöihin. Yleisesti opiskeluun liittyviä kysy-

myksiä olivat yleisten toimintatapojen sekä opintojakson tavoitteiden selventämiseen liitty-

viä. Kouluttajat seurasivat myös, että opiskelijat pysyivät aikataulussa opintosuoritusten

suhteen. Tehtävien tekemisen ja suoritusten varmistamiseksi keskustelualueelle lähetettiin

viestejä, jotka muistuttivat aikatauluista ja kannustivat opiskelijoita: ”Muistattehan että

tehtävä palautetaan kalenterin mukaisesti. Terv [Ohjaaja 111]” Oppisisältöihin liittyvät

kysymykset koskivat tarkkoja aineistoon liittyviä asioita ja joihin vastaaminen edellytti

sisällön hyvää asiantuntemusta. Lisäksi kouluttajat vastailivat opetussuunnitelmaan liitty-

viin kysymyksiin kuten esimerkiksi, millainen materiaali kuuluu opintosuorituksen vaati-

muksiin.

Verkko-opintojaksolla opiskelijoilla on itsellään suuri vastuu oppimisestaan.

Jos opiskelija ei itse hae tukea esimerkiksi keskustelualueen kautta, voivat kouluttajat tukea

oppimisprosessin etenemistä vapaamuotoisilla viesteillä. Kouluttajat kannustivat opiskeli-

joita omatoimiseen oppimisen hallintaan esimerkiksi muistuttamalla harjoitustehtävistä,

jotka tukevat oppiaineen oppimista: ”No niin. Kohta on päättötentin aika. Muista kerrata

osaamisesi ainakin Korkotehtävät -harjoituksen avulla. Portfoliotakin on kertynyt jo ”vino

pino”. Terv [Ohjaaja 10]” Opiskelijoita ohjattiin huomaamaan, millaista materiaalia kan-

nattaa hyödyntää ja, että omatkin tuotokset toimivat oppimisen lähteinä.

Oppimisen arviointi ja palautteen antaminen ovat hyvin merkittävä osa oppi-

misprosessin tukemista. Keskustelualueen kautta annettiin opiskelijoille palautetta tehtävien

                                                
11 Aikuiskouluttajien henkilöllisyyttä ei paljasteta. Heistä käytetään jatkossakin nimityksiä

Ohjaaja 1 – Ohjaaja 13.
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onnistumisesta, neuvottiin tehtävien vaikeissa kohdissa ja kannustettiin opiskelijoita oppi-

maan lisää.

”Hei tarkista, oletko lähettänyt vastaukset arvosteltavaksi. Korkokannan tu-

loksesi ovat oikein. Korkoajan pituuden vastaukset ovat myös oikein. Tosin

tehtävän 3 vastauksesta puuttuu kk:n jälkeen piste (, jolloin ohjelma ilmoittaa

arvosanan 0 %). Näin tarkkaa tämä on. Jos haluat, niin avaan sinulle vasta-

usmahdollisuuden uudestaan, jolloin vanhat vastauksesi pyyhkiytyvät pois.

Terv [Ohjaaja 10]”

 Kuten edellisestä esimerkistä huomataan kouluttaja saattoi sisällyttää yhteen palautteeseen

sekä palautetta tehtävistä että oppimisympäristön käyttämisestä. Tekniikka ei välttämättä

aina ollut läpinäkyvää ja siihen liittyvää ohjausta kouluttaja joutui antamaan jokaisessa

roolissaan.

Aikuiskouluttajat pyrkivät luomaan keskustelualueen välityksellä hyvän op-

pimisilmapiirin ja rohkaisemaan opiskelijoita omaan, vastuulliseen oppimiseen. Keskuste-

lualueelle tuli useita kouluttajien kannustavia viestejä, joista tässä yksi esimerkki: ”…Tosi

hienoa! Taidat olla jo oppimistavoitteesi loppusuoralla. Hyvää jatkoa! Korkotehtävät-

kooste ei tuottane yllätyksiä. [Ohjaaja 5]”. Opiskelijoille haluttiin myös välittää tunne siitä,

että kouluttajat ovat läsnä ja he mielellään tukevat ja auttavat opiskelussa. Samalla kannus-

tettiin myös vuorovaikutukseen muiden opiskelijoiden kanssa eli käyttämään vertaisryhmää

opiskelun tukena: ”Hei kaikki! Toivottavasti opiskelunne on lähtenyt mukavasti käyntiin!!!

Kysykää minulta ja toisiltanne, mikäli teille joku asia on epäselvä. Pyrin säännöllisesti

katsomaan postia. Iloisin terveisin [Ohjaaja 6]”

Hyvin tärkeää verkko-opintojakson aikana on opiskelijan motivaation ylläpi-

täminen. Jos opiskelija ei saa kouluttajalta minkäänlaista palautetta tai kannustavaa viestiä,

opiskelija saattaa yksinäisyydessään turhautua ja lopettaa verkko-opintojakson kesken.

Kouluttajan tärkeä tehtävä oppimisprosessin ohjaajana on siis kannustaminen ja läsnäolos-

taan ilmoittaminen. Aikuiskouluttajat lähettivät viestejä, joiden tarkoituksena oli ainoastaan

kertoa opiskelijoille, että he ovat paikalla valmiina tukemaan heitä tarvittaessa. Tällainen

”läsnäoloilmoitus” saattoi olla lyhimmillään seuraavan viestiketjun kaltainen.
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”Moro” [opiskelija]

”Moro t: [Ohjaaja 9]”

Hyvällä verkko-opintojaksolla opiskelijalle ei tule tunnetta, että hänet on jätetty yksin op-

pimaan. Vaikka opiskelijoita ei keskustelualueella näkyisikään kovin usein, silti kouluttajat

laittoivat alueelle kannustavia ja oppimisvihjeitä antavia viestejä: ”Hei kaikki! Viime aikoi-

na on areenalla ollut kovin hiljaista. Oletteko kaikki valmistautumassa verotuksen kokee-

seen? Toisaalta virusvaroitukset saivat minutkin välttämään turhia seikkailuja netissä. …

[Ohjaaja 5].”

Sisällön asiantuntija

Sisällön asiantuntijan tehtävissä korostuu kaikkein eniten ”opettaminen”, sillä myös ver-

kossa aikuiskouluttajan on huolehdittava siitä, että opiskelijat ymmärtävät opittavat asiasi-

sällöt. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aikuiskouluttaja olisi luennoinut keskustelualu-

eella, vaan hän vastasi suoraan oppisisältöihin liittyviin kysymyksiin ja toimi alansa asian-

tuntijana auttaessaan opiskelijoita tehtävien tekemisessä. Kouluttajat esittivät suoria vasta-

uksia opiskelijoiden esittämiin oppisisältöjä koskeviin kysymyksiin, joissa vaadittiin alan

asiantuntemusta. Esimerkiksi verotuksen opintojaksolla kouluttajalta kysyttiin tarkkoja

tietoja tehtävien tekemiseen: ”[Opiskelija] kysyi tilikauden pituutta. Tilikauden maksimi-

pituus yritystoimintaa aloitettaessa on 18kk. Terveisin [Ohjaaja 3]” ”Hei! Korkokannan

vaihtuessa pääoma jatkaa kasvuaan. Se ei palaa uudestaan alkupääomaksi. Auttoiko tämä?

[Ohjaaja 5]”

Kouluttajat pyrkivät ohjaamaan sisällön asiantuntijoinakin opiskelijan oma-

toimista opiskelua ja oppimisprosessia. Tämä tapahtui johdattelemalla opittavassa asiassa

oikeaan suuntaan eli aina ei annettu suoria vastauksia asiasisältöihin liittyviin kysymyksiin.

Jotta kouluttaja osaa johdatella oikeaan suuntaan, täytyy hänellä olla myös sisällön asian-

tuntemusta. Tällaisissa tilanteissa yhdistyivät oppimisprosessin tukijan ja sisällön asiantun-

tijan roolit, kuten eräs haastateltavista toteaakin: 
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”…minusta se varsinainen ohjaaminen oli juuri sitä kun sieltä tuli sit kysy-

myksiä niin me yritettiin saada sitä ajatusta, että mistä tässä vois lähteä liik-

keelle, ja se mitä mä niinkun ihan lähiopetuksessakin painotan niin, että hyvät

kysymykset ovat tärkeitä…” [Ohjaaja 5] 

Tällä tavoin kouluttaja osallistui yhdessä opiskelijoiden kanssa oppisisältöjen käsittelyyn ja

pyrki lisäämään opiskelijoiden ymmärrystä opittavasta aiheesta (ks. Luku 4.2). 

Kouluttajat itse näkivät sisällön asiantuntijan roolin hyvin tärkeäksi verkko-

opintojaksolla. Kouluttaja on verkko-opintojaksollakin se ensisijainen asiantuntija, jolta

kysytään oppiaineeseen liittyviä asiakysymyksiä. Tietoverkkoja hyödyntäen opiskelijat

voivat myös itse etsiä tietoa, mutta silti kouluttajan asiantuntemukseen turvauduttiin hyvin

usein. Eräs kouluttajista toteaakin, että asiantuntijan roolia opiskelijat ehkä eniten näkevät-

kin verkko-opintojakson aikana: ”..asiantuntijan rooliahan oppilas näkee hyvin pitkälle,

sen että asiantuntijan, opettajan tietämyksen varassa ollaan…” [Ohjaaja 7]

Vuorovaikutuksen ohjaaja

ELITNETin verkko-opintojaksojen tarkoitus ei ollut olla itseopiskelukursseja, vaan opin-

tojaksoihin liittyi mahdollisuus toimia monensuuntaisessa vuorovaikutuksessa eri toimijoi-

den kanssa. Kouluttajan asema verkko-opintojakson aikana tapahtuvassa vuorovaikutukses-

sa on tärkeä, sillä hän opastaa ja kannustaa vuorovaikutukseen sekä kontrolloi vuorovaiku-

tuksen laatua ja määrää. Vuorovaikutuksen ohjaajan rooli on hyvin lähellä oppimisproses-

sin tukijan roolia, sillä vuorovaikutus on tärkeä osa oppimisprosessia. 

Kouluttaja voi verkko-opintojakson aikana kannustaa opiskelijoita vuorovai-

kutukseen erilaisilla kannustavilla viesteillä. Vuorovaikutuksen kannalta hyvin tärkeä vaihe

on verkko-opintojakson alku, jolloin kouluttajan olisi hyvä lähettää keskustelualueelle vuo-

rovaikutukseen kannustava viesti. Opintojakson alussa kouluttajan tervetulotoivotus opin-

tojaksolle oli tärkeä keskustelun syntymisen kannalta. Tukea kouluttajalta oli ilmeisesti

helpompi kysyä keskustelualueella, jossa kouluttaja oli avannut keskustelun. 

Keskustelun avaus oli useimmilla opintojaksoilla hyvin lämmin ja sillä pyrit-

tiin kannustamaan opiskelijoita verkko-oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Verkko-
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opintojaksoihin tutustuttiin lähipäivän aikana, jonka jälkeen kouluttaja avasi keskustelun

opintojakson keskustelualueella esimerkiksi seuraavaan tapaan: 

”Oli hauska nähdä, että niin monilukuisesti olitte tutustumassa uuteen oppi-

misympäristöön ja uuteen opintojaksoon. Ensi hämmennyksen jälkeen alkavat

ympäristö ja opintojakson sisältökin vähitellen selkiytyä. Ollaan edelleen ute-

liaita ja uskotaan, että ”Harjoitus tekee mestareita” sekä WebCT:n käytössä

että matematiikan osaajina. Terveisin [Ohjaaja 5]”

Koko verkko-opintojakson ajan vuorovaikutuksen ohjaajan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden

kannustaminen keskusteluun. Kannustaminen voi tapahtua suorilla, keskusteluun kehotta-

villa viesteillä kuten esimerkiksi näin: ”Kertokaa kokemuksianne. Onko toiminta kotiko-

neelta ollut moitteetonta? Miten kirjojen saanti? Keskustelualue on vapaa foorumi! terv.

[Ohjaaja 12]” 

Vuorovaikutuksen ohjaajana kouluttajan ei välttämättä aina tarvitse suoraan

kehottaa opiskelijoita keskustelemaan. Kouluttaja voi myös ”vihjailla” ja antaa opiskeli-

joille vinkkejä esimerkiksi siitä, missä vaiheessa opintojaksoa on sellaisia asioita, joista

kannattaa keskustella. Kouluttaja voi välillä myös ihmetellä keskustelualueella, missä opis-

kelijat ovat, jos keskustelua ei synny. Tällaista ”ihmettelyä” liittyi vuorovaikutuksen oh-

jaajan roolin hyvin paljon, esimerkiksi tällaisen viestin muodossa: ”Hiljaista on, hiljaista

on… [Ohjaaja 7]” Kouluttaja haluaa osoittaa tällä viestillä, että hän on valmiina vuorovai-

kutukseen, mutta ihmettelee, missä opiskelijat ovat.

Verkko-opintojakson aikana ei ole tarkoitus, että vuorovaikutus on vain kou-

luttajan ja opiskelijoiden välistä. Hyvin tärkeä osa vuorovaikutuksen ohjaajan tehtävistä on

kannustaa opiskelijoita vuorovaikutukseen keskenään. Kouluttajan tehtävänä on kannustaa

opiskelijoita toimimaan toisilleen vertaistuutoreina eli ohjaamaan ja tukemaan toistensa

oppimisprosessia. Tällaiseen vuorovaikutukseen verkko-opintojaksoilla ohjattiin muun mu-

assa silloin, kun opiskelijalla oli jokin ongelma, johon kouluttaja katsoi myös muiden opis-

kelijoiden osaavan vastata: ”Hei [Opiskelija] ja kumppanit, yrittäkää yhdessä ellei yksin

onnistu! [Ohjaaja 7]” Kouluttaja antoi vastauksen tai vihjeen vasta siinä vaiheessa, jos
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opiskelijoiden välisessä keskustelussa ei syntynyt ongelmaan ratkaisua: ”No hjelpatkaa

toiset eka! [Ohjaaja 7]”

Verkko-opintojakson suunnittelija ja rakentaja

Verkko-opintojakson suunnittelijan ja rakentajan rooli tuli hyvin voimakkaasti esille haas-

tatteluissa. Havainnointiaineistostahan tämä rooli ei voi näkyä, sillä suurin osa rooliin liit-

tyvistä tehtävistä on suoritettu ennen verkko-opintojakson alkamista. Tähän rooliin liittyvät

oppimateriaalin suunnitteleminen verkko-opintojaksolle sekä oppimateriaalin vieminen

verkko-oppimisympäristöön. Verkko-opintojakson suunnitteleminen koettiin helpommaksi

kuin itse materiaalin tuottaminen. Tämä johtui siitä, että kouluttajat tietävät, mitä opinto-

suunnitelman mukaan opintojaksolle tulee sisällyttää: ”…ei niinkään se materiaalin suun-

nittelu, koska siitä oli ihan selkeät mielikuvat, mutta se verkkoon työstäminen, se oli ihan

ehdottomasti hankalin.” 

Suunnittelussa tuli ottaa huomioon oppimateriaalin tuottaminen uuteen ympä-

ristöön, verkko-oppimisympäristöön, joka oli kouluttajille uusi toimintaympäristö. Monet

kouluttajista eivät olleet tuottaneet aikaisemmin materiaalia verkkoon, ja näin ollen monet

kouluttajista ensimmäistä kertaa myös opettelivat välineen käyttöä. Näin ollen verkko-

opintojakson suunnittelijan ja rakentajan tehtäviin kuului samalla koko ajan myös uuden

oppiminen. Oppimateriaalin viemisen jälkeen kouluttajat kävivät läpi oman materiaalinsa

eli tarkistivat, että kaikki toimii verkko-opintojaksolla siten kuin he olivat suunnitelleetkin:

”…sit vietiin ne sinne ja sit me ruvettiin siinä vaiheessa katsomaan sitten, että miltä se

näyttää siellä verkossa…” [Ohjaaja 3]

 Jos oppimateriaali oli suunniteltu etukäteen hyvin, ei oppimateriaalin viemi-

nen verkko-oppimisympäristöön vienyt paljon aikaa. Oppimateriaalin hahmottaminen

verkko-oppimisympäristössä tuntui olevan joillekin kouluttajille vaikeaa. Oppimateriaalin

kokonaisuuden hahmottaminen ja tehtävien liittäminen suunniteltuihin opintojakson vaihei-

siin tuotti joillekin ongelmia: ”…mitkä harjotukset sinne nyt laitetaan ja tuota niitä harjo-

tuksia etsitään ja laitetaan sinne ja aikataulutetaan…”[Ohjaaja 3]

Verkko-opintojakson rakentajan rooli jatkuu vielä opintojakson alkamisen

jälkeenkin. Kouluttaja suunnittelee opintojaksolle aikataulun ja tiedottaa siitä kurssin alussa
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opiskelijoille. Verkko-opintojakson aikana suunnitelma saattaa muuttua, kuten usein muil-

lakin opintojaksoilla. Tällöin kouluttaja ylläpitää aikataulua ja huolehtii siitä, että opiskeli-

jat ovat tietoisia kurssin aikatauluista liittyen esimerkiksi lähiopetusjaksoihin ja tehtävien

palauttamiseen. 

” Kalenterissa on molemmille ryhmille A ja B lähiopetusta. Klikkaa kalente-

rissa auki kyseinen päivä niin näet kaikki päivän tiedot. Ne ei välttämättä näy

kaikki pienessä ruudussa vaan vasta auki klikattuna.” [Ohjaaja 6]

Tekninen tuutori

Verkko-opintojaksolla pääasiallisena tarkoituksena on tietyn aihealueen oppiminen. Verk-

ko-oppimisympäristö ja tietotekniikka ovat kuitenkin monille opiskelijoille vielä uusia

opiskelun välineitä, jotka myös vaativat oppimista. Kouluttajan tulee toimia myös verkko-

oppimisympäristön ja tietokoneen käytön ohjaajana. Usein oppilaitoksilla on oma tekninen

tuki tällaisia ongelmia varten, mutta opiskelijat näyttävät havainnointiaineiston perusteella

mieluummin kysyvän tutulta opettajalta neuvoja tällaisiin teknisiin ongelmiin. Tällöin

kouluttaja toimii tavallaan ”teknisenä tuutorina”, joka ohjaa oppimisympäristön ja tekniikan

käyttämisessä.

Opiskelijoiden kysymykset saattoivat liittyä mihin tahansa koneen käyttöön

liittyvään asiaan tai verkko-oppimisympäristön käyttämiseen. Tässä viestissä vaikutetaan

molempien käyttämiseen, koska ilman koneen toimivuutta ei ole mahdollista käyttää verk-

ko-oppimisympäristöäkään: ”Huomenta! Klikkaa hiiren oikealla työpöydän tyhjällä alu-

eella, saat näytön asetukset. Sieltä selviää, toimiiko tietokone näytönohjaimen omilla aju-

reilla vai ns. oletusajureilla. Oletusajureilla ei saada yhtä hyvää kuvaa aikaiseksi. terv.”

[Ohjaaja 9].

Kouluttajan tehtävä oli ohjata opiskelijaa selviämään ongelmakohdastaan si-

ten, ettei ongelmasta synny oppimista estävä tekijä. Ohjauksen tulee tapahtua myös niin,

ettei opiskelijalle tule ”kammoa” tietokoneen käyttöä tai oppimisympäristöä kohtaan.

Kouluttajat siis myös kannustivat tekniikan käyttöön ja sen hallintaan.
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Vanhempana

Aikuisopiskelijoiden oletetaan olevan hyvin itseohjautuvia ja itsenäisiä aikuisia, jotka eivät

tarvitse opiskelun aikana kouluttajan tai opettajan huolenpitoa. Huolenpidolla tarkoitetaan

tässä yhteydessä kouluttajan osoittamaa mielenkiintoa ja huolehtimista opiskelijoidensa

yleisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Aikuiset kohtaavat elämän eri tilanteissa vaikeita

paikkoja, joissa he tarvitsevat tukea muilta ihmisiltä. Koska opiskelu on monella aikuisella

suuri osa elämää, vaikuttavat opiskeluun ja oppimiseen sekä jaksamiseen myös muiden

elämän osa-alueiden tapahtumat. Aikuiskouluttajaan tukeudutaan silloin tällöin

”olkapäänä”, jolta haetaan ymmärrystä ja huolenpitoa vaikeassa tilanteessa. Aikuiskoulut-

tajalle halutaan myös kertoa vaikeista tilanteista, jotta kouluttaja ymmärtäisi, miksi opiskelu

ja oppiminen saattavat olla joskus hankalaa. Aikuiskouluttajat huomasivat tämän roolin

myös verkko-opintojaksojen aikana keskustelualueen viestien kautta: ”…opiskelijaa niinku

tukeva ja ymmärtävä, sanotaanko vanhemman rooli, että kun joku kaipaa sellasta olka-

päätä, johon ikään kuin nojata…” [Ohjaaja 7]

Keskustelualueelle kirjoitettiin omista vaikeuksista ehtiä tehdä kaikkia opin-

tojaksolla vaadittavia tehtäviä ja selvitettiin myös tilanteen syitä. Kouluttajan tehtävä oli

tällaisessa tilanteessa rohkaista opiskelijaa jaksamaan opinnoissaan ja huolehtia, ettei opis-

kelijalle synny liiallista stressiä opintojakson takia: ”Älä nyt ihmeessä saa mahahaavaa

verotuksen takia! Toivoo [Ohjaaja 11]”

Tällainen kannustaminen liittyy myös oppimisprosessin ohjaajana toimimi-

seen, sillä ”vanhemman rooli” sisältää opiskelijan kannustamista ja motivoimista opinto-

jakson aikana. Vanhemman roolissa korostuu kouluttajan kyky empatiaan, mutta kuitenkin

vanhemmuuden kaltainen kyky asettaa opiskelijalle rajoja. Opiskelija ei saa vaikeuksistaan

huolimatta liian helposti lopettaa opintojaksoa kesken. Tällöin kouluttajalta vaadittiin ky-

kyä huomata, millainen tilanne opiskelijalla on opintojensa suhteen.

Roolien vaihto – aikuiskouluttaja oppijana

Aikuiskouluttajat eivät toimi verkko-opintojakson aikana ainoastaan oppijoiden ohjaajana,

vaan he myös itse oppivat koko ajan. Monelle aikuiskouluttajalle ELITNET-projektissa
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saadut kokemukset verkko-opintojaksolla toimimisesta olivat ainutlaatuinen mahdollisuus

oppia uusi työväline ja kehittyä kouluttajana. Kouluttajat oppivat käyttämään uutta välinettä

eli tässä tapauksessa WebCT –oppimisympäristöohjelmistoa, johon muuten eivät olleet

tutustuneet. Eräs haastateltavista totesikin olleensa myös itse innokas oppija: ”Ja itse niin-

kun olin ihan innokkaana oppijana tässä sillä tavalla mukana, en niinkään sen meidän

opetettavan aineen substanssin niinkään vaan nimenomaan verkkokurssin käytön…” [Oh-

jaaja 7] 

Kouluttajilla oli vahva halu kehittää itseään myös ammatillisesti. Verkko-

oppimisympäristön käyttötaito nähtiin positiivisena lisänä omaan ammattitaitoon: ”No sit-

ten on tullut tutuksi yksi oppimisympäristö, WebCT, josta en ollut edes kuullut tätä ennen

eli onhan se niinkun lisää pääomaa ja että on mahdollista opiskella ja oppia verkon väli-

tyksellä…”[Ohjaaja 5]

Ainoastaan yksi haastateltavista aikuiskouluttajista ei kokenut oppineensa

verkko-opintojakson aikana yhtään mitään. Hänen kohdallaan oli sattunut teknisiä ongel-

mia, jotka olivat estäneet hänen toimintansa verkko-oppimisympäristössä. 

8.4 Yhteenveto rooleista

Havainnointiaineiston perusteella aikuiskouluttajan toiminnasta verkko-opintojaksolla löy-

dettiin erilaisia rooleja, jotka luokiteltiin teoriataustasta nousseiden roolien avulla. Kuviosta

5 näkyy erilaisia rooleja edustavien ohjausviestien prosentuaaliset osuudet havainnointiai-

neistossa.
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Aikuiskouluttajan roolit verkko-opintojaksolla havainnointiaineiston 
perusteella

72 %

3 %
5 %

12 %

8 %
Oppimisprosessin tukija

Vuorovaikutuksen ohjaaja

Verkkokurssin suunnittelija ja 
rakentaja

Oppimisympäristön ja tietokoneen 
käytön ohjaaja

Muut

Yhteensä 394 viestiä / 13 kouluttajaa

KUVIO 5. Aikuiskouluttajan roolit verkko-opintojaksolla keskustelualueen ohjausviestien

perusteella.
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Oppimisprosessin tukemiseen liittyviä aikuiskouluttajien viestejä keskustelualueilla oli 284

kappaletta eli 72%:a kaikista kouluttajien viesteistä (huom. sisältää myös sisällän asiantun-

tijan roolin). Toiseksi eniten viestien avulla ohjattiin vuorovaikutusta verkko-

oppimisympäristössä. Vuorovaikutuksen ohjaamiseen liittyviä viestejä oli 47 kappaletta eli

12 %:a viesteistä. Verkko-opintojakson suunnitteluun ja kurssin rakentamiseen liittyviä

viestejä oli keskustelualueella 32 kappaletta eli 8%:a. Kouluttaja ohjasi opiskelijoita myös

oppimisympäristöohjelmiston ja tietokoneen käyttämisessä, johon liittyviä viestejä oli kes-

kustelualueilla 19 kappaletta (5%). Muut viestit sisälsivät yleistä keskustelua kuten esimer-

kiksi vanhemman roolissa toimimista, syntymäpäiväonnitteluja ynnä muuta sosiaalista toi-

mintaa. Tällaisia viestejä keskustelualueilla oli yhteensä 12 kappaletta (3%).

Seuraavaan taulukkoon (taulukko 5) on koottu tutkimuksessa löytyneet roolit

ja eritelty tarkemmin niihin liittyviä tehtäviä.

TAULUKKO 5: Aikuiskouluttajan roolit ja tehtävät verkko-oppimisympäristössä

Rooli Tehtävät

Oppimisprosessin tuki - motivointi
- toimintatavoista tiedottaminen
- itseohjautuvuuteen kannustaminen
- oppimisen edistymisen seuraaminen
- opetussuunnitelmaan liittyviin kysymyk-

siin vastaaminen
- kannustaminen tehtävien tekemiseen
- palautteen antaminen ja arviointi
- läsnäolo ja siitä kertominen
- vertaistuutorointiin kannustaminen

Sisällön asiantuntija - oppisisältöihin liittyviin kysymyksiin
vastaaminen

- oikean informaation äärelle johdattele-
minen

Vuorovaikutuksen ohjaaja - keskustelujen aloittaminen
- ilmapiirin luominen
- kannustaminen keskusteluun
- läsnäolo ja siitä kertominen
- vertaistuutorointiin kannustaminen

Verkko-opintojakson suunnittelija ja raken-
taja

- opintojakson kokonaisuuden suunnitte-
leminen

- materiaalin tuottaminen
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- materiaalin vieminen verkko-
oppimisympäristöön

- materiaalin toiminnan tarkastaminen
verkko-oppimisympäristössä

- opintojakson aikataulun suunnittelemi-
nen ja siitä tiedottaminen

Tekninen tuutori - auttaminen teknisissä ongelmissa
- auttaminen verkko-

oppimisympäristöohjelmiston käyttämi-
sessä

Vanhempi - empaattisena tukena toimiminen
- jaksamisen kannustaminen

Opiskelija - itsensä kehittäminen

8.5 Verkko-opintojaksolla aikuiskouluttajan toimintaan vaikuttavat teki-

jät

Haastatteluaineistosta nousi esille tekijöitä, joiden todettiin vaikuttavan aikuiskouluttajan

toimintaan verkko-opintojaksojen aikana. Tutkimushenkilöiden toimintaan verkko-

opintojaksojen aikana vaikuttivat eri tekijät, joiden avulla kouluttajien joukosta löytyi kol-

me ”kouluttajatyyppiä”. Näiden aikuiskouluttajien toimintaan verkko-opintojaksojen aikana

vaikuttivat hallitsevasti joko oppilaitoksen kouluttajille antama tuki ja resurssit, pedagogi-

sen ammattitaidon taso tai tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen taso. Muut vaikuttavat

tekijät olivat luokiteltavissa koskemaan kaikkia kohderyhmän aikuiskouluttajia verkossa.

Näitä tekijöitä olivat yhteistyö, vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa sekä oppimisympäris-

töohjelmisto. 

Oppilaitoksen tuki ja resurssit
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Neljän (4) haastatellun aikuiskouluttajan toimintaan oppilaitoskulttuuri vaikutti hyvin voi-

makkaasti. He kokivat oppilaitoksen toiminnan joko vaikeuttavan tai edistävän omaa toi-

mintaansa verkko-opintojaksoilla. Osa kouluttajista koki oppilaitoksen innostuneisuuden ja

kannustamisen olevan juuri se tekijä, joka auttoi jaksamaan ja sopeutumaan uuden oppi-

misympäristön tuomiin muutoksiin. Oppilaitoksen johdon antamalla tuella ja resursseilla on

suuri merkitys siihen, miten aikuiskouluttaja toimii verkko-oppimisympäristössä. Johdon

innostuneisuus tarttuu myös kouluttajiin: ”…olen itse innolla mukana ja koen, että meidän

oppilaitos, ihan johto tukee tässä ihan hyvin.” [Ohjaaja 7]

Oppilaitoksen tuella tarkoitettiin teknistä ja pedagogista tukea, jota koulutta-

jille tarjottiin verkko-opintojaksojen aikana. Kouluttajat olivat annettuun tukeen tyytyväi-

siä, mutta toisaalta ajalliset resurssit aiheuttivat tunteen, että annettu koulutus ja tuki olivat

liian pinnallista. ”…se, jota sanottiin koulutukseksi, niin tuota siihen ei meinannu oikeen

päästä sisälle.” [Ohjaaja 5]

Tuen antaminen keskittyi lähinnä tekniseen tukeen, koska kiireellisiksi koetut

ongelmat keskittyivät lähinnä teknisiin ongelmiin. Pedagoginen tuki jäi joidenkin koulutta-

jien mielestä liian vähälle huomiolle: ”…sitten, mitä ois kaivannu enemmän ois just ois ollu

pedagoginen tuki et sitä ei oo oikeestaan ollu.” [Ohjaaja 4].

Lisäksi tuella tarkoitettiin tässä yhteydessä oppilaitoksen johdon välittämää

asennoitumista muutosta kohtaan sekä kouluttajien kannustamista uudessa oppimisympä-

ristössä toimimiseen. Kuten eräs aikuiskouluttaja totesi, oppilaitoksen vahva usko ja posi-

tiivinen asenne uuden oppimisympäristön käyttöönottoa kohtaan loi uskoa myös koulutta-

jiin: ”…täällä talon, koulun sisällä sitten uskottiin sen verran, että se sitten päästiin alka-

maan se kurssi…”[Ohjaaja 5]

Oppilaitoksen antamat resurssit sisälsivät myös työajan muokkaamista vas-

taamaan ajallisia tarpeita, palkkaa sekä laite- ja ohjelmistoresursseja. Oppilaitos ei ollut

ottanut tarpeeksi huomioon uuden oppimisympäristöohjelmiston käytön oppimiseen mene-

vää aikaa. Opintojakson toteuttaminen verkko-oppimisympäristöön vei useilta opettajilta

huomattavan paljon aikaa. Kouluttajat kokivat työmäärän suhteettoman suureksi, koska

heidän työaikansa oli edelleen sama, vaikka työmäärä oli kasvanut: ”…meillähän ei niinku

ajallisesti sitä mitenkään otettu huomioon, et se [verkossa ohjaaminen] tehtiin oman työn

ohella illalla tai yöllä…” Oppilaitoksen toimintaan ei oltu tyytyväisiä, koska aikuiskoulut
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tajat turhautuivat työn paljouteen: ”…oli tavallaan luvattu, että meille varataan se aika et

sitä ei tehdä niinkun muitten töitten päälle. Mutta se tehtiin sitten päälle ja se oli kyllä

rankkaa.” [Ohjaaja 5]

Myös teknisen infrastruktuurin toimimattomuus aiheutti kouluttajissa turhau-

tumista, koska uuden oppimisympäristön opetteleminen koettiin muutenkin haastavaksi:

”…mikä vaikeuttanut toimintaa, ei juuri muuta kun nuo tekniset viat ja verkon kaatumi-

nen…” [Ohjaaja 6] Tekninen infrastruktuuri on osa oppilaitoksen resursseja, jonka tulee

olla kunnossa haluttaessa onnistuneesti ottaa käyttöön uusi, tieto- ja viestintätekniikkaa

hyödyntävä oppimisympäristö (ks. kappale 5.1.).

Aikuiskouluttajat verkkopedagogeina

Aikuiskouluttajat ovat oman oppiaineensa asiantuntijoita, mutta myös aikuisten opettami-

sen ja oppimisen ammattilaisia. Haastatelluista aikuiskouluttajista kolmen (3) toimintaan

verkko-opintojakson aikana vaikutti selkeästi se, millainen pedagoginen ajattelu heillä oli.

Aikuiskouluttajien pedagogista ajattelua pyrittiin haastatteluissa selvittämään

kysymällä kouluttajilta heidän käsityksiään siitä, kuinka opiskelija oppii verkko-

opintojaksolla. Lisäksi heiltä tiedusteltiin sitä, kuinka he itse ohjaavat opiskelijoita verkko-

opintojaksolla. Kaksi (2) aikuiskouluttajista käyttäisi samoja tapoja verkko-opintojaksoilla

kuin muissakin oppimisympäristöissä: 

” …ainiin, et miten oppijan saa oppimaan [verkossa]? Niin tuota, varmaan

ihan vanhoilla konsteilla…eli porkkanaa ja keppiä…”[Ohjaaja 3] 

”ei se poikkea millään tavalla siitä mitenkä muuten ohjaa, et siinä vaan kir-

jottaa ja muuten puhuu”[Ohjaaja 1]

Nämä kouluttajat toimivat verkko-opintojaksolla samalla tavoin kuin luokkahuoneessakin,

ohjausvälineen erilaisuudesta huolimatta. Tämä vaikutti toimintaan siten, että viestiminen

kirjoittamalla eli ohjaaminen keskustelualueen kautta oli näille kouluttajille vaikeaa ja se

olikin heillä melko vähäistä.
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Yksi (1) aikuiskouluttajista näki verkko-opintojakson itseopiskeluun tarkoi-

tettuna opintojaksona, jolloin hän ei nähnyt kouluttajalla olevan suurta merkitystä opiskeli-

jan oppimisen ohjaamisessa: ”…sehän on niinku se itseopiskelukurssi ja musta siihen ni-

menomaan pitää kiinnittää se huomio niin että sun ei tarvis hirveesti paikata sitä ymmär-

tämättömyyttä jollakin tekstillä12.” [Ohjaaja 3] 

Tämän näkemyksen mukaan oppimateriaalin tuli riittää opiskelijan opastami-

seen ja vuorovaikutus esimerkiksi keskustelualueiden välityksellä nähtiin tarpeettomaksi.

Itseopiskelu ei kuitenkaan ollut oppilaitoksen tavoite verkko-opintojaksojen toteutuksessa.

Aikuiskouluttajat kokivat uuden oppimisympäristön käyttöönoton ja siellä

toimimisen haasteena omalle ammattitaidolleen. Kaikki tämän kouluttajatyypin kouluttajat

totesivat lähteneensä mukaan aidosta kiinnostuksesta uutta oppimisympäristöä kohtaan ja

kokivat sen käytön oppimisen kehittävän heitä myös oman alansa ammattilaisina. Tämä

kannusti kouluttajia perehtymään oppimisympäristössä toimimiseen ja auttoi heitä jaksa-

maan eri rooleissa opintojakson aikana: ”…nään tämän itseni kehittämisenä ja tulevaisuu-

den oppimisympäristönä…[Ohjaaja 9]”

Aikuiskouluttajilla oli hyvä tietämys kohderyhmänsä eli aikuisten erityispiir-

teistä oppijoina. Kouluttajat pyrkivät ottamaan huomioon aikuisten kokemustaustan sekä

oppiaineessa että oppijoina. Verkko-oppimisympäristö oli uusi myös monille opiskelijoille,

jonka aikuiskouluttajat pyrkivät toiminnassaan ottamaan huomioon. Toisaalta kouluttajat

olettivat aikuisten odottavan heiltä sellaista ”opettajamaista” käyttäytymistä, johon aikuiset

ovat aikaisemmissa opinnoissaan ehkä tottuneet: ”…se, kun he ovat tämmöisiä aikuisopis-

kelijoita, joilla on oma kouluaika vielä hyvin mielessä, selkeästi arvostavat sellasta, että

opettaja opettaa…” [Ohjaaja 9] 

Verkko-oppimisympäristössä toimimiseen vaikutti myös se, millaisessa roo-

lissa aikuisopiskelijat olivat tottuneet näkemään kouluttajan. Kouluttajaa pidettiin yhä

opettajana, joka opettaa. Kouluttajat itse halusivat kuitenkin verkko-oppimisympäristössä

painottaa enemmän ohjaajana olemista kuin opettamista. 

                                                
12 Haastateltava tarkoitti asiayhteydessä ”tekstillä” ohjaajan lähettämiä viestejä keskustelualueelle.
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”Mä olin niinkun ohjaajana enemmän kun opettajana, sanotaanko että opet-

tajana ei ollut sillä tavalla vois aatellakaan olevansa...”[Ohjaaja 9]

Tästä voidaan päätellä, että näiden aikuiskouluttajien ohjausfilosofia on muuttumassa kou-

luttajan valta-aseman painottamisesta opetus- ja oppimistilanteessa. 

Tietotekniikan käyttötaidot ja pedagoginen hyödyntäminen

Kolmantena merkittävänä vaikuttavana tekijänä aikuiskouluttajien toimintaan todettiin

kouluttajien tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot. Tämä kouluttajatyyppi jakautui kah-

teen ryhmään; toiset olivat hyvin kokeneita tai innostuneita käyttäjiä ja toisilla puutteelliset

taidot vaikeuttivat merkittävästi verkko-opintojaksolla toimimista. Ensimmäiselle ryhmälle

verkko-oppimisympäristö toi mahdollisuuden kehittää omia tieto- ja viestintätekniikan tai-

tojaan yhä pidemmälle. Vaikka taidot eivät olisikaan olleet kovin korkeat, useilla innostu-

neisuus ja mahdollisuus uuden oppimiseen poistivat taitojen puutteellisuuden asettamat

esteet. Taitojen heikkouden ei annettu vaikuttaa verkko-opintojaksolla toimimiseen vaan se

nähtiin lähinnä haasteena ja mahdollisuutena päästä eroon esimerkiksi epävarmuudesta

tietokoneita kohtaan: ” Tietokoneen käytön tämmönen varmuus ja pelottomuus ja se on

vahvistunut kaiken kaikkiaan.” [Ohjaaja 8] 

Toisilla kouluttajilla tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen tuotti vaikeuksia

ja tätä kautta myös turhautumista koko verkko-opintojaksoa kohtaan. Taitojen puutteelli-

suus esti vuorovaikutuksen opiskelijoiden kanssa, sillä taidot eivät riittäneet esimerkiksi

käymään keskustelua oppimisympäristöohjelmiston keskustelualueiden välityksellä:

”…mun kohdalla se [vuorovaikutus] jäi aika vaatimattomaksi, no kun mä en osaa oikeen

tuota verkkoo käyttää.” [Ohjaaja 2] Epävarmuus tietokonetta kohtaan ja puutteelliset tie-

totekniset taidot aiheuttivat kouluttajilla turhautumista. Epäonnistumisista syytettiin usein

teknistä infrastruktuuria eikä niinkään omia taitoja, vaikka ne olisikin tunnustettu puutteel-

lisiksi.

Aika oli resursseista se, jota oli verkko-opintojakson jokaisessa vaiheessa lii-

an vähän. Aikaa kului sekä opintojakson suunnitteluun, rakentamiseen että oppimisen oh-

jaamiseen. Toimintaa verkko-oppimisympäristössä hidasti lisäksi kouluttajien puutteelliset
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tietotekniset taidot: ”…tietotekniset taidot liian huonot [onko vaikuttanut verkko-

opintojaksoon?]…varmaan se on hidastanut sitä.” [Ohjaaja 2] Sopeutuminen ja uuden

välineen oppiminen vie aikaa, jotka oppilaitoksen täytyy myös huomioida resursseja suun-

nitellessaan. 

Aikuiskouluttajien välinen yhteistyö

Useimmat aikuiskouluttajista olivat sitä mieltä, että yhteistyö muiden kouluttajien kanssa

(erityisesti oppimateriaalin tuottaminen tiimeissä) vaikutti hyvin voimakkaasti heidän toi-

mintaansa verkko-opintojaksoilla. Kouluttajat täydensivät toistensa toimintaa jakamalla

tehtäviä kunkin erityisosaamisalueen mukaan. 

”…miellyttävimpiä kokemuksia oli nää tiimityön…tällaset yhteiset työnilon

kokemukset, että siinä tiimissä meitä oli 4-5 opettajaa tekemässä tätä kurssia,

niin siinä kukin hakeutui automaattisesti sille omalle parhaimmalle osaamis-

alueelleen…” [Ohjaaja 7]

Aikuiskouluttajat jakoivat verkko-opintojaksoon kuuluvia rooleja ja tehtäviä keskenään ja

hoitivat joitakin tehtäviä myös yhdessä. Osa kouluttajista koki vuorovaikutuksen keskuste-

lualueiden kautta vaikeaksi ja keskittyivät omalta osaltaan esimerkiksi oppimateriaalin

tuottamiseen sekä tehtävien ja kokeiden tarkastamiseen. Verkko-opintojakson läpivieminen

mahdollistui siten kouluttajien yhteistyön avulla. 

Kouluttajat pystyivät vaikeissa tilanteissa turvautumaan toistensa ammattitai-

toon. Kouluttajien väliset vuorovaikutustaidot myös kehittyivät, koska aikaisemmin vuoro-

vaikutus kouluttajien välillä oli ollut melko vähäistä.

”…on kerrottu ja täydennetty sitä mitä toinen on unohtanut niin toinen on

yrittänyt muistaa ja yhdessä me ollaan sitten myöskin siellä verkossa vastattu

ja tuota suunniteltu tentit ja sitten tarkastettu vähän silleen ristiin niitä.”

[Ohjaaja 5]
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Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa

Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa vaikutti kouluttajien toimintaan verkko-

opintojaksojen aikana. Osalle kouluttajista vuorovaikutus kirjoittamalla, keskustelualueiden

kautta oli hyvin vaikeaa ja toiset toisaalta kokivat sen hyvin vaivattomaksi. Keskustelualu-

een kautta ei koettu saavan kontaktia opiskelijoihin, jolloin aktiivisuus vuorovaikutukseen

oli vähäistä myös kouluttajien osalta. Opiskelijaryhmän yhtenäisyys vaikutti myös vuoro-

vaikutuksen aktiivisuuteen verkko-opintojakson aikana. Jos keskustelualueella opiskelijat

eivät onnistuneet tutustumaan toisiinsa, oltiin myös vuorovaikutuksessa melko varovaisia.

Vuorovaikutus oli "pelottomampaa" , jos opiskelijat olivat aikaisemmin kasvokkain tutus-

tuneet toisiinsa sekä opintojakson kouluttajaan. 

Kouluttajat, joille vuorovaikutus kirjoittamalla oli vaivatonta, kokivat vuoro-

vaikutuksen opiskelijoiden kanssa hyvin rikkaaksi ja antoisaksi. Keskustelualueiden kes-

kusteluja seurattiin ja niihin osallistuttiin suurella innolla ja uteliaisuudella: "…aktiivista

ryhmää on kiva seurata, et mä oon sillain utelias, et mä meen kattomaan, et hei, onkos

täällä yhtään mitään…[Ohjaaja 5]"

Ohjelmiston rajoitukset

Aikuiskouluttajien toimintaan verkko-opintojaksojen aikana vaikutti käyttöön valittu verk-

ko-oppimisympäristöohjelmisto. Ohjelmistossa valmiina olleet työkalut koettiin joiltain

osin jäykiksi ja toimintaa vaikeuttaviksi. Joillakin kouluttajilla olisi ollut taitoa ja ideoita

tarjota opiskelijoille monipuolisia oppimismahdollisuuksia verkko-opintojakson aikana,

mutta ohjelmiston työvälineiden puitteissa se ei ollut mahdollista. Kuten eräs haastatelta-

vista katsoi, että hänen toimintaansa vaikutti ainoastaan verkko-

oppimisympäristöohjelmiston rajoitukset: ”…tän työkalun, alustan rajotuksia, niin se on

ollu niin nähdäkseni ainut rajoitus… kyllä me ollaan toteutettu se sillä tavalla tän sovellu-

kehittimen rajoitusten puitteissa.” [Ohjaaja 3]
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9 OPPIMISYMPÄRISTÖT MUUTTUVAT – MUUTTU-

VATKO AIKUISKOULUTTAJAT?

Edellisessä luvussa tutkimuksen havaintoja yhdisteltiin ja ne esitettiin tiivistettyinä luokki-

na tai tyyppeinä. Tässä luvussa aineiston analyysissa edetään synteesiin, jossa aineistoa

pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään syvemmin (Hirsjärvi & Hurme 2001, 144).

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla aikuiskouluttajan toimintaa verkko-

oppimisympäristössä roolien avulla. Lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa aikuiskouluttajan

toimintaan vaikuttavia tekijöitä verkko-oppimisympäristössä. Tutkimuksessa nousi esille

seitsemän (7) erilaista aikuiskouluttajan roolia, jotka ovat: oppimisprosessin tuki, sisällön

asiantuntija, vuorovaikutuksen ohjaaja, verkko-opintojakson suunnittelija ja rakentaja, tek-

ninen tuutori, vanhempi sekä oppija. Jo roolien suuresta määrästä voidaan päätellä, että

aikuiskouluttaja toimii verkko-oppimisympäristössä hyvin monipuolisesti ja häneltä vaadi-

taan paljon erilaista osaamista. Teoreettisessa tarkastelussa käytetty tiivistetty esitystapa,

jossa aikuiskouluttajan roolit esitettiin kolmen roolin avulla (ks. luku 4), huomattiin tutki-

muksen aikana riittämättömäksi. Aikuiskouluttajan työ on niin moninaista verkko-

opintojaksojen aikana, ettei sitä voida pelkistää vain kolmeen rooliin. Toimintaa tulee tar-

kastella monipuolisemmin ja sen vuoksi rooleihin kuuluvia työtehtäviä eriteltiin ja pohdi-

taan melko tarkasti. Tuloksista on nähtävissä, että aikuiskouluttajan roolit verkko-

oppimisympäristössä ovat kouluttajille hyvin tuttuja myös perinteisissä oppimisympäris-

töissä. Kouluttaja on verkko-oppimisympäristössä edelleen esimerkiksi oppimisprosessin
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tuki, sisällön asiantuntija ja keskustelujen ohjaaja. Uusia sisältöjä kaikkiin tutkimuksessa

esiin tulleisiin rooleihin tuo kuitenkin tietoverkko, joka muuttaa rooleihin liittyviä tehtäviä.

Oppimisprosessin tukeminen tapahtuu uusilla välineillä, vuorovaikutus ei enää ole kasvok-

kaista ja oppimateriaali on uudessa muodossa. Verkko-oppimisympäristössä toimiminen ei

siis niinkään muuta rooleja, mutta muuttaa niihin liittyviä tehtäviä. Nämä uudet tehtävät

puolestaan edellyttävät kouluttajilta uusien taitojen hallintaa. Tällaisia taitoja ovat muun

muassa tietotekniikan käyttötaidot, tietotekniikan pedagogisen hyödyntämisen taidot ja

uuden tyyppiset vuorovaikutustaidot. Godinetin (2001) mukaanhan voidaan puhua e-

opettajista, jotka omaavat kolmenlaista osaamista: teknistä ja pedagogista osaamista sekä

vuorovaikutustaitoja.

Aikuiskouluttajan toimintaan vaikuttavia tekijöitä verkko-

oppimisympäristössä löytyi myös useita. Vaikuttavien tekijöiden avulla löydettiin kolme

aikuiskouluttajatyyppiä verkossa. Näiden kolmen tyypin toimintaan vaikuttivat pääasiassa

oppilaitoksen tuki ja resurssit, pedagoginen ajattelu tai tietotekniikan käyttötaidot ja peda-

goginen hyödyntäminen. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat kouluttajien välinen yhteistyö,

vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa sekä ohjelmiston rajoitukset. Toimintaan vaikuttavat

tekijät eivät ole millään tapaa yksiselitteisiä ja sen vuoksi niiden kartoittaminen ja aineis-

tosta löytäminen oli vaikeaa. Tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, että verkko-

oppimisympäristössä rooleihin liittyvät tehtävät ja toimintaan vaikuttavat tekijät ovat kiin-

teästi yhteydessä toisiinsa. Aikuiskouluttajalta vaaditaan verkko-oppimisympäristössä sel-

laisia taitoja, joiden hallinta vaikuttaa suoraan aikuiskouluttajan toimintaan verkko-

oppimisympäristössä. Tuloksista on myös nähtävissä, että useiden erilaisten roolien hallinta

oli vaikeaa, eikä niistä suoriutumiseen saatu aina riittävästi tukea. Oppilaitoksen tuesta ja

resursseista muodostui aikuiskouluttajan toiminnalle hyvin tärkeä elementti. Tästä syntyi-

kin yksi tutkimuksessa tunnistetuista aikuiskouluttajatyypeistä.

Tämän luvun otsikon kysymykseen - muuttuvatko aikuiskouluttajat - voidaan

vastata tämän tutkimuksen perusteella siten, että aikuiskouluttajalla ei ole muita vaihtoeh-

toja kuin kehittyä. Aikuiskouluttajan toiminta verkko-oppimisympäristössä sisältää sellaisia

rooleja ja työtehtäviä, jotka vaativat aikuiskouluttajaa kehittymään. Aikuiskouluttajan on

jälleen kerran vastattava yhteiskunnan kehityksen vaatimiin muutoksiin.
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9.1 Verkko-oppimisympäristö aikuiskouluttajan toimintaympäristönä

”Teaching online is genuinely enjoyable intellectual experience.”

Harasim

Harasim (1997, 173) pystyy hyvin kiteyttämään edellä olevalla lauseellaan tämän tutki-

muksen yleisen luonteen. Toimiminen verkko-oppimisympäristössä on mielenkiintoista ja

haastavaa.

Teoreettisessa tarkastelussa esitetyissä tutkimuksissa (ks. luku 4) on tullut

esille samankaltaisia rooleja kuin tässä tutkimuksessa. Erona tässä tutkimuksessa on se, että

tässä rooleja löytyi useampia ja niihin liittyviä tehtäviä on eritelty tarkemmin. Seuraavassa

luvussa tarkastellaan tämän tutkimuksen jokaista seitsemää (7) roolia aikaisemman tutki-

mustiedon valossa.

Oppimisprosessin tukeminen

Aikuiskouluttajalla on verkko-oppimisympäristössä oppimisprosessin tukena toimiessaan

myös yhtä monta nimeä kuin perinteisessäkin oppimisympäristössä (vrt. kappale 4.1).

Kouluttaja toimii myös verkko-oppimisympäristössä ohjaajana, tuutorina, fasilitaattorina ja

mentorina. Kookia (1997, 58) mukaillen oppimisprosessin tukeminen tapahtuu muun muas-

sa fasilitaattorin roolissa. Fasilitaattorina toimiessaan kouluttaja tukee opiskelijoiden oppi-

mista ja kannustaa opiskelijoita itseohjautuvuuteen. Tuutorina toimiessaan aikuiskouluttaja

tukee oppimisprosessia kannustamalla, innostamalla ja motivoimalla opiskelijoita oppimi-

seen. Tuutorin tehtävänä myös verkko-oppimisympäristössä on palautteen antaminen. (Ha-

kanen & Puro, 1995.) Lisäksi aikuiskouluttaja tiedottaa opiskelijoille, että hän on valmiina

tukemaan heitä. Verkko-oppimisympäristössä tämä tapahtuu keskustelualueen kautta, jossa

kouluttaja tiedottaa läsnäolostaan erilaisten viestin avulla. Mentorin tehtäviä aikuiskoulut-

taja hoitaa olemalla ”vanhempi ammattilainen”, jolla on alan tuntemusta ja joka rohkaisee

oppimiseen.
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Moni aikuiskouluttaja ilmoitti olevansa verkko-oppimisympäristössä enem-

män ohjaaja kuin opettaja. Ohjaaminen verkko-oppimisympäristössä on lähinnä oppimis-

prosessin tukena olemista, joka sisältää kannustamista, rohkaisemista, ilmapiirin luomista

ja oppijoiden kanssa vuorovaikutuksessa olemista. Hyvin tärkeänä tehtävänä tähän rooliin

liittyy itseohjautuvuuden kannustaminen ja tukeminen.

Sisällön asiantuntija

Aikaisemmissa tutkimuksissa tämä rooli on usein sisällytetty oppimisprosessin tukemiseen

(esim. Collins & Berge). Tässä tutkimuksessa tämä rooli erotettiin muusta oppimisen tuke-

misesta, koska tällä roolilla on suuri painoarvo kouluttajan toiminnassa verkko-

oppimisympäristössä. Sisällön asiantuntijana toimiminen on kouluttajan kaikkein näkyvin

rooli verkko-opintojakson aikana. Opiskelijat tukeutuvat kouluttajaansa verkko-

oppimisympäristössä samalla tavoin kuin luokkahuoneessa opettajaansa, vain väline ja vuo-

rovaikutuksen tapa ovat erilaiset. Verkko-oppimisympäristössäkin kouluttaja on edelleen

”opettaja”, jolla on opetettavan aiheen asiasisällön tuntemus. Tietoverkosta löytyy paljon

informaatiota, mutta se ei aina välttämättä ole luotettavaa tietoa. Muun muassa tämän vuok-

si opiskelijat turvautuvat hyvin usein kouluttajaan sisällön asiantuntijana.

Sisällön asiantuntijana kouluttaja johdatteli opiskelijoita oikeanlaisen infor-

maation äärelle. Kouluttaja ei halunnut antaa kaikkiin kysymyksiin suoria vastauksia, sillä

johdattelevilla vastauksilla hän onnistui saamaan opiskelijat tutkimaan ja prosessoimaan

asiaa itse tai ryhmässä. Sisällön asiantuntijana kouluttaja myös seuraa opiskelijoiden oppi-

materiaalin käsittelyä sekä osallistuu itse sisällön käsittelyyn vastaamalla kysymyksiin.

(Mäkinen 2001.)

Vuorovaikutuksen ohjaaja

Kouluttajan tärkein tehtävä vuorovaikutuksen ohjaajana on oppimisprosessia tukevan vuo-

rovaikutuksen aikaansaaminen ja sen ylläpitäminen koko verkko-opintojakson ajan (Mäki-

nen 2001). Vuorovaikutuksen ohjaajana kouluttaja sai tällaisen vuorovaikutuksen aikaan
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luomalla keskustelua kannustavan ilmapiirin, olemalla läsnä ja seuraamalla ja osallistu-

malla keskusteluihin. 

Kouluttajan tehtäviin vuorovaikutuksen ohjaajana kuului monensuuntaiseen

vuorovaikutukseen kannustaminen. Vuorovaikutusta tapahtui sekä kouluttajan ja opiskeli-

jan välillä että opiskelijoiden kesken. Kouluttaja kannusti kyselemään ja pohtimaan asioita

muiden opiskelijoiden kanssa. 

Verkko-opintojakson suunnittelija ja rakentaja

Vahtivuoren, Wagerin ja Passin (1999, 274) tavoin voidaan todeta, että kouluttajan toimin-

taan liittyy nykyään myös verkko-oppimateriaalin ja verkkosivujen tuottaminen. Tässä tut-

kimuksessa tämä rooli tuli hyvin voimakkaasti esille, sillä se koettiin kaikkein vaikeim-

maksi. Myös Rowntree (1995, 209) totesi, että tämä rooli voi olla koko verkko-

opintojakson toteutuksen vaativin. Verkko-opintojakson tuottaminen on kouluttajille uutta,

eivätkä siihen liittyvät taidot ole vielä kehittyneet kovin korkealle tasolle. Verkko-

opintojakson suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida monia asioita yhtä aikaa

(Manninen & Pesonen 2000, 76). Tällöin kouluttajalle tulee suurimmat paineet hallita uusia

taitoja. Usein käykin niin, että teknisten taitojen opettelu vie kaiken huomion ja kouluttajan

kaikkein omin osaaminen, pedagogiikka, jää vähemmälle huomiolle. Näin kävi myös tämän

tutkimuksen aikana, koska kouluttajat huomasivat vasta toteutuksen jälkeen, etteivät olleet

ajatelleet pedagogisia näkökulmia lainkaan. Kuten eräs haastatelluista totesi:

”Pedagogiseen puoleen niin ei oltu ehditty puuttua mitenkään [Ohjaaja 1]”

Tekninen tuutori

Teknisen tuutorin roolia ei aikaisemmissa tutkimuksissa ole eritelty omaksi roolikseen,

vaan siihen liittyvät tehtävät on sisällytetty usein oppimisprosessin ohjaajan rooliin. Tekni-

sen tuutorin roolissa painottuu teknisiin kysymyksiin vastaaminen ja tietotekniikan sekä

oppimisympäristöohjelmiston käyttämiseen kannustaminen. Tuutori käsitteessä painottuu

opiskelijan kannustaminen ja motivointi (Hakanen & Puro, 1995). Kouluttaja usein kan-

nusti ja pyrki motivoimaan opiskelijoita toimimaan verkko-oppimisympäristössä teknisistä
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ongelmista huolimatta. Hänen tehtävänsä oli myös huolehtia siitä, ettei opiskelijoille synty-

nyt teknisten ongelmien takia pelkoa verkko-oppimisympäristössä toimimista kohtaan.

Vanhempana

Vanhemman rooli ei suoraan tullut esille teoreettisessa tarkastelussa, mutta se on olennai-

nen osa aikuiskouluttajan toimintaa verkko-oppimisympäristössä. Toiminta, joka tässä tut-

kimuksessa tulkittiin ”vanhemman toiminnaksi”, on hyvin lähellä muita oppimisprosessin

ja oppijan tukimuotoja (esim. oppimisprosessin tukijan rooli). Roolin esiin nostamisella

halutaan korostaa sitä, ettei kouluttaja voi eikä saa kadottaa rooliaan oppijan henkisenä tu-

kena, vaikka vuorovaikutus tapahtuukin pääasiassa kirjoittamalla. Kouluttajan tulee olla

kykenevä osoittamaan empatiakykyä ohjausvälineestä huolimatta, sillä verkko-

oppimisympäristössäkin opiskelijat tukeutuvat kouluttajaansa henkilökohtaisissakin asiois-

sa.

Oppija

Oppijan roolia voidaan kritisoida siitä, että sen ei varsinaisesti voida katsoa olevan verkko-

oppimisympäristössä toimimista. Oppimista ja itsensä kehittämistä aikuiskouluttaja voi

tehdä muutenkin kuin verkko-oppimisympäristössä toimimalla. Mutta tässä yhteydessä

katsotaan, että aikuiskouluttaja toimi oppijan roolissa jo siinä vaiheessa, kun hän kokeili

jotain sellaista roolia verkko-oppimisympäristössä, joka vaati häneltä jotain uutta osaamis-

ta. Tällaisia tehtäviähän voi liittyä melkein jokaiseen aikuiskouluttajan rooliin verkko-

oppimisympäristössä. Voimme yhtyä Prawat ja Flowden (1994, 46) toteamukseen, että uu-

sissa oppimisympäristöissä opettajat toimivat myös itse aktiivisina osallistujina. Toimies-

saan missä tahansa roolissa verkko-oppimisympäristössä, toimivat kouluttajat aina myös

oppijoina, koska heidän voidaan katsoa Mooren (1999) mukaan olevan vielä verkkotoimin-

nan varhaisia omaksujia tai varhaista enemmistöä, jotka eivät vielä osaa täysin hyödyntää

verkko-oppimisympäristön mahdollisuuksia.

Yksi tutkimuksen tärkeimmistä huomioista on se, että yhden aikuiskouluttajan

ei tarvitse yksin hallita jokaista edellä mainittua seitsemää roolia. Verkko-opintojakson
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kokonaisuus on aina suunnittelusta jakson läpiviemiseen asti monen alan asiantuntijan yh-

teistyötä. Tällainen moniosaajatiimi sisältää usein kouluttajan lisäksi verkkodidaktiikan

asiantuntijan, graaffikon, ohjelmoijan ja useita muita henkilöitä. (Pesonen ym. 2000, 136.) 

9.2 Vaikuttavista tekijöistä

Tutkimuksessa nousi esille kolme aikuiskouluttajatyyppiä, joiden toimintaan

verkko-oppimisympäristössä selkeästi vaikutti joku tietty tekijä. Nämä kolme tekijää olivat

oppilaitoksen tuki ja resurssit, tietotekniikan käyttötaidot ja pedagoginen hyödyntäminen

sekä pedagoginen ajattelu. Nämä tekijäthän tulivat esille jo teoreettisessa tarkastelussa,

koska ne nousivat aikaisemmissa tarkasteluissa oleellisiksi tekijöiksi. Tutkimuksen tulok-

sista on huomattavissa kuitenkin se, että myöskään nämä kolme aikuiskouluttajatyyppiä

eivät ole kattava esitys toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Toimintaan vaikuttaa yhtä aikaa

useita tekijöitä ja kouluttajan ominaisuuksista tai taidoista riippuu se, millä tekijällä on hä-

nen toimintaansa kaikkein suurin vaikutus. Vaikuttavilla tekijöillä oli sekä myönteisiä vai-

kutuksia toimintaan että toimintaa estäviä vaikutuksia. 

Tutkimuksen tulokset vaikuttavien tekijöiden osalta mukailevat melko pitkälti

Auerin ja Pohjosen (1995, 14) määritelmää oppimisympäristöstä. Heidän näkemyksen mu-

kaan oppimisympäristö koostuu fyysisestä, sosiaalisesta, sisällöllisestä, kokemuksellisesta

ja kulttuurisesta oppimisympäristöstä. Fyysinen oppimisympäristö tarkoittaa verkko-

oppimisympäristöohjelmistoa, joka aiheuttaa toiminnalle tiettyjä rajoituksia. Sosiaalinen

oppimisympäristö muodostuu puolestaan vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä ja toimijoiden

keskinäisestä kunnioituksesta. Sisällöllisen oppimisympäristön voidaan katsoa tarkoittavan

kouluttajien pedagogista ajattelua, tietotekniikan käyttötaitoa sekä muita tietoja ja osaa-

mista. Kokemuksellisen oppimisympäristö merkitsee aikuiskouluttajien kokemuksia verk-

ko-oppimisympäristössä toimimisesta, esimerkiksi yhteistyön kokemuksia sekä kokemuk-

sia vuorovaikutuksesta opiskelijoiden kanssa verkon välityksellä. Kulttuurinen oppimisym-

päristö muodostuu oppilaitoskulttuurista sekä oppilaitoksen tuesta ja resursseista. Samoin

Pulkkisen (1999, 76-87) ProTo–tutkimuksessa esiin tulleet avoimen oppimisympäristön
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toiminnot: pedagogiset, sosiaaliset sekä käyttötarkoitukseen sopiva teknologia, myötäilevät

vaikuttavia tekijöitä.

Oppilaitoksen tuki ja resurssit

Oppilaitoskulttuurilla sekä tavalla toimia muutostilanteessa on merkittävä vaikutus siihen,

miten yksittäinen aikuiskouluttaja sopeutuu uuden oppimisympäristön käyttöönottoon.

Verkko-oppimisympäristön käyttöönotto oppilaitoksessa muuttaa aikuiskouluttajan työtä

muun muassa siirtämällä kouluttajan työn irralleen luokkahuonetilanteesta sekä tuomalla

käyttöön uusia vuorovaikutusvälineitä. Oppilaitoksen tuki ja oppilaitoksen tarjoamat re-

surssit nousivat tärkeäksi aikuiskouluttajan toimintaan vaikuttavaksi tekijäksi.  

Verkko-oppimisympäristön käyttöönottaminen oppilaitoksessa vaatii paljon

tottumista, uuden opettelua ja oppilaitoksen toimintatapojen kehittymistä. Collisia (1999)

mukaillen oppilaitoksen tulee asettaa selkeitä tavoitteita oppimisympäristön käyttöönotolle,

hyödyntää aikaisempaa tutkimustietoa ja kokemuksia vastaavista projekteista, järjestää

toimiva tekninen infrastruktuuri, ylläpitää oppilaitoskulttuuria, joka arvostaa teknisiä ja

pedagogisia innovaatioita sekä pyrkiä sitouttamaan kouluttajat muutokseen. ELITNET-

projektin aikana kouluttajat kokivat oppilaitoksen tuen ja resurssit riittämättömiksi. Varsin-

kin tekninen infrastruktuuri ei toiminut toivotulla tavalla ja kouluttajien sitouttamiseen ei

ollut suunnitelmaa. Oppilaitos ei tukenut kouluttajien toimintaa verkko-

oppimisympäristössä muun muassa varaamalla toimintaan riittävästi aikaa tai taloudellisia

resursseja. Tämä vaikeutti kouluttajien toimintaa, koska kouluttajat kokivat verkkotoimin-

nan stressaavaksi kiireen takia, eivätkä he kokeneet saavansa siitä sellaista palkkiota kuin

he ansaitsisivat. Toisaalta oppilaitos oli hyvin innostunut uudesta oppimisympäristöstä ja

kannusti ”henkisesti” verkko-oppimisympäristössä toimimiseen. Tämä oli tekijä, joka puo-

lestaan tuki aikuiskouluttajien toimintaa verkko-oppimisympäristössä.
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Pedagoginen ajattelu

Aikuiskouluttajan pedagoginen ammattitaito koostuu kouluttajan omasta arvomaailmasta ja

halusta kehittää omaa työtään, omakohtaisesta ohjaamisfilosofiasta sekä teoreettisten lähtö-

kohtien tuntemuksesta (Kansanen 1996, 45-61). Osa aikuiskouluttajista katsoi, että oppi-

joille riitti se, että kouluttaja tekee oppimateriaalin valmiiksi oppimisympäristöön ja oppija

käy sen lävitse itseohjautuvasti. Tämä ei kuitenkaan ollut ELITNET-projektin tarkoitus,

vaan oppimista oli myös tarkoitus ohjata verkko-oppimisympäristön välityksellä. Nämä

kouluttajat näkivät verkko-oppimisympäristön vain oppimateriaalipankkina, eivätkä siten

ottaneet toiminnassaan huomioon kouluttajan asemaa oppimisprosessissa. Näillä koulutta-

jilla ei ollut halua kehittää omaa työtään siten, että he olisivat kehittyneet verkkotoimijoina.

He eivät myöskään olleet kiinnostuneita teoreettisista lähtökohdista tai pedagogisesta ajat-

telusta, joiden tuntemus olisi voinut helpottaa heidän toimintaansa verkko-

oppimisympäristössä.

Osalla kouluttajista oli nähtävissä muutosvastarintaa, joka esiintyi halutto-

muutena toimia verkko-oppimisympäristössä sekä haluttomuutena kehittää omaa pedago-

gista ajattelua. Muutosvastarinta heikkenee ehkä siinä vaiheessa, kun kouluttajat huomaavat

että verkko-oppimisympäristössä toimiminen vaatii kouluttajalta aivan yhtä paljon pedago-

gista osaamista ja ammattitaitoa kuin luokkahuonetilannekin. Kouluttajien haastatteluista

oli aistittavissa verkko-oppimisympäristöä kohtaan esitettyä vähättelyä. Esimerkiksi eräs

haastateltavista ei nähnyt verkko-oppimisympäristössä toimimisen olevan ”mitenkään eri-

laista”.

Tietotekniikan käyttötaidot ja pedagoginen hyödyntäminen

Tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, ettei kaikkien kouluttajien tietotekniset käyttötaidot

ole kovin korkealla. Osa kouluttajista oli ennen ELITNET-projektia jopa pelokkaita käyt-

tämään tietotekniikkaa, mutta projektin myötä pelottomuus väheni. Tietotekniset taidot

olivat osittain sellaisella tasolla, että kaikki huomio meni näiden taitojen kehittämiseen.

Nämä kouluttajat ehtivät projektin aikana ajatella pedagogisia kysymyksiä hyvin vähän tai

eivät ollenkaan. Kouluttajien epävarmuus tietotekniikkaa kohtaan kuitenkin väheni ja se luo
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jo hyvät edellytykset kouluttajien kehittymiseen verkkotoimijoiksi ja tekniikan pedagogi-

seen hyödyntämiseen. 

Kuten Koiviston ja Ilomäen (2001, 215-245) tutkimuksessa tuli esille, löytyy

tietotekniikan käyttötaitojen ja pedagogisen hyödyntämisen osalta suuria opetusalakohtaisia

eroja. Tietotekniikan opettajat ovat etulyöntiasemassa tietotekniikan opetuskäytössä, koska

heillä tietotekniikan käyttötaidot ovat korkealla tasolla. Tässäkin tutkimuksessa tuli esille,

että puutteelliset tietotekniset taidot ja epävarmuus ovat yhä niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat

aikuiskouluttajan toimintaan verkko-oppimisympäristössä.

Muita tuloksissa esiin nousseita vaikuttavia tekijöitä ovat yhteistyö, vuorovai-

kutus sekä ohjelmiston rajoitukset. ELITNET-projektin kouluttajat tuottivat verkko-

oppimateriaalia tiimeissä ja tiimityöskentely jatkui heillä myös muihin verkko-opintojakson

toteutusvaiheisiin. Kouluttajat huomasivat pilotin edetessä omat vahvuutensa verkkotoimi-

joina ja keskittyivät tämän tietyn osa-alueen toimintaan. Esimerkiksi osa kouluttajista ei

kokenut ohjaamista verkon välityksellä omaksi osaamisalueekseen ja näin ollen he keskit-

tyivät esimerkiksi enemmän tehtävien ta seen. Tällöin kollegat puolestaan hoitivat

oppimisprosessin ohjaamisen keskustelualueen kautta. Vuorovaikutusta opiskelijoihin ei

haluttu menettää uudesta vuorovaikutusvälineestä huolimatta. Keskustelualueella ei kyetty

kuitenkaan tutustumaan, kuten lähiopetuksessa. Tämä näkyi siinä, että vuorovaikutus kes-

kustelualueella oli vaivattomampaa niillä verkko-opintojaksoilla, joiden opiskelijat tunsivat

muutenkin toisensa. Ohjelmiston rajoitukset vaikuttivat joidenkin kouluttajien toimintaan,

mutta tämä ryhmä oli pieni, si n tietotekniikan käyttötaidot riittivät

vaativampaan verkko-oppimisym

9.3 Tuloksena aikuiskoulu
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kuiskouluttaja toimii verkko-oppimisympäristössä ja valitsee toimintatapaansa siellä. Löy-

detyt tekijät ovat oleellisia peruskysymyksiä ja –taitoja verkko-oppimisympäristössä toi-

mittaessa. Jos aikuiskouluttajalla ei ole pedagogisia taitoja hyödyntää tietokoneita ja tieto-

verkkoja opetuksessaan, ei hän voi omaksua monia, joskus ei ainuttakaan, roolia toimiak-

seen verkko-oppimisympäristössä. Jos aikuiskouluttajalla ei ole vuorovaikutustaitoja, ei

hän voi kannustaa opiskelijoita opintojaksolla. Vuorovaikutuksen laatu (esim. määrä ja

vaikuttavuus oppimiseen) ei olla tällöin myöskään kovin korkea, joka puolestaan estää

kouluttajan toimimista verkko-oppimisympäristössä. Näistä vaikuttavien tekijöiden toi-

mintaan vaikuttavista piirteistä voidaan kehittää verkkotoiminnan kehä (kuvio 6). Jos vai-

kuttaviin tekijöihin ei kiinnitetä huomiota, ne estävät kouluttajien toimintaa verkko-

oppimisympäristöissä ja pitemmällä tähtäimellä myös tietoverkkojen pedagogisen hyödyn-

tämisen kehityksen aikuiskoulutuksen kentällä.

KUVIO 6: Aikuiskouluttajan verkkotoiminnan kehä.

Aikuiskouluttaja

oppilaitoksen tuki
ja resurssit

verkko-
oppimisympäristöohjelmisto

vuorovaikutus

tietotekniset
taidot

pedagoginen
ajattelu

yhteistyötaidot

Toiminta

verkko-oppimisympäristössä
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Kuviossa ulkoreunalla eli kehän kokonaisuuden muodostaa toiminta verkko-

oppimisympäristössä. Sen keskustassa on aikuiskouluttaja, joka toimii verkko-

oppimisympäristössä eri rooleissa. Aikuiskouluttajan ympärillä ”pyörivät” verkko-

oppimisympäristössä toimintaan vaikuttavat tekijät, jotka määrittävät sitä, kuinka aikuis-

kouluttaja loppujen lopuksi toimii verkko-oppimisympäristössä. Toiminta on siis tämän

mallin ”ulkokuori”, mutta sen sisällä myllertää paljon enemmän kuin pinnallisella toimin-

nan tarkastelulla voidaan huomata.

9.4 Mikä murros?

Aikuiskoulutus on elänyt aina jatkuvan muutoksen alaisuudessa. Viime vuosikymmenen

aikana aikuiskoulutus kohtasi tietoteknologisen kehityksen ja sen tuomien muutosten myötä

historiansa suurimmat muutospaineet niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Tekno-

logian uudet innovaatiot ovat muuttaneet tuotantoelämän rakenteita niin, että työpaikat ovat

vähentyneet huomattavasti (Allardt 1997, 61). Aikuiskoulutuksen tarve on kasvanut koko

ajan työttömyyden uhatessa ja yhteiskunnan rakenteiden muuttuessa. Mannisen ja Heinosen

(1998) mielestä aikuiskoulutuksen merkitys on lisääntynyt juuri siksi, että jatkuva oppimi-

nen ja kehittyminen sekä elämänhallinta nähdään yksilön ainoaksi selviytymiskeinoksi,

jolla omaa työmarkkina-asemaa voi pyrkiä rakentamaan ja säilyttämään. 

Tämän tutkimuksen otsikossa sanotaan, että aikuiskoulutus on murroksessa.

Aikuiskouluttajat kohtaavat uusia vaatimuksia nyt, kun tietoverkot mahdollistavat opiske-

lun ja oppimisen verkko-oppimisympäristöissä. Mutta toisaalta aikuiskoulutushan on aina

etsinyt uusia, joustavia tapoja tarjota koulutusmahdollisuuksia. Aikuiskoulutus on aina

vastannut yhteiskunnan muutoshaasteisiin tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja kouluttaa itse-

ään. Voidaanko siis väittää, että aikuiskoulutus olisi nyt jotenkin erilaisessa murrosvaihees-

sa kuin aikaisemmin? Mielestäni näin ei voida väittää, sillä tämä vaihe on vain jälleen yksi

vaihe aikuiskoulutuksen kehityksessä. Aikaisemmissakin etäopetuksen sukupolvissa ai-

kuiskouluttajat ovat kohdanneet vastaavia tilanteita, joissa heidän on täytynyt kehittyä ja

hankkia uusia taitoja (ks. kappale 2.2).
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Aikuiskoulutus painottaa hyvin paljon samankaltaisia asioita kuin verkkope-

dagogiikka. Molemmille on ominaista muun muassa opiskelijan itseohjautuvuus, valinnan

vapaus ja pedagoginen painotus kohdistuu enemmän oppimiseen kuin opettamiseen. Eikö

tällöin voitaisi väittää, että verkkopedagogiikka onkin oikeastaan vain aikuiskoulutusta

”uusissa vaatteissa”? Murroksessa onkin siis oikeastaan kysymys aikuiskoulutuksen peri-

aatteiden hyödyntämisestä uusissa oppimisympäristöissä, vai onko?

9.5 Jatkotutkimusaiheita ja kehittämisehdotuksia

Kuten kappaleessa 9.3 mainittiin, myllertää aikuiskouluttajan verkkotoiminnan takana

useita sellaisia tekijöitä, joita tulee tarkastella syvemmin ja monipuolisemmin. Aikuiskou-

luttajien toiminta verkko-oppimisympäristöissä on vielä melko tutkimatonta aluetta. Tästä

johtuen jatkotutkimusaiheita nousi tämän tutkimuksen aikana pintaan hyvin useita. Jokaista

tässä tutkimuksessa esiin tullutta aikuiskouluttajan roolia tulisi tutkia syvällisemmin. Tässä

tutkimuksessa lähestymistapa oli käytännönläheinen, koska haluttiin kuvailla aikuiskoulut-

tajan toimintaa roolien ja niihin liittyvien työtehtävien avulla. Työtehtävät konkretisoivat

roolit arkipäiväisiksi toiminnoiksi, joita aikuiskouluttajat suorittivat toimiessaan verkko-

oppimisympäristössä. Enemmän oppimisnäkökulmaa painottava näkökulma voisi saada

aiheesta esiin syvällisempää tietoa. Samoin vuorovaikutuksellinen näkökulma on hyvin

hedelmällinen. Erityisesti vuorovaikutuksen onnistuminen tällaisen uuden ohjaus- ja oppi-

misvälineen avulla on hyvin kiehtova tutkimusaihe.

Taulukossa 6 on eritelty tutkimuksen tulosten pohjalta heränneitä kehittämi-

sen kohteita ja niihin liittyviä kehittämisehdotuksia. Tärkeintä näyttäisi olevan keskittymi-

nen kouluttajien verkkotoimijuuden kehittämiseen koulutuksen avulla. Hyvin moni rooli

verkko-oppimisympäristössä vaatii kouluttajalta uusia taitoja, joihin kouluttaja tarvitsee

lisäkoulutusta ja oppilaitoksen tukea ja resursseja.
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TAULUKKO 6: Tutkimuksen aikana esiin tulleita kehittämisen kohteita ja –ehdotuksia.

Kehittämisen kohde Ongelma Kehittämisehdotus
Verkko-
oppimisympäristö

Verkko-
oppimisympäristöohjel-
miston valinta

Toiminnalla taustalla
ei ole näkemystä, joka
antaisi toiminnalle
ääriviivoja.

Oppimisympäristöohjelmiston valin-
nassa tulee huomioida sen taustalla
vaikuttava oppimis- ja tietokäsitys.
Ohjelmistoa tulee tarkastella sen va-
lossa, miten se vastaa oppilaitoksen
tarpeisiin ja oppimisnäkemykseen.

Verkko-oppimateriaalin
tuottaminen

Sisällöntuotannon ke-
hittäminen

Aikuiskouluttajilla ei
ollut tietoa eikä taitoja
verkko-
oppimateriaalin tuot-
tamiseksi.

Aikuiskouluttajien taitoja verkko-
oppimateriaalin tuottajina ja käytän-
nön toteuttajina on kehitettävä ja
koulutukseen panostettava.

Verkko-oppimateriaalin
tuottamisen suunnitel-
mallisuus

Verkko-
oppimateriaalia tuotet-
tiin usein ilman tark-
kaa suunnitelmaa

Suunnittelun apuna käytettävä erilai-
sia suunnittelun apuvälineitä, esim.
käsitekarttaa tai rakennekäsikirjoi-
tusta.

Tekniset ratkaisut

Tekniikan läpinäkyvyys Tekniikka esti joiden-
kin kouluttajien koh-
dalla oppijoiden oh-
jaamisen.

Kouluttajien tieto- ja viestintäteknii-
kan käyttötaitoja kehitettävä koulu-
tuksen avulla.

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus verkossa Kouluttajat eivät  ym-
märtäneet vuorovai-
kutuksen erilaisuutta
verkossa verrattuna
kasvokkaiseen ohjaus-
tilanteeseen.

Kouluttajien vuorovaikutustaitoja
kehitettävä koulutuksen avulla.
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9.6 Tutkimuksen tulosten yleistettävyydestä ja merkityksestä

Tutkimuksessa esiin nousseet tulokset ovat hyvin pitkälti samankaltaisia kuin teoreettisessa

tarkastelussa esitetyt roolit ja vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen tulokset vahvistavat siis ai-

kaisempia tuloksia. Myös joitakin uusia piirteitä saatiin tämän tutkimuksen avulla esille.

Tällaisia uusia asioita nousi esiin rooleihin liittyvissä työtehtävissä sekä vaikuttavien teki-

jöiden vaikutuksista. Koska kyseessä on tapaustutkimus, joka kohdistui vain yhteen, rajat-

tuun ilmiöön eli ELITNET-projektin aikuiskouluttajien toimintaan vuoden 2001 syksyn

verkko-opintojaksoilla, ei tuloksia voida suoraan yleistää koskemaan kaikkia aikuiskoulut-

tajia. Oppilaitoskohtaisia eroja nousisi varmasti hyvin paljon esille samankaltaisissa tutki-

muksissa. 

Tutkimuksen kohdejoukko oli kuitenkin melko heterogeeninen ja kouluttajat

edustivat usean eri oppiaineen kouluttajia. Voidaan siis ajatella, että tulokset kuvaavat kui-

tenkin melko hyvin aikuiskouluttajien toimintaa verkko-oppimisympäristöissä. Tämän tut-

kimuksen perusteella voidaan sanoa, että toiminta verkko-oppimisympäristössä on moni-

puolista ja siihen vaikuttavat monet tekijät. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella myös

muut aikuiskouluttajat ja oppilaitokset voivat arvioida omaa toimintaansa verkko-

oppimisympäristöhankkeissa. Tulosten avulla kehittämistä voidaan kohdistaa jo tietyille

osa-alueille tai toiminnan luonnetta ja siihen vaikuttavien tekijöiden vaikutuksia voidaan

ennakoida. Tällöin voidaan vaikuttaa oppimisen onnistumiseen ja oppijoiden kokemuksiin

verkko-oppimisympäristössä toimimisesta.

http://www.minedu.fi/aikuiskoulutusneuvosto/julkaisut/aikuiskoulu_julkaisu_16.html
http://www.minedu.fi/aikuiskoulutusneuvosto/julkaisut/aikuiskoulu_julkaisu_16.html
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LIITE 1

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

(ELITNET-projekti)

1. Tutustuminen haastateltavaan

- Haastateltavan taustatietoja
- Nimi, ikä
- Opetusala, kauanko toiminut opettajana/kouluttajana?

2. Aikuiskouluttaja verkkotoimijana

- Oma verkko-opintojakso? (Mikä aihe, aikaisempi kokemus, ryhmäkoko jne.)
- Mikä sai ryhtymään ohjaajaksi verkko-opintojaksolle? (taustatekijä)
- Miten oma oppiaine soveltuu verkossa opettamiseen? (taustatekijä)
- Millaista verkko-opintojakson ohjaaminen on ollut? (toiminta)
- Miten työ on muuttunut verkko-opetuksen myötä? (toiminta)
- Mikä on ollut vaikeinta ja/tai helpointa? (toiminta)
- Miten opiskelija oppii verkko-opintojaksolla? (taustatekijä)
- Miten oppimista voi ohjata verkossa? (taustatekijä/toiminta)
- Mitkä ovat olleet tehtäviäsi verkko-opintojaksolla? (toiminta)
- Onko toimintasi taustalla jokin oppimis- ja opettamiskäsitys? (taustatekijä) 
- Verkko-opintojakson kokonaistoteutus? (toiminta)
- Opettaja vai ohjaaja? (toiminta)

3. Verkossa toimimiseen vaikuttavat taustatekijät

- Onko joitakin tekijöitä, jotka ovat auttaneet tai vaikeuttaneet verkossa toimimista?
- Organisaatiokulttuuri? (hierarkia, tuki jne.)
- Yhteistyö?
- Oma asenne ja motivaatio?
- Tietotekniset taidot (arvio omista taidoista, vaikuttavatko ne verkossa toimimiseen)
- Vuorovaikutustaidot? 
- Mitä olet oppinut verkko-opintojakson aikana?


