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Tutkijatapaaminen ITK´03:ssa

Interaktiivinen teknologia koulutuksessa ITK’03 –konferenssin 
yhteydessä järjestettiin kolmas tutkijatapaaminen –workshop 
9.4.2003. 

Tässä julkaisussa on koottuna tutkijatapaamisen papereita 
ryhmiteltynä esitysten mukaisesti pitkiin papereihin ja lyhyihin 
papereihin. 

Tutkijatapaamisen tavoitteena on tuoda yhteen laaja-
alaisesti tutkijatapaamisen teemojen puitteissa työskenteleviä 
tutkijoita. Erityinen huomio tapaamisessa on kohdennettu 
nuorille ja alueelle tuleville tutkijoille.

Tutkijatapaamisen vuoden 2003 teemoiksi valittiin 
vuorovaikutus oppimis- ja työympäristöissä, elinikäinen 
(elämänlaajuinen) oppiminen, työssä oppiminen, oppimisen 
tutkimuksen uudet haasteet ja mobiilioppiminen.

Tutkijatapaamisen paperiesitysten arviointi toteutettiin 
tieteellisen konferenssin mukaisesti. Ryhmä alan 
tunnettuja tieteentekijöitä toimi papereiden arvioitsijoina. 
Arvioinneissa kiinnitettiin huomiota tieteelliseen 
pätevyyteen, innovatiivisuuteen ja uutuusarvoon sekä aiheen 
kiinnostavuuteen. Arviointien perusteella tutkijatapaamiseen 
hyväksyttiin 24 paperia. 

Tutkijatapaamisen tieteellisessä ohjausryhmässä ja 
papereiden arvioitsijoina sekä sessioiden puheenjohtajina 
toimivat seuraavat henkilöt:

Jorma Enkenberg, Joensuun yliopisto
Pentti Hietala, Tampereen yliopisto
Päivi Hovi-Wasastherna, Taideteollinen korkeakoulu
Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto
Sanna Järvelä, Oulun yliopisto
Marja Kallonen-Rönkkö, Joensuun yliopisto
Kari Mikkelä, Culminatum Oy
Jari Multisilta, Tampereen teknillinen yliopisto, Pori
Anne Nevgi, Helsingin yliopisto
Tuomo Paakkanen, Virtuaaliammattikorkeakoulu
Eero Panzar, Tampereen yliopisto
Martti Piipari, Tampereen yliopisto
Matti Vartiainen, Teknillinen korkeakoulu

Haluan lämpimästi kiittää tieteelliseen ohjausryhmään 
osallistuneita aktiivisesta panoksesta tutkijatapaamisen 
toteuttamisessa.

Tutkijatapaamisen järjestelyistä vastasi projektikoordi-
naattori Tiina Järvinen Tampereen yliopiston hypermedialabora-
toriosta. Tiinan aktiivinen ja sinnikäs organisointi loi erinomaiset 
puitteet osallistujille ja papereiden arvioijille sekä sessioiden 
puheenjohtajille toteuttaa menestyksekäs tutkijatapaaminen. 
Lämmin kiitos Tiinalle tutkijatapaamisen järjestelyistä.

Opetusministeriö on tukenut tutkijatapaamista 
taloudellisesti, sekä välittänyt näkemyksiä ajankohtaisiksi 
teemoiksi.  Arvostan suuresti opetusministeriöltä saamaamme 
kannustusta tutkijatapaamisen järjestämiseksi. 
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Tutkijatapaamisen tulevaisuus on alueesta kiinnostuneissa 
nuorissa tutkijoissa. Uusien kysymysten, menetelmien ja 
tutkimusten tuominen tutkijatapaamisen keskustelevaan 
foorumiin on ollut keskeinen toimintamallimme. Kiitos 
tutkijatapaamisen menestyksestä kuuluu erityisesti nuorille 
tutkijoille, jotka ovat luoneet keskustelun kautta yhteyksiä ITK:
n tutkijayhteisöön. Toivotan menestystä tutkijatapaamiseen 
osallistuneille tutkijoille.

Järjestäjien puolesta toivon, että tutkijatapaaminen on 
omalta osaltaan ollut apuna, antanut vinkkejä ja motivoinut 
interaktiivisen teknologian ja koulutuksen tutkimuksen 
mielenkiintoisella ja monivivahteisella tiellä. 

Tutkijatapaaminen luo puitteet verkostoitumiselle, 
kollegojen tapaamiselle ja uusien tuttavuuksien luomiselle. 
Kaikesta virtuaalisuudesta huolimatta on hyvä välillä kohdata 
kasvokkain.

Tampereella 31.7.2003

Jarmo Levonen
Hypermedialaboratorion johtaja, Tampereen yliopisto
Tutkijatapaamisen tieteellinen johtaja
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1. Edugames - tulevaisuuden 
oppimismenetelmä?

Frans Mäyrä

Puhuttaessa peleistä ja pelaamisesta opintojen yhteydessä, 
tulee herkästi tarve heti kärkeen jotenkin perustella tai 
puolustella aihepiirin valintaa. Pelien asema ei sen paremmin 
koulutusmaailmassa kuin yhteiskunnassa laajemminkaan ole 
mitenkään itsestään selvä tai vakiintunut. Päinvastoin, pelit 
joutuvat yhä edelleen kamppailemaan paikastaan ja julkisessa 
keskustelussa peleihin liitetään tällä hetkellä huolenaiheita 
hieman samaan tapaan kuin vaikkapa televisioon tai videoihin 
noiden mediamuotojen tai -teknologioiden hakiessa paikkaansa 
arjessamme.

Miksi siis tutkia ja pohtia pelejä? Voisi väittää että elämme 
pelien aikakautta. Tietoyhteiskunta, jonka rakentamisesta 
on niin pitkään puhuttu tulevaisuuden projektina on tietyiltä 
osiltaan jo käytännössä toteutunut. Interaktiivinen media, 
digitaaliset pelit näkyvimpänä ja suosituimpana osa-alueenaan 
on ollut avainroolissa tietotekniikan asettumisessa osaksi 
laajojen kansanryhmien arkea.

Pelejä voidaankin luonnehtia kulttuurintutkijan 
perspektiivistä digitaaliseksi populaari- tai kansankulttuuriksi. 
Huolimatta siitä, että pelien harrastukseen ei opasteta 
– tai sitä vastaan aika ajoin suorastaan varoitellaan tai sitä 
pyritään rajoittamaan – pelien suosio on kasvanut huomattaviin 
mittoihin. Useissa kartoituksissa on todettu varsinkin nuorten 
ikäluokkien pelaavan paljon (kysyttäessä toisinaan jopa yli 90% 
yläasteikäisistä sanoo pelaavansa viikoittain), ja esimerkiksi 
IDSA:n (Interactive Digital Software Association) julkaisemien 
tilastojen mukaan kaikista amerikkalaisista pelejä ajoittain 
harrastaa yli 60%.

Kulttuuristen ja sosiaalisten syiden lisäksi pelitutkimusta 
puolustaa alueen taloudellinen merkitys. Peliohjelmistojen 
maailmanmarkkinoiden arvo voidaan arvioida nykyään jo 
ylittävän 20 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti, eikä tämä 
vielä sisällä sitä merkitystä mikä peleillä on pelilaitteiden, 
tehokkaiden tietokoneiden ja laajakaistaisten Internet-
liittymien kaupan edistäjänä. Suomessa pelimarkkinoiden 
arvo oli n. 63,7 miljoonaa euroa vuonna 2002. Alueelle liittyy 
edelleen vahvoja kasvuodotuksia, nykyään voimakkaampina 
verkko- ja mobiilipelien alueella.

Eräitä muita perusseikkoja, jotka pelejä koskevan 
keskustelun aluksi olisi hyvä todeta, on pelien harrastuksen 
laajeneminen uusiin ikäryhmiin. Videopelit pitkään liitettiin 
lasten ja varhaisnuorten harrastukseksi, mutta tietokonepelit 
ja pelikulttuurien kehitys ovat muuttaneet tilanteen. Nykyisen 
tietokonepelaajan keski-ikä on IDSA:n tilastojen mukaan 28 
vuotta. Myöskään peliharrastuksen yksinomainen keskittyminen 
poikiin tai miehiin ei pidä paikkaansa, vaikka vaikuttaakin 
edelleen hallitsevan peleihin ja pelaajiin liittyviä mielikuvia. 
Samaisten IDSA:n tilastojen mukaan 43% kaikista pelaajista on 
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naispuoleisia. Viime vuosina nopeasti suosiotaan kasvattaneiden 
Internetistä WWW-selaimella pelattavien pikapelien (Casual 
Games) pelaajista enemmistö on naisia, samaten kuin yli 30-
vuotiaiden osuus on näiden pelien harrastajista yli puolet (IGDA 
Online Games Whitepaper 2002).

Myöskään yleinen mielikuva peleistä epäsosiaalisena ja 
eristävänä toimintana ei tilastojen valossa näyttäisi pitävän 
paikkaansa. IDSA:n kyselyihin vastanneista n. 60% pelaa 
ystäviensä kanssa, 33% sisarusten, 25% puolison tai vanhempien 
kanssa.

Pelit ovat siis astuneet ulos lastenkamarista. Siitä huolimatta 
monille kasvattajille tulee edelleen yllätyksenä että on 
ylipäätään olemassa esimerkiksi vain aikuisille tarkoitettuja 
tietokonepelejä. Peleissä sovelletaan eri maissa erilaisia 
ikäsuositusjärjestelmiä, mutta niiden kaikkien yhteisenä 
viestinä on varmistaa kuluttajien tietoisuus siitä, mitkä pelit 
valmistajat tai asiantuntijat ovat arvioineet pienille lapsille 
sopiviksi, mitkä puolestaan ovat varustettu leimalla ”M” 
(Mature) tai ”18+” (ei suositella alle 18-vuotiaille).

Pelien ja peliharrastuksen laajuus ja monimuotoisuus on 
niin tutkijalle kuin mediakasvattajalle melkoinen haaste. 
On hyvin vähän sellaisia yleistyksiä, jotka pätisivät sen 
paremmin kaikkiin peleihin kuin kaikkiin pelaajiin tai 
peliharrastuksen muotoihinkaan. Yleensäkin kannattaa 
suhtautua kriittisesti kaikkiin väittämiin jotka alkavat ”pelit 
ovat…” tai ”pelit vaikuttavat…” Peleissä on erittäin laaja 
kirjo erilaisia lajityyppejä. Omien Tampereen yliopiston 
hypermedialaboratorion pelitutkimusprojektiemme 
tarpeisiin käytämme tällä hetkellä yhdeksän pääluokan 
luokittelujärjestelmää: taistelu- ja toimintapelit, roolipelit, 
seikkailupelit, strategiapelit, simulaatiopelit, urheilupelit, 
rallipelit, ongelmanratkaisupelit ja tasohyppelypelit. Nämä 
kattavat jo melko suuren osan nykyisistä digitaalisista peleistä, 
mutta on vielä joukko erilaisia ja innovatiivisia pelikonsepteja, 
jotka vaativat oman ”muut”-luokkansa.

Pelejä eniten kuluttavan joukon keskuudessa jotkut 
lajityypit yleensä korostuvat, ja lisäksi on havaittavissa myös 
eroja kansallisten pelikulttuurien välillä. Esimerkiksi Suomessa 
vuonna 2002 myydyimmät pelit olivat: Grand Theft Auto: 
Vice City (PS2), Colin McRae Rally 3.0 (PS2), Metal Gear 
Solid 2 (PS2), World Rally Championship (PS2) ja ainoana 
PC-pelinä suomalaisen Bugbearin Rally Trophy. Nykyisen 
tyypillisen suomalaispelaajan voikin katsoa kuuluvan ralli- ja 
räiskintäkansaan. Sen sijaan useissa muissa maissa vuotta 2002 
hallitsi The Sims ”elämäsimulaattori” lisäosineen.

Heti kun on varoittanut yleistämisen vaaroista, on tutkijan 
kuitenkin uskaltauduttava uhmaamaan omia neuvojaan. Jotta 
peleistä voisi saada jonkinlaisen otteen, vaaditaan määritelmiä 
ja käsitteitä jotka luonnehtivat niitä peruselementtejä, jotka 
tekevät peleistä pelejä. Jotta tällaisilla määritelmillä olisi 
pelien monimuotoisuuden suhteen riittävästi kuvausvoimaa, 
pintatason yleistyksien sijaan on löydettävä sellaisia 
rakenteellisia tai funktionaalisia määrittelyn tapoja, jotka 
porautuvat peleihin riittävän syvälle. Tämä työ on vielä 
alkutaipaleellaan, verrattuna esimerkiksi kirjallisuustieteen yli 
kahden vuosituhannen kehitystyöhön runousopin parissa. Tämän 
hetken parhaat pelien määritelmät ovat usein kokeneiden 
pelisuunnittelijoiden tuottamia. 
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Jo 1980-luvun alussa amerikkalainen pelisuunnittelija Chris 
Crawford esitti teoksessaan The Art of Computer Game Design 
(1982) monia osuvia havaintoja ja hänen määritelmänsä on 
myös edelleen usein siteerattu: ”game is a closed formal 
system that subjectively represents a subset of reality”.

Tuoreemman määritelmän on laatinut pelisuunnittelija- ja 
-kriitikko Greg Costikyan: 

”game is an interactive structure of endogenous meaning that requires 
players to struggle toward a goal” (CGDC Proceedings, 2002).

Tässä lyhyessä luennossa ei ole sen paremmin tarvetta kuin 
tilaa purkaa ja käsitellä näitä määritelmiä sen syvällisemmin, 
mutta useita määritelmiä syntetisoiden, voidaan kiteyttää että 
peleiltä vaaditaan:

pelilauta, pelivälineet tai muu pelin rakenne (struktuuri),
säännöt (jotka määrittävät mitä pelissä voidaan tehdä ja
mitä ei), 
konflikti (vastustajaa tai olosuhteita vastaan), 
saavutusten ja menetysten mittari (voitto/häviö, 
korkeimman pistemäärän, nopeimman ajan tms.
saavuttaminen), ja jokin onnen tai taidon yhdistelmä 
jolla pelin tavoitteeseen pyritään.

On huomattava, että kaikissa peleissä kaikki nämä piirteet 
eivät ole yhtäläisen keskeisessä roolissa. On myös peleinä 
myytäviä tuotteita kuten edellä mainittu ja hyvin suosittu 
The Sims, jonka nukkekotimaisessa elämäsimulaattorissa on 
kylläkin pelillisiä piirteitä, mutta jota voidaan osuvimmin 
luonnehtia digitaaliseksi leluksi. Monet simulaattorit taipuvat 
pelilliseen käyttöön, mutta niiden joustavuus tekee käyttäjälle 
mahdolliseksi asettaa itse itselleen (pelin lisäksi tai sijaan) 
erilaisia muita tavoitteita. Ne ovatkin luonteeltaan lähellä 
työkalua, joka tekee mahdolliseksi pelikäytön, mutta yhtä lailla 
vaikkapa tarinankerronnan tai vain itsetarkoituksellisen leikin 
ja rakentelun.

On korkea aika siirtyä otsikon aiheeseen, edugames. Tämän, 
vielä muotoutuvan alueen käsitteen voisi suomentaa ainakin 
kahdella tavalla, sekä ”oppimispeleiksi” että ”opetuspeleiksi”, 
joten paremman puutteessa käytän tässä yhteydessä pääosin 
englanninkielistä termiä. Lähi-ilmaisuna olen soveltanut myös 
termiä ”pelioppiminen” – mutta otan erittäin mielelläni vastaan 
ehdotuksia hyviksi suomennoksiksi. Nimestä riippumatta, 
peruskysymys siis kuitenkin on: miksi pelejä kannattaisi 
soveltaa tai kehittää opetuksen tai oppimisen välineiksi?

Vastauksia on helppo antaa koko joukko, vaikkakin varmaan 
monille tulee mieleen myös varauksia. Myönteisistä syistä 
kuitenkin tässä aloittaen: pelit tarjoavat monelle ympäristön ja 
kielen, joka on suosittu, tuttu ja erittäin motivoiva. Digitaalisten 
pelien harrastus aloitetaan nykyään erittäin nuorena ja pelien 
voikin nähdä tarjoavan ”interaktiivisen median äidinkielen”, 
tai ainakin joukon toimintatapoja ja -malleja, joiden avulla 
on helppo siirtyä monien muidenkin mediatuotteiden ja 
teknologioiden pariin.

Toisaalta pelit ja leikit ovat hyvin luonnollinen tapa oppia. 
Nähdäkseen tämän käytännössä tarvitsee vain hetken tarkkailla 
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eläinten pentujen ja tietysti pienten lasten käyttäytymistä, 
missä ”leikkitekeminen” on tärkeä askel monen tärkeän 
taidon opettelussa. Leikkiminen ja pelaaminen ovat meidän 
länsimaisessa modernissa yhteiskunnassamme sangen tarkkaan 
säädeltyä ja pääosin lasten toiminnaksi leimaantunutta 
toimintaa. Kuitenkin, käytännössä on usein havaittu kuinka 
siirtyminen pelimaailmaan tai leikilliseen mentaliteettiin 
vapauttaa kokeilemaan ja epäonnistumaan. Kun haasteen 
esittää leikin tai pelin muodossa, ei se ole enää samanlainen 
uhka ja ahdistuksen aihe.

Käytännön koulutustilanteiden kannalta on tärkeä etu myös 
se, kuinka pelisäännöt tarjoavat joustavan tavan strukturoida 
vuorovaikutusta. Varsinkin ryhmätyöskentelyn tavoitteet ja 
toimintasäännöt voidaan näppärästi pukea pelin asuun, jolloin 
saavutetaan myös muita pelillisyyteen liittyviä etuja.

Motivoivuus on näistä eduista merkittävimpiä. Useimmat 
ihmiset ovat kilpailuhenkisiä, jos heidät asetetaan selkeästi 
vapaan, leikillisen asenteen läpitunkemaan pelitilanteeseen. 
Tätä voidaan edelleen tukea rakentamalla erilaisia kilpailullisia 
tai yhteistoiminnallisia asetelmia, joihin kuuluvat tiimit, 
joukkueet, klaanit ja muut peliryhmät. Sosiaaliset peliasetelmat 
puolestaan motivoivat kehittämään tiimitoiminnan ja 
yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun taitoja.

Tässä vaiheessa on syytä esittää kysymys, mitä digitaalisista 
nykypeleistä oikeasti oppii? Lyhyt vastaus tähän kysymykseen on: 
niistä oppii pelaamaan. Pelien harrastaja oppii tunnistamaan, 
ymmärtämään ja suhteuttamaan erilaisia pelityyppejä ja 
lajityyppejä toisiinsa. Tämä merkitsee toisaalta sitä että 
kehittyy arvostamaan, mutta myös kritisoimaan pelejä. Koska 
pelit ovat osa tämän päivän digitaalista kulttuuria, on tällainen 
pelituntemus osa kriittistä uusmedian lukutaitoa.

Jos pohdintoja laajentaa perustavampien kysymysten pariin, 
voidaan nostaa esiin koko joukko erilaisia, varsinkin median 
läpäisemässä maailmassa tarpeellisia, kognitioon, navigaatioon 
ja manipulaatioon liittyviä taitoja, joita pelien pelaaminen 
harjaannuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi dataympäristössä 
hyödylliset havaintoskeemat (mm. kyky suunnata huomio 
käyttöliittymien olennaisiin elementteihin), keskittymiskyky, 
kyky ”moniajoon” kompleksisissa informaatioympäristöissä 
toimittaessa, sekä monet ajattelun ja muistin metataidot. 
Näihin voidaan lukea kyvyt joiden varassa kehitetään 
ongelmanratkaisun strategioita uudessa tilanteessa, kyvyt 
monimutkaisten mentaalisten mallien rakentamiseen sekä 
erilaiset visuaalis-spatiaalisen hahmotuskyvyn ja manipulaation 
taidot.

Lisäksi nykyiset tietokonepelit opettavat myös joitakin 
tietosisältöjä, esimerkiksi tietoja autolla ajamisesta, 
lumilautailusta, golfista, lentokoneen lentämisestä, sekä 
aseista ja ohjuksista. Voi myös sanoa että useissa suosituissa 
peleissä oppii jotain rahan käsittelystä, rikoksista ja sodista. 
Viihdepelien kehittämisen tavoitteena eivät ole kuitenkaan 
olleet tietosisällöt tai opettavuus sinänsä. Niiden tarkoitus 
on puhtaasti viihdyttää ja vaaditaan edugames-alueen 
asiantuntijoita pohtimaan sitä miten pelien suorastaan 
addiktoiva vetovoimaisuus ja tietämiseen ja oppimiseen liittyvä 
mielihyvä saadaan onnistuneesti yhdistettyä.

On tärkeä huomauttaa että yksinkertaistus, jonka mukaan 
pelaaminen on ”hauskaa” ja opiskelu ”tylsää” ja täten edugame-
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peli väistämättä aina vastakohtien välinen kompromissi, on 
väärä. Pelit ja pelaaminen eivät useinkaan ole suoranaisen 
”hauskaa”, sekään. Peleissä menestyäkseen vaaditaan kovaa 
työtä ja usein turhauttavaa epäonnistumista ja harjaantumista. 
Pelit ovat oppimista, perusluonteeltaan. Viihdepelit vain ovat 
kehittäneet huippuunsa pelirakenteen vuorovaikutteisuuden 
tietyntyyppisten sisältöjen parissa, mutta ei ole mitään syytä 
epäillä, etteikö mukaansatempaavia ja hauskoja pelejä voisi 
kehittää myös hyödyllisistä tai ”vakavista” aihepiireistä.

Pelien hyödyntämisellä oppimisessa ja oppimisessa on 
pitkä historia. Edellä on jo viitattu jo eläinten leikissä 
ilmenevään opettelemiseen ja harjaantumiseen leikillisen 
käyttäytymisen avulla. Kulttuurievoluution varhaisvaiheista on 
vain vähän todistusaineistoa, mutta sekin näyttäisi viittaavan 
pelien harrastukseen ja toisaalta yhteyksiin harjoitteluun ja 
rituaaliin (esim. keihäiden jäljet seinille maalatuissa eläinten 
kuvissa, lautapeleihin sekä esim. ennustamiseen soveltuvat 
syvennykset luolanpohjissa jne.) Jäljitteleminen, oppiminen, 
leikki ja pelinomainen rituaalisuus näyttävätkin olleen tiiviissä 
yhteydessä jo esihistoriallisella ajalla. Kivikautisia merkkejä 
enemmän peleistä löytyy kuitenkin jälkiä Babyloniasta ja 
muista ns. korkeakulttuureista, jotka kaikki näyttävät nopeasti 
kehittäneen omia pelimuotojaan.

Kysymys pelien evoluutiosta, tai kehityssuunnasta onkin 
vaikeampi pala purtavaksi. Pelien kehittämisessä näyttäisi 
aina olevan käynnissä useita, osin eri suuntaisia prosesseja. 
Eräs tapaus jonka avulla tätä voidaan havainnollistaa ovat 
sotapelit. Kumpi olikaan ensin, ensimmäinen sota, vaiko 
pelilauta, jolla sitä suunniteltiin? Sotastrategian ”pelaaminen” 
erilaisia vaihtoehtoja ja joukko-osastoja vaikkapa pikkukivillä 
simuloiden on hyvin vanha ja yleinen käytäntö. Shakki on 
puolestaan suosittu sotasimulaation pelkistys viihdepeliksi 
(shakin historia on johdettu ainakin 500-600-lukujen Intiaan). 
1700-luvulla shakin pohjalta tehtiin jälleen realistisempia 
sotasimulaatioita opetuskäyttöön varsinkin Preussin armeijan 
nuorien upseerien koulutuksessa. Sotapelien kehitettyä 
armeijan kouluttajien lisäksi uskollisia harrastajia muuallakin, 
luotiin näiden pohjalta puolestaan uudenlainen viihdepeli, 
Dungeons & Dragons -roolipeli (1974).

Havaittavissa on siis kaksisuuntaista liikettä, missä 
harjoittelusta ja simuloinnista on syntynyt viihdepelejä, 
ja viihdepelejä puolestaan on sovellettu eri tavoin 
”hyötykäyttöön”.

Täysin riippumatta omista, sangen pasifistisista 
mieltymyksistäni, armeija on tässä nostettava esiin 
edelläkävijänä pelien oppimis- ja opetuskäytön kehittäjänä. 
Lähtökohtana on tietysti niistä saatava kiistämätön 
hyöty: armeija havainnut pelit erittäin tehokkaaksi 
opetusmenetelmäksi. Puolustusvoimissa koulutukselle esitetään 
suuria haasteita, joissa kokonainen ikäluokka olisi koulutettava 
kykeneviksi toimimaan niin yksilöinä, joukkueina kuin osana 
laajempia operaatioita tehokkaasti ja oikealla tavalla, myös 
äärimmäisissä olosuhteissa.

Pelinkaltaisten viihdelaitteiden ja koulutuksen eräs 
onnistunut yhdistelmä ovat erilaiset simulaattorit. 
Kuuluisin näistä on Edwin A. Linkin lentosimulaattori, jonka 
Yhdysvaltojen ilmavoimat ottivat koulutuskäyttöönsä vuonna 
1934. Tämän jälkeen lentosimulaattorien lisäksi käytössä 
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on ollut suuri joukko erilaisia harjoitussimulaattoreita 
kuten ohjusjärjestelmien koulutussimulaattorit ja 
tankkisimulaattorit, joista monen käyttäjän simulaattoriverkko 
SIMNET (1984-1992) on kuuluisin. Raja viihdepeleiksi 
suunniteltujen simulaattorien ja koulutussimulaattorien välillä 
on edelleen olemassa, mutta käy jatkuvasti häilyvämmäksi. 
Peleistä on pyritty tekemään yhä realistisempia ja monet 
sotapelit sisältävät suuren määrän erilaisia yksityiskohtaisesti 
mallinnettuja asejärjestelmiä. Lisäksi, jälleen esimerkkinä 
kaksisuuntaisesta liikkeestä, myös armeija on alkanut tuottaa 
tietoisesti viihdepelejä. Menestynein esimerkki on America’s 
Army, jonka Yhdysvaltain maavoimat julkaisi vuoden 
2002 E3-pelimessuilla merkittävänä rekrytointiavauksena.
 Yhdysvaltojen puolustusvoimien käyttämistä koulutuspeleistä 
on parhaiten saatavilla tietoa, joten käytän tässä 
tapausesimerkkinä edugame-sovelluksesta amerikkalaista 
sotilaallista ohjelmistotuotetta. Joint Force Employment (JFE) 
on Yhdysvaltojen sodanjohdon (Joint Chiefs of Staff) tilaama 
reaaliaikainen strategiasotapeli, joka on suunniteltu USA:n 
sodanjohdollisen doktriinin opiskeluun. 

Adopt the role of Joint Force Command and tackle ten realistic scenarios 
to hone your knowledge of doctrine. Adjust friendly and enemy forces 
in four selectable scenarios to test varying military possibilities. (JFE:n 
verkkosivut.)

Opetuksellisina tavoitteina pelissä ovat mm. 
päätöksentekotaidot, kriittinen ajattelu ja kokonaiskuvan 
hahmottaminen yhteisoperaatioiden luonteesta. Nykyään peliä 
myydään myös viihdepelien kuluttajamarkkinoilla, nimellä Real 
War (Rival/Simon & Schuster).

Esimerkkinä menestyneestä viihdepelistä, jossa on helppo 
nähdä myös edugame-ulottuvuuksia voidaan tässä mainita Will 
Wrightin ja The Maxis -yhtiön Sim City (1989). Kyseessä on kaupu
nkisimulaattoripeli, jossa pelaajana omaksut kaupunginjohtajan 
ja rakentajan roolin; tehtäväsi on kehittää pikkukylästä 
menestyvä metropoli. Pelin oppimispotentiaaleja ovat mm. 
riippuvuussuhteiden hahmottaminen, strateginen ajattelu, 
ongelmanratkaisukyvyt sekä tietenkin kaupunkisuunnittelu.

Edugames-alue laajenee parhaillaan voimakkaasti ja jo 
tänään on sekä oppilaitoksissa että yrityksissä käytössä joukko 
erilaisia liiketoimintapelejä, manageripelejä, sijoituspelejä, 
markkinointi- ja mainospelejä sekä projektinhallintapelejä. 
Tutkimukselle ja kokeilevalle kehitystoiminnalle on kuitenkin 
vielä paljon tarvetta.

Alueen näkyvin puolestapuhuja on amerikkalainen Marc 
Prensky, jonka teos Digital Game-Based Learning (2001) on 
ensimmäinen pelioppimisen laajempi esitys. (Juuri äskettäin 
ilmestyi yhdysvaltalaisen kasvatustieteen professori James Paul 
Geen teos, jonka tiedot löytyvät lopun kirjallisuusluettelosta.) 
Prenskyllä on alan koulutus- ja konsulttiyritys (Games2train), 
joten on ymmärrettävää että hänen teksteistään löytyy lähinnä 
enemmän tai vähemmän vankkoja perusteluja sille, että 
pelaaminen tulee mullistamaan koulutusmaailman.

Prensky ensinnäkin katsoo että nykynuoret ovat monilta 
kognitiivisilta kyvyiltään ja taidoiltaan erilaisia kuin 
aikaisemmat sukupolvet. Pelien parissa kasvaneet lapset ja 
nuoret muodostavat Prenskyn termein oman ”Digital Natives” 
(digimaailman syntyperäisten asukkaiden) tai ”Games 
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Generation” -sukupolvensa. Prensky painottaa että nykyiset 
lapset ja nuoret aikuiset ovat kasvaneet pelien parissa ja 
puhuvat sujuvasti niiden vuorovaikutuskieltä. Digital Literacy, 
digitaalisen median luku-, kirjoitus ja kriittiset arviointitaidot 
ovat heidän elämänsä tärkeää osaamiskenttää.

On syytä Prenskyn tapaan pohdiskella, onko nuoren sukupolven 
oppijoilla sellaisia kykyjä, odotuksia ja toimintamalleja, jotka 
poikkeavat ”kirjan aikakauden” (tai television) kasvateista. 
Prensky löytää tällaisia eroja suuren joukon, mm. jatkuvan 
ärsykerikkauden, vauhdin ja reagointinopeuden odotukset 
– muuten interaktiivisessa mediamaailmassa varttuneen 
aktivaatiotaso alkaa pudota. Kognitiivisia vahvuuksia sen 
sijaan löytyisi esimerkiksi kehittyneestä kyvystä rinnakkaispr
osessointiin, lineaarisen ajattelun sijaan. Uuden sukupolven 
ajattelun ja toiminnan kannalta merkittäviä seikkoja ovat 
myös visuaalisuuden ensisijaisuus ja uudenlainen asenne, 
jossa on olennaista etenkin ennakkoluuloton kokeilemalla ja 
tekemällä oppiminen. Jos tätä asennetta pyrkisi kuvaamaan 
yhdellä sanalla, on sille eri ulottuvuuksissaan leimallista 
pelillisyys: leikkisän kokeileva asenne onkin ehkä kulttuurisena 
asenteena vähitellen yleistymässä ja korvaamassa aikaisempaa 
yksiviivaista tehokkuus- ja työkeskeisyyttä. Kulttuuri- ja 
yhteiskuntatieteilijät ovat nähneet tästä merkkejä myös 
monikulttuurisuuden ja aikaisempaa moniäänisempien 
identiteettien rakennuksen alueella.

Pelit eivät Prenskynkään mukaan korvaa kuitenkaan 
tulevaisuudessakaan täysin perinteisiä opetus- ja 
oppimismenetelmiä, vaan ne tarjoavat lähinnä eri yhteyksissä 
eri tavoin hyödynnettäviä lisämahdollisuuksia. Erityisesti 
monimutkaisten prosessien muuttaminen kaavioista ja 
luetteloista pelillisiksi simulaatioiksi on alue, jossa edugame-
sovelluksesta voidaan saada merkittävää etua. Irrallisten 
faktojen sijalle astuu omakohtainen kokemus monimutkaisen 
vuorovaikutussysteemin toiminnasta.

Periaatteellisen pohdinnan paikka on siinä, mistä 
lähtökohdista viestintä- ja informaatioteknologiaa oppimisen 
maailmassa sovelletaan. Prenskyn näkemys on kriittinen. Hänen 
mielestään nykyinen ”eLearning” on käytännössä liian usein vain 
”eTeaching’ia”, perinteisten menetelmien ja oppimiskulttuurin 
uusintamista digitaalisesti. Suomi on tottunut pitämään 
itseään edelläkävijänä myös tällä alueella, ja pedagogisia 
innovaatioita kannattaa jatkossakin vaalia keskeisenä osana 
uusien opetusteknologioiden käyttöönotossa.

Pelien vahvuuksia on helppo luetella: ne ovat hauskoja ja 
niissä on selkeät tavoitteet (ne motivoivat), pelit perustuvat 
säännöille (niissä voi itse kokea käytännössä abstrakteja 
rakenteita tai riippuvuussuhteita), pelit ovat adaptiivisia ja 
interaktiivisia (niitä opiskellessa on mahdollista saavuttaa 
flow-kokemus), pelit antavat palautetta valinnoista ja 
toiminnoista (avainseikka oppimisen kannalta), peleissä on 
mahdollista menestyä ja voittaa (josta pelaaja saa tyydytystä), 
peleille on leimallista konflikti-, kilpailu- tai haastekeskeinen 
rakenne (adrenaliinia) ja lisäksi pelit innostavat luovaan 
ongelmanratkaisuun.

Tietysti peleillä on myös ilmeisiä rajoituksia. Yksi tärkeä 
seikka oivaltaa on, että pelien hahmot ja tarinat ovat 
sangen rajallisia. Pelien emotionaalinen syvyys ei nouse kuin 
poikkeuksellisesti kirjallisuuden tai elokuvien tasolla. Tämä 
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on kuitenkin ensisijaisesti rajoitus taidemuotona, ei niinkään 
oppimismenetelmänä arvioitaessa. Merkittävämpää tässä 
jälkimmäisessä suhteessa on, että simulaatio ei koskaan täysin 
korvaa todellista kokemusta. Todellisuus on aina digitaalista 
pelkistystään sotkuisempi, eikä moniulotteinenkaan simulaatio 
koskaan sisällä kaikkia todellisen suorituksen kannalta 
merkitseviä seikkoja. Pelin perustana on aina pelkistäminen, 
abstraktio, joka ilmenee pelin suhteessa sääntöihin ja muihin 
formaalisiin pelirakenteisiin. Niiden voima on vapauttaa 
ihminen toimimaan toisessa, pelillisessä maailmassa, mutta 
toisaalta ne myös irrottavat hänet suorasta suhteesta todellisen 
maailman merkityksiin.

Tämän keynote-luennon lopuksi kannattaa vielä hetki pohtia 
edugames-alueen tulevaisuutta. Osin kyse on kulttuurin ja 
yhteiskunnan muutoksista, joiden syvällekäyvät prosessit 
yltävät myös koululaitoksiin, korkeakouluihin ja työelämään. 
Oppiminen on yhä keskeisemmin tulevaisuudessa loputonta 
prosessia, jota tapahtuu kaikkialla ja kaiken aikaa. Maailman 
muutos ei pysähdy, ja uudet teknologiat toimivat jatkossakin 
omalta osaltaan näiden muutosten katalysaattorina.

Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti – ja usein 
syystä – huonomaineinen laji, mutta on niin tutkijoita 
kuin kirjailijoita ja muita taiteilijoita, joille tulevaisuuden 
kuvitteleminen on työtä. Yksi keskeisiä menetelmiä joita he 
soveltavat on ekstrapolaatio: käynnissä olevien kehitysketjujen 
laajentaminen ja jatkaminen tulevaisuuteen sekä 
tällaiseen päättelyyn perustuvien tulevaisuusskenaarioiden 
rakentaminen. Eräs näkyvä kehityslinja omassa ajassamme on 
pelien ja leikillisyyden kasvava rooli. On tietysti mahdollista, 
että tämä on vain ohimenevä trendi, mutta huomattavasti 
uskottavampi arvaus on, että tulevaisuudessa pelit ja pelillisyys 
ovat nykyistä näkyvämmin läsnä kaikkialla. Kriitikko näkee 
tässä mediayhteiskunnan valta-aseman ja kaikkialle tunkevan 
viihteellistymisen lujittumista sekä kenties aikuistumisen 
epätervettä pakoilua. Myönteisistä kulmista kehitystä pohtien 
puolestaan voisi olettaa, että luovuus ja hauskuus hyväksytään 
jatkossa entistä selkeämmin itsestäänselvyydeksi niin työn, 
opiskelun kuin vapaa-ajan alueilla. Näiden aiemmin erillisten 
elämän osa-alueiden rajat myös entisestään hämärtyvät.

Mediatutkijan perspektiivistä puolestaan näyttää ilmeiseltä 
että elämyksellinen audiovisuaalisuus ja immersiivinen 
(kokonaisvaltaisesti sisäänsä sulkeva) media jatkavat 
voittokulkuaan. Voikin pohtia, ovatko tulevaisuuden kodit, 
työpaikat, koulut ja julkiset tilat ovat aina tai tarpeen mukaan 
myös ”teattereita” ja ”pelisaleja”.

Teknologinen kehityssuunta on myös jatkuvasti verkkoon 
kytkettyjen päätelaitteiden, ohjelmistojen, palvelujen 
ja toiminnan käytäntöjen helpottuminen ja yleistyminen. 
Älykkäästi yhteen toimivat verkot liittävät pelaajat joustavasti 
tiimeiksi, riippumatta siitä missä he ovat. Tärkeää ovat myös 
lisääntyvät mahdollisuudet samalla olla perheenjäsenen, 
opiskelijan, ohjaajan, työtiimin tai harrastusverkoston jäsenen 
eri rooleissa ja neuvotella niiden välillä.

Pelien kehityksen käynnistyneitä trendejä seuraamalla voi 
puolestaan päätellä pelien vahvistuvan etenkin verkko- ja 
mobiilipelien alueella. Pelituotteesta siirrytään pelipalvelujen 
tarjontaan. Tärkeä on myös osallisuus mediakulttuuriin: 
uusimmissa peleissä toimitetaankin jo säännönmukaisesti 
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editoriohjelmistot, joiden avulla pelimoottoria voidaan 
käyttää omien tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden mukaisten 
pelimaailmojen rakentamiseen.

Voisi aivan lopuksi ounastella, että online- ja mobiilipelit 
kehittyvät vähitellen monimuotoisiksi, jatkuvasti toimiviksi ja 
laajentuviksi ”lisämaailmoiksi”, joissa toistuvasti pistäytyminen 
rytmittää tulevaisuuden moniulotteista arkea, niin kotona, 
työssä kuin oppilaitoksissakin.
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2. Network-Based Education in Focus: 
Teachers’ and Students’ Conceptions 
about Teaching and Guidance Process 
in the Network-Based Learning 
Environments   

Sanna Vahtivuori

2.1. Abstract

The Educational Use of ICT Programs Evaluation Study Project 
(HelLa) has a three-fold focus: it investigates i) how pedagogical 
models function in network-based education, ii) what kind of 
operational context a didactic network environment is and 
iii) what kind of pedagogical models, principles and points of 
departure are used in the designing, assessing and guidance 
of network-based education. The study project is part of 
the Finnish Virtual University of Educational Sciences (KasVi 
project). This paper focuses on one part of HelLa research 
project. The aim of the sub-study is to understand guidance 
and tutoring process in the network-based environments. The 
research methods and data collection include ethnographic 
research and participant observation in addition to thematic 
interviews and web-based questionnaires (see Vahtivuori et al. 
2002). Paper presents background of the study and describes 
some results of the teachers’ and students’ conceptions 
from the Introduction course of Education Use of ICT study 
Programme in autumn 2002.

2.2. Introduction

The Educational Use of ICT Programs Evaluation Study Project 
(HelLa) focuses on pedagogical models, principles and points 
of departure are used in the designing, assessing and guidance 
of network-based education. The HelLa Project is part of 
the Finnish Virtual University of Educational Sciences (KasVi 
project). The study adds new theoretical knowledge to the 
notion of network-based education and to the designing and 
assessing such education in the Finnish university context. One 
of the challenges teaching and research of the educational use 
of ICT face at the university level is how they might develop 
new teaching, studying and evaluation methods that function in 
network environments (e.g. Britain & Liber 2002). In 2002, the 
project concentrated on programs in Media Education at the 
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Finnish Universities of Lapland and Helsinki. In 2003, the major 
focus of the study is a national programme on Educational 
Use of Information and Communication Technologies (30 ECTS 
credits), which was initiated in autumn 2002.  

This paper briefly explores the pedagogical models and 
background of the study and also presents some ideas and 
conceptions of the teachers’ and students’ of what constitutes 
good quality network-based teaching, studying and learning. 
The paper presents some key findings and results from the 
Introduction course of the Educational Use of ICT study 
programme.  

2.3. Towards a Model of Network-Based Teaching, Studying and 
Learning

The HelLa study project falls within a sociocontructivist and 
sociocultural framework. A socioconstructivist focus manifests 
itself in studying and teaching in the notion that new knowledge 
is formulated as social activity. (e.g., Vygotsky, 1978; Lave 
& Wenger, 1991). A sociocultural approach sees individual 
development and learning as bound to the broader context of 
the surrounding culture (Vygotsky, 1978; Lave & Wenger, 1991; 
Tynjälä, 1999, 162–163). (Ruokamo et al. 2002; Vahtivuori et al. 
2002.)

The didactical and pedagogical solutions in NBE are largely 
based on models of face-to-face teaching and studying but the 
mediated nature of interaction, communication and activity 
on a network entails new features. The special features of 
NBE include the altered e.g. communication and interaction 
and teaching and guidance process through written language; 
teachers and students are acting as “virtual texts” and delayed, 
asyncronous feedback. This study understands network-based 
education (NBE) as a special form of teaching, studying 
and learning. NBE is regarded as part of a didactic network 
environment that includes also face-to-face teaching and 
studying as part of the TSL process. The concept of a didactic 
network environment is derived from the frame of reference 
of media education. In addition to face-to-face interaction, 
it encompasses purposive activity on a network as well as the 
materials and services that already exist on the network, are 
produced for it or are created and placed on it during the TSL 
process. (Vahtivuori et al. 2002.)

The study project focuses on examining the models, 
principles and points of departure emphasizing network-based 
TSL process (e.g., Jonassen, 1995; de Corte, 1995; Tella et 
al., 2001; Vahtivuori, 2001) which are derived from didactic 
and pedagogical thinking on teaching, studying and learning 
(Sharan & Sharan, 1992; Uljens, 1997; Kansanen et al., 2000; 
Jyrhämä, 2002). The study is combining the special theory and 
concepts of didactics and a more general theory of learning and 
learning activity (e.g. Palincsar & Brown, 1984; Oatley, 1990; 
Norman & Schmidt, 1992). In this paper the theoretical focus is 
especially in the didactic points of departure. Other sub-studies 
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of the HelLa study project discuss more different aspects of 
the learning theories. In 2002 the ICT Evaluation Study Project 
has elaborated a pedagogical model that combines a variety of 
models and principles of teaching, studying and learning and 
integrates the differing perspectives of the researchers involved. 
This combined model embraces the features and principles of 
reflective teaching, purposive studying, activity and meaningful 
learning. (Ausubel, 1968; Sharan & Sharan, 1992; Jonassen, 
1995; Joyce et al. 1998; Ruokamo & Pohjolainen, 1998; Tella et 
al., 2001). (See Vahtivuori et al. 2002)

Figure 1. Some characteristics of the TSL Process in network-
based environments.  (Ruokamo et al. 2002; Vahtivuori et al. 
2002)

The model has been utilized especially in defining the design 
and assessing principles of the NBE that constitute the project’s 
research tasks as well as in data collection and analysis (Ruokamo 
et al., 2002; Vahtivuori et al. 2002). The terms appearing in 
the model are parallel and overlapping to some extent. No 
direct causal relationships can be demonstrated between the 
concepts; interdependency is perhaps more frequently the case. 
For example, exploratory teaching, research-focused teaching 
or Socratic teaching can lead to a variety of types of purposive 
studying (e.g., communal, reflective, exploratory) and students 
activity and support that way meaningful learning.

2.4. Research Questions

The research task is to determine the teachers’ and students’ 
conceptions of what constitutes good quality network-based 
teaching, studying and learning. The research questions 
discussed in this paper are the following: 1) How pedagogical 
models function, support, and are implemented in the guidance 
process of network-based education (NBE)? 2) What kind of 
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pedagogical models, principles and points of departure are 
used in the designing, assessing and guidance of NBE?

2.5. Data Collection

In the first phase, the research material was collected in spring 
and summer of 2002 from the Media Education programs at 
the Universities of Lapland and Helsinki in particular as well 
as at the training programme for distance education in the 
Finnish Defence Forces. In the second phase in academic year 
2002/2003, data has been collected from the national, jointly 
planned programme of The Educational Use of Information 
and Communication Technologies (30 ECTS credits). The data 
collection have focused on the Introduction course of the 
programme (N=114). [See http://www.edu.helsinki.fi/media/
kasvitvt.html] 

Data collection began with the ethnographic approach in the 
form of participant observation, with the researchers actively 
involved in the planning process and implementation of the 
programme. The data include a variety of network discussions, 
essays and feedback collected through questionnaires. Data 
have also been collected by interviewing the teachers (N=9) 
and students (N=15) taking part in the programme. The texts 
collected in used learning platforms during the course are 
being analyzed. In addition, data has been collected from the 
students during academic year 2002/2003 using network-based 
evaluation forms (N=55). 

In this paper the teachers’ and students’ conceptions about 
teaching and guidance process were in the focus of data 
collection and analysis. The role of learning was not targeted 
directly in this part of the study but some salient ideas in this 
regard were collected from student feedback. The findings 
discussed in this paper are based especially the text data on the 
thematic interviews of the teachers’ and students’ comments 
and answers to questions of questionnaire. The pedagogical 
model and its features and the topics of the teachers’ 
interviews that is, the concepts of the model have functioned 
as the classificatory outline of the material. The thematic 
interviews were based on following topics: i) designing and its 
points of departure, ii) implementation of NBE, iii) assessment 
and its’ points of departure, iv) teaching and guidance, and 
v) the teacher’s role during interaction phase, vi) communal 
modes of studying in NBE, vii) network-based environments 
and its special features. The findings center on teaching and 
studying and guidance process in the network environment and 
the principles of design and assessment.

2.6. Some Key Findings

The preliminary results show that the allocation of time and 
scheduling seemed to emerge as central factors for a successful 
course. According to the web-based questionnaire the students 
were satisfied with the guidance if the scheduling succeeded 
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and vice versa. In NBE the students mainly criticized too tight 
schedules and large amount of assignments. 38,9% of the 
students experienced that time management was unsuccessful 
during the course. The students commented the schedule of the 
analyzed course in the web-based questionnaire:

“The schedule [was the problem], it really should be sufficient when 
comparing it with  the amount of tasks and assignments given during the 
course. Required achievements should be in a reasonable relation to  the 
extent of the course (study credits). If there are too many tasks and too 
little time, the students will get very frustrated.”

“There wasn’t enough time to do required tasks and finalize them properly, 
because the study schedule was too tight all the time. If I didn’t have a 
computer at home, the whole course would have become a real mess, 
because in that case, it wouldn’t have been possible to participate the 
required discussions in the forum of the learning platform.”

The results presented in the earlier research of the area of 
media education and educational use of ICT, support this finding 
(see e.g. Nevgi et al. 2002). NBE seems to require both students 
and teachers to allocate their time in a new way. The more TSL 
process is transferred to network-based environments the more 
problematic becomes the concept of time. (Matikainen, 2001; 
Vahtivuori & Masalin, 2001.) NBE is not independent of time 
and space, especially when communal modes of studying and 
learning are in focus.

According to teachers’ interviews, the teachers were 
surprisingly conscious about the different pedagogical models 
when designing their own part of the network-based course. 
Jyrhämä (2002) has studied teachers’ conceptions about 
guidance, pedagogical thinking and supervision as decision 
making. According to the findings of Jyrhämä’s study, an average 
of 67% of the teachers’ guidance were focused on the action 
level and only 30% on the so called second thinking level (see 
Kansanen, et al. 2000), which in this study has been defined as 
the level of the different pedagogical models. The findings of the 
study shows that teachers on the network-based teaching and 
guidance situation seem to design and act in more theoretical 
level than in face-to-face teaching and guidance situation. NBE 
seems to demand more from the designing and planning phase 
than face-to-face to situation. When interviewing teachers 
about designing of NBE  teachers mentioned few models used 
when designing NBE: The exploratory teaching and problem-
based and also reciprocal teaching were the most commonly 
used pedagogical models among teachers of the course. 
According to the questionnaire, the students’ opinions mostly 
support this finding. Almost the half of the students found that 
the ethos of the course was problem-oriented. 41,8%  of the 
students mentioned that different assignments and tasks and 
studying in the course were problem-based and supported 
their active participation. Students also commented that the 
teachers’ pedagogical thinking was clearly shown during the 
course and that the introduction course was pedagogically 
well-designed what comes to models.

“Pedagogical background was quite well thought and designed, in my 
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point of view. The teachers wanted us to learn and study the model of 
exploratory or problem-based learning and they put us to study according 
to that model. The study materials and discussions during the course were 
also mostly based on problem-oriented pedagogical thinking.”

“The tasks of the course were really problem-based, interesting and you 
could put the theory to practice...”

2.7. Guidance process significant role

Tutoring and guidance in the network-based environments, 
giving feedback to students and the quality of the feedback all 
are of considerable importance. Textual guidance, teaching and 
tutoring were perceived as being deeper and more authentic 
than oral. Teaching and guidance had a more significant role 
for both teachers and students than face-to-face teaching. 
Teachers experienced that especially when guidance and 
feedback were given by e-mail it was more personal than in 
face-to-face situations. Almost all the students (96,4%) found 
the teachers’ activity, feedback and active presence important 
or very important for successful studying and learning process 
in the network-based environment. Teaching and guidance 
were mentioned important or very important characteristics 
of good quality NBE by 90,6% of the students. The students 
appreciated the feedback provided by the teacher as well as 
the peer feedback. Students wished eagerly that peer students 
and teachers would comment their messages. Reactions to 
teachers’ and peers’ comments were strongly experienced, 
they motivated and led to deeper understanding of the study 
topic.

“Some of teachers were very talented and experienced and they guided 
discussion very well.  In network-based environment the teacher should be 
very skilful, and s/he should be able to write and comment very delicately 
and considerately, otherwise the interaction and communication become 
very unkind and harsh.  So, on the other hand the teacher should also write 
some supportive,  and one may say, a little bit “meaningless” messages 
and comments to encourage and to show that s/he is actively present 
in discussion. If teachers or a study community want that net-based 
discussion is a proper process, the teacher should take actively part in it 
during the whole session, not just write a conclusion in the end of the study 
discussion. Teachers’ role in net environments has a great significance.”

“I give full points for the male teacher of the last course. I got a great, 
long, and personal feedback from him about my essay at the same day I 
delivered by email that assignment for him. I got the feeling that he is 
really interested in my thoughts and opinions and he gave me many new 
landscapes and viewpoints of the study topic to think about. ” 

The feedback given by teachers or peers could encourage 
reciprocal dialog as well as end a discussion. In network-based 
environment based on textual interaction, the diversity of 
linguistic meanings and the richness and difficulty of linguistic 
interaction were clearly emphasized. The actions of the 
teacher could either encourage or not a burgeoning network 
discussion and communication culture. The different genres 
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and the uses of language and textuality on the network-based 
environments should be taken better into account when 
designing and assessing NBE. Both teachers, even if they were 
very experienced in the area of NBE, and also students seemed 
to need proficiency for how to act effectively and purposively 
as ‘virtual texts’ in network-based environments.  Students did 
not expect communal modes and practices of studying from 
the course. If communal and reciprocal modes and models 
of teaching, studying and learning are felt important the 
assignments and tasks should be organized to support these 
modes of studying and learning. Even if the introduction course 
were not found very communal, still students told that they 
have learned as lot from each others experiences and that felt 
to be important for purposive studying in NBE.

The key findings show that the students’ activities should 
be analyzed as departure point of design, implementation 
and assessment. The support for authentic dialogic interaction 
and communication culture, not only ’collective monologue’ 
should be emphasized more. The more effective use of 
videoconferencing, focusing on orientation phases, clear 
instructions, and use of small-group activities would support 
communal modes of studying in NBE. It also seems to be 
important to focus on realist and flexible schedules. Teachers’ 
and tutors’ active role and reflective thinking and support were 
found very important for purposive studying. According to 
students’ conceptions, the problem-oriented approach seemed 
to work well in NBE. The findings of the study show that it is 
possible to find and define some salient features of appropriate 
network-based communication culture and designing and 
assessing principles that fulfil the criteria for a functional TSL 
environments and the features of reflective network-based 
education.
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3. Mobile Technology enhanced 
Learning with Animated Illustrations 
and Interactive Simulations – an 
Approach to a new Learning Model and 
Future Knowledge Building 

Jürgen Scheible

3.1. Abstract

This article introduces the basic ideas of my research work 
which explores on how animated illustrations and interactive 
simulations can be used in mobile technology enhanced 
learning. The mobile device seen as a personal device plays an 
essential role in this work, in order to explore if its personal 
aspects bear the capability to open up new learning behaviors 
and new learning styles of the end-user. The exploration of 
underlying pedagogical and sociological principles as well as 
design and design process issues are important as well.

3.2. Introduction

Mobile devices seem to become an important new learning 
tool in the near future. The devices get smarter, and show 
more advanced capabilities, including lately also for animated 
illustrations and interactive simulations. 

The challenge for many people in the coming years will be to 
gain more and more knowledge in a shorter and shorter time, 
while being flexible in schedules and location. Organizations 
e.g. in the “new economy” are dependent on organizational 
knowledge and competence (Prahalad & Hamel, 1990). The 
importance for professionals to continuously learn is widely 
recognized. Mobile workers need alternative educational and 
knowledge development opportunities that are not restrained 
by time and space (Hardless, Lundin, Lööf & Nilsson, 2002). 
Could the mobile device as a “personal learning tool” be a 
solution to this challenge? 

Since the mobile phone has become a personal device 
being part of everyday life, one could think that people 
have developed a unique relationship to the device from a 
sociological context point of view. The unique relationship 
might open up new channels for future learning models and 
future knowledge building. 

From constructivist theory we know that motivation is a key 
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component in learning (Gruender, 1996).
Could the mobile device as a “personal learning tool” be of 

help to inspire or motivate people to learn?
Many scenarios can be thought of where the mobile device 

could serve as a unique tool for learning and where it possibly 
will successfully be used. For example, future curricula, formal 
and informal trainings in schools, universities and work places. 
There is need for new visions and innovations in this area.

To see the mobile device as learning tool with a personal 
character, will bring new challenges to designers and other 
people who create mobile learning solutions. In order to meet 
these challenges, the research community needs to understand 
the related design and design processes, the sociological issues 
and pedagogical concepts. Further it needs to know what are 
the special needs of mobile learners, the kinds of collaboration 
they need and what sort of guidance and activities support 
them.

The main objective of this research project is to focus on 
how animated illustrations and interactive simulations can be 
used in mobile technology enhanced learning as an approach to 
new learning models and future knowledge building. A strong 
emphasis will be on design and the design processes. 

When thinking about making the mobile device become 
a personal learning tool, where the user communicates or 
interacts with learning content in a personal way, the approach 
of using animated illustrations and interactive simulations 
in form of graphic animation or game alike applications 
is, according to my opinion, highly considerable. With this 
approach the user can learn a lot in a short time at any time and 
place. Even on a small display the animated graphics can tell 
a lot and a fair amount of learning content can be integrated 
into learning games that run on mobile devices with technology 
currently available. 

The issue of structuring the learning content in this case is 
important as well. The idea of Thematic Modules (TM) might 
give some helpful thoughts. Thematic modules is a structuring 
philosophy which divides a net-based course into several self-
contained uniformly structured units (Nuldén, 1999).

When looking deeper into the area of learning with visual 
aids or displays, Tufte (Tufte, 1997) gives with the idea of visual 
thinking some interesting reasons and explanations on learning 
by means of images. 

Pedagogical research is extremely important in this project 
as well. When thinking about the underlying pedagogical 
principles for mobile learning it appears that aspects of 
constructivism can provide useful input, e.g. learning is a 
self-regulated process (Ertl & Kraan, 1997). This point might 
very well be addressed by mobile learning, since the learner 
can decide to learn at any time and place. Another thought of 
constructivism is that learning is both an individual and a social 
process (Ertl & Kraan, 1997).  How can learning with mobile 
technology be a social process as well? This could be the case, 
as example, when kids play as a group an edutainment game 
in group mode on their mobile when they are out on the street 
in the afternoon. They might be going through a social process 
by having fun together and do their homework together at the 
same time.

This research project will produce detailed knowledge about 
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the usability of certain designs, design processes, interactivity 
models, possible educational principles, sociological and 
technological concepts.

Therefore this research work is divided into several 
subprojects each with a specific claim and goal that deal with 
these issues.

Among the possible research methods used, are quantitative 
and qualitative data gathering. The data collection is done 
during controlled field-studies at schools, universities or work 
places where certain design with animated illustrations and 
interactive simulations are applied, in order to research the 
usability, effectiveness and successfulness of various designs. 
The qualitative data could describe e.g. the attitudes and 
behaviour of individuals but also of groups on how they are 
handling the mobile device as a learning tool and on how they 
are using the various learning application during the field 
study. Controlled feedback, surveys, interviews and participant 
observation shall be used to collect data. Statistical data shall 
be gathered in form of units and samples through parameters 
measured in transport networks or inside the mobile devices. 
Among them could be the number of downloads, time spent and 
frequency of application use. 

The result of this research project will be useful for 
developing designs of animated illustrations and interactive 
simulations suitable for mobile technology enhanced learning. 
Further it could be useful for developing future educational 
models, contribute to future leaning needs analysis and 
knowledge building and it will promote practical competence 
in mobile learning. It can be a springboard for innovative 
ideas for designing future mobile device features, telecom 
network features or ad hoc network features, server or client 
applications.

The project is influenced not only by research carried out in 
projects currently going on at the University of Art and Design 
(UIAH) in Helsinki, Finland - especially mobile technology and 
learning environment related works - but also by other academic 
institutions and industry projects in Finland and Germany. 

3.3. Claims & Goals

This research work is divided into several subprojects each has 
a specific claim and goal.

The first part relates to sociological aspects of mobile phone 
users to better understand their sociological framework. This 
might help to lay the foundation for new mobile learning 
models from a sociological point of view.

Claim 1: Does the unique relationship between the user and 
his mobile device bear capabilities to let the mobile device 
become a “personal learning tool”? The Goal is to concentrate 
on literature study in sociology and on gaining knowledge from 
theoretical as well as practical views from latest research 
projects in this field and to write a paper dealing with the 
sociological aspects of the relationship “user – mobile device”.

The second part points to the science field of interactivity and 
cognitive art. Interactivity might play a crucial role regarding 
usability and effectiveness of mobile learning applications in 
form of animated illustrations and simulations. The exploration 
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of this field might provide essential knowledge in order to 
identify important characteristics and processes needed for 
designing animated illustrations and interactive simulations 
suitable for mobile learning.

Claim 2: There is need to identify certain interactivity 
models that are applicable for animated illustrations and 
interactive simulations specific in mobile technology enhanced 
learning. What interactivity models are they? The Goal is to 
write a description of various applicable interactivity models in 
form of a paper.

The third part is related to educational science, since the 
underlying pedagogical principles are extremely important for 
this research in order to lay the foundation for an approach to a 
new learning model and future knowledge building. 

Claim 3: New, integrated learning models, suitable for 
implementing animated illustrations and interactive simulations 
in mobile technology enhanced learning need to evolve in 
order to have a frame work available on top of which the 
mobile applications with animated illustrations and interactive 
simulations can be built on. The Goal is to put together 
a description of several learning models that seem to be 
suitable for integrating animated illustrations and interactive 
simulations. These models should lay the foundation to (or 
include already) an approach to an applicable future learning 
model. This shall be done in form of a paper as well. 

For part four, the results of the acquired theoretical 
knowledge from the goals 1-3 provide the base to come to a 
practical phase in this research project. 

This part includes artistic approaches regarding graphic 
design, interactivity model design, sound production, 3D model 
creation, character animation production, game engine design 
and simulation development.

Claim 4: Through the development of prototype client 
applications with various designs (and possibly server 
applications), the usefulness and effectiveness of animated 
illustrations and interactive simulations in mobile technology 
enhanced learning can be demonstrated and described. This 
can be done by collecting, analyzing and evaluating scientific 
data using relevant research methodologies during a field study 
at school or university or work place. The Goal is to create an 
application prototype solution, developed and implemented 
according to an earlier identified learning model around 
specific, well-selected, well-defined learning topics. (E.g. 
edutainment game for math, process explanations for physics, 
chemistry, biology, …, Intelligent agent, ….)

Among the possible technologies used to develop the 
prototype solutions are Java Midlets and mobile Flash player 
elements, bluetooth and adhoc network features.

The role of related technologies that are part of the field 
study environment, like telecom networks, wireless LAN and 
Bluetooth connections shall be described as well. 

The fifth part of this research project is to look at 
technological requirements, taking into account some of the 
findings from part 4 in order to describe on how technology of 
mobile devices could be improved to enhance their capabilities 
for mobile learning, especially for using animated illustrations 
and interactive simulations.

Claim 5: A set of technological requirements for future 
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technologies regarding functionalities for animated illustrations 
and interactive simulations can be defined in order to make the 
mobile phone become a successful “personal learning device”. 
The Goal is to describe technical requirements from a usability 
point of view e.g. regarding design and functionalities of 
buttons, the display, menu functions, memory and processor 
capabilities as well as networking functionalities. 

The results of this part has the potential to be used 
as input when designing future mobile devices, telecom 
network features or ad hoc network features, server or client 
applications in order to use the full capabilities of interactive 
illustrations and simulations in mobile learning. This part may 
be accomplished by writing a paper.

The sixth part shall derive knowledge and views gained in 
the previous steps, especially from the practical experiences 
gained in part 4 regarding design. This part is a side product of 
this research project that comes out naturally, since it bundles 
all during this project acquired practical knowledge on design 
and design processes for developing animated illustrations and 
interactive simulations for mobile learning applications.

Claim 6: A tested and optimized set of questions can be 
defined that serve as an instruction tool for future mobile 
learning content producers to easily identify such learning 
content that is suitable for implementing with animated 
illustrations and interactive simulations. The Goal is to develop 
a tool in form of a textbook or electronic application. This 
tool could consist of two parts: 1. A set of questions reflecting 
definitions of selection criteria applicable for a variety of 
knowledge areas. 2. A set of questions as guidelines for graphic 
design, user interface design, interactivity design and the 
design of educational concepts most suitable to the identified 
learning content.
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4. Navigation Strategies: Statistical 
Approach

Harri Ketamo, Kristian Kiili

4.1. Abstract

Navigation styles have been studied mostly from the navigation 
patterns point of view. In this paper the navigation styles have 
been approached with statistical methods. As a final result, a 
three-cluster navigation style model was defined according to 
empirical data, collected from web-based course. This model 
could be used as a background for constructing adaptive 
navigation for web-based learning material.

4.2. Introduction

Educational hypermedia can be defined as a learning 
environment that relies on user-controlled choices to access 
information in the form of various media (Reed & Oughton 
1997). Hypermedia allows user to make decisions about what 
information to access and in what sequence. Because the user 
constructs the structure of a personal hyperspace, the previous 
knowledge about the domain controls and redirects users 
behavior in hyperspace. According to Lawless et al. (2003) this 
changes the nature of learning that occurs with hypermedia 
systems compared to traditional learning environments by 
adding users responsibility to construct the structure of 
hyperspace. In addition users have to be able to identify what 
information will further enhance understanding and how to 
access this information. Thus, users ability to structure and 
manage their own navigation is becoming a required skill in 
hypermedia based learning environments (Ford & Chen 2000).

In current research terms navigation and browsing are not 
well defined. These terms are sometimes used as synonyms but 
also determined as sub-classes for each others. In the literature 
review the terms are used as they are mentioned in the original 
publications. In this study tems navigation and browsing are 
understood as synonyms.

4.3. Navigation strategies

Despite of that two users do not navigate a hypermedia in exactly 
the same way, similar navigational patterns do emerge among 
readers. At least three common navigational profiles have been 
identified: 1) knowledge seekers, 2) feature seekers, and 3) 
apathetic hypertext users. Knowledge seekers pursue screens 
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that contain material needed to enhance comprehension of 
the certain content. Additionally, knowledge seekers tend to 
select screens in logical sequences and acquire information in a 
systematic manner. Feature explorers spend a disproportionate 
amount of time interacting with special features such us quick-
time movies, sound and visual effects, and graphics. It seems 
that apathetic hypertext users do not care either to gather 
information or to explore its features. Their navigational paths 
do not reveal logical orders and interaction with the system is 
characterised with short time intervals. (Lawless 1998.)  

According to McAleese (1989) browsing is using explicit or 
implicit associations to determine the next item to be accessed. 
People using hypermedia for similar purposes produce similar, 
but not identical browsing patterns. Browsing pattern can be 
defined as a series of movements through the hypermedia. 
Canter et al. (1985) describes four lower level browsing 
constructs presented in figure 1, which combinations form 
more complex patterns. These higher level browsing patterns 
occur as the user employs a browsing strategy. Thus browsing 
strategy can be defined as a method employed by the user in 
order to fulfil their task while using a hypermedia system. On 
the other words a browsing strategy is a browsing pattern with 
some information indicating what the pattern is used for. 

The use of browsing constructs in recognition of browsing 
strategies is challenging because it is not readily apparent 
where one construct ends and another construct begins. It is 
also possible that constructs merge into each other. The time 
spent in each node is also important factor when identifying 
browsing patterns. It may be that user is using the node as 
a stepping stone to another node or to be interested in the 
contents of the node itself. Thus there may occur several types 
of browsing patterns including the same nodes. (Mullier 1999)

Figure 1. Browsing constructs

The study of Mullier et al. (2002) give some evidence that 
low-level browsing patterns are used to different degrees by 
different types of users. Expert users tended to use loops and 
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rings with a high degree of pathiness. They did not use spikes 
as much as more novice users.  Mullier et al. (2002) also states 
that there is a finite number of browsing strategies and learning 
styles and therefor users with similar backgrounds may tend to 
behave in similar ways when using a hypermedia domain.

Canter et al. (1985) describes five browsing strategies: 
1. Scanning strategy, the aim of which is to cover a large area 

without depth. It consists of a mixture of deep spikes and short 
loops.

2. Browsing strategy, in which a user just follows the links 
until his or her interest is caught. It consists of many loops and 
few large rings. 

3. Searching strategy, in which a user seeks the marks of the 
requested issue. It consists of ever-increasing spikes with few 
loops.

4. Exploring strategy can be seen as finding out the extent of 
the information given. It consists of many different paths. 

5. Wandering is purposeless and unstructured shilly-shallying 
which represents the lack of strategy. It consists of many 
medium sized rings as the user ambles along and inevitably 
revisits nodes.

Recognition of the browsing strategy tends to be very complex 
because user can apply more than one strategy during a 
particular session and may use different strategies at different 
times. According to Catledge and Pitkov (1995) users tended to 
use different strategies, and hence produced different browsing 
patterns, if they had well defined goals than if they had unclear 
goals. Additionally, users’ goals can change at any point they 
browse because they can find some interesting information that 
differs from previous goals.  

Mullier (1999) have studied automatic recognition of browsing 
patterns. He used successfully neural network and fuzzy-
logic based system for recognising and interpreting browsing 
patterns produced by hypermedia users. Higher level browsing 
patterns was recognised by further processing of the neural 
network’s (Browsing Pattern Recogniser (BPR)) output by fuzzy 
logic based system. Mullier points out two problems in using 
neural networks in automatic recognition of browsing patterns. 
First of all, although there is only four browsing constructs they 
can appear in many different ways. Secondly, the size of each 
browsing construct is not known. 

4.4. Research question and method

The main goal of this study is to create methods for finding out 
the theoretical navigation styles from observed user behavior. 
These methods could be used as a background for future studies 
in adaptive navigation systems. Adaptive navigation should be 
designed so that 1) it is invisible for the user and 2) it could 
react fast to changes in users behavior. Therefore the system 
should understand the user behavior without other human input 
than the user behavior in web.

Navigation styles is usually defined according to browsing 
patterns. It is also possible that same navigation styles may 
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be found out from users statistical behavior in hyperspace. If 
navigation styles can be defined from statistical user behavior, 
we could implement light-weight system that could both 
observe and analyse the navigation styles. The benefits of this 
kind of statistical based user modelling engine can be found 
especially when the computational speed of the server is 
limited and heavy pattern recognition could not be used. This 
could occur for example when there are large number of users 
in the server at the same time.

The empirical study was done in spring 2002 in co-operation 
with TietoEnator eLearning Solutions. Approximately 400 
students started the course, but finally 226 students finished the 
course. In this study we focus only on those users who finished 
the course. Total number of nodes in the learning material 
were 52. From user point of view it was not necessary to read 
all the nodes, even though it was possible. The length of the 
users navigation paths varied from 30 up to 300 visited nodes. 
The students participated into course from their own PC-work 
stations. There were no lectures or other group meetings during 
the course. The students were aware that their behavior could 
be recorded, but their identity could not be traced afterwards 
from these records.

The course was TietoEnator’s internal web-course about 
business strategies. It consist of four different views to the 
issue, that were meant to describe different views designed 
for personnel in different positions. Material was done with 
Macromedia Flash and it used XML-features to communicate 
with the external logging system. Because of analysing consists 
of constructing relation networks between log events, the user 
behavior log was created directly in MySql-database.

Kinshuk and al. (1999) identifies six different linking types 
for intelligent navigational support: 1) Direct successor links 
represent the hierarchy of the learning material. 2) Parallel 
concept links represent the analogy between different learning 
objects. 3) Fine-grained unit links serve more detailed or 
deeper information of the domain. 4) Glossary links lead to 
a pop-up type external glossary area. 5) Excursion links offer 
information about a specific concept or represents the concept 
in a different context. 6) Problem links lead to the problems 
related to the current learning unit. 

In this learning material, only two first linking types were 
used: 1) Direct successor links represent the hierarchy of the 
learning material and therefore they were the backbone of the 
used learning material. 2) Parallel concept links represent the 
analogy between different learning objects. They were used to 
link the objects of the four different views together.

For the statistical analysis the log files were summarised and 
the following variables were calculated separately for each 
user from raw log-data: 

1. Number of visited node
2. Number of  visited  node in path A - D
3. Average visiting time / node
4. Average visiting time / node  in path A - D
5. Standard deviation for visiting time / node
6. Standard deviation for visiting time / node in path A - D

The main variables were 1) number of visited nodes and 2) 



ITK ‘03 36

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO

average visiting time / node. The detailed variables were 
calculated to ensure the validity of statistical analysis. The 
biggest thread to validity were the possible effect of the context 
to users navigation style. To make sure that the navigation style 
was not depending on the context, the navigation styles in 
different contexts (A-D) were compared. There were strong 
correlation (0,901 < r < 0,216: 0,000 < p < 0,003) between the 
main variables and the detailed variables. This proofs that the 
general variables describes users behavior in all the contexts. In 
other words, the context does not effect to navigation styles.

4.5. Results

In this paper we focus on the main result of the study: the 
clusters found from user behavior. These analyses were done 
with K-means clustering. From literature review we can see 
that there were three to five navigational styles, depending on 
definition. We assume that these definitions are all correct and 
they only describe the phenomenon on different views. 

In this empirical study, the navigational structure was 
restrictive: The patterns consists mostly of navigation bar 
updates and linear ‘peaks’ out of it. Only few links inside 
the content were used. Therefore, in this analysis we defined 
these styles by statistical data by clustering the users and then 
explaining the meaning of the clusters.

First we approached Canter’s five-style model. Five clusters 
could be found from the user data (figure 2). From these, the 
cluster that have a lot of visited nodes with short visiting times 
represents the wandering-style in Canter’s model. Other styles 
can not be described in the terms of Canter, but we could build 
software that tries to give a explicit category for single user 
according to this five-cluster style definitions.

Figure 2. Five cluster model from user data.
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Unfortunately, this navigation profiler software could not 
calculate explicit navigation style for the user. Most users 
got several uncertain styles as a result of this modelling. This 
indicates that this five-cluster model is not relevant enough for 
the basis of the statistical navigation style modelling.

Secondly we approached traditional three-style model. Three 
clusters were  found from the user data (figure 3). Style called 
‘apathetic hypertext users’ can be seen as the same cluster as 
‘wandering-style’, where user had visited a lot of nodes with 
short visiting times. ‘Knowledge seekers’ -category  can be seen 
as a combination of ‘searching-style and exploring-style’. In 
this cluster the users searches information and therefore they 
have a small number of visited nodes with short average visiting 
times. Naturally, when they find the information they searched, 
they have longer visiting time in the specific node. ‘Feature 
explorers’ do not have explicit corresponding categories in 
Canter’s model. Feature explorers differs from knowledge 
seeks by the average node visiting time. In this study feature 
explorers are not defined according to use of special features 
(video clips etc.) they just had significantly longer average 
visiting times.

Figure 3. Three-cluster model.

This three-cluster navigation model could also be used as a 
background for navigation profiler software. The navigation 
profiler could calculate explicit navigation profile for over 60% 
of users. The clustering rules will be developed so that even 
more users could be profiled with navigation profiler software.

4.6. Conclusions

The navigation structure and implementation reflects to the 
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navigation process and therefore building a navigation model 
for user is challenging. Despite, navigation styles, that many 
researcher have defined according to navigation patterns, 
could be also defined by statistical methods. The styles and 
definitions are not exactly the same as pattern based styles, 
but they certainly describe some common features of users 
navigation in the learning material. 

In the future, the statistically defined styles will be compared 
to pattern based styles in more detail. The goal for this is to 
develop more exact and more easily traceable definitions for 
navigation styles. The navigation profiler software will also 
be developed and used in the future studies. The main goal is 
to apply these methods and tools into an adaptive web-based 
course management system.
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5. Hakkuukoneenkuljettajan 
hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen 
hakkuukonesimulaattorin avulla

Vesa Laamanen, Pekka Ranta, Seppo Pohjolainen

5.1. Abstrakti

Hallittu metsänkorjuuprosessi vaatii hakkuukoneenkuljettajala 
monipuolista osaamista. Useiden vuosien ajan työskennelleellä 
hakkuukoneenkuljettajalla on runsaasti tietoa, taitoa ja 
kokemusta hakkuutyöstä, mikä mahdollistaa laadukkaan ja 
tuottoisan hakkuuprosessin. Artikkelissa esitetään, miten 
hakkuukoneenkuljettajan hiljaista tietoa voidaan tehdä 
näkyväksi hakkuukonesimulaattorin avulla. Kokeneiden 
kuljettajien ajosuorituksista simulaattorilta kerättyä 
numeerista aineistoa analysoidaan matemaattisesti. Kuljettajia 
haastatellaan videoitujen ajosuoritusten perusteella. 
Haastatteluihin käytetään laadullista menetelmiä. Tavoitteena 
on selvittää hakkuukoneenkuljettajan työnsuunnittelua, 
työtekniikoita, kuljettajien välisiä eroavaisuuksia ja 
työhön vaikuttavien tekijöiden kokonaisvaltaista hallintaa. 
Hakkuukoneenkuljettajan  työn ja osaamisen jäsentäminen 
toimii perustana koulutuksen kehityksessä.   

5.2. Taustaa

Nykyinen hakkuukoneella tapahtuva metsänkorjuu edellyttää 
koneenkuljettajalta moninaisia taitoja. Kuljettajan 
tulee osata hallitusti ja perustellusti toimia vaihtelevissa 
toimintaympäristöissä, joissa mahdollisimman turvallinen, 
koneen kuormitusta säästävä, puunkorjuun laatukriteerien 
mukainen, taloudellisesti kannattava sekä ympäristöä 
minimaalisesti kuormittava työprosessi on mahdollista 
toteuttaa. Hallitun ja laadukkaan puunkorjuuprosessin taito 
kehittyy kokemuksen ja harjaantumisen myötä. Kuljettajan 
toimintaan sekä arviointi- ja päätoksentekoprosesseihin 
vaikuttaa myös kokemuksen myötä karttunut hiljainen tieto 
(tacit knowledge). Hiljainen tieto on sisäistettyä, kokemuksen 
mukanaan tuomaa osaamista, jota on vaikea pukea ohjeiksi 
tai esittää numeerisessa muodossa (Nonaka & Takeuchi 1995; 
Raivola & Vuorensyrjä 1998). Kuljettajilla saattaa olla useiden 
kymmenien prosenttien tuottavuuserot samankaltaisissa 
toimintaympäristöissä tapahtuvissa työprosesseissa. Myös 
työjäljen laatuerot voivat olla merkittäviä (MetSimu, 
projektisuunnitelma (2002)).
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Metsäkonesimulaatio-opetuksen tuotteistaminen –projektissa 
(MetSimu) kehitetään simulaattoripohjaista opetusta ja tehdään 
näkyväksi kokeneiden hakkuukoneenkuljettajien hiljaista 
tietoa Pohjois-Karjalan ammattiopistossa Valtimolla. Euroopan 
sosiaalirahasto ja Itä-Suomen lääninhallitus toimivat projektin 
päärahoittajina. Hakkukoneenkuljettajan hiljaista tietoa 
tehdään näkyväksi analysoimalla aidosta hakkuukoneesta ja h
akkuukonesimulaattorista (Kuva 1) kerättyä prosessidataa sekä 
haastattelemalla kokeneita kuljettajia. Tutkimusyhteistyössä 
toimivat TTY/DMI/hypermedialaboratorion lisäksi Joensuun 
yliopiston metsätieteellinen tiedekunta, Metsäntutkimuslaitos, 
Partek Forest Oy Ab, Ponsse Oyj  ja Timberjack Oy. 

5.3. Viitekehys

Hakkuukoneenkuljettajan osaamisen ja hiljaisen tiedon tutkimus 
on varsin uusi alue, vaikka toimialalla on vuosikymmenten 
perinteet ja hakkuukoneissa hyödynnetään informaatio- ja 
kommunikaatioteknologian sekä koneenrakennuksen moderneja 
sovelluksia. Kuljettaja on keskeinen työhön vaikuttava tekijä 
(Sirén 1998). Työprosessista voidaan helposti havaita työn 
näkyvä osuus eli ajaminen, puunkaato, katkonta ja kasaus, 
mutta kyseessä on moniulotteinen ja syvällistä osaamista 
vaativa prosessi. Kariniemi on havainnollistanut hakkuukonetyön 
loogista rakennetta osittamalla hakkuukonetyön ajattelua ja 
suunnittelua vaativaan osioon sekä käsityön osioon (Kariniemi 
2003). 

                                             
Kuva 1. Kuvassa kolme hakkuukonesimulaattoria.

Hakkuukoneenkuljettajan osaaminen voidaan jaotella 
eri tasoihin: yksilölliset tekijät, strateginen, taktinen ja 
kulkuneuvon hallinnan taso. Kuljettajan toimintaan vaikuttavat 
myös taidot, tiedot, riskitietoisuus ja toiminnan itsearviointi. 
(GADGET – MODEL –matriisi, TRAINER, Hatakka et al. 1999; 
vrt. Michon 1985.) Ranta (2002, 2003) on soveltanut matriisia 
ja laatinut hakkuukoneenkuljettajan osaamista ja hallittua 
puunkorjuuprosessia kuvaavan matriisin (ks. Kaavio 1), jota 
hyödynnetään muun muassa MetSimu -projektin tutkimuksen 
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viitekehyksessä. Näin työprosessia voidaan jäsentää eri 
tasoisiin kokonaisuuksiin ja niitä voidaan perustellusti 
tarkastella. Kuljettajan koneen hallintataitojen lisäksi 
vaaditaan monitasoisia suunnittelu-, ongelmanratkaisu-
, arviointi- ja päätöksentekotaitoja, sekä sosiaalista 
toimimista asiakasrajapinnassa. Myös olennaisen informaation 
havaitsemisen on tärkeää. Lisäksi päätösprosesseissa pitää 
huomioida monen tekijän yhteisvaikutus.

Kaavio 1. Hakkuukoneenkuljettajan osaaminen.

On tärkeätä havaita teorian ja käytännön välinen yhteys 
toiminnan taustalla. ”Samalla tavalla kuin teoria ja käytäntö 
erotetaan toisistaan, voidaan myös käytäntö ja kokemus 
erottaa toisistaan. Teorian ja käytännön vastakkain asettamisen 
sijaan syntyy triangelikuvaus, jossa kokemus nähdään teoriaa ja 
käytäntöä integroivana tekijänä. Samalla avautuu näkökulma 
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myös hiljaiseen tietoon, joka kätkeytyy ammatilliseen, 
yhteisölliseen ja organisationaaliseen osaamiseen.” (Poikela 
2000.) Hiljainen tieto ei ole tietty ”temppukokoelma”, joka luo 
ratkaisumallin kaikkiin tilanteisiin ja toimintaympäristöihin. 
Lähinnä sen tarkoitus on toimia merkityksellisinä vihjeinä ja 
päätöksenteon tukena yksilön ja yhteisön toimintamallien 
ylläpidossa ja kehityksessä. Ulkoistettua ja analysoitua 
toimintaa voidaan opiskella, havainnollistaa, jäsentää sekä 
käyttää reflektoinnin tukena, jolloin osaamisesta muodostuu 
yhteisöllistä jaettua asiantuntijuutta.

5.4. Tutkimustehtävä

TTY/DMI/Hypermedialaboratorion vastaama 
hakkuukoneenkuljettajan hiljaisen tiedon -tutkimuksen 
aineiston keruu tapahtuu maaliskuussa 2003 Pohjois-
Karjalan Ammattiopisto Valtimolla. Kuukauden kestävällä 
aineistonkeruujaksolla 30 kokenutta kuljettajaa suorittaa 
Ponssen hakkuukonesimulaattorilla  korjuuprosessin eri 
tyyppisissä leimikoissa. Riittävän suurella kuljettajien määrällä 
pyritään takaamaan aineiston kattavuus ja vähentämään 
häiriötekijöiden osuutta. Korjattavat leimikot ja työohjeet 
laaditaan alan asiantuntijoiden kanssa siten, että kuljettajan 
suoritus vastaisi mahdollisimman paljon kuljettajan todellisessa 
työssä kohtaamia työnongelmia ja haasteita. Tärkeänä osana 
suoritusten arvotusta on laadulliset tekijät.  

Simulaattorista saadaan kerättyä hakkuuprosessin aikana 
syntyvää lokidataa, joka kuvaa kuljettajan havaintojensa 
pohjalta tekemiä valintoja, päätöksiä ja kuljettajan 
aikaansaamaa hakkuukoneen toimintaa metsänkorjuutyössä. 
Simulaattori rekisteröi ajosuorituksen aikana tietoa esimerkiksi 
kuormaimen käytöstä, ajan menekistä eri työn vaiheissa sekä 
puustovaurioista. Vastaavan tyyppistä tutkimusta on tehty 
myös aidossa toimintaympäristössä todellisella hakkuukoneella 
Metsimu-projektissa (Väätäinen et al. 2003).  Simulaattorissa 
hakkuuympäristö voidaan vakioida samanlaiseksi jokaista 
ajosuoritusta varten - tämä mahdollistaa kerätyn aineiston 
matemaattisen ja tilastollisen tarkastelun. Kerätyn aineiston 
pohjalta pyritään mallintamaan kokeneen kuljettajan hiljaista 
tietoa ja toimintatapoja (Kuva 2).
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Kuva 2. Tutkimusprosessin jäsennys (vrt. Ranta 2002 Metsäko
nesimulaattoripohjaisen opiskelun viitekehys)

Tutkimusmenetelmänä hyödynnetään matemaattisia 
–ja tilastollisia menetelmiä, videoanalyysiä ja haastattelua. 
Ajosuoritusten videointi mahdollistaa yhteyden tarkastelun 
lokidatan ja todellisen suorituksen välillä. Yleisesti on 
tiedossa, että hakkuukoneenkuljettajien työtekniikat ja –tavat 
poikkeavat toisistaan. Myös työn laadussa ja tuottavuudessa voi 
olla huomattavia eroja kuljettajien välillä. Tutkimuksessa on 
tarkoitus selvittää näiden tekijöiden peilautumista prosessista 
saatavaan lokidataan. 

Kuvat 3 ja 4. Hakkuukonesimulaattori ja näkymä simulaattorin 
visuaalilta (kuva 4: Ponsse Oyj).

Aineiston analyysissä pyritään saamaan hiljainen tieto 
”näkyvään” muotoon selvittämällä laadukkaita ja tehokkaita 
kokeneen hakkuukoneenkuljettajan toimintamalleja, 
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tekniikoita ja tekijöitä, jotka erottavat kuljettajien suoritukset 
toisistaan. Hakkuukonesimulaattorista kerättyyn aineistoon 
sovelletaan itseorganisoituvia karttoja (Self-organizing Maps, 
SOM). Itseorganisoituva kartta on ulostuloton neuroverkko, joka 
mukautuu mallinnettavan datan mukaiseksi. Näin kuljettajia 
voidaan profiloida.

Neuroverkkoja on sovellettu pääasiassa kolmella 
sovellusalueella: prosessiteollisuudessa, lääketieteen puolella 
diagnoosien tukena sekä telekommunikaatioalalla (Kohonen 
2001). Itseorganisoituvien karttojen avulla voidaan selvittää 
mallinnettavan datan topologiaa ja pienentää informaation 
määrää luomalla abstraktioita. SOM mahdollistaa myös 
monidimensioisen datan visualisoinnin. Sitä voidaan pitää 
eräänlaisena tiedonlouhinnan (data mining) työkaluna (Vesanto 
2000)

Lisää tutkimustuloksia raportoidaan syksyllä 2003 mm. 
diplomityön muodossa. MetSimu -projektissa hyödynnetään 
ja sovelletaan tutkimusyhteistyössä aikaansaatuja 
tutkimustuloksia hakkuukoneenkuljettajan opetuksessa. 
Hakkuukoneiden tekniikan kehittyessä ja uusien teknologioiden 
tullessa koneisiin tarvitaan yhä taitavampia ja monipuolisia 
osaajia alalle. Tämä asettaa myös hakkuukoneenkuljettajien 
koulutukselle haasteita. MetSimu -projektin hiljaisen tiedon 
tutkimusosuuden tuloksia hyödynnetään tarkoituksen 
mukaisesti tulevien metsäkonekuljettajien opetuksessa, 
oppimateriaalin teossa ja mahdollisuuksien mukaan harvesterien 
tuotekehityksessä. Aloittelijan opiskeluun hiljainen tieto jäänee 
vähäisemmälle osuudelle, mutta syventävissä opinnoissa ja 
täydennyskoulutuksessa sillä on paljon käyttöarvoa.

Kuvat:

Metsäkonesimulaatio-opetuksen tuotteistaminen -projekti
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6. Motivationaalinen itsesäätely 
ja volitio uusissa teknologisissa 
oppimisympäristöissä

Hanna Järvenoja

6.1. Abstrakti

Yksilön oppimisen taidot korostuvat entisestään avoimempien 
virtuaalisten ja teknologisten ratkaisujen lisääntyessä 
koulutuksessa. Oppijan henkilökohtaiset ominaispiirteet 
nousevat opiskelun eri vaiheissa yhä keskeisemmälle sijalle. 
Jokaisessa oppimistilanteessa yksilön on selvittävä kognitiivisista 
ja emotionaalisista vaatimuksista, erilaisista motivationaalisista 
konfliktitilanteista sekä ympäristön asettamista paineista. 
Artikkelissa selvitetään  motivationaalisen itsesäätelyn 
ja erityisesti volition teoriataustaa ja niiden merkitystä 
itsesäätöiselle oppimiselle. Volitiota ja sen merkitystä 
oppimisessa teknologiaperustaisissa oppimisympäristöissä on 
tutkittu vähän, vaikka pidempiaikaista ponnistelua vaativalle 
työskentelylle ja tavoitteiden saavuttamiselle volitionaalinen 
toiminnan kontrolli on merkittävä. Yksi syy tähän saattaa 
olla se, että volition tutkiminen autenttisissa olosuhteissa 
on vaikeaa. Tässä artikkelissa pohditaan lisäksi erilaisten 
metodien soveltuvuutta volition tutkimukseen uusissa 
verkostoperustaisissa oppimisympäristöissä. 

6.2. Motivationaalisen itsesäätelyn merkitys teknologisissa 
oppimisympäristöissä

Tietoverkkojen ja erilaisten teknologiaperustaisten 
oppimisympäristöjen yleistyvä käyttö on lisännyt informaation 
määrää ja liikkuvuutta. Uusien teknologisten ratkaisujen 
käyttöönoton myötä yksilön oppimisen taitojen tarve korostuu 
entisestään ja nostaa oppijan henkilökohtaiset ominaispiirteet 
yhä keskeisemmälle sijalle (Hartley & Bendixen, 2001). 
Vuosikymmenien oppimisen tutkimus on osoittanut, että yksilön 
uskomukset itsestään sekä oppimisesta, oppimismotivaatio 
ja kyky säädellä omaa toimintaa vaikuttavat merkittävästi 
oppimisprosessiin ja siihen, mitä yksilö toiminnallaan 
saavuttaa (Boekarts, Pintrich, & Zeidner, 2000). Yhä enemmän 
on tutkimustuloksia saatavilla myös uusien innovatiivisten 
oppimisympäristöjen ja –mallien  onnistuneesta käytöstä. 
Yksilöllisten ominaispiirteiden - oppimiseen sitoutumiseen 
vaikuttavien tekijöiden sekä motivationaalisten ja 
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emotionaalisten tuntemusten - tutkiminen on kuitenkin 
tähän mennessä jäänyt vähemmälle huomiolle keskustelussa 
uusista oppimisympäristöistä, vaikka niiden merkitys 
tietoyhteiskunnassa selviämiselle on suuri (Boekaerts & 
Niemivirta 2000). Viime aikoina useat tutkijat ovat todenneet, 
että erilaiset oppijat reagoivat ja toimivat uusissa ympäristöissä 
eri tavoin (mm. Rahikainen & Järvelä, 2003; Snow, 1997). 
Oppijan kyky toiminnan itsesäätelyyn sekä motivaation ja 
emootioiden kontrolliin on osoittautunut toimivaksi tavaksi 
kuvata näitä eroja. Uusin motivaatiotutkimus onkin tuonut 
esille oppimisprosessin aikaisia, yksilön ja oppimistilanteen 
vuorovaikutukseen pureutuvia laadullisia menetelmiä tutkia 
oppimisen motivaatiota (Volet & Järvelä, 2001).

Tässä artikkelissa (a) selvitetään lyhyesti motivationaalisen 
itsesäätelyn ja erityisesti volition teoriataustaa ja niiden 
merkitystä itsesäätöiselle oppimiselle. Tavoitteena on lisäksi (b) 
etsiä aikaisemman tutkimuksen ja teorian vuorovaikutuksessa 
uusia metodeja tutkia näitä ilmiöitä kontekstisidonnaisesti 
teknologisissa oppimisympäristöissä. Tutkimus on osa Suomen 
Akatemian rahoittamaa MOREL - Motivation, self-regulation 
and learning – tutkimushanketta, jonka yhtenä tavoitteena 
on selvittää volitionaalisten prosessien ja itsesäätelyn 
merkitystä oppimiselle ja pedagogisia mahdollisuuksia tukea 
näitä prosesseja yhteisöllisessä teknologiaperustaisissa 
oppimisympäristöissä.

6.3. Motivationaalinen itsesäätely ja volitio

Syvällisen oppimisen ehtoja tutkittaessa on todettu, että 
motivationaalisen sitoutumisen merkitys tavoitteellisen 
toiminnan ylläpidolle on oleellista (Järvelä & Niemivirta, 
2001). Jokaisessa oppimistilanteessa oppija kohtaa erilaisia 
emotionaalisia ja motivationaalisia konfliktitilanteita sekä 
sosiaalisia ja ympäristön asettamia paineita. Se, miten oppija 
onnistuu säätelemään ja kontrolloimaan näitä tilanteita 
vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen ja oppimistilanteen 
mielekkyyteen. Itsesäätöinen oppija ottaa vastuutta omasta 
oppimisestaan ja tavoitteistaan käyttämällä yksilöllisiä säätely- 
ja kontrollistrategioita sekä arvioimalla omaa toimintaansa.

Itsesäätely -tutkimuksen kenttä on teoreettisesti laaja 
ja kompleksinen. Pintrichin (2000) mukaan itsesäädelty 
oppiminen on “aktiivinen prosessi, jossa oppija asettaa 
tavoitteita oppimiselleen ja pyrkii sitten tarkkailemaan, 
säätelemään ja kontrolloimaan oppimistaan, motivaatiotaan 
ja toimintaansa tavoitteiden ja tilannesidonnaisten tekijöiden 
ohjaamana”. Pintrichin mukaan säätelyä tapahtuu neljälle 
eri osa-alueella, joista yksi on motivaatio. Tämä osa-alue 
sisältää myös volitionaalisen kontrollin. Volitiolla tarkoitetaan 
pyrkimystä ylläpitää tavoitesuuntautunutta toimintaa 
huolimatta erilaisista ristiriitaisista motiiveista ja häiriöistä. 
Kuhlin (1985) mukaan volitio liittyy ”päätöksen jälkeisiin, 
itsesäätöisiin prosesseihin, jotka  ylläpitävät ja edistävät 
aiottuja toimintoja”. Volition aikaansaamat prosessit auttavat 
siis saavuttamaan ja päättämään ne tehtävät, joita oppiminen 
tai tavoitteen saavuttaminen vaatii. Erityisen merkitykselllisiä 
volitionaaliset prosessit ovat silloin, kun tavoitteet ovat etäisiä, 
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epäselviä sekä vaikeasti hahmotettavia ja saavutettavia tai kun 
muut tekijät haittaavat varsinaista oppimista tavoittelevaa 
suoritusta. Tällöin nousee esille yksilön kyky säädellä 
motivaatiota ja emootioita sekä keinot tukea oppimista ja 
tavoitteiden saavuttamista.

Järvelä ja Niemivirta (2001) havainnollistavat kuviossa 
1. tilannesidonnaisen oppimistilanteen motivationaalisia 
prosesseja. Perusoletuksena on, että yksilön tulkinta tilanteesta 
vaikuttaa siihen millaisia tavoitteita hän itselleen asettaa. 
Tulkintaan taas vaikuttaa niin motivationaaliset uskomukset 
kuin käsitykset itsestä. Todellinen toimintaan sitoutuminen ja 
sen ylläpito on kuitenkin riippuvainen myös volitionaalisesta 
kontrollista eli siitä, miten hyvin yksilö pystyy tukemaan ja 
ylläpitämään tavoitesuuntautunutta toimintaansa.

Kuvio 1. Motivationaalinen oppimisprosessi (kuvio mukailtu 
Järvelä & Niemivirta, 2001, 109).

Kouluoppimisessa oppilaan keskittymisestä kilpailevat 
monet ristiriitaiset motiivit. Ympäristö asettaa oppilaalle 
erilaisia odotuksia ja vaatimuksia, toisaalta tarjoaa erilaisia 
mahdollisuuksia suunnata omaa kiinnostusta. Usein toiminnan 
ja oppimisen tavoitteet on asettanut jokin ulkopuolinen 
taho, esim. opettaja  tai vanhemmat (Corno, 1993). Oppilaan 
omat kiinnostuksen kohteet saattavat suuntautua aivan 
muualle. Myös erilaiset häiriöt toiminnan aikana ovat koulussa 
vääjäämättömiä. Luokan sisäiset ja ulkopuoliset sosiaaliset 
paineet, julkinen esiintyminen ja epävarmuus tehtävien 
tai toiminnan syistä hajottavat keskittymistä (Corno, 1994; 
Schunk, & Zimmerman, 1994). Silti oppilaan on pyrittävä 
tavoitteeseen ja vastustettava muita houkutuksia. Tällaisissa 
tilanteissa  oppilaan volitionaalisilla prosesseilla on merkittävä 
rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Kuviossa 2. hahmotellaan 
tätä volitionaalisen prosessin tilannesidonnaista luonnetta. 
Yksilön emotionaaliset tulkinnat, kilpailevat motiivit sekä 
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muut sosiaaliset ja ympäristön asettamat paineet edellyttävät 
yksilöltä jatkuvaa volitionaalista kontrollia. Tavoitteen 
saavuttamiseksi yksilön tulee kontrolloida ja säädellä omaa 
toimintaansa ja tuntemuksiaan. Tämä tapahtuu suuntaamalla 
omaa kiinnostusta ja vahvistamalla ja tukemalla tavoitteita 
ylläpitävää toimintaa. Samanaikaisesti kontrolloidaan ja 
säädellään niitä tekijöitä, jotka haittaavat tai estävät 
tavoitteellista toimintaa.

Kuvio 2. Volitionaalinen säätelyprosessi

Jokaisella oppijalla on omat keinonsa hallita toimintaansa. 
Niihin vaikuttavat oppijan käsitykset itsestään oppijana 
ja oppimisesta yleensä sekä motivaatio. Tahdonalaisia 
keinoja hallita omaa tavoitesuuntautunutta toimintaa on 
lukuisia. Kuhl (1984) on jakanut volitionaaliset prosessit 
useampaan strategialuokkaan. Yksilö käyttää näitä 
prosesseja helpottaakseen ja vahvistaakseen sitoutumistaan 
tavoitesuuntautuneeseen toimintaan. Metakognitiiviset 
kontrollistrategiat viittaavat kognitiivisten toimintojen 
säätelyyn ja hallintaan. Emotionaaliset kontrollistrategiat 
pyrkivät kontrolloimaan niitä tunnetiloja, jotka saattaisivat 
häiritä tai estää tavoitteellista toimintaa, motivationaaliset 
kontrollistrategiat taas korostavat toiminnan tai tehtävän 
motivoivia puolia tai pyrkivät löytämään niitä toiminnasta. 
Sekä emotionaaliset että motivationaaliset strategiat 
keskittyvät siis ei-kognitiivisiin toimintoihin. Ympäristön 
kontrollistrategioilla yksilö pyrkii säätelemään ympäristöään 
ja oppimistilannetta niin, että ulkopuoliset häiriötekijät 
vähenisivät ja muiden strategioiden käyttö helpottuisi.

6.4. Metodeita volition tutkimiseen oppimiskontekstissa
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Perinteisiin oppimistilanteisiin verrattuna verkostoperustaisten 
yhteisöllistä oppimista tukevien ympäristöjen käyttö avaa 
mahdollisuuksia syvälliselle oppimiselle. Vastuun siirtyessä yhä 
enemmän oppijoille itselleen oman ja ryhmän toiminnan säätely 
sekä erilaiset volitionaaliset prosessit nousevat keskeiseen 
asemaan laadukkaan oppimisen ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
(Järvelä & Niemivirta, 2001). Huolimatta siitä, että volition 
merkitys pidempiaikaista ponnistelua vaativalle työskentelylle 
ja tavoitteiden saavuttamiselle on oleellinen, volitiota ja sen 
merkitystä oppimiselle on viime aikoina tutkittu vähän. Yksi 
syy tähän saattaa olla se, että volition tutkiminen autenttisissa 
olosuhteissa on vaikeaa. 

Erilaisten kvalitatiivisten metodien soveltuvuutta 
volitionaalisten prosessien ja kontrollin tutkimisessa voidaan 
lähestyä teorian ja aikaisemman tutkimuksen näkökulmasta. 
Esimerkiksi Boekaerts (2002) sekä Ainley ja Hidi (2002) ovat 
tutkineet oppilaiden emootioita ja motivaatiota ”on-line” 
-kyselymetodein. Näillä on pyritty selvittämään oppilaiden 
motivationaalisia uskomuksia, emotionaalista tilaa ja 
suoriutumista tietyissä oppimiskonteksteissa ja tietyssä 
tilanteessa. Prosessinaikaisilla menetelmillä on pyritty 
saamaan tietoa tutkittavan asian kannalta kriittisistä vaiheista. 
Samanlaisia etuja on myös muilla prosessinaikaisilla aineistonk
eruumenetelmillä. Näitä eri tyyppisiä päiväkirjoja, raportteja 
ja yksilön toimintaa kuvailevia metodeja ovat käyttäneet 
mm. Krapp ja Lewalter (2001) sekä Gläser-Zikuda (2001). 
Tällaisten metodien erityisenä vahvuutena on se, että niiden 
avulla päästään käsiksi yksilöllisiin, tiettynä aikana ja tietyssä 
kontekstissa tapahtuviin tekijöihin. Ongelmaksi muodostuu 
kuitenkin se, että mitä enemmän ja ”vapaammin” tietoa 
yksilön prosessista halutaan, sitä työläämmiksi ne käyvät 
vastaajalle. Samalla ne keskeyttävät toiminnan usein kokonaan 
ja irrottavat vastaajan varsinaisesta oppimistilanteesta. Lyhyet 
likert-tyyppiset kyselyt voidaan toteuttaa nopeasti, niin 
etteivät ne liiaksi keskeytä varsinaista toimintaa. Ne antavat 
kuitenkin vain vähän ja rajattuja mahdollisuuksia päästä käsiksi 
todellisiin volitionaalisiin tuntemuksiin ja kontrolliprosesseihin. 
Nämä nopeasti vastattavat kyselyt saattavat kuitenkin 
olla erityisen toimivia opiskeltaessa verkostoperustaisissa 
oppimisympäristöissä mitattaessa tiettyjä spesifejä tekijöitä. 
Niiden toteuttaminen on kuitenkin oltava sekä teoreettisesti 
että käytännöllisesti hyvin perusteltua ja suunniteltua. 

Esimerkiksi De Groot (2002), Patrick ja Middleton (2002), 
Dowson ja McInerney (2003) sekä Pekrun, Goetz, Titz ja Perry 
(2002) ovat käyttäneet haastatteluja tutkiessaan oppilaiden 
motivationaalisia uskomuksia ja itsesäädeltyä oppimista. 
Haastatteluilla päästäänkin selvittämään yksilöiden omia 
tulkintoja ja tuntemuksia tilanteista. Usein tutkittavan 
omat tulkinnat ovat lähes ainoa tapa päästä käsiksi yksilön 
sisäisiin volitionaalisiin prosesseihin. Ongelmana kuitenkin 
on, että volitionaalisen prosessin vaiheet saattavat olla niin 
tilannesidonnaisia ja hetkellisiä, että niitä on lähes mahdoton 
haastattelutilanteessa palauttaa mieleen. Myös esimerkiksi 
volitionaalisen kontrollin onnistuminen saattaa vaikuttaa 
siihen, miten tilanne jälkikäteen muistetaan. 

Varsinaisten kontrolliprosessien löytymiseen ei pelkästään 
näillä keinoilla siis kuitenkaan päästä. Järvelä (1996) sekä 
Vauras, Iiskala, Kajamies, Kinnunen ja Lehtinen (2003) ovatkin 
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käyttäneet metakognition ja motivaation tutkimuksessa erittäin 
tarkkaa case-videoanalyysiä yhdistettynä haastatteluihin ja 
taitotesteihin. Oppimistilanteiden videointi ja analysointi 
yhdistettynä ”stimulated recall” –haastatteluihin saattaakin 
avata mahdollisuuden tarkastella yksilöiden volitionaalisia 
tuntemuksia ja niiden kontrolliprosesseja aivan uudella tavalla. 
Tarkkaa observointiin perustuvaa tapauksen kuvausta ovat 
käyttäneet myös mm. Renninger ja Hidi (2001) tutkiessaan 
oppilaiden kiinnostuksen ja suoriutumisen motivationaalisia 
ehtoja. Mielenkiintoisen lisän volitionaalisen prosessin 
kuvaamiseen voisi lisäksi tuoda  Ainley ja Hidin (2002) käyttämä 
yksilöllisen ”oppimispolun” rakentaminen. Tietokoneohjelma 
rekisteröi oppilaan valinnat ja toiminnat tietyn opetusohjelman 
käytön aikana. Muodostuneesta yksilöllisestä aikajanasta 
nähdään kunkin oppilaan aktiivisuus. Eräs mahdollinen tapa 
päästä käsiksi oppijan volitionaalisiin prosesseihin osana 
motivationaalista itsesäätelyä saattaisikin olla näiden erilaisten 
kvalitatiivisten metodien soveltaminen ja yhdistely

6.5. Lopuksi

Perinteisiin oppimistilanteisiin verrattuna verkostoperustaisten 
yhteisöllistä oppimista tukevien ympäristöjen käyttö avaa 
mahdollisuuksia laadukkaalle oppimiselle. Aikaisemman 
tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin yhteenvetona 
todeta, että verkostoperustaiseen opiskeluun sitoutuminen 
on vaikeaa ja siinä esiintyy eroja yksilöiden välillä (esim. 
Leinonen, Järvelä & Lipponen, 2003). Kun vastuu oppimisesta 
siirtyy samalla yhä enemmän opettajalta oppijalle itselleen, 
erilaiset volitionaaliset prosessit nousevat keskeiseen asemaan 
laadukkaan oppimisen ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Yksilölliset erot tavoitteisiin ja toimintaan sitoutumisessa ja 
kyvyssä säädellä omia volitionaalisia tuntemuksia ja toimia 
teknologisissa oppimisympäristöissä  korostuvat, sillä niillä 
on merkitystä oppimisprosessin laadulle ja asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiselle.

Edellä todettiin, että volition merkitystä pidempiaikaista 
ponnistelua vaativalle työskentelylle on tutkittu vähän, 
koska sen tutkiminen autenttisissa olosuhteissa on työlästä ja 
vaikeaa. Autenttisuus ja tilannesidonnaisuus ovat kuitenkin 
oleellisia tekijöitä, kun halutaan selvittää niitä vaihtelevia 
tuntemuksia ja volitionaalisen prosessin vaiheita, joita 
yksilö kokee oppimisprosessin aikana. Monimenetelmällinen 
lähestymistapa näyttäisi antavan mahdollisuuksia pureutua 
volitionaalisiin prosesseihin ja ainoa mahdollisuus tuoda sen 
eri osa-alueita näkyviksi.  Yksilön kyky oppia uutta ja säädellä 
omaa toimintaansa korostuu nykyisessä tietoyhteiskunnassa 
selviämisessä. Jos haluamme ymmärtää oppimisen prosesseja 
paremmin ja kokonaisvaltaisemmin, motivationaalisten ja 
volitionaalisten tekijöiden ymmärtäminen osana itsesäädeltyä 
oppimista on erittäin tärkeää.
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7. Itseorganisoivat kartat monikielisen 
etäopiskelun evaluoinnissa

Antti Raike, Timo Honkela, Leena Koskinen

7.1. Abstrakti

Esittelemme tässä paperissa vuosina 1999–2001 toteutetun 
toimintatutkimuksen monikielisen etäopiskelun kehittämiseksi, 
jossa käytettiin analyysimenetelmänä itseorganisoituvia 
karttoja (Self-Organizing Maps, SOM). Tutkimuksessa havaittiin, 
että konstruktivistista etäopiskelua tukeva yhteistoiminnallinen 
Elokuvantaju-konsepti ja SOM-menetelmä sekä henkilökohtainen 
käsitekartoitus ovat hyödyllisiä työkaluja elokuvailmaisun 
etäopiskeluun ja auttavat opiskelijoiden teoreettista ajattelua 
sekä tehokasta tutorointia.

Avainsanat: CSCL, Tietokoneavusteinen yhteistoiminnallinen 
etäopiskelu, itseorganisoituvat kartat, SOM, virtuaaliyliopisto, 
tutorointi, taideopiskelu, käsitekartta, viittomakieli

7.2. Johdanto

Taideaineiden opetuksessa tuetaan ja edistetään tulevan 
taiteilijan luovuutta opettajien oman alan hallinnan ja 
kumuloituneen hiljaisen tiedon avulla. Taideaineiden 
etäopetuksessa hiljainen tieto pitäisi mahdollisuuksien 
mukaan tuottaa eksplikoiduksi tiedoksi. Hiljaisen tiedon 
eksplikoiminen lisää työmäärää merkittävästi, mikäli 
tavoitellaan samaa vuorovaikutuksen, jatkuvan palautteen ja 
yhteistoiminnallisuuden tasoa kuin lähiopetuksessa[1]. Tässä 
paperissa esittelemme elokuvailmaisun etäopiskelukurssin 
tuottajille, tutoreille ja opiskelijoille soveltuvan visuaalisen 
analyysimenetelmän.

7.3. Aineisto

Aineisto syntyi toimintatutkimuksen aikana vuosina 
1999–2001 Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslait
oksen viittomakielisten opiskelijoiden1 tuottamana [2]. 
Kurssikonseptiin kuului Elokuvantaju-sivusto2, Fle3 eli 
Future Learning Environment -oppimisympäristö3 sekä 
lähijaksona toteutettu leikkauksen työpaja ja persoonallisten 
oppimismallien visuaalinen evaluointi. Korpus koostuu 

1  http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/vkluoko
2  http://fle3.uiah.fi

 3   http://elokuvantaju.uiah.fi
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viittomakielisten opiskelijoiden (N=7) etäkurssin alku- ja 
loppukyselyn vastauksista, sähköpostiviesteistä (N=169), 
FLEoppimisympäristön viesteistä (N=122), dokumenttielokuvista 
(N=2) ja opiskelijoiden piirtämistä elokuvatuotannon 
ja -ilmaisun käsitekartoista (N=76). Korpus kerättiin 
opettajaopiskelijoiden opiskellessa ylimääräisinä opiskelijoina 
kaksi opintoviikkoa Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen 
osastolla. Informanttien etäopiskelua verrattiin elokuvataiteen 
osastolla samaan aikaan aloittaneiden elokuvaopiskelijoiden 
(N=5) taustatietoihin sekä käsitekarttoihin (N=17).

7.4. Menetelmä

Itseorganisoiva kartta (Self-Organizing Map, SOM) [3] on 
laajojen ja kompleksisten data-aineistojen analyysi- ja 
visualisointimenetelmä. Menetelmä muodostaa tietoaineistosta 
klusterianalyysin tapaisesti kuvauksen, jossa samankaltaiset 
tapaukset ovat tyypillisesti karttapinnalla lähellä toisiaan. 
Kartta koostuu joukosta prototyyppitapauksia, malleja, 
jotka muodostuvat automaattisesti annetun data-aineiston 
perusteella. Lisäksi menetelmällä saadaan aikaan kuvaus 
hyvinkin moniulotteisesta (monimuuttujaisesta) aineistosta 
kaksiulotteiselle pinnalle. Tämä on keskeinen ominaisuus 
visualisoinnin kannalta. Itseorganisoivaa karttaa voidaan käyttää 
sekä numeerisen ja luokitellun datan (tuhansia sovelluksia [4]) 
että vapaamuotoisen tekstin analyysiin [5,6]. Itseorganisoivaa 
karttaa voidaan myös pitää tiettyjen kognitiivisten toimintojen 
kuten konstruktivistisen oppimisprosessin mallina [7].

Tutkimuksessamme itseorganisoivan kartan avulla 
jäsennettiin sekä opiskelua tukeva oppimateriaali että 
selvitettiin opiskelijoiden taustat, evaluoitiin opiskelijoiden 
oppimista, yhteistyötä sekä käsitteistön kehittymistä etäkurssin 
aikana. Itseorganisoivan kartan käyttöä kasvatustieteen piirissä 
ovat aiemmin tutkineet mm. Lensu ja Koikkalainen [8] sekä 
Nurmela, Häkkinen ja Häkkinen [9].

7.5. Tulokset

Ensiksi selvitettiin tutkimuksen alussa informanttien ja 
vertailuryhmän opiskelijoiden kielitaito, aikaisemmat 
opinnot, sukulaisten ja ystävien ammatit, elokuvatottumukset 
sekä tietokoneen ja Internetin käyttötavat kyselyn avulla. 
Vastauksista tehty SOM-analyysi paljasti, että ryhmät erosivat 
ainoastaan kielitaidon perusteella toisistaan: Kaikilla muilla 
alueilla kaksi opiskelijaryhmää sekoittui toisiinsa. 

Toiseksi  SOM-tekniikkaa käytettiin oppimateriaalin 
jäsentämiseen ja käyttöliittymän rakenteen suunnitteluun. 
Monikielinen ja käyttäjäystävällinen Elokuvantaju 1.0 -
portaali (tai vertikaalinen portaali = vortaali) on Taideteollisen 
korkeakoulun medialaboratorion, elokuvataiteen 
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osaston ja virtuaaliyliopiston yhteistoiminnallinen 
verkkomateriaaliprojekti elokuvailmaisun etäopiskeluun. 
Palvelussa käytetään suomea, englantia ja espanjaa suomalaisen 
ja kolumbialaisen viittomakielen viittomin tuettuna.

Verkkopalvelun tavoitteena on vähentää verkko-opettajan 
työmäärää perusasioiden opettamisessa, joten vortaali esittää 
karttojen ja moduulien avulla sen, miten idea muuttuu ja 
kehittyy levityskelpoiseksi elokuvaksi.

Kolmanneksi opiskelijoiden piirtämien käsitekarttojen 
käsitteistö ja linkit taulukoitiin [10]. Ristiintaulukoinnin 
pohjalta tehtiin useita SOM-analyyseja, joiden perusteella 
elokuvataiteen opiskelijat jäsentävät elokuvakäsitteet 
työkontekstissa, kun taas kasvatustieteen opiskelijat jäsentävät 
saman käsitteistön harrastuksen näkökulmasta. Silti molempien 
ryhmien tapa linkittää käsitteistö läheni Elokuvantaju-sivuston 
oppimateriaalikarttaan valittua esitystapaa.

Neljänneksi arvioitiin yhteistoiminnallisuuden emotionaalista 
tukea sekä sähköpostiviestinnässä että FLE-oppimisympäristössä. 
SOM-analyysin pohjalta ilmeni, että oppimisympäristön 
vuorovaikutus oli yhteistoiminnallisempaa ja ohjasi ryhmää 
kohti dokumenttielokuvan toteutusta. Sähköpostiviestintä 
osoittautui yhteistoiminnallisuuden kannalta epävarmemmaksi, 
mikä ilmeni kartoilla selvän ryhmän puuttumisena.

7.6. Yhteenveto

Olemme esitelleet monikielisen Elokuvantaju-palvelun 
ja verkko-oppimateriaalin elokuvailmaisun etäkurssien 
järjestämiseksi oppimista tukevalla tavalla.4 Toimintatutkimus 
osoitti, että Elokuvantaju-konsepti ja SOM-menetelmä sekä 
henkilökohtainen käsitekartoitus ovat hyödyllisiä työkaluja 
elokuvailmaisun etäopiskeluun ja auttavat opiskelijoiden 
teoreettista ajattelua sekä tehokasta tutorointia.5

Etäopiskelijoiden taustatietojen määrittely monikielisessä 
ryhmässä vaatii kykyä tehdä synteesi monien erilaisten 
muuttujien joukosta. Etäopiskelijat on myös tehtävä näkyväksi 
hallinnolle, tuottajille, kurssitutoreille, opetussuunnitelmien 
kehittäjille ja opiskelijoille itselleen. SOM-tekniikan 
mahdollistama samanlaisuuden ryhmittely on vaihtoehto 
perinteisille luettelopohjaisille tiedon esitystavoille 
määriteltäessä oppimistyylejä. Itseorganisoiva kartta oli 
tässä tutkimuksessa väline yleiskuvan saamiseksi opiskelijan 
elokuvataiteen oppimisesta ja elokuvaa koskevan käsitteellisen 
ajattelun kehittymisestä. Tutorin kannalta on lähes mahdotonta 
nähdä merkittäviä oppimismalleja monimutkaisessa aineistossa, 
sillä olennainen tieto pitäisi etsiä laajasta kirjoitettujen 
viestien korpuksesta, jossa sekoittuu opiskeltava asia tekniseen 
tukeen sekä käytännön asioista sopimiseen. Siten evaluaattorin 
kognitiivista kuormaa voidaan vähentää esittämällä yhteenveto 
etäopiskelijoiden osaamisesta ja tietoudesta karttojen 
muodossa.

Itseorganisoituvien karttojen hyödyntäminen sopii erityisen 
hyvin verkkopohjaiseen tietokoneavusteiseen yhteisölliseen 
oppimiseen (CSCL) ja etäopiskeluun, jolloin se voidaan yhdistää 
WEBSOM-teknologiaan [5,6]. Tällöin voidaan analysoida 

4 Kannustamme myös opetusalan 
www-suunnittelijoita toimimaan 
tiiviimmässä yhteistyössä kulttuu-
risten kielivähemmistöjen kanssa 
ja siten tuottamaan tehokkaampia 
työkaluja etäopiskeluun.

5   Tarkempi raportointi on valmisteilla 
Antti Raiken väitöskirjatyössä.
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vapaamuotoisia tiedostoja, kuten esimerkiksi käsitekarttoja, 
käsikirjoituksia, kuvasuunnitelmia ja kuvauslistoja. 
Verkkoaineiston hyödyllisyys opiskelussa riippuu siitä, miten 
tehokkaasti se löytyy ja millaisin työkaluin informaatiota 
voidaan hallita. Tämä puolestaan mahdollistaa asianmukaisen 
evaluoinnin ja tutoroinnin. SOM-menetelmän avulla tuotettu 
holistinen kartta voi olla usein kuvaavampi tapa esittää 
informaatio kuin esimerkiksi sinänsä selkeä aakkosjärjestys tai 
vastaava standarditapa.
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8. Verkko-opetuksen teoreettisen 
metamallin kehittämisen lähtökohtia 
MOMENTS-hankkeessa

Miika Lehtonen, Sanna Vahtivuori

8.1. Tiivistelmä 

Artikkelissa  tarkastellaan MOMENTS (Models and Methods 
for Future Knowledge Construction: Interdisciplinary 
Implementations with Mobile Technologies)1,  -tutkimushank-
keessa kehitettävän verkko-opetuksen monitieteisen 
käsitteellisen viitekehyksen ja suunnittelu- ja arviointimallin 
laadintaa.2 Yliopisto-opetuksen ja työssäoppimisen haasteina 
on kehittää uusia verkkoympäristöissä toimivia opetuksen ja 
koulutuksen suunnittelun ja arvioinnin menetelmiä. Hankkeen 
päätavoitteena on verkko-opetuksen teoriatiedon ja mobiilien 
opetus- ja opiskeluratkaisujen parhaiden käytäntöjen lisääminen 
eri tieteenalojen näkökulmia yhdistämällä ja tutkimalla 
niitä erilaisissa tapaustutkimuksissa. Samalla tavoitteena 
on verkko-opetuksen ja verkkoympäristöjen suunnittelun 
ja arvioinnin mallien sekä osin suomenkielisen alueen 
käsitteistön kehittäminen, selkiyttäminen ja vakiinnuttaminen. 
Hankkeessa kehitteillä olevan käsitteellisen mallin perusta 
rakentuu monitieteisen konsortiohankkeessa mukana olevien 
tieteenalojen – tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksen, 
digitaalisen kulttuurintutkimuksen, oppimisen tutkimuksen, 
kasvatustieteellisen ja mediakasvatuksen – teoreettisen ajattelun 
yhdistämiseen. Hankkeessa laadittava käsitteellinen viitekehys 
perustuu osin Uljensin (1997) didaktiseen ajatteluun (ks. myös 
Kansanen ym. 2000), johon on yhdistetty oppimisteoreettista 
ajattelua (esim. Jonassen 1995, 1999, 2000; De Corte 1995). 
Uljensin (1997) opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen liittyvän 
ajattelun perustalta on kehitetty ja määritelty opetettavuuden 
(verkko-opetettavuus), opiskeltavuuden (verkko-opiskeltavuus) 
ja opittavuuden (verkko-opittavuus) käsitteitä ja periaatteita. 
Lisäksi on hahmoteltu tutkimushankkeen tapaustutkimuksessa 
käytettäviä verkko-opetuksen pedagogisia malleja ja 
periaatteita sekä muuta käsitteistöä, kuten käytettävyyttä 
(Sinkkonen 2002; Brusilovsky 2001; Ketamo ym. 2001; Ketamo 
2002; ks. myös Nielsen 2000a, 2000b). Kehitteillä olevan mallin 
käsitteistön nähdään olevan monin tavoin yhtenevä myös 
toimintateoreettisen (esim. Podolskij 1997a; 1997b; Bruner 
1985; Miettinen 2000a, 2000b; Galperin 1992; Galperin 1989 
Jonassen & Rohrer-Murphy 1999: Kapetenin & Nardi 1997) 
näkemyksen kanssa. Kehiteltävää mallia tullaan testaamaan ja 
saatujen tulosten perustalta edelleen kehittämään MOMENTS-
hankkeen eri tapaustutkimuksissa.

1 Tiedon luomisen mallit ja metodit 
tulevaisuudessa: Mobiiliteknologiaa 
hyödyntävät monitieteiset sovellukset.

2 MOMENTS on Suomen Akatemian 
Life as Learning (LEARN)-ohjelman 
tutkimushanke.
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Asiasanat: (verkko-)opetettavuus, (verkko-)opiskeltavuus, 
(verkko-)opittavuus, (mobiili) verkko-opetus ja -opiskelu, opetus–
opiskelu–oppimisprosessi, pedagogiset ja didaktiset mallit, 
opetuksen suunnittelu ja arviointi, tieto- ja viestintätekniikan 
opetuskäyttö, mobiiliteknologia, mobiilisuus.

8.2. Verkko-opetus ja monitieteisyyden vaatimus 

Tulevaisuuden  ja  aikamme jälkiteollisen informaatioyhteiskunnan 
työssäoppimisen ja yliopisto-opetuksen yhtenä keskeisenä 
haasteena on siirtymä perinteisestä lähiopetuksesta ja -
vuorovaikutuksesta ymmärtämään yhä enemmän erilaisia 
välittyneitä toiminnan, opetuksen ja opiskelun tapoja. Yhä 
useammin nämä teknisesti välittyneet tavat mahdollistavat 
myös siirrettävyyden, liikuteltavuuden sekä mukana 
kuljetettavuuden sekä langattoman pääsyn erilaisiin 
tietoverkkoihin ja tieto- ja viestintätekniikan sovelluksiin osin 
paikasta ja tietyin rajoituksin, myös ajasta riippumatta. Uudessa 
tilanteessa on tärkeä tutkia ja analysoida verkko-opetuksen 
ja opiskeluympäristöjen suunnittelua, toteutusta, arviointia 
ja niissä käytettäviä didaktisia ja opetussuunnittelullisia 
malleja, ratkaisuja ja työtapoja. Erityinen haaste on arvioida, 
miten hyvin eri koulutusorganisaatioiden opiskelijoita tai 
yritysten henkilökuntaa osataan tukea ja valmentaa toimimaan 
näissä ympäristöissä. Työvälineellä, kuten tässä tapauksessa 
esimerkiksi langattomalla teknisellä välineellä on aina kaksi 
puolta; itse väline, sen käyttötavat ja käyttötaito, taito 
käyttää sitä tiettyyn tarkoitukseen sekä välineen soveltuvuus 
siihen tarkoitukseen, jossa sitä käytetään. Verkko-opetuksen, -
opiskelun ja -ympäristöjen tutkimus nousee tärkeäksi pyrittäessä 
vastaamaan näihin kysymyksiin (vrt. Nevgi ym. 2002; Vahtivuori 
ym. 2003). Tutkimuksen keskeisenä kohteena ovat tällöin 
tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet ja sovellettavuus 
työssä, viestinnässä, opetuksessa ja opiskelussa. Artikkelimme 
pääargumentti on, että verkkoympäristöissä toteutuva opetus, 
niin yliopisto-opetus kuin työssäoppiminen eivät kehity, jollei 
opetuksen ja koulutuksen suunnittelun ja arvioinnin tausta-
ajattelua, teorioita, menetelmiä sekä niissä käytettäviä 
teknisiä (työ)välineitä tutkita ja kehitetä määrätietoisesti 
ja monitieteisesti. Ainoastaan monitieteisen tutkimus- ja 
kehitysprosessin avulla pystytään takaamaan erilaisten 
näkökulmien ja ratkaisujen perusteena käytettävien tausta-
ajatusten riittävä syvyys ja laaja-alaisuus. Näkemyksemme 
mukaan tarvitsemme erityisesti tutkimusta ja (tuote)kehitystä, 
joka yhdistää rakentavilla tavoilla pedagogista, teknologista, 
organisatorista ja kulttuurista osaamista ja käsitteistöä 
opetuksen, opiskelun ja oppimisen tutkimuksen ja kehityksen 
lähtökohdiksi.

Keväällä 2003 käynnistyneen MOMENTS-tutkimushankkeen 
päätavoitteena on mallintaa ja jäsentää tulevaisuuden 
opetuksen, opiskelun ja oppimisen tarpeita ja menetelmiä sekä 
niissä käytettävän teknologian, tieto- ja viestintäteknisten 
välineiden ja sovellusten vaatimuksia usean eri tieteenalan 
näkökulmista. Tutkimushankkeen painotus on verkko-
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pohjaisessa, välittyneessä opetuksessa ja opiskelussa, mobiilien 
ratkaisujen, mobiilitekniikan ja -teknologian (Ketamo 2002; 
Kynäslahti 2003; vrt. m-learning, mediated learning, esim. 
Tella 2003), langattoman kannettavan ja liikuteltavan tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntämisessä osana ja välineenä opetus- 
ja koulutuskäytössä.  

MOMENTS-hankkeen verkko-opetuksen ja -opiskelun 
metamallin kehittelyssä on hyödynnetty didaktiseen ja 
pedagogiseen opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessiin (Uljens 
1997; Kansanen ym. 2000; vrt. Tella ym. 2001; Vahtivuori 2001) 
ja osin myös oppimisteoreettiseen ajatteluun perustuvia verkko-
opetuksen, -opiskelun ja -oppimisen lähtökohtia ja periaatteita 
(esim. Jonassen 1995; de Corte 1995; Ruokamo & Pohjalainen 
1998; Oatley 1990; Norman & Schmidt 1992; Albanese & 
Mitchell 1993; Palincsar & Brown 1984). Lisäksi tarkastelun 
kohteena ovat olleet toiminnan teorian näkökulmat (mm. 
Galperin 1989, 1992; Miettinen 2000a, 2000b; Podolskij 1997a, 
1997b; Vygotsky 1978a, 1978b; Jonassen & Rohrer-Murphy 1999: 
Tella & Mononen-Aaltonen 1998). Kasvatustieteen osa-alueena 
didaktiikka on kehittänyt oman tieteenalueelleen spesifin 
terminologian. Didaktiikassa puhutaan yleensä mieluummin 
tavoitteellisesta ja aktiivisesta opiskelusta ja mielekkään 
oppimisen tukemisesta kuin ainoastaan mielekkäästä 
oppimisesta, mikä ymmärretään pääosin oppimispsykologisena 
terminä. Siksi didaktiikan alueella puhutaan mieluummin 
myös opiskeluympäristöistä kuin oppimisympäristöistä. 
Oppimisympäristöllä puolestaan viittaamme yhtäältä ihmisen 
päässä olevaan mentaaliseen representaatioon ulkoisesta 
maailmasta ja toisaalta siihen vuorovaikutukseen ja dialogiin, 
jota oppija käy toisten oppijoiden, opettajan, kulttuurin, 
materiaalien ja välineiden (eli esineellisen tai symbolisen 
opiskeluympäristön) kanssa ja kautta (suoraan tai eri välineiden 
välittämänä, välitteisesti). Kulttuurintutkimuksen lähtökohdat 
ja ajattelutapa soveltuvat tästäkin syystä hyvin verkko-
opetuksen ja -opiskelun mallintamiseen. Tarkastelu kohdistuu 
tällöin erityisesti opetuksen ja opiskelun organisointiin. 
Verkko-opetus voidaan tällöin ymmärtää yhteisen julkisen 
tilan ja välineistön luomisena, kehittämisenä ja käyttönä, 
mikä tukee opiskelijoita ja opettajia hankkimaan tietoa ja 
taitoja opiskeltavalta alueelta, keskustelemaan ja vaihtamaan 
ajatuksiaan ja hyötymään toistensa erilaisista näkemyksistä 
yhteisen opiskeluprosessin aikana. (Giroux & McLaren 2001; 
Jonassen 1995.) (Tella ym. 2001; Vahtivuori ym. 2003)

Verkko-opetuksen tutkimukseen liittyvät myös kysymykset 
tietoyhteiskunnasta tai informaatioyhteiskunnasta, joista 
puhuttaessa tulee tiedostaa ilmiön poliittinen tausta. On 
tärkeää pohtia, missä määrin verkko-opetuksen ja -opiskelun 
tutkimuksessa hyväksytään esimerkiksi ns. teknologinen 
determinismi, teknologiaa itseisarvona pitävä ajattelutapaa. 
(Eskelinen & Koskimaa 2001) Voidaan ehkä kysyä, pyritäänkö 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja sen kasvatustieteellistä 
tutkimusta oikeuttamaan nivomalla tieto- ja viestintätekniikka 
kiinteästi esimerkiksi yliopisto-opetuksen pedagogiseen 
kehittämiseen (ks. Nevgi ym. 2002). Tässä kohdin nousevat 
esiin myös mm. erilaiset tieto- ja viestintätekniikan 
saavutettavuuteen ja käytön kustannuksiin liittyvät tekijät (ks. 
esim. Anon. 2003). Tästä näkökulmasta tulevat pohdittavaksi 
myös koulutettavuuden, opiskeltavuuden ja opittavuuden 
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käsitteiden keskeinen rooli sen osoittamisessa, missä yhteyksissä 
ja millaisessa kontekstissa verkko-opetuksen ja -opiskelun ja 
mobiilien välineiden hyödyntäminen on tarkoituksenmukaista. 
Tähän liittyy myös kulttuurintutkimuksen diskurssi ns. 
kriittisistä teknisistä käytännöistä (critical technical practices). 
Tämä tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä tavalla, 
jossa käyttötapoja tarkastellaan kriittisesti, tehdään käyttäjät 
ja toimijat tietoiseksi tekniikan osuudesta, sen hyödystä 
ja haitoista toiminnassa, esimerkiksi juuri opetuksessa ja 
opiskelussa. Lisäksi on tärkeää pohtia ja selvittää, miten 
arkipäivän käytännöt, verkko-opetus ja mobiilien välineiden 
käyttö verkko-opetuksessa asettuvat osaksi ihmisen elämää, 
miten yksityisen ja julkisen välinen suhde muuttuu ja miten 
nämä asiat vaikuttavat ihmisen ajankäyttöön. (Eskelinen & 
Koskimaa 2001) Ajasta ja paikasta riippumattomiksi emme 
koskaan fyysisinä olentoina tule, mutta mobiilien välineiden 
käyttöönoton myötä aika ja paikka saavat uusia entistä 
joustavampia muotoja opetuksessa ja opiskelussa. Verkko-
opetuksen yhtenä suurena haasteena onkin useiden tutkimusten 
ja omien kokemustemme mukaan muun muassa ajan 
jäsentäminen, ajankäyttö tai ”ajankäyttö-osaaminen” - yksilön 
ja opiskeluyhteisön kannalta mielekäs ajan jäsentäminen (vrt. 
Vahtivuori 2000; Nevgi ym. 2002).

Monitieteisyys, usean eri tieteen- ja tiedonalan näkemysten 
yhdistäminen nähdään peruslähtökohtana MOMENTS-hankkeen 
teoreettisen metamallin kehittelyssä verkko-opetuksen 
ja -opiskelun suunnittelun ja arvioinnin avuksi kuin myös 
mallin käytännön testauksessa ja arvioinnissa hankkeen eri 
tapaustutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

8.3. Opetettavuus, opiskeltavuus ja opittavuus 

Artikkelimme toinen pääväite on, että monitieteisen verkko-
opetuksen ja -opiskelun metamallin jäsentämisen lähtökohtana 
voidaan käyttää kolmea käsitettä: (verkko-)opetettavuus, 
(verkko-)opiskeltavuus ja (verkko-)opittavuus. Opettavuus 
määrittelee tällöin verkko-opetusta, -ympäristöä, materiaalia 
ja välinettä kouluttajan, opettajan, ohjaajan, mentorin, 
moderaattorin tai suunnittelijan vaatimusten näkökulmasta 
(vrt. Hautamäki ym. 2002). Opetettavuutta kuvaavat käsitteet, 
kuten toiminnallisuus ja reflektiivisyys, eivät tapahdu tässä ja nyt 
-tilanteessa vaan kuvaavat opetuksen ja toiminnan reunaehtoja 
(Tella ym. 2001). Tarkastelun kohteena on minkälaisia 
työkaluja ja toiminnallisuuksia tai rajoituksia ympäristö ja 
väline tarjoavat opetusta toteuttavalle toimijalle, jotta hän voi 
toteuttaa verkossa omaa pedagogista ja didaktista ajatteluaan 
haluamallaan tavalla. Verkko-opetettavuuden näkökulmasta 
voidaan esimerkiksi arvioida sitä, miten hyvin erilaiset tekniset 
ratkaisut ja välineet tukevat tietyn tyyppisten didaktisten 
tai pedagogisten opetuksellisten ratkaisujen toteuttamista 
verkossa ja miten välineitä tai pedagogista ajattelua tulisi 
tästä lähtökohdasta käsin myös edelleen kehittää. Tähän liittyy 
vahvasti myös välineen soveltuvuus niihin käyttötapoihin ja 
käyttötilanteisiin, missä sitä käytetään (opetuskäytettävyys). 
Opetukseen ja opetettavuuteen liittyy myös opetussuunnittelu 
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verkossa ja sen uudet postmodernin informaatioyhteiskunnan 
ja välittyneitä sekä verkostoituneita käytäntöjä mahdollistavat 
ja tukevat muodot (ks. esim. Lehtonen 2002; Alamäki 2002).

Opiskeltavuuden vaatimukset liittyvät konkreettiseen 
tilanteeseen, jossa opiskellaan ja toimitaan. Aktiivinen 
oppimiseen tähtäävä toiminta ja sen järjestäminen ja tukeminen, 
opiskelu ja opiskeltavuus voidaan nähdä mallin keskeisimpinä 
käsitteinä. Analysoitavia ilmiöitä ovat pedagogisen ajattelun ja 
siinä käytettävän teknisen ratkaisun tai välineen soveltuvuus 
käytäntöön eli siihen käyttötilanteeseen ja tarkoitukseen, missä 
sitä käytetään (opiskelukäytettävyys). Muita opiskeltavuutta 
kuvaavia käsitteitä ovat opiskelijan ja opiskeluyhteisön ääni, 
valta, dialogi, yhteisöllisyys, vuorovaikutus ja mediataidot ja se 
miten nämä ilmenevät opetus-opiskelutilanteessa (vrt. Tella & 
Mononen-Aaltonen 2001; Tella ym. 2001) Pohdittavia kysymyksiä 
opiskeltavuutta määriteltäessä ovat, mitkä ilmiöt asiat 
houkuttavat ihmistä tekemään ja toimimaan. Näitä ilmiöitä ja 
piirteitä voivat olla esimerkiksi pelillisyys ja peleihin liitetty 
uppouttavuus, ”konfliktinomaisuus” ja emotionaalinen tai 
tiedollinen ristirita, kilvoittelun periaate, haasteellisuuden ja 
vaikeutumisen portaittaisuuden periaate (ladder of challenges). 
Kertomuksellisten ja elämyksellisten menetelmien käyttö, 
draaman kaaren hyödyntäminen, kerronnallisuus ja juoni, 
toimiva rytmitys ovat myös verkko-opiskeltavuutta tukevia 
piirteitä (vrt. Tella ym. 2001) Myönteisellä emotionaalisella 
aineksella on muistamista, kognitiivisia toimintoja ja oppimista 
parantava ja tukeva vaikutus. Kognitiivisen kuormituksen 
(cognitive load) huomioiminen verkko-opetuksen ja -
materiaalien suunnittelussa ja toteutuksessa on keskeistä. 
(esim. Crawford 1984; Cooper 1998; Chandler & Sweller 1991; 
Sweller & Chandler 1994; Wilson & Cole 1996. Bransford ym. 
2000) Verkko-opetusta ja -materiaalia suunniteltaessa on oltava 
tietoinen siitä, miten paljon ihminen kestää opiskeluympäristön 
osatekijöistä ja erityisesti sen teknisistä ratkaisuista aiheutuvaa 
kognitiivista kuormaa ja miten sitä voidaan eri tavoin 
vähentää ja auttaa opiskelijaa, opettajaa tai muuta toimijaa 
kohdistamaan merkittävin osa tarkkaavaisuudestaan opiskelun 
ja oppimisen kannalta oleellisimpiin asioihin ja osa-alueisiin, 
toissijaisten opiskelijan toimintaa kuormittavien toimintojen 
sijasta. Esimerkiksi parantamalla käytettävyyttä voidaan 
jättää resursseja ja tilaa opiskeltavuudelle (vrt. adaptiiviset 
välineet [adaptive services]) ja säästää enemmän resursseja 
tavoitteelliseen opiskeluun ja työntekoon. (ks. esim. Kinshuk & 
Russell 2002.) Viime aikaiset tutkimustulokset ovat osoittaneet, 
että esimerkiksi tavallisen tietokoneen näytöltä lukeminen 
40% nopeampaa kuin kämmentietokoneen näytöltä opiskelu 
(esim. Brusilovsky 2001; Ketamo ym. 2001; Ketamo 2002). 
Opiskeltavuudesta puhuttaessa lisäksi konteksti, situaatio ja 
kohde ovat tärkeitä tutkittavia ilmiöitä. Onko opiskeltava 
asia yleensä tarkoituksenmukaista tai edes opiskeltavissa 
verkon tai mobiilien laitteiden välityksellä? Voidaanko aidosti 
määritellä ja mallintaa tiettyjä yleisiä, geneerisiä, piirteitä 
opiskelun konteksti- ja tilannesidonnaisuudesta huolimatta? 
Ihmisen fysiologian, tarkkaavuuden ja orientoituvuuden 
sekä neuropsykologisen oppimistutkimuksen huomioiminen 
liittyy opiskeltavuuden käsitteen määrittelemiseen 
verkkoympäristössä.

Opittavuuden vaatimuksiin puolestaan liittyvät yksilön 
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käyttämät tekniset, älylliset, kulttuuriset välineet ja 
artefaktit ja niiden käyttöön tarvittavat metataidot, kuten 
kriittisyys ja kokonaisuuksien hahmottamisen taito. (Vrt. 
Vygotsky 1978; Tella ym. 2001). Opittavuuden käsitettä 
käytetään yleisesti myös suppeammassa merkityksessä. 
Erityisesti käytettävyystutkimuksen alueella sitä käytetään 
kuvaamassa, miten hyvin tai helposti tietyn järjestelmän 
käytön vaatimia toimintoja on mahdollista oppia. MOMENTS-
hankkeen metamallissa opittavuudella tarkoitetaan 
opetettavuuden, opiskeltavuuden ja muiden tekijöiden 
muodostamaa kokonaisuutta, joka joko mahdollistaa ja tukee 
sekä mahdollistaa oppimisen tai rajoittaa tai estää sitä joiltain 
osin. Opittavuus ja verkko-opittavuus voidaan nähdä metatason 
käsitteinä, joita on mahdollista tutkia vasta oppimisprosessien 
jälkeen ja silloinkin vain välillisesti (ks. esim. Lehtonen & Hast 
2003). Verkko-opittavuus on kuitenkin kaikessa opetuksessa ja 
opiskelussa se lopullinen päämäärä, jota kohti toimintaa ja 
toiminnan osatekijöitä pyritään kehittämään. Verkko-opittavuus 
on päätavoitteena, niin verkko-opetusta, verkko-opiskelua kuin 
niissä käytettäviä ratkaisuja ja teknologiaa kehitettäessä. 

8.4. Kolme käsitteellistä tarkastelutasoa

Esiymmärryksemme mukaan kolme edellä kuvattua käsitettä 
sisältävät itsessään monidimensionaalisia piirteitä. Teoreettisen 
ymmärryksemme lisäämiseksi olemme jäsentäneet nämä 
käsitteet Kansasen et al. (2000) esittämien pedagogisen 
ajattelun tasojen mukaan. Nämä tasot ovat soveltaen tämä 
tutkimuksen viitekehykseen ja käsitteistöön 1) toiminnan 
taso (eli opettajan tai opiskelijan toiminta autenttisessa 
tilanteessa), 2) pedagogisten mallien taso (suunnittelun ja 
toiminnan perustana oleva ajattelu- tai ”käyttöteoria”) ja 3) 
teoreettinen metataso (teoreettinen perusta, joka on ajattelun 
lähtökohta ja tausta). Ensimmäinen eli käytännön toiminnan 
taso sisältää vuorovaikutuksen ja viestinnän ulottuvuudet ja 
on se taso, jolla opetetaan ja opiskellaan. Jos toiminnan tason 
prosessi on tavoitteellinen, opiskelijan ja opiskeluyhteisön 
opiskelu on laadukasta ja tarkoituksenmukaista ja oppiminen 
muodostuu mielekkääksi opiskelijan kannalta. Opiskeltavuuden 
käsite kuuluu tälle tasolle. Keskitasolla eli pedagogisten mallien 
tasolla, ns. ensimmäisellä ajattelutasolla, opettaja, kouluttaja 
tai opiskelija käsittelee ja suunnittelee toimintaansa, 
opetustaan, opiskeluaan tai optimaalista opiskeluympäristöään. 
Tällä tasolla pyritään ymmärtämään, reflektoimaan ja 
mallintamaan opetuksen ja opiskelun käytäntöä. Tämä on se 
taso, jolla reflektoiva opettaja ja tavoitteellinen opiskelija 
toimivat. Erityisesti opettavuuteen liittyvät vaatimukset 
jäsentyvät tälle tasolle. Kun sekä opetettavuuden että 
opiskeltavuuden vaatimukset toteutuvat, välineeseen tai 
ympäristöön voidaan parhaimmillaan liittää myös opittavuuden 
piirteitä. Tasoajattelun metataso eli toinen ajattelutaso on 
mallin abstraktein ja alin taso, jonkinlainen teoreettinen 
kivijalka. Alimmalla tasolla käsitellään ja yhdistellään eri 
tieteenalojen yleisiä teorioita ja malleja. Alimman tason 
avulla taustoitamme opetettavuuden, opiskeltavuuden ja 
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opittavuuden käsitteitä.

8.5. Käytettävyys, pelillisyys ja muita näkökulmia ja käsitteitä 
osana metamallia

Metamallin käsitteistö mahdollistaa näkemyksemme mukaan 
myös erilaisten välineisiin liittyvien käsitteiden kuten 
käytettävyyden nivomisen (esim. Sinkkonen 2002; Brusilovsky 
2001; Ketamo ym. 2001; Ketamo 2002; Ketamo & Kiili 2003; 
ks. myös Nielsen 2002a, 2000b) osaksi mallia. Käytettävyyttä 
nähdäksemme on tärkeää tarkastella edellä mainittujen 
käsitteiden ja tasojen näkökulmista. Käytettävyyttä ei voida 
tarkastella irrallaan käyttötarkoituksesta tai välineen käytön 
kohteesta. Ei riitä, että käytettävyyttä tarkastellaan erillisenä 
välineen ja käyttäjän vuorovaikutussysteeminä. Tällöin jää 
näkemättä sen rooli välittävänä tekijänä ja työvälineenä 
laajemmassa opetus- ja opiskelutoiminnassa ja osana 
sosiaalista ja kulttuurista toimintaympäristöä ja laajempaa 
kokonaisuutta. Verkko-opetettavuus ja verkko-opiskeltavuus 
voivat näkemystemme mukaan tuottaa käsitteellisen 
näkökulman, joka jäsentää myös käytettävyyden tutkimusta 
osaksi laajempaa pedagogista ja didaktista kulttuurista ja 
myös teknologista systeemiä. Opetus-opiskelusovellusten 
käytettävyyden problematiikkaa on viime aikoina yritetty 
lähestyä muun muassa ekologisen validiteetin ja myös ns. 
pedagogisen käytettävyyden käsitteillä, samoin on puhuttu 
muun muassa sosiaalisesta ja kulttuurisesta käytettävyydestä. 
Mielestämme osa näistä käsitteistä voidaan mahdollisesti 
korvata esittämillämme verkko-opetettavuuden ja verkko-
opiskeltavuuden käsitteillä, joihin tulee sisällyttää myös edellä 
mainitut käytettävyyden tarkastelunäkökulmat.

8.6. Mobiilisuus ja mobiiliteknologia osana MOMENTS-
metamallia

Integroidut mediat ovat jo verkko-opetuksen tätä päivää 
(esim. Seppälä & Kynäslahti 2003). Mobiilit päätelaitteet tai 
henkilökohtaiset apuvälineet, kuten puhelimet, tietokone, 
liikkumattoman ja liikkuvan kuvan sekä äänen tallennus 
ja toistolaiteet ovat osin jo viime vuosikymmenellä 
yhdistyneet erilaisiksi liikuteltaviksi kommunikaattoreiksi 
ja kämmentietokoneiksi. Verkko-opetuksen ja -opiskelun 
(e-learning), rinnalla puhutaan mobiilista ja langattomasta 
oppimisesta ja opiskelusta (m-learning, mobile learning 
tai mediated learning, esim. Tella 2003), joka tapahtuu 
kannettavien ja langattomien laitteiden kautta.  Lähitulevassa 
näiden käsitteiden alkuun liitettävät e:t ja m:t  tullevat  
poistumaan ja käsittääksemme tällöin puhutaan vain 
joustavista mahdollisuuksista oppia, opiskella, opettaa ja 
työskennellä (vrt. Tella 2003). Tässä skenaariossa myös 
perinteinen teksti ja kuva saa rinnalleen eri päätelaitteille 
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räätälöityjä tai räätälöityviä monimediatyyppejä:  liikkuvaa 
videokuvaa, animaatioita tallettuvaa ja talletettua ääntä 
ja puhetta eri tyyppisissä interaktiivisissa muodoissa 
sekä puheeseen tai muuhun ihmiselle luonteenomaiseen 
kommunikaatiotapaan perustuvaa interaktiivisuutta. Eri 
aistimodaliteetteja tultaneen hyödyntämään huomattavasti 
nykyistä monipuolisemmin osana viestintää. Näin voidaan paitsi 
tukea kullekin käyttäjälle ja käyttötilanteeseen räätälöityviä 
palveluja tukemaan luonteenomaisia toimintatapoja, niin 
myös sovittaa toiminta ja viestinnän muodot eri päätelaitteille 
parhaiten sopivimpiin muotoihin. Tässä kuvatun metamallin 
avulla voidaan jäsentää myös näitä opetukseen ja opiskeluun 
liittyviä erilaisia konteksteja ja käsitteitä, kuten mobiilisuutta 
ja mobiiliteknologiaa ja -tekniikkaa kasvatustieteen, 
tieto- ja viestintäteknologisen tutkimuksen ja digitaalisen 
kulttuurintutkimuksen näkökulmista. 

Mobiilisuus nähdään MOMENTS-hankkeessa laajasti 
teknologisena ja kulttuurisena ilmiönä, jossa erilaiset liikuteltavat 
ja mukana kuljetettavat tieto- ja viestintäteknologian 
sovellukset ja välineet mahdollistavat uudentyyppisiä 
toimintakäytänteitä ja organisatorisia ratkaisuja tulevaisuuden 
opiskelun ja opetuksen alueella. Mobiilisuus voi tarkoittaa 
liikuteltavuuden lisäksi mahdollisuutta liikkua tietyssä tilassa, 
tietyllä alueella tai jopa lähes kaikkialla maailmassa (vrt. 
Kynäslahti 2003). Erilaisilla mobiilisuuden muodoilla on omat 
etunsa ja omat haittansa ja rajoituksensa. Mobiilisuus voi olla 
myös muun muassa tosiaikaista (online) tai perustua ajoittaisiin 
eri järjestelmien datanvaihto- tai synkronointijaksoihin. 
Esimerkiksi nykyisenkaltaisten mobiilien laitteiden näyttöjen 
parantuva toistotarkkuus ja kasvava koko luovat uusia 
mahdollisuuksia liikkuvan värillisen ja tulevaisuudessa 
todennäköisesti vuorovaikutteisen kuvan välittämiseen. 
Samoin muun muassa MMS-viestinnästä (Multimedia Messaging 
Services) tullee yhtä suosittua kuin tekstiviesteilystä ja sen 
opetuskäytöstä arkipäivää. Langattomuuden tai mobiilisuuden 
mukaantulo verkko-opetuksen ja -opiskelun alueelle voidaan 
nähdä myös uudenlaisen elämänhallinnan välineenä. Opiskelu, 
opetus ja toiminta tapahtuvat sieltä käsin, mikä on yksilön 
tai yhteisön kannalta tarkoituksenmukaisinta ja mielekkäintä. 
Mobiilit käytänteet voivat perustua sekä välittyneeseen, 
että välittömään kommunikaatioon ja viestintään 
yksilöiden tai yhteisöjen, teknologisten verkkoympäristöjen 
ja niiden sisältämän datan ja medioiden välillä sekä 
vuorovaikutuksellisten järjestelmien välillä (vrt. mindtools, 
mental tools, intelligent agents). Lisäksi näillä voi olla lisäksi 
erilaisia käyttäjään, tilanteisiin ja käytettäviin päätelaitteisiin 
räätälöityviä ilmenemismuotoja ilmenemismuotoja (ks esim. 
Kinshuk & Russell2002; Lehtonen 2003a, 2003b). 

Artikkelissa esiteltyä verkko-opetuksen käsitteellistä 
viitekehys MOMENTS-metamalli on kehittelyn alla ja sitä 
kehitellään edelleen, testataan ja arvioidaan MOMENTS-
hankkeen sekä työssäoppimiseen että yliopisto-opetukseen 
liittyvissä tapaustutkimuksissa. Tapaustutkimusten 
avulla mallinnetaan käytännössä opetuksen, opiskelun ja 
oppimisen menetelmiä ja työtapoja usean eri tieteenalan 
näkökulmista. Hankkeen tuotoksena on teoreettisia ja 
käytännöllisiä apuvälineitä verkko-opetuksen ja -ympäristöjen 
suunnittelijoille, toteuttajille ja arvioijille.
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8.7. MOMENTS-konsortio

Moments on Suomen Akatemian Life as Learning (LEARN) -
ohjelman konsortiohanke [http://amc.pori.tut.fi/moments]. 
Hankkeessa on mukana neljän yliopiston tutkimusyksiköt: 
Tampereen Teknillisen Yliopiston Porin yksikön Advanced 
Multimedia Center, joka koordinoi hanketta, Lapin yliopiston 
Mediapedagogiikkakeskus, Helsingin yliopiston opettajank
oulutuslaitoksen Mediakasvatuskeskus ja Turun yliopiston 
kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen 
digitaalisen kulttuurin yksikkö. MOMENTS-hanketta rahoittaa 
Suomen Akatemian lisäksi Tekes. Tekes-osuudessa johtoryhmän 
jäseninä ovat Aurora Borealis Technology Centre, TietoEnator 
ja UPM-Kymmene sekä tukiryhmän jäsenenä R5 Vision. Lisäksi 
hankkeessa on mukana asiantuntijoita Open Universitysta, 
King’s Collegesta ja London School of Economicsista.
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9. Mobiilit ryhmätyöteknologiat 
museopedagogiikassa

Harri Ketamo, Heikki Haaparanta

9.1. Abstrakti

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli pilotoida 1) uusia 
ja 2) mobiileja ryhmätyöteknologioita oppilasryhmien 
taidemuseovierailun yhteydessä. Tutkimuksen valmistelu 
alkoi jo keväällä 2002 ja varsinainen kokeiluopetus 
toteutettiin joulukuussa 2002 Porin Suomalaisen yhteislyseon 
vapaavalintaisen kuvaamataidon kurssin osana. Kurssille 
osallistui 20 lukion 1-3 luokan oppilasta (iältään 16-19 
vuotta). Kurssin aiheena oli omakuva. Porin taidemuseolla 
taiteilijan omakuvaan ja sen merkityksiin tutustuttiin 
Kalervo Plasan maalaamien omakuvien kautta. Käytännössä 
pilotointi toteutettiin niin, että ennen museovierailua 
oppilaat tutustuivat aiheeseen niin toteuttamalla oman työn 
tutustuttavasta aihepiiristä, sekä virtuaalisen museoesittelyn 
avulla. Näiden pohjalta oppilaat laativat suunnitelman eri 
teoksiin tutustumisesta. Suunnitelma kirjattiin työskentely
järjestelmään, johon oppilaat pääsivät sekä koulussa että 
museossa. Tätä suunnitelma toteutettiin varsinaisen vierailun 
aikana, jolloin tehtiin myös muistiinpanot aikaisemmin tehtyyn 
runkoon. Vierailun jälkeen syntyneet muistiinpanot kirjoitettiin 
osittain puhtaaksi ja jäsenneltiin työskentely-ympäristössä. 
Täysin tätä pilotointia vastaavaa kokeilua ei oltu aikaisemmin 
toteutettu. Kuitenkin vastaavankaltaisia kulttuuria ja tekniikkaa 
yhdistäviä kokeiluja on toteutettu niin EU:n tutkimusohjelmissa 
kuin Suomessakin.

Avainsanat: Opiskelu, mobiiliteknologia, verkko-oppiminen, 
mLearning.

9.2. Johdanto

Sekä kansallisissa että EU:n tutkimusohjelmissa on ollut 
useita kulttuurin ja tekniikan poikkitieteellisiä tutkimuksia. 
Tuoreimpana esimerkkinä voidaan mainita Kiasman ja 
Taideteollisen korkeakoulun yhdessä toteuttama Moby 
Click.  Moby Clickissä Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat 
tutustuivat multimediapuhelimien kanssa Kiasman näyttelyyn 
ja rakensivat eri ilmaisumahdollisuuksia hyväksi käyttäen neljä 
teosta  (Nokia 2003)

Kokonaisuutena ehkä lähimpänä tämän hankkeen tavoitteita 
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on EU:n viidennessä puiteohjelmassa rahoitettu COINE projekti, 
jonka lähtökohtana on ollut tuottaa helposti käytettävä 
interaktiivinen palvelu museoille ja muille kulttuurikohteille. 
Tarkoituksena on luoda palvelu, jossa museokävijä voi ääntä 
kuvaa tai tekstejä käyttämällä luoda oman tarinansa käydystä 
kohteesta (Coine 2002; Brophy 2002). 

COINE projekti eroaa tästä hankkeesta erityisesti 
mobiiliteknologian hyödyntämisen ja ryhmässä toimimisen 
näkökulmasta. Nyt toteutetussa pilotissa ja jatkotutkimuksissa 
keskeisenä tutkimus- ja kehityskohteena tulee olemaan 
nimenomaan ryhmän toiminnan tukeminen ja mobiiliteknologian 
käyttöönotto niin että lopputuloksena saadaan aika- ja 
paikkariippumattomia ei-formaalia opiskelua tukevia 
yhteisöllisä työvälineitä.

Web-pohjaisten kulttuurisisältöjen tuottamiseen ja jakeluun 
on EU:n tasolla keskittynyt montakin projektia, kuten 
esimerkiksi CHIMER, CHIPER ja PULMAN. Näissä ei kuitenkaan 
ole huomioitu yksilöllistä tai yhteisöllistä kulttuurin kokemusta 
vaan niiden painopiste on valmiissa sisällöissä. 

CHIMER projektissa on pyritty kehittämään kulttuuripalvelujen 
saatavuutta erityisesti lapsen näkökulmasta. Projektissa 
on pyritty yhdistämään suraavia teknologioita: Internet, 
GPS (Global Positioning System), GPRS (General Packet 
Radio Service), WI-FI (Wireless Fidelity) ja GIS (Geographic 
Information Systems). Pyrkimyksenä on tuottaa 3G verkkoon 
sopivia, em. teknologioita hyödyntävää multimediapohjaista 
kulttuuri-informaatiota erityisesti lapsille. (Chimer 2001;  Weiss 
2002). 

CIPHER projektissa tarkoituksena on löytää erilaisia ja 
innovatiivisia metodeita, jotta pystyttäisiin levittämään tietoa 
kulttuurista kansallisella, maakunnallisella ja globaalilla 
tasoilla. Projektissa on mukana neljä ”kulttuurifoorumia”, 
jotka pyrkivät luomaan ja kehittämään web-pohjaista tietoa 
omasta toiminnastaan. (Cipher 2003; Mulholland & al 2002). 

PULMAN Projektin tarkoituksen on ollut perustaa kirjastojen 
ja museoiden verkosto, jossa tuotetaan parhaita esimerkkejä 
siitä, miten digitaalinen informaatio olisi hyvä tuottaa ja 
esittää. Lisäksi pyritään yhteistyöhön museoiden ja arkistojen 
kanssa. (Pulman 2003; Davis 2002). 

Myös kulttuurin dokumentointiin ja niiden hyödyntämiseen 
matkailuresurssina tähtääviä projekteja on EU:n 
tutkimusohjelmissa: ACTIVATE projekti pyrkii etsimään erilaisia 
malleja, joidenka avulla voidaan dokumentoida paremmin 
paikallishistoriaa. ACTIVATE projektin alla on kehitetty esim. 
virtuaalinen web- kiertoajelu kulttuurimatkailukohteessa. 
(Activate 2001; Kelly & Clery 2002)

9.3. Tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja teknologiat

 
Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli 1) tuoda uusia 
työskentelymenetelmiä ja –teknologioita museopedagogiikkaan, 
2)  hakea tuntumaa niihin vaatimuksiin, joita uudet 
toimintatavat aiheuttavat oppilaille, opettajalle, museolle 
ja teknologialle, sekä 3) etsiä tarkempia ja kohdistetumpia 
tutkimusongelmia seuraaviin tutkimuksiin.

Tämä tutkimus koostui kokeellista toimintatutkimusta 
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ja teknologian kehittämiseen tähtäävästä tutkimuksesta. 
Uusien ryhmätyöteknologioiden pilotointi Porin taidemuseossa 
toteutettiin toimintatutkimus-tyyppisenä tutkimuksena. 
Tämä osuus raportoidaan tutkimuspäiväkirjan omaisesti, 
jota paikoitellen täydennetään kerätyn aineiston analyysillä. 
Tutkimuksessa ei ole vertailuaineistoa, tuloksia tarkastellaan 
tulevien haasteiden paikallistamisen näkökulmasta.

Työskentelyvälineenä käytettiin xTask –ryhmätyöohjelmistoa 
(Ketamo 2002). xTask ohjelmisto sopeutuu käyttäjän 
päätelaitteeseen, jolloin käyttäjä voi työskennellä perinteiseltä 
PC koneella yhtä hyvin kuin esimerkiksi PDA-laiittella tai 
esim. Nokian Communicatorilla. Myös tuki ääni, kuva ja 
videoformaatin käytölle keskustelujen/dokumenttien osana, 
tekstin lisäksi, oli xTask:issa valmiina. xTask –palvelin oli TTY:
llä, Porissa. Palvelimen käyttöjärjestelmänä oli Windows 2000 
professional, johon oli asennettu Apache 1.3.26 www-palvelin, 
ActiveState Perl 5.6 sekä MySql 3.23.39 tietokanta. 

Kuva 1. WLAN ympäristön sijoittelu Porin taidemuseolla

Verkkoyhteydet TTY:lta Porin taidemuseolle kulkivat julkisen 
internetin yli. Porin taidemuseoon langaton verkkoyhteys 
oli toteutettu WLAN –tekniikalla (kuva 1) niin, että Porin 
taidemuseon olemassa olevaa runkoverkkoa täydennettiin 
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kahdella WLAN tukiasemalla. Näillä kyettiin toteuttamaan 
koko museon kattava langaton verkko. Tosin muutamissa osissa 
museota verkon kuuluvuus oli huono, mutta näissä paikoissa ei 
ollut näyttelyyn liittyviä teoksiakaan. 

Oppilaat saivat käyttöönsä langattomassa verkossa toimivia 
työasemia. Näistä neljä kappaletta olivat Compaq iPaq –PDA 
laitteita (kuva 2), joiden avulla oppilaat pystyivät tekemään 
ääni- ja tekstipohjaisia muistiinpanoja.

Kaksi työasemaa oli rakennettu erityisesti ääni- ja 
videotyöskentelyä varten (kuva 3). Näissä pienikokoisen 
kannettavaan tietokoneeseen (Fujitsu Lifebook B-serie) oli 
liitetty kuuloke-mikrofoni sekä webbikamera. Näiden avulla 
oppilaat saivat toteutettua ja lähetettyä muistiinpanonsa 
xTask:iin videona. Luonnollisesti myös tekstimuistiinpanot 
olivat mahdollisia.

Kuva 2. Compaq iPaq työasema.

Kuva 3. Videotyöasema.
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Oppilasryhmä sai käyttöönsä aina yhden työaseman kerrallaan. 
Ryhmillä oli mahdollisuus käyttää molempia työasemia mikäli 
niin halusivat. 

9.4. Työskentelyprosessi 

Oppilaiden työskentelyyn oli kaikkiaan varattu kahdeksan 
oppituntia, jotka oli jaettu neljään kaksoistuntiin. Näistä 
ensimmäinen kaksoistunti pidettiin lukiolla, toinen TTY:
n mikroluokassa, kolmas Porin taidemuseossa ja neljäs TTY:
n mikroluokassa. Täydellinen tehtävänanto dokumentoitu 
liittessä 2.

Maanantaina 9.12., tehtävä: Maalaa omakuva. Voit valita 
materiaalin ja tekniikan vapaasti.

Oppilaat aloittivat työskentelyn maalaamalla omakuvat 
kuvaamataidon opettajan antamien ohjeiden mukaan. Tähän 
käytettiin aikaa noin kaksi oppituntia, joka oli varsin sopiva 
aika tähän tarkoitukseen. Tämän jälkeen oppilaiden omakuvat 
kuvattiin digitaaliseen muotoon.

Tiistai 10.12., tehtävät: 1) Siirrä maalaamasi omakuva omalle 
työskentelyalueellesi ja kirjoita siitä. 2) Tulkitkaa toistenne 
omakuvia ja kirjoittakaa kommenttinne kyseisen henkilön 
työskentelyalueelle. 3) Laatikaa tutustumissuunnitelma Palsan 
näyttelyä varten ryhmän yhteiselle työskentelyalueelle. 

Sitä mukaa kun oppilaiden tunnukset xTaskiin saatiin 
valmiiksi, oppilaat siirsivät omakuvansa xTask:iin ja ryhtyivät 
kommentoimaan niitä. Tässä kohdattiin kuitenkin tekninen 
ongelma, jonka vuoksi tunnusten tekemiseen meni enemmän 
aikaa kuin oli alunperin ajateltu. Ongelma liittyi dokume
ntinkehittelyalueen linkitykseen, joka on aikaisemminkin 
mennyt vikatilaan. Tämän vikatilan estämiseksi on tehty 
valvontajärjestelmä, joka korjaa vain kun sellaisen havaitsee. 
Tämä järjestelmä ei kuitenkaan toiminut tarpeeksi nopeasti, 
jonka vuoksi linkitys korjattiin manuaalisesti noin 10 minuutin 
odottelun jälkeen. 

Vikatilan aikana oppilaat tutustuivat Kalervo Palsasta 
laadittuun esittelymateriaaliin (kuva 4), joka toimi em. viasta 
huolimatta. Esittelymateriaali toimi taustana museokäynnin 
suunnitteluun ja kysymyksenasetteluun. Tosin se vaikutti myös 
oppilaiden kommentteihin toisten ryhmän jäsenten omakuvista, 
koska esittelymateriaali teknisen ongelman vuoksi luettiin 
hieman liian aikaisin.
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Kuva 4. Kurssimateriaali Plasasta xTask:issa

Muutenkin tulkinnat omakuvasta ja muiden ryhmäläisten 
omakuvista jäivät vähäisiksi. Pelkästään omakuvan tulkintaan 
olisi pitänyt varata yksi kaksoistunti, jotta tutustuminen xTask:
iin oltaisiin voitu toteuttaa rauhassa ja lyhyestä teknisestä 
ongelmasta ei olisi tullut ongelmaa aikataululle.

Aikataulun kireyden vuoksi runko museovierailulle jäi monen 
ryhmän osalta varsin lyhyeksi. Tämä luonnollisesti aiheutti 
sen, että tutkijoiden odotukset museovierailun tuloksista eivät 
olleet aivan yhtä suuret kuin kokeilun alussa.

Ennen seuraavaa kertaa koko dokumentin kehittelyalueen 
linkitysjärjestelmä uusittiin, jotta edellisen kaltaisilta 
ongelmilta vältyttäisiin. Tutkijat olettivat, että oppilaiden 
motivaatio kärsisi huomattavasti jos tekniikka vielä toisen 
kerran aiheuttaisi ongelmia.

Maanantai 16.12., tehtävät: Täydennä laatimaasi runkoa 
esimerkiksi seuraavista näkökulmista: 
Minkälaisen kuvan Palsa antaa katsojalle itsestään? 
Valitse yksi Palsan omakuvista. Mitä kasvot sanoisivat, jos 
osaisivat puhua? 
Millä tavoin Palsan syrjäytyneisyys näkyy omakuvissa? 
Alastomuus liittyy moniin Palsan omakuviin. Mikä on sen viesti? 
Minkälaisia laajempia, elämään yleisesti liittyviä teemoja 
löydät Palsan omakuvista?
Minkälaisena Palsa näkee toisen ihmisen?
Mitä kuvitteellisia henkilöhahmoja löydät näyttelystä? 

Taidemuseolla oppilaille annettiin lyhyt opastus työasemien 
käyttöön. Työasemien ja xTaskin käyttö oli oppilaille kuitenkin 
helppoa, eikä teknisiäkään ongelmia tällä kertaa ilmennyt.

Myös työskentely museolla sujui todella hyvin (kuva 
5). Ryhmät toimivat itsenäisesti tehden muistiinpanoja 
niin tekstinä, kuvina, äänenä kuin videoinakin. Erityisesti 
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äänimuistiinpanot olivat suosittuja: lukumäärällisesti noin 
75% kaikista muistiinpanoista tehtiin pelkkänä äänenä, 10% 
tekstinä ja 15% videona. Ajallisesti syntyi kuitenkin eniten 
videomuistiinpanoja. Laadultaan ja käyttökelpoisuudeltaan 
äänimuistiinpanot olivat videota tehokkaampia. Niissä oli 
vähemmän tyhjää ja ne olivat selvästi jäsennellympiä. Lisäksi 
suurien videomuistiinpanojen siirto verko yli xTask:iin oli 
luonnollisesti hidasta.

Kuva 5. Työskentelyä Porin taidemuseossa.

Kaikkiaan äänimuistiinpanot osoittautuivat lupaavaksi 
kehityssuunnaksi. Videomuistiinpanot sen sijaan eivät 
vaikuttaneet lupaavilta. Tutkijat pohtivat, olisiko still-kuva 
äänimuistiinpanon yhteydessä tuonut jotain lisäulottuvuutta. 
Tätä päätettiin kokeilla myöhemmissä tutkimuksissa MMS-
viestien avulla (mahdollisuus äänen ja still-kuvan siirtoon).

Oppilaat toteuttivat museovierailun todella hyvin, erityisesti 
siihen nähden, että edellisellä kerralla valmistautuminen jäi 
vähäiseksi. Kuitenkin nuoret oppivat tekniikan käytön paikan 
päällä, eikä missään vaiheessa aikataulu käynyt liian tiukaksi. 
Tosin tunnin loputtua useampi oppilas ilmoitti, että olisi kyllä 
jäänyt mielellään vielä kokeilemaan laitteita ja katselemaan 
muiden ryhmien kuvaamia videoleikkeitä (kuva 6). Itse työn 
oppilaat saivat kuitenkin tehtyä ilman kiirettä. 

Kuva 6.  Oppilas tutustumassa toisen ryhmän tekemään 
videomuistiinpanoon (muistiinpano download:attu xTask:ista 
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kannettavalle työasemalle).

Tiistai 17.12., tehtävät: Täydennä omalla työskentelyalueella 
olevaa kirjoitusta omakuvastasi esimerkiksi seuraavista 
näkökulmista: 
Millä tavoin lähipiiristä tehdyt muotokuvat poikkeavat Palsan 
omakuvista esim. tunnelmaltaan?
Kuva voi olla monessa mielessä mallinsa näköinen. Millainen on 
’hyvä’ muotokuva?
Muuttiko Kalervo Palsan taide käsitystäsi omakuvasta? 

Oppilaat aliottivat muistiinpanojen jäsentelyn. Suurin osa 
täydensi ääni ja videomuistiinpanoja teksteillä, jotka sisälsivät 
lyhyen kuvauksen muistiinpanosta ja joissain tapauksissa sen 
tekijät. Vain muutamat kirjoittivat äänimuistiinpanot auki, tätä 
tosin ei oltu edes pyydettykään eikä odotettukaan.

Muokkaus ja jäsentelyvaiheessakin äänimuistiinpanot 
näyttivät toimivan videomuistiinpanoja paremmin. Niistä 
saatiin nopeammin loogisia kokonaisuuksia ja niiden sijoittelu 
tekstiin vaikutti helpommalta. Erityisesti äänimuistiinpanojen 
käsittely xTask:isaa oli helpompaa. 

Äänimuistiinpanot esitettiin suoraan soitin-ikonilla jota 
klikkaamalla puhe alkoi, kun taas videomuistiinpanot avattiin 
erilliseen mediasoittimeen klikkaamalla xTask:in generoimaa 
linkkiä. Videoleikkeen latausajat olivat varsin pitkiä verrattuna 
muistiinpanoon, johtuen siitä että keskimääräinen videoleike 
oli 10-20Mt kun taas äänimuistiinpanot olivat vain noin 300-
500Kt.

Ryhmätyöskentely ei kuitenkaan ollut tehokasta 
mikroluokassa. xTask:in alkuperäinen idea oli tukea 
nimenomaan ryhmätyöskentelyä silloin kun ryhmä ei ole 
fyysisesti läsnä. Mikroluokassa koko ryhmä oli samaan aikaan 
paikalla ja työskentelivät yhdeltä koneelta (kuva 7), jolloin 
oikeastaan koko verkkopohjaisen ryhmätyön idea hukattiin. 
Jatkon kannalta mielenkiintoisempi ratkaisu olisi oppilaiden 
osallistuminen työskentelyyn eri paikoista, esimerkiksi eri 
kouluista käsin.

Kuva 7. Ryhmät työskentelevät vain yhdellä tietokoneella.
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Valitettavasti taas aika loppui kesken. Oikeastaan yksikään ryhmä 
ei saanut työtään kunnolla päätökseen. Tähän työskentelyn 
purkuun olisi ehdottomasti tarvittu kaksi kaksoistuntia. 

Tunnin loputtua muutamat oppilaat kritisoivat ajan 
loppumista muutamat taas pyysivät saada jatkaa työskentelyä 
omalla ajallaan. Tämä oli pilotoinnin kannalta oikeastaan varsin 
onnistunut tulos. Jos kaikki oppilaat olisivat vain poistuneet 
luokasta (kyllä niitäkin oli), olisi se ollut osoitus siitä ettei 
pilotiointi herättänyt mielenkiintoa.

9.5. Yhteenveto

Tutkimuksen välittömänä tavoitteena oli tuoda uusia 
työskentelymenetelmiä ja –teknologioita museopedagogiikkaan. 
Tämä tavoite toteutui hyvin: Täysin tätä pilotointia 
vastaavaa kokeilua ei oltu aikaisemmin toteutettu. Vaikka 
vastaavankaltaisia kulttuuria ja tekniikkaa yhdistäviä kokeiluja 
on toteutettu niin EU:n tutkimusohjelmissa kuin ne eroavat 
tästä hankkeesta erityisesti mobiiliteknologian hyödyntämisen 
ja ryhmässä toimimisen näkökulmasta. Tässä pilotissa ja 
jatkotutkimuksissa keskeisenä tutkimus- ja kehityskohteena 
tulee olemaan nimenomaan ryhmän toiminnan tukeminen 
ja mobiiliteknologian käyttöönotto niin että lopputuloksena 
saadaan aika- ja paikkariippumattomia ei-formaalia opiskelua 
tukevia yhteisöllisä työvälineitä.

Yleisesti ottaen oppilaat  olivat innostuneita ja vaikuttivat 
motivoituneilta, erityisesti tämä näkyi Porin taidemuseolla 
tehdyssä osassa. Tämä innostus saavutettiin varmastikin 
monen tekijän yhdistelmänä. Oppilaat olivat valinneet tämän 
kuvaamataidon kurssin vapaavalintaisten kurssien joukosta, 
joten oppilaat olivat jo etukäteen kiinnostuneita aiheesta. 
Toisaalta kaikki normaalista poikkeava toiminta lisää oppilaiden 
motivaatiota ja tässä kokeilussa toimittiin kolme neljästä 
tunnista koulun ulkopuolella. Teknologian käyttö opetuksessa 
saattoi myös osaltaan auttaa motivaation syntymiseen, 
erityisesti kun kukaan oppilaista ei ollut käyttänyt vastaavaa 
teknologiaa aikaisemmin. 

Nyt käytettyjen menetelmien ja teknologioiden oppiminen 
vaikutti helpota. Kuitenkin aika loppui kesken lähes jokaisella 
kaksoistunnilla. Tämä olikin ehkä yksi tärkeimmistä havainnoista 
jatkoa ajatellen. Kun teknologiaa tuodaan uusille oppilaille, 
uusiin ympäristöihon ja ehkä vielä hieman normaalista 
poikkeaviin opetusjärjestelyihin, pitäisikin aikaa varata 
huomattavasti enemmän kuin jos teknologia on tuttua tai 
tehtävät tavanomaisia. Käytön helppoudesta huolimatta aikaa 
menee muuhun kuin itse työntekoon varsin paljon. Aikaa kuluu 
mm. kun oppilaat esittelevät toisilleen lähes kaiken tekemänsä 
joista ehkä osa on jopa piloja tai vitsejä. Toisaalta aikaa saattaa 
kulua myös kun tekniikka ei toimikaan odotetulla tavalla.

Tulevia jatkotutkimuksia ajatellen keskeisimpiä 
tutkimuskohteita ovat ääni ja still-kuvan käyttö 
muistiinpanotekniikkana sekä tehokkaamman ryhmätyön 
mahdollistaminen itse opetustilanteen ulkopuolella.  Ääni ja 
still-kuva vaikuttavat lupaavilta erityisesti museolla havaitun 
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toiminnan perusteella: Oppilaiden tekemät äänimuistiinpanot 
olivat jäsenneltyjä ja harkittuja kun taas videomuistiinpanot 
olivat vain ajatuksen virtaa ja aika paljon tyhää sisältäviä 
katkelmia. Still-kuvan käyttö muistiinpanon apuna voisi vielä 
terävöittää oppilaiden äänimuistiinpanoja, kun nyt kuvaan voisi 
viitata puheessaan. Kuitenkaan tällainen kuva ei aiheuttaisi 
tarvetta vaellella museolla ja kertoa mitä mieleen tulee, 
vaan äänitys vastaisi kuitenkin ehkä enemmän nyt käytetyn 
äänimuistiinpanon tekoa. Yhtenä tulevien tutkimusten 
teknologiana Multimedia Messaging (MMS), joka soveltuu 
eritysen hyvin äänimuistiinpanojen ja still-kuvan siirtoon 
opiskelijan ja työskentely-ympäristön välillä.

Tämän hankkeen tavoitteena on jatkossakin kehittää 
entistä parempia mobiileja ryhmätyöteknologiota, ei 
niinkään vertailla mobiileja ryhmätyöjärjestelmiä perinteisiin 
työskentelymuotoihin. Tutkimus jatkuu toisella pilotilla jonka 
tavoitteena on kokeilla käytännössä ääni-kuva-muistiinpanojen 
tehokkuutta aika ja paikka riippumattomassa ryhmätyössä. 
Tässä kokeilussa haetaan erityisesti tehokkaampia 
ryhmätyöteknologioita ja vapaampaa ryhmätyöskentelyä kuin 
tässä ensimmäisessä pilotoinnissa. 
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10. Adaptiivisuus oppimisympäristöissä

Teija Vainio, Anu Jäppinen

10.1. Abstrakti 

Oppimisympäristöihin liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä 
on kiinnitetty viime aikoina huomioita siihen, että ympäristöt 
rakentuvat käyttäjien kannalta katsottuna ”yhden koon -
periaatetta” noudattaen. Oppimisympäristöt eivät siten 
mukaudu ihmisten erilaisten oppimistapojen tai erilaisten 
oppimistavoitteiden mukaan eivätkä oppijat itse voi juurikaan 
muokata oppimisympäristöä omien tavoitteidensa mukaiseksi. 
Tampereen yliopiston hypermedialaboratoriossa ongelmaa on 
lähestytty adaptiivisuuden ja adaptoitavuuden tutkimuksen 
näkökulmasta. Adaptiiviset oppimisympäristöt voivat kuitenkin 
heikentää järjestelmän kontrolloitavuutta ja ennustettavuutta. 
Oppijan tietoisuus siitä, mitä järjestelmän sisällä tapahtuu 
ja mitä tietoja hänestä kerätään, hämärtyy. Lisäksi 
teoreettiset käyttäjämallit perustuvat usein osaamisen eri 
tasoihin, edistymisen indikaattoreihin ja oppimistavoitteisiin. 
Kognitiivisia tekijöitä, kuten esimerkiksi oppimistyyli, 
havaitseminen ja motivaatio on syytä kuitenkin ottaa mukaan 
mallin rakentamisessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan 
katsauksenomaisesti adaptiivisuuden problematiikkaa käynnissä 
olevan MOBIlearn- hankkeen kontekstissa.

10.2. Kohti mukautuvia oppimisympäristöjä

Erilaisten tietoverkkojen kuten Internetin ja lähiverkkojen 
välityksellä käytettävissä oppimisympäristöissä ja niihin 
liittyvässä suunnittelussa ja tutkimuksessa on 1990-luvun lopulta 
lähtien kiinnitetty huomioita siihen, että ympäristöt rakentuvat 
käyttäjien kannalta katsottuna ”yhden koon -periaatetta” 
noudattaen. Tällä tarkoitetaan sitä, että oppimisympäristöt 
eivät mukaudu ihmisten erilaisten oppimistapojen tai erilaisten 
oppimistavoitteiden mukaan eivätkä oppijat itse voi juurikaan 
muokata oppimisympäristöä omien tavoitteidensa mukaiseksi. 
Tästä syystä tutkimuksessa ja suunnittelussa on otettu 
haasteeksi etsiä uusia paremmin mukautuvia ja muokattavia 
ratkaisuja tutkimalla adaptiivisuutta ja adaptoituvuutta 
oppimisympäristöissä. 

Adaptiivisuudella ja adaptoitavuudella viitataan siihen, 
että oppimisympäristö joko mukautuu automaattisesti 
oppijan toimintojen perusteella (adaptiivisuus) tai oppijalla 
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on mahdollisuus muokata (profiloida) oppimisympäristöä 
omien tavoitteidensa tai mieltymystensä mukaiseksi 
(adaptoitavuus). Adaptiivinen järjestelmä, oppimisympäristö 
tai käyttöliittymä, ei passiivisesti odota oppijan komentoja 
tai tiedonsyöttöä vaan muuntuu aktiivisesti eli toimii jossakin 
määrin itsenäisesti. Antropomorfisella käyttöliittymällä taas 
viitataan käyttöliittymään, jossa on eräänlainen agentti, jolla 
on ihmismäisiä piirteitä (ks. esim. Laurel  1993, 143-149). 
Esimerkki tällaisesta agentista on Windowsin Office Assistant, 
joka neuvoo ja auttaa käyttäjää hänen kohdatessaan ongelmia 
ohjelmien käytössä.

Yleisimmin tarkasteltuna adaptoitavuuden kehittäminen 
perustuu käyttäjistä tehtyyn teoreettiseen käyttäjämalliin. 
Mallin ja käyttäjäprofiilin rakentamiseksi tarvitaan tietoa 
käyttäjästä. Tieto voidaan kerätä suoraan käyttäjältä 
esimerkiksi lomakkeiden tai palautteen avulla tai epäsuoraan 
tallentamalla käyttäjän toimintoja ko. palvelussa. Käyttäjästä 
tehty malli voi adaptoitua syötetyn tiedon tai muun toiminnan 
perusteella. Profiilista saadun informaation avulla voidaan 
ennustaa käyttömotiiveja ja käyttäjän toiveita, odotuksia 
taitoimintaa ko. sovelluksessa. (Patamaa, Lankoski & Ermi 

2001.)

10.3. Haasteita ja ongelmia

Adaptiivisuuden soveltamisessa uusiin oppimisympäristöihin, 
kuten muihinkin palveluihin ja järjestelmiin, on kuitenkin omat 
riskinsä. Se voi heikentää järjestelmän kontrolloitavuutta ja 
sen toiminnan ennustettavuutta (Jameson 2001). Saattaa myös 
olla, että oppijan tietoisuus hämärtyy siitä, mitä palvelun tai 
järjestelmän sisällä tapahtuu ja mitä tietoja hänestä kerätään 
(Patamaa, Lankoski & Ermi 2001). Tämän vuoksi käyttäjistä 
muodostettavia malleja ja profiileja pitääkin tarkastella 
erityisesti oppimisympäristöihin liittyvässä tutkimuksessa 
kriittisesti. Usein mallit ja profiilit perustuvat osaamisen ja 
tietämyksen eri tasoihin, edistymisen indikaattoreihin ja 
oppimistavoitteisiin. Kognitiivisia tekijöitä on syytä kuitenkin 
ottaa mukaan mallin rakentamisessa. Kognitiivisia parametreja 
voivat olla esimerkiksi oppimistyyli ja sosiaaliset tekijät sekä 
havaitsemiseen ja motivaatioon liittyvät tekijät. (Piombo et al, 
2002.)

Adaptoituvia järjestelmiä on kehitetty muun muassa 
laajojen www-sivustojen käsittelyyn ja generointiin (Ardissono 
ja Goy, 2002) sekä verkon välityksellä luennoitavien kurssien 
sisällön kohdentamiseen tietylle käyttäjäryhmälle (Stern and 
Woolf, 2000). Tampereen yliopiston hypermedialaboratoriossa 
on käynnissä mobiililaitteiden avulla tapahtuvaan oppimiseen 
liittyvä EU:n viidenteen puiteohjelmaan kuuluva MOBIlearn-
tutkimushanke, jossa hypermedialaboratorion tutkimus 
painottuu sekä käytettävyyden että adaptiivisten ja 
adaptoitavien käyttöliittyminen tutkimukseen. Tämä katsaus 
perustuu MOBIlearn -tutkimushankkeessa käynnissä olevaan 
tutkimukseen.

Jamesonin (2001) mukaan adaptiivisen järjestelmän 
suunnittelussa tulisi löytää vastauksia ainakin seuraaviin 
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kysymyksiin:

1. Mihin tarkoitukseen adaptiivisuutta tarvitaan?
2. Mitä ominaisuuksia käyttäjistä tulisi mallintaa?
3. Mitä informaatiota käyttäjästä tarvitaan?
4. Mitä tekniikoita valitaan käytettäväksi käyttöliittymien 
toteutukseen?
5. Miten päätetään sopivan adaptiivisuuden toiminnasta?
6. Mitä tutkimuksia ja minkälaista aineistoa käyttäjistä tulisi 
tehdä?

10.4. Adaptiivisuus MOBIlearn -tutkimushankkeessa

Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio on mukana 
laajassa kansainvälisessä mobiliteettia ja oppimista tutkivassa 
MOBIlearn -hankkeessa, joka kuuluu EU:n 5. puiteohjelman 
tietoyhteiskunnan teknologioiden painopistealueeseen 
(Information Society Technologies) käyttäjäystävällisen 
tietoyhteiskunnan tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Hanke 
on alkanut 1.7.2002 ja se päättyy 31.12.2004. MOBIlearn -
hankkeessa selvitetään, miten erilaisten oppijoiden näkökulmat 
tulisi huomioida oppimiseen tarkoitettujen mobiiliympäristöjen 
suunnittelussa. Lisäksi tutkitaan ja kehitetään mobiilioppimista 
tukevaa järjestelmää, jossa hyödynnetään mm. hypermediaa ja 
paikkatietoa hyödyntäviä palveluja. 

Tampereen yliopiston hypermedialaboratorion tutkimus 
painottuu erityisesti järjestelmän käytettävyyden ja 
käyttöliittymien adaptiivisuuden suunnitteluun. MOBIlearn -
tutkimushankkeessa adaptiivisuuden haasteita tarkastellaan 
kolmen erilaisen oppimistilanteen avulla ja adaptiivisuutta 
suunniteltaessa pyritään ottamaan huomioon oppijoiden ja 
oppimistavoitteiden ja -tapojen vaihtelevuus. Tavoitteena on 
ensinnäkin kerätä tutkimustietoa aiheesta. Toiseksi, hankkeessa 
pyritään kehittämään oppimista tukevia prototyyppejä 
oppimisympäristöistä, joita oppijat voisivat käyttää erilaisten 
mobiililaitteiden välityksellä.

Käytettävyys määritellään MOBIlearn -hankkeen tutkimuksessa 
Jacob Nielseniä (1993, 26) mukaillen seuraaviin osa-alueisiin: 
opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, tyytyväisyys ja 
virhemahdollisuuksien määrän minimointi. Tutkimuksessa 
peruslähtökohtana on vuorovaikutteisten järjestelmien 
käyttäjäkeskeinen suunnittelu eli ISO 13407 -standardi 
Human centred design processes for interactive systems ja 
sosio-kognitiivisen suunnittelun menetelmä Socio-Cognitive 
Engineering. Standardin mukainen suunnitteluprosessi koostuu 
käyttäjäkeskeisen prosessin suunnittelusta, käyttökontekstin 
sekä käyttäjän ja organisaation vaatimusten täsmentämisestä, 
ratkaisujen tuottamisesta ja tehtyjen ratkaisujen arvioinnista 
suhteessa käyttömotiiveihin sekä käyttäjien toiveisiin ja 
odotuksiin. Sosio-kognitiivisen suunnittelun menetelmä 
Socio-Cognitive Engineering korostaa teknologioiden 
sosiaalista käyttökontekstia, erityisesti hajautettua työtä, 
tietämyksenhallintaa ja oppimista (Sharples et al., 2001; 
1997). 

Tutkimushankkeessa tuotetaan pilottisovellus kolmeen eri 
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oppimismalliin perustuvaan käyttökontekstiin: työntekijälle, 
kulttuuriyhteisön jäsenelle ja perheenjäsenelle. Tarkemmin 
sovellukset liittyvät MBA-opiskelijoiden ja taidemuseon 
vierailijoiden oppimisprosesseihin sekä perusterveydenhoitoon 
liittyvien sisältöjen oppimiseen. Hypermedialaboratorion 
käytettävyystutkimuksen näkökulmasta haasteena on 
käyttöliittymässä tapahtuvan  vuorovaikutuksen ja 
mukautuvuuden mallintaminen oppimisprosessien ja oppijoiden 
mukaan. Työ tulee jatkumaan vuoden 2004 loppuun.
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11. Virtuaaliammattikorkeakoulun 
eAsiointipalvelut opintohallintoprosessien 
uudistamis- ja kehittämisvälineenä

Tuomo Paakkanen

11.1. Tiivistelmä

Koulutussektorille kohdistuneet muutospaineet ovat 
pakottaneet koulutusorganisaatiot kehittämään toimintaansa 
paremmin yhteiskunnan asettamia haasteita vastaavaksi. 
Koulutuksen globalisoituminen, kansainvälistyminen ja 
elinikäinen oppiminen kokonaisvaltaisina ilmiöinä edellyttävät 
organisaatioita verkostoitumaan ja kehittämään toimintaansa 
yhdessä muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.  

Virtuaaliammattikorkeakoulun eAsiointijärjestelmä on 
sähköinen asiointipalvelu, jonka avulla ammattikorkeakoulut 
pyrkivät vastaamaan verkostoituneen opetuksen ja siihen 
liittyvän opintohallinnon haasteisiin. Kansallisesti ja 
kansainvälisesti sähköinen asiointi on jo useita vuosia hakenut 
muotojaan ja rajoittunut yleensä elektronisen kaupankäynnin 
sovelluksiin tai yksinkertaisiin asioiden vireillepanolomakkeis
iin. VirtuaaliAMK–asiointijärjestelmässä uutta ja merkittävää 
on se, että siinä on pystytty toteuttamaan laajamittainen 
asiointipalveluiden jalkauttaminen kentälle organisointi- 
ja toimintamalleineen. Sähköinen eAsiointijärjestelmä 
on vaikuttanut oleellisesti ammattikorkeakoulujen 
opintohallintoprosessien uudelleen jäsentymiseen ja osaltaan 
lisännyt yhteisen näkemyksen syntymistä. Nykyisellään 
voimakkaassa muutosprosessissa oleva eAsiointijärjestelmä on 
konkretisoinut sähköiseen asiointiin ja ammattikorkeakoulujen 
organisaatiorajat ylittävään toimintaan liittyviä kysymyksiä 
ja luonut pohjaa opintohallintoprosessien syvällisemmälle 
analysoinnille ja palveluiden jatkokehittämiselle. 

Tässä artikkelissa kuvataan asiantuntijoiden näkemyksiä 
ammattikorkeakoulujen opintohallintoprosessien kehittämisen 
suuntaviivoista. Ammattikorkeakoulun opintohallintopalvel
uiden kehittämisestä vastaavien asiantuntijoiden yhteinen 
näkemys on se, että opintohallintoprosesseja täytyy uudistaa 
ja kehittää. Uudistusta ja kehitystä peilataan olemassaoleviin 
järjestelmiin ja toimintamalleihin. Tarkastelun kohteena on 
erityisesti virtuaaliammattikorkeakoulun eAsiointijärjestelmä 
ja siitä saadut kokemukset.

AVAINSANAT: Sähköinen asiointi, Prosessi-innovaatio, BPR, 
Hallinnon kehittäminen.
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11.2. Johdanto 

Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK) on 31 
ammattikorkeakoulun yhteinen verkosto-organisaatio, 
jonka tarkoituksena on kehittää ammattikorkeakoulujen 
opetusteknologian käyttöä, verkkopedagogiikkaa, 
opintohallintopalveluita sekä verkostoituneita organisointi- 
ja yhteistyömalleja. Palveluiden jakelukanavana ja yleisenä 
toimintafoorumina toimii VirtuaaliAMK–osaamisportaali 
oheispalveluineen. 

Lokakuussa 2002 Virtuaaliammattikorkeakoulussa 
otettiin käyttöön eri  ammattikorkeakoulujen yhteinen 
eAsiointijärjestelmä (eOpintotoimisto), jonka tarkoituksena on 
mahdollistaa tutkinto-opiskelijoiden opiskelu yli ammattikork
eakoulurajojen. Asiointijärjestelmän avulla tutkinto-opiskelija 
voi suorittaa opintojaan myös muissa ammattikorkeakouluissa 
kuin siinä, mihin hän on tutkinto-opiskelijana. Siten esimerkiksi 
Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskeleva tutkinto-
opiskelija voi opiskella Helsingin ammattikorkeakoulun 
järjestämillä opintojaksoilla. Opiskelijoille järjestelmä 
tarjoaa uusia koulutusmahdollisuuksia, mikä heijastuu 
työmarkkinoille monipuolisempana ja laaja-alaisempana 
osaamisresurssina. Ammattikorkeakouluille järjestelmän 
hyödyntäminen merkitsee parhaimmillaan kustannusten 
säästöä kannattamattomilta ja vähän opiskelijoita sisältäviltä 
koulutusjaksoilta. Lisäksi ammattikorkeakoulu voi erikoistua 
tuottamaan juuri sellaista koulutusta, jonka tuottaminen 
ainoastaan oman ammattikorkeakoulun opiskelijoille olisi 
resurssisyistä mahdotonta. 

eAsiointiprosessi on mallinnettu yhdeksässä Uudenmaan 
ammattikorkeakoulussa ja sen koordinoinnista on vastannut 
Laurea-ammattikorkeakoulu. Teknisen määrittelyn on tehnyt 
Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikkö, jossa 
järjestelmä on toteutettu ja jossa järjestelmän hallinnointi ja 
ylläpito nykyisellään hoidetaan. eAsiointiprosessin määrittely 
on käsittänyt virtuaalisen koulutustarjonnan hallinnoinnin, 
opintojaksoille hakeutumisen ja haun seurannan sekä 
hakemuksiin kohdistuvan päätöksenteon palvelut. Määrittelyn 
pohjalta on toteutettu jatkokehittämishanke (ns. Laurean 
jatkohanke), jossa palvelua on tarkoitus laajentaa  mm.  
työelämäpalveluiden suuntaan. Opintohallintopalveluiden 
kehittämiseen kytkeytyy myös laajamittainen virtuaaliammatti
kokorkeakoulun integrointihanke (Previsio), jonka tarkoituksena 
on toteuttaa ammattikorkeakoulujen opintotietojärjestelmien 
integrointi VirtuaaliAMK–portaaliin ja eAsiointijärjestelmään. 
eAsiointijärjestelmä voidaan nähdä eräänlaisena 
”lähtölaukauksena” kehitettäessä ammattikorkeakoulujen ja 
eri sidosryhmien välille uusia verkostoituneita toimintamalleja 
ja järjestelmätason yhteensopivuutta. 

VirtuaaliAMK portaaliin on rekisteröitynyt nykyisellään (kevät 
2003) n. 1500 käyttäjää joista n. 200 on ammattikorkeakoulujen 
virkailijoita. Tulevaisuudessa järjestelmän on tarkoitus 
palvella yli 70 000 ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijan 
lisäksi useita eri  sidosryhmiä kuten ammattikorkeakoulujen 
henkilöstöä, ulkoisia asiantuntijoita, yrityksiä, julkisen 
sektorin toimijoita ja koulutusta tarvitsevia kansalaisia. 
Koska eAsiointijärjestelmä on osa VirtuaaliAMK–portaalia, 
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järjestelmän käyttäjät voivat hyödyntää portaalin tarjoamia 
palveluita ns. kertakirjautumisperiaatteella, jolloin osallistujille 
annetaan yhdellä kirjautumisella erilaisia oikeuksia ja profiileja 
palveluihin.

11.3. Tutkimuksellinen näkökulma ja tutkimusongelma

Tässä artikkelissa kuvataan yleisellä tasolla VirtuaaliAMK-
eAsiointijärjestelmä ja esitetään tutkimuksellinen viitekehys, 
jonka tarkoituksena on osaltaan poistaa järjestelmän 
kehitystyöhön liittyvää epävarmuutta ja varmistaa, että 
järjestelmää kehitetään oikeaan suuntaan. Yleisesti voidaan 
todeta, että tämän suuruusluokan järjestelmän  kehittämisessä 
ja toteutuksessa tulisi huomioida myös tutkimuksellinen 
näkökulma, jossa järjestelmää tai sen osia voidaan kehittää ja 
arvioida.   

Tutkimuksellisena tavoitteena on tuoda esille 
eAsiointijärjestelmän kehittämiseen liittyviä näkökulmia 
kokonaisvaltaisesti opintohallinnon prosessien kehittämisen 
näkökulmasta.  

Tarkoituksena on selventää yleisellä tasolla tietotekniikan 
ja erityisesti sähköisen asiointijärjestelmän merkitystä 
ja roolia ammattikorkeakoulun opintohallintoprosessien 
uudelleenmäärittelyssä ja kehittämisessä. 

eAsiointijärjestelmää kuvattaessa artikkelissa sivutaan mm. 
seuraavia kysymyksiä:

Mitä eAsioinnilla ymmärretään  ja mikä on sen suhde 
lähikäsitteisiin? 

Millaisia  näkökulmia eAsiointijärjestelmän  kehittämiseen 
liittyy?

Miten  eAsiointijärjestelmä  on sidoksissa ammattikorkeakoulujen 
hallinnon kehittämiseen sekä laajemmin yhteiskunnalliseen 
kehitykseen ja VirtuaaliAMK-toimintaan?

Tutkimuksen empiirisenä aineistona käytetään Virtuaal
iammattikorkeakoulun kehittämää eAsiointipalvelua ja 
tiedonkeruumenetelmänä asiantuntijoille suunnattua  
teemahaastattelua. Haastattelu suoritettiin keväällä 2003 
osalle eAsiointipalvelun kehittämistyössä aktiivisesti mukana 
olleelle asiantuntijalle. Menetelmällisesti tutkimus on ns. 
laadullinen tapaustutkimus.     
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Kuva 1. Tutkimuksen tarkastelunäkökulma.

Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen tarkastelunäkökulma. 
eAsiointijärjestelmä pyrkii  osaltaan ratkaisemaan 
koulutussektorille kohdistuvia kehittämispaineita ja toisaalta 
eAsiointijärjestelmä hyödyntää merkittävästi tietotekniikkaa 
muutosta edistävänä välineenä.  eAsiointi on osa laajempaa 
kokonaisuutta ja se ymmärretään keskeisenä ydinprosessina 
ammattikorkeakouluissa.

11.4. Hallinnollisten prosessien kehittäminen

Yhteiskunnallinen kehitys on asettanut uusia haasteita 
koulutussektorille. Yleinen käsitys on, että nykyiset järjestelmät 
ja toimintamallit eivät vastaa tai vastaavat heikosti viime 
vuosina esille nousseisiin yhteiskunnallisiin vaateisiin. Taustalla 
on edelleenkin keskustelu erityisesti yhdeksänkymmentäluvun 
alkupuolella esiintyneistä julkisen sektorin tehokkuusongelmista 
ja muutospaineista kohti yksityisen sektorin toimintamalleja 
(Osborne & Gaebler, 1993). Muutokset heijastuvat myös 
julkisen sektorin piirteitä omaavalle koulutussektorille, jota on 
kritisoitu mm. palveluiden laadusta ja yleisestä tehokkuudesta 
(esim. Tsichritzis 1999, 94). Akateemisen korkeakoulutuksen 
nykytilanne voidaan osuvasti tiivistää seuraavaan lainaukseen;  

”Today’s University is at a turning point, and turn it must. The time has 
come to recognize that education is a business and students are the 
customers” 

Tsichritzis, 1999

Koulutuspalveluiden tulisi kehittyä hallintokeskeisestä 
ajattelusta kohti asiakaskeskeisiä palveluprosesseja (Davenport 
1993, Champy & Hammer 1993, Tsichritzis 1999). Muutoksen 
suunta on ollut pois funktionaalisesta, eriytyneestä työnjaosta 
(kuten taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto) 
kohti toimintaprosessiajattelua. Käytäntö on osoittanut 
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sen, että nykyisellään ammattikorkeakouluissa pyritään 
samoihin tavoitteisiin monin eri tavoin. Tästä aiheutuu 
runsaasti päällekkäistä työtä, mikä aiheuttaa paineita 
yhtenäistää rakenteita ja toimintamalleja verkostomaisesti 
yhteistoiminnassa.

Tuottavuuden, laadun ja tehokkuuden parantamiseksi 
organisaatioissa  ja verkostoissa sekä yrityksissä että julkisella 
sektorilla on hyödynnetty ns. liiketoimintaprosessien radikaalia 
kehittämistä ja prosessi-innovaatioita (Hammer & Champy 
1993, Davenport 1993). BPR (Business Process Reengineering) 
eli liiketoimintaprosessien radikaali  uudelleen suunnittelu, 
tietotekniikkaan pohjautuva liiketoimintaprosessien 
uudelleenjärjestäminen ja prosessi-innovaatiot (Process 
Innovation) mahdollistavat organisatorisen muutoksen 
muuttamalla organisaatioiden kannalta oleellisia rakenteista 
ja toimintamalleja (Champy & Hammer 1993, Davenport 1993). 
Prosessien kehittäminen voi kohdistua monella eri tasolla 
(kehitystoiminta, uudistaminen) ydinprosesseihin tai niiden 
osiin ja alaprosesseihin. Kehittämistoiminnan kohteena voi olla 
yksi tai useampia prosesseja mutta prosessien kehittämisessä 
kannattaa yleensä keskittyä muutamiin avainprosesseihin, 
koska useita samanaikaisia muutosprosesseja on vaikeata 
koordinoida (Davenport 1993).

Davenportin yleisesti käyttämä prosessi-innovaation 
käsite yhdistää prosessiajattelun ja innovaatiot. Kyseisen 
kombinaation avulla minkä tahansa organisaation on mahdollista 
saavuttaa merkittäviä kustannus- ja aikasäästöjä sekä parantaa 
merkittävästi toiminnan laatua, joustavuutta, palvelutasoa 
ja muita liiketoiminnallisia tavoitteita. (Davenport 1993, 1) 
Laajimmillaan prosessi-innovaatio käsittää kaikkien toiminnan 
kehittämisen taustalla olevien tekijöiden (strategiset, tekniset, 
sosiaaliset ja organisatoriset tekijät) kytkemisen prosessien 
kehittämiseen. Toiminnan kehittämisen lähtökohtana on  
prosessianalyyttinen lähestymistapa, jossa jokaista prosessin 
vaihetta pyritään kehittämään hallinnollisen tarkastelutavan 
sijaan asiakastarpeiden näkökulmasta. Toimintaprosessit 
koostuvat toisiinsa kytkeytyvistä tehtävistä ja toimintaketjuista, 
jotka yhdessä muodostavat tuotteita ja palveluita. Prosessien 
tehokkuutta voidaan parantaa uudistamalla prosesseja ja 
poistamalla turhia tai kannattamattomia toimintoja. 

Virtuaaliammattikorkeakouluverkosto pyrkii kehittämään 
ammattikorkeakouluille yhteisiä palveluita ja toimintamalleja 
mm. kehittämällä hallinnollisia prosesseja ja niitä 
tukevia tietojärjestelmiä. Käytännössä kehitystyö voi olla 
luonteeltaan inkrementalistista (normaalia evolutionaarista 
kehitystoimintaa) tai radikaalia, jolloin jokin prosessi tai sen 
osa rakentuu kokonaan uudelleen (process reengineering) 
(Champy & Hammer 1993, Stoddard & Jarvenpaa 1995). Lisäksi 
prosesseja on mahdollista kehittää olemassaolevan järjestelmän 
rinnalla ns. virtuaalisena arvoketjuna (”Virtual Value Chain”). 
Muutosprossessin luonteeseen vaikuttavat oleellisesti mm. 
muutoksen suuruus, tulosten epävarmuus, muutoksen 
laajuus organisaatiossa, muutoksen vaikutus asenteisiin ja 
käyttäytymiseen sekä käyttöönottoaikataulu, jossa muutosta 
pyritään viemään eteenpäin (Davenport 1993). Radikaaliin 
liiketoiminnan uudelleenjärjestämiseen liittyy enemmän 
riskejä, se on ajallisesti pitkän aikajänteen kehitystyötä ja 
se ei kohdistu olemassaolevan prosessin parantamiseen, vaan 
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kehitys on luonteeltaan enemmän ”puhtaalta pöydältä” ja  
”kertarysäyksenä” –tyyppistä (Davenport 1993, 11).  

Virtuaaliammattikorkeakoulun kontekstissa on 
mielenkiintoista kysyä, kuinka BPR ja/tai prosessi-innovaatiot 
soveltuvat ammattikorkeakoulujen hallintojärjestelmien 
kehitystyökaluksi? Esimerkiksi Anderson on arvioinut BPR:
n soveltamismahdollisuuksia julkisella sektorilla ja esitellyt 
esimerkkejä hankkeista, joissa ”mallia” on sovellettu (Andersen 
1999, 314-316). BPR on nähty yksityisen sektorin ”välineenä”, 
mutta sen on nähty soveltuvan ja sitä tulisi hyödyntää myös 
julkisella sektorilla (Andersen 1999, 324). Tässä yhteydessä 
BPR:n ja prosessi-innovaatioiden on katsottu soveltuvan 
ammattikorkeakoulujen hallinnon kehittämisvälineeksi. 
Helpoimmin tämä on osoitettavissa ja perusteltavissa 
kaupallisessa koulutustuotannossa, jossa julkisen sektorin rooli 
on minimaalinen tai sitä ei ole lainkaan. 

Prossessien kehittämisessä keskeinen kysymys on, kuka 
uudistuksia toteuttaa ja koordinoi. Davenport korostaa prosessi-
innovaatio-tiimin roolia prosessien uudelleenmäärittelyssä. 
Ammattikorkeakouluverkostossa Virtuaaliammattikorkeak
oulun kehittämisyksikkö laajennettuna sen koordinoimilla 
aliprojekteilla sekä kentällä toimivilla sidosryhmillä voidaan 
nähdä prosessi-innovaatio-tiiminä. Innovaatiotiimille on 
oleellista, että siinä on riittävä edustus eri näkökulman 
omaavia osallistujia kuten päättäjiä, kehittäjiä, konsultteja 
ja operatiivisen tason työntekijöitä. (Davenport 1993, 185-
187) Ammattikorkeakoulujen tuki ja sitoutuminen verkostoon 
muodostaa kaiken kehitystyön perustan. 

Muutosta edistävän ja toteuttavien organisaatioiden 
lisäksi moderni informaatioteknologia on ollut keskeisessä 
roolissa prosessien uudelleenjärjestämisessä ja se voidaan 
nähdä merkittävänä muutoksenhallinnan ja muutoksen 
toteuttamisvälineenä (Champy & Hammer 1993, Davenport 
1993, Stoddard-Jarvenpaa 1999). Kehityksen suunta on  
ollut saman suuntainen myös julkisella sektorilla (Andersen 
1999, 312, Heeks 1999, 16). Yleisesti voidaan todeta, että 
tietoteknisten järjestelmien on kyettävä muuntautumaan 
organisaation toiminnan ja tavoitteiden mukaisesti ja niiden 
on tuettava organisaation ydintoiminta ja –osaamisalueita. 
Mikäli tietotekniikka on keskeisin prosesseja ohjaava väline ja 
siten osa organisaation ydintoimintaa, tulee sen ulkoistamiseen 
kiinnittää erityistä huomiota. 

“Successful reengineering is not an IT initiative but, rather, a business 
initiative, althought IT has been described as both a strategic catalyst and 
an enabler of BPR” 

 Stoddard & Jarvenpaa 1995

Tietotekniikka voi tukea prosessien kehittämistä monin eri 
tavoin. Tietotekniikkaa voidaan hyödyntää mm. prosessien 
tunnistamisessa ja määrittelyssä, sen avulla voidaan tunnistaa 
tekijöitä, jotka mahdollistavat muutosprosessin läpiviennin, 
sen avulla voidaan määritellä prosessivisioita ja  kehittää 
liiketoimintastrategiaa. Tietotekniikkaa voidaan käyttää 
myös uusien prosessien määrittelyn tukena ja erityisesti se 
soveltuu uusien toimintamallien testaamiseen ja protoiluun. 
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(ks. Davenport 1993, 199-218). Lisäksi voidaan todeta, 
että informaatiojärjestelmän käyttöönotto muokkaa aina 
organisaation kulttuuria ja on erittäin tärkeätä tiedostaa 
kuinka hallittua tämä muutos on. 

Kuva 2. Yleisen tason lähestymistapa prosessi-innovaatioihin 
(Davenport 1993).

Kuvassa 2 on esitelty yleisellä tasolla innovaatioprosessin 
kehittämisvaiheet. Nämä vaiheet muodostivat asiantuntijoille 
suunnatun teemahaastattelun viisi pääaihealuetta: 1) 
innovaatioprosessien tunnistaminen, 2) muutostekijöiden 
tason tunnistaminen, 3) prosessivisioiden kehittäminen, 4) 
nykyisten prosessien ymmärtäminen ja 5) uusien prosessien 
mallintaminen ja protoilu. Jokainen teema jakautuu muutamaan 
aihekysymykseen, joiden pohjalta haastattelut nauhoitetaan, 
analysoidaan ja julkaistaan. 

11.5. Virtuaaliammattikorkeakoulun eAsiointijärjestelmä 

Sähköiselle asioinnille ei ole olemassa hyvää yleiskäsitettä 
tai määritelmää ja alan terminologia ja käsitemäärittelyt 
ovat moninaisia ja huonosti jäsentyneitä. Esimerkiksi Virtu
aaliammattikorkeakoulussa sähköinen asiointi on korvattu 
käsitteellä eAsiointi (e-transaction). Sähköisen asiointiin 
liittyvistä lähikäsitteistöistä ehkä tunnetuin ja eniten käytetty 
on sähköinen/elektroninen kaupankäynti (e-commerce), jolle 
on ominaista sähköinen kaupankäynti ja siihen kytkeytyvä 
rahaliikenne.  Julkisen sektorin puolella sähköisestä asioinnista 
käytetään käsitteitä e-hallinto ja e-hallinnointi (e-government, 
e-covernance, e-administration), joilla viitataan yleisesti 
valtionhallinnon tai julkisen sektorin sähköiseen asiointiin. 
Sähköinen asiointi voidaan määritellä toiminnallisuuden  ja 
sen perusteella kuka niitä tarjoaa; ”Asian hoitaminen tai 
ostosten teko tietoverkossa tarjottua palvelua käyttäen. 



ITK ‘03 91

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO

Asiointipalvelun tarjoaja voi olla esimerkiksi viranomainen, 
rahalaitos tai verkkokauppa” (Valtiovarainministeriö 2003). 
Valtiovarainministeriön Internet-sivuilla sähköisestä asioinnista 
todetaan ”Sähköinen asiointi lisää mahdollisuuksia julkisten 
palveluiden  kehittämiselle. Tavoitteena on, että kansalaiset 
ja yritykset voivat hoitaa kotoaan, työpaikoiltaan tai 
yhteispalvelupisteistä monia sellaisia lupa-, hakemus- ilmoitus- 
ja tarkastusasioita, jotka nykyään vaativat henkilökohtaista 
asiointia.” (Valtiovarainministeriö 2003).

Virtuaaliammattikorkeakoulussa sähköisellä asioinnilla 
(eAsiointi) tarkoitetaan julkisen Internet-tietoverkon välityksellä 
tapahtuvaa asiointia, jossa palveluiden käyttäjä hyödyntää 
palveluita selain- ja sähköpostiohjelmistojen välityksellä. 
eAsioinnille nähdään myös eri vaiheista koostuvana Internet-
tietoverkkoa hyödyntävänä (innovatiivisena) prosessina.

Sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseen liittyy 
useita eri näkökulmia, jotka tekevät aiheen soveltavasta 
tutkimuksesta monitieteisen. eAsioinnin kehittämiseen 
kytkeytyy  lainsäädännöllisiä rajoitteita sekä esim. 
ministeriöiden laatimia ohjeistuksia, joiden rajoissa myös 
eAsiointijärjestelmän kehittämistyötä on osaltaan viety 
eteenpäin. Sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön 
sähköisen asioinnin ohjeistuksissa ja tiedotteissa sekä 
varsin mittavassa HSTYA (henkilön sähköinen tunnistaminen 
yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa) –hankkeessa sähköisen 
asioinnin keskeisimpiä kysymyksiä ovat muodostaneet 
tekniikka (välineet, rajapinnat, standardit), tietoturvallisuus 
ja tietosuoja (Sisäasiainministeriö 2003, Valtiovarainministeriö 
2003, HSTYA 2003).

Tässä yhteydessä Virtuaaliammattikorkeakoulun 
eAsiointijärjestelmä kuvataan yleisellä tasolla. On 
tärkeätä ymmärtää, että eAsiointiprosessi on osa 
laajempaa kokonaisuutta ja että se edustaa hyvin keskeistä 
opintohallintojärjestelmän prosessia. On myös tärkeätä 
huomioida, että tämä prosessi on nykyisellään voimakkaassa 
muutostilassa. Nykyisen eAsiointijärjestelmän tarkemmat 
kuvaukset löytyvät dokumenteista  Virtuaaliammattikork
eakoulun eAsiointipalvelut  (Paakkanen 2002, 17-21) sekä   
Opintopalveluiden kuvausdokumentti (Paakkanen 2003). Itse 
järjestelmä on nykyisellään integroitu Virtuaaliammattikorkea
koulun portaaliin (www.amk.fi), jossa se voidaan nähdä yhtenä 
portaalin tarjoamana hallintopalveluna. eAsioinnin lisäksi 
palvelun ohjeistus ja siihen liittyvä tiedottaminen tapahtuvat 
pääsääntöisesti VirtuaaliAMK-portaalissa.

eAsiointijärjestelmän kehittämisessä haasteita ovat 
muodostaneet mm. käsitteistöjen integrointi, tietosisältöjen 
(kuten opiskelijatiedot, opintojaksotiedot) määrittäminen, 
sovellusrajapintojen integrointi, tietoturvallisuus, tietosuoja, 
organisatoriset ja hallinnolliset kysymykset sekä olemassa 
oleviin tietojärjestelmiin liittyvä problematiikka. Erityisesti 
henkilön sähköinen tunnistaminen ja organisaatioiden välinen 
yhteistyö (esim. tiedottaminen ja ohjeistaminen) ovat olleet 
ongelmallisia ja haastavia alueita. Teknisestä näkökulmasta 
järjestelmän kehittämisen painopistealueita ovat olleet: 
(Paakkanen 2003)

skaalautuvuus (kuinka järjestelmä laajentuu yli 70 000 
käyttäjälle?)
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monikanavaisuus (miten julkaisukanavissa huomioidaan esim. 
pda-laitteet?)

tietoturvallisuus (miten henkilön tunnistaminen hoidetaan?)

siirrettävyys ja avoimmuus (kuinka eAsiontijärjestelmä 
kytkeytyy olemassaoleviin opintohallintojärjestelmiin?)

kaupallisuus (mikä on ilmaislisenssiohjelmistojen rooli? ja mitä/
miten palveluita ulkoistetaan?) 

eAsiointijärjestelmä on toteutettu osaksi Virtuaaliammattikork
eakoulu-portaalia ja sen opintopalveluita. eAsiointijärjestelmän 
palveluita voivat hyödyntää kaikki portaalin asiakkaat, mutta 
varsinainen eAsiointiprosessi on suunnattu toistaiseksi vain 
tutkinto-opiskelijoille. Palvelun avulla tutkinto-opiskelija voi 
hakeutua toisen ammattikorkeakoulun järjestämään tutkinto-
opetukseen. Tutkinto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, 
joka opiskelee jossakin ammattikorkeakoulussa tutkintoon 
tähtäävässä koulutusohjelmassa. 

eAsiointiprosessin käyttämät roolit ovat amk-pääkäyttäjä, 
tarjonnan ylläpitäjä sekä eVirkailija. Toiminta on organisoitu 
siten, että ammattikorkeakoulujen pääkäyttäjät hallinnoivat 
oman ammattikorkeakoulunsa tarjonnan ylläpitäjiä ja 
eVirkailijoita, jotka voidaan määritellä opetuspiste- ja koulutu
sohjelmakohtaisesti (Paakkanen 2003).

 

Kuva 3. eAsiointiprosessi. 

Kuvassa 3 esitetty eAsiointiprosessi koostuu seuraavista 
vaiheista: 

Vaihe 1. Tarjonnan ylläpitäjä syöttää koulutustarjontaa 
(opintojakson), joka julkaistaan Virtuaaliammattikorkeakoulun 
portaalissa (määritellään mm. ilmoittautumisajankohdan alku 
ja loppu).
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Vaihe 2.  Kirjoittautunut tutkinto-opiskelija hakeutuu 
ilmoittautumisaikana opintoihin.

Vaihe 3. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen opiskelijan 
oman ammattikorkeakoulun virkalijalla on 7 vuorokautta aikaa 
puoltaa tai evätä siirtyminen kohdeammattikorkeakoulun 
järjestämään opetukseen.

Vaihe 4. Seitsemän vuorokautta ilmoittautumisajan jälkeen, 
mikäli opiskelijaa on puollettu, siirtyy hakemuksen käsittely 
vastaanottavan (koulutuksen järjestävän) ammattikorkeakoulun 
virkailijan käsiteltäväksi, joka 7 vuorokauden kuluessa 
käsittelee opiskelijan hakemuksen.

Tutkinto-opiskelija voi seurata haun etenemistä 
eAsiointijärjestelmässä reaaliaikaisesti. Lopullisen päätöksen 
tultua opiskelijalle tulee sähköpostilla viesti, että hänen 
hakemukseensa on päätös VirtuaaliAMK-portaalissa.  Edellä 
esitelty prosessi käsittää tutkinto-opiskelijan hakeutumisen 
opintojaksototeutukseen ja se on osa varsinaista 
eAsiointiprosessia. eAsiointiprosessiin on katsottu liittyvän 
ainakin seuraavia vaiheita: 1) tarjontaan tutustuminen, 2) 
hakeutuminen opintoihin, 3) opintojen suoritukseen liittyvä 
asiointi, 4) suorituksen arviointi ja suorituksen kirjaaminen ja 
5) laskutus. 

11.6. Tutkimustulokset ja yhteenveto 

Tutkimuksessa on analysoitu ja tulkittu laadullisesti 
asiantuntijoiden näkemyksiä opintohallintoprosessien 
kehittämisestä ja nykytilanteesta. Nykytilanne perustuu 
erityisesti olemassa olevan eAsiointi-prosessimallin pohjalta 
tehtyihin teemahaastatteluihin. 

Virtuaaliammattikorkeakoulun strategia on ollut 
voimakkaassa käymistilassa, mikä on osaltaan vaikeuttanut 
ydinprosessien määrittelyä. Vaikka prosessien uudistaminen on 
välttämätöntä, niin se on mahdollista useinmiten vasta silloin, 
kun myös strategia on uudistettu, julkistettu ja omaksuttu 
(vrt. Hamel & Prahalad 1994, 26). Virtuaaliammattikorkeakou
lun strategia ja toiminnan yleiset suuntaviivat on tiedostettu 
ainakin kehittäjien keskuudessa. Sen sijaan esimerkiksi johdon 
ei katsota tuntevan painopistealueita riittävän tarkasti. 
Strategia koetaan tärkeänä, sillä sen avulla voidaan tuoda esille 
kehityksen painopistealueet ja resurssoitavat kohteet. 

Yleisesti voidaan todeta, että ammattikorkeakouluverkoston 
ongelmana on ollut, että vaikka päämäärät ja tavoitteet ovat 
ammattikorkeakouluissa samansuuntaiset, niin asiat tehdään 
eri tavoin. Tämä ilmenee mm. eAsiointijärjestelmän menette
lytapaohjeistuksista, jotka ovat ammattikorkeakoulukohtaisia 
malleja siitä, kuinka eAsiointia toteutetaan ja organisoidaan 
eri ammattikorkeakouluissa. Toimintamallit ovat erilaisia 
ja ammattikorkeakoulujen sisäinen infrastruktuuri, jonka 
päälle asiat on toteutettu vaihtelee ammattikorkeakoulujen 
välillä. Myös olemassa olevia tietoja, kuten esimerkiksi 
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opiskelija- ja opintojaksotietoja hyödynnetään eri tavoin ja 
ne ovat muodoltaan yhteismitattomia. Paineet integroida sekä 
hallinnon infrastruktuuria että toimintamalleja ovat suuret 
ja nykytilanne nähdään eräänlaisena välivaiheena. Toisaalta 
opintohallintojärjestelmää ei nähdä koskaan valmiina vaan 
kehitystyö koetaan jatkuvaksi kehitysprosessiksi. 

Valtakunnallisen eAsiointijärjestelmän kehittäminen 
on nähty välttämättömäksi. Opintohallintoprosessien 
uudelleenmäärittelylle on tarvetta ja erityisesti 
ammattikorkeakoulujen kokonaisnäkemystä tulisi selventää. 
Ammattikorkeakoulut eivät pysty ratkaisemaan järkevästi 
omilla olemassa olevilla järjestelmillään yli organisaatiorajojen 
tapahtuvaan opiskeluun ja sähköiseen asiointiin liittyviä 
ongelmia. Nykyisiä prosesseja ei tunneta riittävän hyvin ja 
erityisesti ongelmana on se, että niitä ei ole mallinnettu ja 
dokumentoitu kuin osittain. Ammattikorkeakouluissa saattaa 
olla henkilöitä, joilla on kokonaisnäkemys opintohallintoproses
seista, mutta yleisesti ottaen prosesseja ei tunneta. Erityisenä 
ongelmana on se, että kaikki tahot (kuten opettajat, koulutu
sohjelmajohtajat), joiden pitäisi tuntea prosesseja eivät niitä 
tunne riittävän tarkasti. Historialliset syyt ovat johtaneet 
siihen, että prosesseja ei ole koskaan määritelty kattavasti 
eikä niitä ole arvioitu systemaattisesti. Tietojärjestelmät 
ovat pakottaneet ja ohjanneet toimintaa ja prosesseja ei 
ole määritelty toimintalähtöisesti. Tietotekniikka nähdään ja 
koetaan pakottavana että mahdollistavana välineenä, jolloin 
siihen on pakko sitoutua tai asiat jäävät kokonaan tekemättä.    

Opintohallinnon prosessit koetaan kalliiksi ja tehottomiksi 
eikä nykyjärjestelmä vastaa  koulutuksellisiin tarpeisiin kuin 
osittain. Nykyiset tietojärjestelmät ja prosessit palvelevat 
lähinnä yksittäisen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita. 
Täydennyskoulutus ja ns. avoin ammattikorkeakoulutus 
sisältävät runsaasti kehityskohteita samoin kuin koulutuksen 
kansainvälistyminen. Myös viimeisen kymmenen vuoden 
sisällä tapahtunut teknologinen murros (Internet-tietoverkko, 
oliosuunnittelumallit, kehittyneet protokollat, tiedon 
esitysmuotojen kehittyminen, rajapintastandardit) on 
asettanut paineita kehittää paitsi prosesseja niin myös 
teknistä infrastruktuuria. Modernit teknologiat tukevat myös 
sekä radikaalia että inkrementalitista kehitystä kuten esim. 
rajapintojen kehittämistä olemassa oleviin järjestelmiin. 

Ammattikorkeakouluverkoston opintohallintojärjestelm
ää on tarkasteltu ja määritelty myös kokonaisvaltaisesti. 
Esimerkiksi Previsio-projektin yhteydessä on toteutettu 
ammattikorkeakoulujen liiketoimintamalli, jossa on esitettynä 
pääpiirteittäin ne palvelut ja tietovarannot, joiden päälle opi
ntohallintojärjestelmän tulisi rakentua. Mallinnus on tuottanut 
mm. abstraktin kuvauksen tiedoista, joita palvelut edellyttävät 
toimiakseen. Tiedot ovat  1) oppilastiedot (perustiedot, 
yhteystiedot) 2) opintotiedot (kuten HOPS ja suoritusrekisteri), 
3) kurssitiedot (toteutusajankohta, kuvaustiedot, aikataulut) 
4) laskutustiedot sekä 5) tilastoinnin mahdollistavat tiedot. 
Previsio–hankkeessa on mm. analysoitu olemassaolevia 
ammattikorkeakoulujen ydinprosesseja sekä niihin kytkeytyviä 
alaprosesseja. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
ammattikorkeakoulukohtaiset prosessikuvaukset olivat 
asiantuntijoiden esittämien ilmauksien mukaan ”epämääräisiä”, 
”jäsentymättömiä”, ”satunnaisia” ja ”sirpaleisia”. Nykyisiä 
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prosesseja ei ole mallinnettu ja tietämys on useinmiten 
luonteeltaan ihmisten ”päissä” olevaa hiljaista tietoa. 

Nykyisen eAsiointijärjestelmän ja siihen liittyvien 
menettelytapaohjeistusten avulla on pystytty rikkomaan 
ammattikorkeakoulujen paikkasidonnaisuutta purkamalla 
organisaatiorajojen asettamia esteitä ja saamaan 
yhteistä näkemystä verkostoituneista hallintopalveluista. 
eAsiointijärjestelmässä on uutta se, että se on rakennettu 
valtakunnan tasolle ja se on pakottanut ammattikorkeakouluja 
arvioimaan ja kehittämään asiointiin liittyviä prosesseja. 
Myös koko ammattikorkeakouluverkostolle suunnattu tiedon 
jakaminen ja tiedottaminen on koettu tärkeänä. 

eAsiontijärjestelmän suurimmat ongelmat liittyvät 
rajapintaintegraation puuttumiseen. Nykyinen järjestelmä 
ei keskustele olemassa olevien opintohallintojärjestelm
ien kanssa vaan on rakennettu niistä irralleen. Tämä on 
aiheuttanut hallinnolle (eVirkalijat, tarjonnan ylläpitäjät) 
runsaasti ylimääräistä ja päällekkäistä työtä. Lisäksi 
eAsiointiprosessia on jouduttu jalostamaan ja tarkentamaan 
kehitystyön edetessä. Toisaalta eAsiointijärjestelmä täytyy 
ymmärtää evolutionaarisena välivaiheena, joka kehityksensä 
tässä vaiheessa koetaan teknisiltä rajapinnoiltaan irrallisena 
järjestelmänä. 

Täydellinen prosessien uudelleenjärjestäminen 
nähdään tarpeellisena ja sitä perustellaan mm. siten, että 
yhteiskunnalliset ja tekniset muutokset ovat olleet merkittäviä 
ja sillä, että ammattikorkeakoulujen prosesseja ei koskaan 
ole määritelty kunnolla. Kulttuurillisen muutoksen rooli 
ja suuret riskit pakottavat kuitenkin inkrementalistiseen, 
vähittäin tapahtuvaan kehitystyöhön. Asiantuntijat kuvasivat 
muutosprosessia mm. seuraavin tavoin; ”kertarysäys ei toimi 
– huonoja kokemuksia”,  ”kertarysäys ja vanhan järjestelmän 
tiedot uuteen, standardeja noudattavaan systeemiin”, 
”inkrementalistinen malli on uskottavampi” ja ”uuteen 
järjestelmään ei ole mahdollista hypätä kerralla”. Yleisesti 
arvioituna funktionaalinen toimintatapa on aiheuttanut 
ongelmia ja siten tarpeen arvioida erityisesti toimintojen 
välissä olevia ”leikkauspisteitä”. Prosessiajatteluun ollaan 
siirtymässä ja resurssointia on suunnattu sinne. Vaihtoehtoinen 
prosessi (virtuaalinen arvoketju) olemassaolevien järjestelmien 
rinnalla nähdään yhtenä riskittömänä ja toteuttamiskelpoisena 
vaihtoehtona toteuttaa järjestelmäkehitystä. Mallin suurimpana 
ongelmana saattaa olla operatiiviselle tasolle kasautuva 
kaksinkertainen työmäärä kehitysprosessin aikana.  

Laajamittainen kehittäminen koettiin ongelmalliseksi, 
sillä ammattikorkeakoulut eivät tahdo sitoutua laajoihin 
uudistuksiin, koska ne saattavat sisältää liikaa riskejä ja koska 
asioita voidaan hoitaa nykyisilläkin ratkaisuilla. Yleisemmin asi
antuntijahaastatteluita tulkitiin siten, että vähittäin tapahtuva 
rakenteiden ja prosessien integrointi tuottaa jossakin 
vaiheessa integroinnin kannalta paremman tilanteen, jossa 
olemassaolevia rakenteita ja prosesseja voidaan tarvittaessa 
radikaalisti uudistaa. 

Opintohallintoprosessien määrittelyn puuttuminen ja 
se, että niitä ei ole dokumentoitu nähdään ensisijaisesti 
resurssiongelmana. Viime aikoina ammattikorkeakouluissa 
asia on tiedostettu ja prosessien analysointiin on alettu 
kiinnittää enemmän huomiota.  eAsiointijärjestelmä 
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itsessään on synnyttänyt uusia käsitteitä, jotka on yleisesti 
tunnettuja ammattikorkeakouluissa (eAsiointi, eVirkailija sekä 
eOpintotoimisto). Käytäntö on osoittanut, että uusille käsitteille 
on tarvetta. Toisaalta asiantuntijat ovat myös sitä mieltä, että 
nykykäsitteistölläkin voidaan toimia, jos käsitteiden sisällöstä 
sovitaan. Ammattikorkeakouluilta puuttuu yhteinen prosessien 
kuvauskieli, mutta vahvimmaksi ehdokkaaksi on nousemassa 
UML (Universal Modelling Language) mallinnuskieli. Ongelmana 
on se, että UML-kieltä ei käytetä ammattikorkeakouluissa 
laaja-alaisesti ja että se tunnetaan huonosti. 

Virtuaaliammattikorkeakoulu nähdään merkittävänä 
kansallisen tason toimijana, mutta sen menestyminen 
riippuu pitkälti siitä, miten ammattikorkeakoulut sitoutuvat 
yhteisiin pelisääntöihin. Nykyisellään Virtuaaliammattikork
eakoulu nähdään ainoana koko ammattikorkeakoulusektorin 
toimijana, jossa tietojärjestelmiä ja prosesseja arvioidaan 
ja kehitetään valtakunnallisella tasolla kokonaisvaltaisesti. 
Ammattikorkeakoulun opintohallintojärjestelmien 
kehittämistyön tulisi perustua yhteistyöhön kansallisen tason 
toimijoiden kanssa (virtuaaliyliopisto, virtuaalikoulu, 
viranomaiset, yritykset jne.) ja mitään sidosryhmää ei tulisi 
jättää kehittämistyön ulkopuolelle. Ammattikorkeakoulun 
sisällä toiminta nähtiin virtuaaliamk–kehittämisyksikkövetois
eksi ja  ammattikorkeakouluja haluttaisiin vieläkin enemmän 
mukaan itse kehitystyöhön. 
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12. Tietämyksenhallinta ja teknologia-
avusteisten toimintatapojen  rajapinta

näkökulmana organisaatioiden tietämyksenhallinnan kehittyvät 
mahdollisuudet

Katariina Välikangas 

12.1. Tiivistelmä

Tämä artikkeli esittelee väitöskirjaan tähtäävän 
opinnäytetutkimuksen tutkimusongelman hahmottumisen 
perustuen kohta valmistuvaan hallintotieteen 
lisensiaattitutkimukseen ja sen jatkotyöstämiseen. 
Lisensiaattitutkimuksessa tutkittiin kriisinhallintaorgan
isaatioiden toiminnanlogiikkaa Kosovossa syksyllä 2001. 
Lisensiaattitutkimus painottui organisaatioihin, jotka toimivat 
kriisinhallintatoimintaympäristössä. Jatko-opinnäytetutkimusta 
tullaan toteuttamaan sellaisessa organisaatiossa, joka omaa 
kaksoisorganisaation toiminnanlogiikan piirteitä. Lisensiaattitut
kimuksessa organisaatioiden toiminnanlogiikkaa tarkasteltaessa 
tietämyksenhallinnan ydinprosesseiksi nousivat johtaminen ja 
oppiminen, päätöksenteko, koordinaatio ja verkostoituminen. 
Tarkastelun kohteena oli myös tietämyksenhallinnan 
suhde teknologiaan. Organisaatioita analysoitiin näiden 
tietämyksenhallinnan ydinprosessien kautta huomioiden 
ympäristön asettamat erityispiirteet. Tutkimuksessa ilmeni, 
että oppiminen oli yksi keskeinen osa kaikkia ydinprosesseja. 
Samoin teknologian ja tietämyksenhallinnan rajapinnassa 
oppiminen on ainoa mahdollisuus optimaalisten toimintatapojen 
kehittymiseen. Niinpä tietämyksenhallintaa tarkasteltaessa 
oppiminen ja teknologia-avusteisten toimintatapojen tutkimus 
on yksi mahdollisuus jäsentää ja selvittää tietämyksenhallinnan 
kehittyviä mahdollisuuksia organisaatioissa.

Avainsanat: Tietämyksenhallinta, tietämyksenhallinnan 
johtaminen ja oppiminen, ydinprosessit, teknologia, 
organisaatiot

12.2. Johdanto 

Tämä artikkeli perustuu hallintotieteen alaan kuuluvaan 
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lisensiaattityöhön, joka on valmistumassa, sekä sen 
jatkamiseen väitöskirjatyöksi tietämyksenhallinnan 
ja erityisesti siihen kuuluvan oppimisen näkökulmasta 
pohdittaessa tietämyksenhallintaa organisaatioiden johtamisen 
ja optimaalisen toiminnan edellytyksinä. Tarkoituksena on 
hahmottaa niitä organisaatioiden toiminnan kehittämisessä 
olevia mahdollisuuksia tietämyksenhallinnan näkökulmasta, 
joita erityisesti teknologia-avusteisuus ja sen mukanaan tuomat 
oppimismahdollisuudet voisivat lisätä.  Lisensiaattitutkimus 
”Kriisinhallintaorganisaatioiden toimintamalli – case –tutkimus 
Kosovon UNMIK –hallinnon operatiivisen kentän keskeisistä 
toiminnanlogiikoista ja niiden erityispiirteistä” käsittelee krii
sinhallintaorganisaatioita ja aineisto on kerätty syksyllä 2001 
Kosovossa. Tutkimus toteutettiin eksploratiivisena, etnografisia 
piirteitä omaavana haastattelu- ja havainnointitutkimuksena.

12.3. Tietämyksenhallinta

Tietämyksenhallinnan pehmeällä lähestymistavalla tarkoitetaan 
tietämyksen johtamista organisaatioissa. Se pitää sisällään 
uuden tietämyksen luomisen, sen vaikutuksen organisaatioiden 
toimintaan ja päätöksentekoon sekä organisaatioiden 
ympäristöjen, vuorovaikutteisuuden ja sosiaalisen pääoman 
tavoitteellisen johtamisen. Samalla siinä on kysymys 
tietämyksen syntyyn ja jalostumiseen liittyvien prosessien 
käsitteellistämisestä sekä niiden hallinnan kehittämiseen 
liittyvien käytäntöjen luomisesta1. Tietämys taas voidaan 
hahmottaa muuttuvaksi kokonaisuudeksi, joka rakentuu koko 
ajan uudelleen dynaamisen, vuorovaikutteisen ja koko ajan 
muotoutuvan toiminnan kautta2. 

Teoriassa hahmotetaan kolme strategista tapaa hyödyntää 
tietämystä. Tietämyksen avulla pyritään ymmärtämään 
organisaation ympäristöä, luomaan uutta tietämystä sekä 
ohjaamaan organisaatiota oikeaan suuntaan päätöksenteon 
kautta. Näin pyritään kehittymään, jotta asetetut tavoitteet 
olisi mahdollista saavuttaa sekä kehittää toimintaa edelleen. 
Niinpä tietämyksenhallinta organisaatiossa edellyttää sellaisen 
strategian kehittämistä, joka perustuu organisaation omaan 
tietämykseen ja siihen toimintaympäristöön, jossa sitä tullaan 
käyttämään. Oppiminen on yksi keino uudelleen määritellä 
organisaation tavoitteiden kannalta tärkeitä asioita3. 
Kuinka organisaatiot ja niiden jäsenet sitten voivat oppia 
kokemuksistaan, joita organisaation toiminnasta saadaan 
–tietämyksestä  toiminnassa?

Vaikka pehmeä lähestymistapa tietämyksen hallintaan 
painottaa enemmän aineettoman varallisuuden johtamista 
organisaatiossa, on se selkeästi linkittynyt myös teknologian 
hyödyntämiseen4. Esimerkiksi vuorovaikutuksen painottaminen 
mahdollistaa organisaatiokulttuurin muodostumisen, jossa 
myös teknologian hyödynnettävyys on osa toiminnanlogiikkaa. 
Funktiot, joita nämä erilaiset toimintamallit ja systeemit 
tarjoavat, luovat teknisiä edellytyksiä relevantin tietämyksen 
ja informaation hallintaan edellyttäen, että organisaation 
jäsenet pystyvät rakentamaan ja organisoimaan tietämystä  
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka loogisesti tukee 

1 Anttiroiko 2000, 19; Huotari & Iivonen, 
2001; Kirjavainen & Laakso-Manninen 
2000, 34; Suurla 2001.

2 Davenport & Prusak 1998, 170-171; 
Nonaka 1994; Nonaka & Teece 2001.

3 Argyris & Schön 1978, 18; Choo 1998; 
Shrivastava, Huff & Dutton 1997, xii.

4 Katso esim. Blacker, Frank 1995.
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organisaation tavoitteita5. Organisaation näkökulmasta tämä 
on kysymys vuorovaikutuksesta organisaation operaatioiden 
kehittämisen kontekstissa organisaation tarkoituksen/kohteiden 
ja teknologian luoman edellytysten/ennakkoehtojen välillä. 

12.4. Tietämyksenhallinnan ydinprosessit ja teknologia-
avusteisuus

Kosovon kriisinhallintaorganisaatioiden toiminnanlogiikkaa 
tarkasteltaessa kerätystä aineistosta nousivat 
tietämyksenhallinnan keskeisiksi ydinprosesseiksi tietämyksen 
johtaminen ja siihen liittyvä oppiminen, päätöksenteko, 
koordinaatio ja verkostoituminen6. Niinpä organisaatioita ja 
niiden toimintaa analysoitiin näiden ydinprosessien kautta 
hahmottaen tietämyksenhallinnan ongelma-alueita. 

Alla oleva käsitekartta kuvaa keskeisten käsitteiden 
sijoittumista suhteessa toisiinsa. Käsitekartta perustuu 
valmistuvaan lisensiaattitutkimukseen ja siinä saatuihin 
tuloksiin. 

Kuva 1. Käsitekartta.

Tietämyksenhallinnan ydinprosessien lisäksi organisaatioiden 
toimintaa tarkasteltiin suhteessa teknologian ja sen 
mahdollistamien toimintamallien hyödynnettävyyteen7. 
Organisatoriset, kulttuuriset ja teknologiset rakenteet ja 
toimintamallit yhdessä kuvasivat organisaation toiminnan 

6 Välikangas 2003; Katso myös Davenport 
1997, 67-82, Davenport & Prusak 
1998, 170-171 ja Krogars 1995, jotka 
selventävät ydinprosessien käsitteen 
määrittelyä toimintakontekstissa ja 
tukevat käsitteiden keskinäisen suhteen 
merkitystä ja painoarvoa.

5 Katso esim. Sanchez & Heene 1997.

7 Borghoff, Uwe M. & Pareschi, Remo 
(1998) ovat myös kirjoittaneet 
aiheesta.
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ilmenemismuotoja8. Erityisesti huomio kiinnittyi siihen, että 
kriisinhallintaorganisaatioissa tietämyksen jakaminen aiheutti 
ongelmia. Toiminnasta puuttuu myös se foorumi, jossa sekä 
johtamista että yhteistyötä voisi toteuttaa eli siis jaettu 
oppimistila tietämyksen liikkumiselle. 

Teknologian merkityksen ymmärtäminen toimintaa tukevana 
tekijänä on tärkeää. Teknologia ei ole itse tarkoitus, vaan 
sitä kehitetään auttamaan ja helpottamaan varsinaista työtä 
ja sen suorittamista. Samoin teknologian on mukauduttava 
kulloisenkin toimintaympäristön mukaan. Organisaatioiden 
jäsenten on ymmärrettävä erilaisten toimintatapojen funktiot 
ja toimintavalmiuden merkitys. Teknologian avulla tietämystä, 
tiedon siirtoa ja yhteistyötä on mahdollista syventää sekä 
ottaa käyttöön varsinaista työtä helpottavia toimintamalleja. 
Informaation ja tietämyksen organisointi ja tilannesidonnaisesti 
järkevien käyttötapojen suunnittelu ovat siis edellytyksiä 
teknologian todelliselle hyödyntämiselle9.

12.5. Jatkotutkimus

Kriisinhallintaorganisaatioita tutkittaessa painottui selkeästi 
kaksoisorganisaation toiminnanlogiikan huomioiminen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että organisaatioilla on myös ”rauhan ajan” 
rakenne ja toimintamallit (vrt. esim. poliisiorganisaatio)10. 
Suunnitelmallisuus ja etukäteisvalmistelu tietämyksenhallinnan 
kentässä tietämyksenhallinnan johtamisen, päätöksenteon, 
koordinaation ja verkostoitumisen näkökulmista ovat 
ensiarvoisen tärkeitä kriisinhallintaympäristössä toimittaessa11. 
Tässä painottuu erityisesti oppiminen, joka on vahvasti 
sidoksissa jokaiseen ydinprosessiin niin teorian kuin kriisinhallin
taorganisaatioista kerätyn aineiston perusteella. 

Johtamistaidollinen osaaminen koordinoi organisaation 
tietämyksen hallintaan liittyviä prosesseja. Strateginen 
johtaminen onkin linkittynyt strategiseen oppimiseen. 
Johtamisen näkökulmasta strategisesti tärkeä organisaation 
oppiminen sisältää sekä yksilön että organisaation uuden 
tietämyksen luomisen prosessit että prosessit tietämyksen 
jakamisessa organisaatiossa ja niiden välillä. Niinpä oppiminen 
alkaa yksilöiden oppimisesta, joka jaetaan muiden jäsenten 
kanssa. Mikäli jakaminen onnistuu, oppiminen voi johtaa 
ryhmäoppimiseen. Tämä edellyttää kuitenkin vuorovaikutusta, 
jotta yhden jäsenen  ”lesson learnt” –tyyppistä oppimista voivat 
hyödyntää myös muut organisaation jäsenet. Organisaation 
jäsenten keskinäisessä ja organisaation rajojen ylittävässä 
vuorovaikutuksessa oppimisesta on mahdollista muotoutua 
kollektiivista tietämystä. Voidakseen siis levittää yksilöiden 
tietämystä organisaation sisällä organisaatiossa on identifioitava 
oman organisaation jäsenten sekä muiden organisaatioiden 
strategisesti tärkeä tietämys 12. 

Niinpä tutkimusta jatkotutkimuksena lähdetään 
viemään eteenpäin erityisesti kaksoisorganisaation ja 
tietämyksenhallinnan oppimisen näkökulmasta. Tutkimusempiria 
on kartoitusvaiheessa, mutta tutkittavaksi organisaatioksi 
valitaan jokin kaksoisorganisaation luonteen sisällään pitävä 

8 Katso esim. Choo 1998. Sanchez & Heene 
1997.

9 Borghoff & Pareschi 1998, 110,188; 
Davenport & Prusak 1998, 129; Webster 
1995, 6-23. 

10  Virta 2001.
11  Krogars 2000;  Tiihonen 1984.

12  Argyris & Schön 1978, 18; Borghoff & 
Pareschi 1998, 20-21; Choo 1998, 221; 
Sanchez & Heene 1997, 6-12,123,170.
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organisaatio. Tutkimuskysymykseksi nousee:
Kuinka ymmärrys tietämyksenhallinnassa oppimisen ja 

teknologia-avusteisten toimintamallien  mahdollisuuksista 
vaikuttaa organisaatioiden toimintaan ja miten tätä toimintaa 
voidaan kehittää?
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13. Edutainment interaktiiviseen 
televisioon?

Sari Walldén

13.1. Abstrakti

Edutainment tarkoittaa opetusta tai digitaalista oppimateriaalia, 
jossa on käytetty viihteen keinoja tai jossa yhdistyvät oppijan 
elämän kannalta ajankohtainen ja häntä motivoiva aines. Tässä 
artikkelissa käsitellään eri medioiden opetusohjelmien piirteitä 
ja niiden yhdistymistä interaktiivisessa televisiossa uudeksi 
kokonaisuudeksi, jonka erityispiirteitä ovat mahdollisuus 
aikaisempaa paljon suurempaan vuorovaikutukseen sekä 
personoitavuus erilaisten käyttäjien tarpeisiin. 

Avainsanat: opetusohjelmat, edutainment, interaktiivinen 
televisio.

13.2. Johdanto 

Edutainment (education + entertainment) tarkoittaa opetusta tai 
digitaalista oppimateriaalia, jossa on käytetty viihteen keinoja 
tai jossa yhdistyvät oppijan elämän kannalta ajankohtainen 
ja häntä motivoiva aines. Monet kasvatuksen ammattilaiset 
vastustustavat opetuksen viihteellistymistä, ja osa opettajista 
pelkää kielen ja kirjoitetun kulttuurin syrjäytymistä sekä 
oppimisen sirpaloitumista merkityksettömiksi faktatiedoiksi 
(Russell 2000). Oppiminen onkin psykologinen prosessi, jonka 
yksilön on aina tehtävä omassa mielessään, eikä monimutkaisten 
asioiden oppimisen voi olettaa tapahtuvan hetkessä tai helposti.  
Tässä artikkelissa viihteellisyyttä ei pidetä itseisarvona. Viihteen 
ei toisaalta tarvitse aina olla “hauskaa” vaan se voi olla myös 
“mielenkiintoista” ja viihtymistä. Se on tuskin koskaan haitaksi 
oppimiselle.  

Informaation epätasa-arvoiseen jakautumiseen maapallolla 
viitataan usein termillä ’digital divide’, jota esiintyy myös 
kansallisella tasolla (European Commission 2002). Edutainment 
voisi kansallisella tasolla helpottaa ’digital divide’ -ongelmaa, 
sillä kynnys opiskelun aloittamiseen edutainment-materiaalin 
avulla ehkä mataloituu. Erityisesti televisiolla tavoitetaan suuret 
joukot. Edutainment sopisi esimerkiksi maahanmuuttajille 
ja vähän koulutetuille aikuisille, joita on vaikea tavoittaa 
perinteisillä opetusmenetelmillä. Kun oppijan kognitiiviset 
taidot, medialukutaito ja sisällön tuntemus kasvavat, hän 
voi siirtyä vaativampiin oppimateriaaleihin. Toinen ilmeinen 
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kohderyhmä on töiden ohella kouluttautuvat henkilöt, joille se 
sopisi muita opiskelumuotoja kevyempänä itseopiskelutapana 
tai monimuoto-opiskelun osana. 

Tarkastelen jatkossa edutainmentin soveltuvuutta oppimisen 
tavoitteellisuuden ja oppimistapahtumien laadun perusteella 
vaihteleviin tilanteisiin. Näiden tekijöiden mukaan oppiminen 
jaetaan useasti neljään tyyppiin seuraavasti (Vaherva 1998):

1. Formaali oppiminen tarkoittaa koulutusinstituutioiden 
tuottamia strukturoituja ja organisoituja oppimistilanteita, 
joiden avulla pyritään johonkin tunnustettuun todistukseen tai 
muuhun sertifikaattiin.

2. Nonformaali oppiminen tarkoittaa joko itsetuotettuja tai 
muiden tuottamia oppimistapahtumia, joiden avulla ei pyritä 
mihinkään tutkintoon.

3. Informaali oppiminen tapahtuu erilaisissa ihmisten 
arkielämän toimintatilanteissa ja joka ei ole systemaattisesti 
organisoitua koulutusta.

4. Satunnainen oppiminen on täysin suunnittelematonta ja 
tahatonta oppimista, joka tapahtuu muiden toimintojen ohessa 
(life as learning).

Tulevaisuudessa korostunee nonformaali ja satunnainen 
oppiminen. Sisällön osalta painopiste siirtynee kohti 
edutainmentia yleisen viihteellistymisen myötä

Käsittelen tässä artikkelissa edutainmentin yleisiä 
ominaisuuksia ja sen soveltuvuutta televisiolle sekä 
tietokoneelle ja niiden yhdistymistä interaktiivisessa 
televisiossa. Suuri edutainment-materiaalin suunnitteluun ja 
toteutukseen liittyvä haaste on löytää tasapaino opetuksellisen 
ja viihteellisen materiaalin välillä: materiaali ei saa olla liian 
viihteellistä muttei myöskään liian työlästä. Sivuutan mm. 
mobiililaitteet, joiden rooli nousee interaktiivisen television 
opetusohjelmissa tärkeäksi erityisesti monimuoto-opetuksessa. 

13.3. Edutainment televisiossa

Opetuksen ja oppimisen näkökulmasta television opetusohjelmia 
ei katsota itsenäisinä oppimateriaaleina vaan muun materiaalin 
täydentäjänä. Ohjelmia seurataan huvikseen, “toisella 
silmällä”, tietojen päivittämiseksi ja muistiin palauttamiseksi. 
Opetusohjelmat on usein tarkoitettu muodollisen koulutuksen 
opetuksen tueksi (Koulu-TV), perinteisen aikaan ja paikkaan 
sidotun muodollisen opetuksen vaihtoehdoksi (Etälukio) tai 
houkuttimeksi erilaisiin muihin koulutuksiin (Avoin yliopisto). 
Suosittuja aihealueita ovat esimerkiksi kielet, historia, 
psykologia, filosofia ja uskonto. (Martikainen-Florath 2001.) 
Muodollisen koulutuksen ulkopuolella opetusohjelmat 
painottuvat usein ns. medialukutaitoon (esim. Taito-tv:n Digi-tv:
n A B C), yleissivistyksellisiin sisältöihin tai harrastuspohjaisiin 
ohjelmiin. Kaiken kaikkiaan näitä ohjelmia leimaa selkeä, 
usein suppearajainen hyötytavoite (kuten kieliohjelmat 
matkailutarkoituksiin).

Ensimmäiset opetusohjelmat 1960-luvulla olivat käytännössä 
televisioituja luentoja, jotka eivät herättäneet juurikaan 
mielenkiintoa katsojissa. Siksi opetusohjelmia viihteellistettiin 
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1970-luvulla integroimalla opetussisältö valmiiksi 
tunnettuihin viihdyttäviin ohjelmaformaatteihin. Varhainen 
suomalainen narratiivinen edutainment-ohjelmasarja oli FST:
n “Nog blir det bra”, jonka tarkoituksena oli neuvoa katsojia 
erilaisissa arkielämän vaikeuksissa, kuten työttömyys- ja 
sairaustilanteissa. 

Television vahvuutena opetusmateriaalin esittämisessä on 
audiovisuaalinen narratiivisuus. Tyypillisesti tämä toteutetaan 
yhdistämällä ja sekoittamalla faktaa ja fiktiota, usein niin, 
että fiktiivinen materiaali edustaa viihteellisyyttä, joka 
keventää ohjelmaa ja pitää katsojan mielenkiintoa yllä. Tv-
edutainmentille ovat tyypillisiä vakiintuneet viihde-genret (sit-
com, saippuaooppera, visailut ja talk-showt) ja humoristinen 
esitystapa. Esimerkiksi lasten animaatiosarjassa Histeria! 
historiallisista tapahtumista kerrotaan hassujen hahmojen 
ja huvittavien tarinoiden avulla. Vaarana on tietenkin se, 
että katsojalle voi jäädä epäselväksi, mikä osuus on faktaa 
ja mikä fiktiota. Tyypillinen rakenne on myös asiantuntija- ja 
kohderyhmähaastattelujen vuoroittainen käyttö. Tästä on usein 
seurauksena ohjelman rakenteen sirpaleisuus.

Narratiivisen rakenteen lisäksi toinen television 
opetusohjelmille tyypillinen piirre on se, että ne on suunniteltu 
suurille, homogeenisiksi määritellyille ryhmille. Opetukseen 
liittyvät tekijät ovat kontrolloituja ja interaktion määrä on 
vähäinen. 

Yksittäisten katsojien henkilökohtaiset mieltymykset jäävät 
huomiotta television opetusohjelmissa. Televisio ei myöskään 
tarjoa mahdollisuutta lisätietojen hankkimiseen.  Tämä 
ongelma ratkeaa osittain hybridien osalta. Niissä televisio-
ohjelmaan liittyy muuta materiaalia, esimerkiksi verkkosivuja. 
Esimerkkejä tällaisista ohjelmista ovat Walking with Dinosaurs 
ja Tää on seksii!.

Television opetusohjelmat ovat usein peräisin ulkomailta, 
esimerkiksi Englannista. Suomalaisessa digitaalitelevisiossa 
on oma kulttuuri- ja opetuskanava YleTeema (www.yle.fi/
teema), jossa on opetusohjelmina mm. uudentyyppinen 
kieliohjelma Carita Pintada ja monia Opinportin (www.yle.fi/ 
opinportti/) ohjelmia. Television opetusohjelmien tausta on siis 
kulttuurisesti monipuolinen. 

13.4. Edutainment tietokoneissa ja internetissä

Tietokoneen opetuskäytön esiaste alkoi 1950-luvulla 
behavioristiseen oppimiseen perustuvassa ohjelmoidussa 
opetuksessa, jota toteutettiin mm. opetuskoneen avulla. 
1970-luvulla kouluihin alkoi tulla käyttöön näyttöpäätteitä ja 
vuosikymmenen loppupuolella ensimmäisiä mikrotietokoneita. 
Opetusohjelmien pääpaino oli tiedon välittämisessä ja opitun 
kontrolloimisessa. Kognitiivisessa oppimisnäkemyksessä 
1980-luvulla korostettiin oppimisprosessia: tiedon hankintaa, 
käsittelyä, varastointia ja käyttöä. Vastaavasti alettiin 
valmistaa opetusohjelmia, joissa oppilaalla on aktiivinen 
rooli. Viime vuosikymmenellä kouluissa alettiin painottaa 
projektiluontoista työskentelyä. (Esim. tietokoneohjelma Matka 
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Sambiaan, jonka ovat tehneet yhteistyössä Kurkelan ala-asteen 
oppilaat ja opettaja.) Tietokoneen opetuskäytön kehittäminen 
kohdistui avoimien tietokoneavusteisten oppimisympäristöjen 
suunnitteluun ja tietokoneen käytön integrointiin muuhun 
opettamiseen. Tämä edellytti runsasta oppimateriaalien ja 
opetusohjelmien kehittämistä sekä opettajien kouluttamista.

Tärkeimmät ohjelmatyypit ovat perehdyttämisohjelmat 
(tutorials), drillit, simulaatiot, testi ja pelit.  Pelien erilaisia 
luokitteluja löytyy kirjallisuudesta runsaasti (Kangas 1998, 
McFarlane ja muut). Edutainment-peleihin viitataan usein 
käsitteellä edugaming. Se on siis edutainmentin alakäsite, 
jonka määrittelee käytetty yksi viihteellisyyden muoto, peli.

Merkittävä osuus tietokoneille tehdystä edutainment-
materiaalista on tarkoitettu lapsille. Joskus edutainment 
määritelläänkin nimenomaan lapsille tarkoitetuksi 
interaktiiviseksi materiaaliksi, joka yhdistää leikin ja oppimisen 
(Laramée 2002, 204).

 Opetusohjelmien vaikuttavuudesta oppimistuloksiin ei ole 
yksiselitteisiä tuloksia, vaikka erilaisia pelejä onkin tutkittu 
runsaasti. Sen sijaan motivaation paranemista on osoitettu. 
Parhaita oppimistuloksia on saatu simulaatiopeleistä ja muista 
simulaatiota hyödyntävistä ohjelmista (ks. esim. McFarlane 
ja muut). Simulaatiopelit tosin määritellään eri tutkimuksissa 
hieman eri tavoin. Opetusohjelmien motivoiva vaikutus perustuu 
esimerkiksi aktiivisen osallistumisen mahdollisuuteen, nopeaan 
palautteeseen ja haasteellisiin mutta saavutettavissa oleviin 
tavoitteisiin. (Becta 2002.) Tietokonepelien hyödyllisyyttä 
perusteellaan usein myös sillä, että ne niiden uskotaan 
parantavan oppijoiden metakogniitiviisia taitoja (Wigforss 
2003); niitä käytetään siis oppimiseen opettamisessa (learning 
to learn).

Opetukselliset tietokoneohjelmat eroavat monessa 
suhteessa television opetusohjelmista. Tietokoneohjelmat 
on suunniteltu yksilöille. Niiden suunnittelussa huomioidaan 
yleensä samantapaisia tekijöitä kuin muidenkin ohjelmien 
suunnittelussa (käytettävyys, käyttäjämalli ja ohjelman 
personointi). 

Päinvastoin kuin television opetusohjelmat Suomessa 
myytävät tietokone-opetusohjelmat ovat lähes kaikki peräisin 
ulkomailta ja vain lokalisoitu täkäläisiin oloihin. Sen sijaan 
Internetissä oppijalla on vapaa pääsy sekä kotimaiseen että 
ulkomaiseen edutainmentin, jos oppija on kielitaitoinen.

Samoin kuin television opetusohjelmissa niin myös 
tietokoneille tehdyissä opetusohjelmissa on vaarana se, että 
ohjelman kerronnallisuus ja viihteellisyys vievät käyttäjän 
mukanaan ja opetuksellinen sisältö unohtuu (Kangas 1998). 
Toinen ongelmatilanne muodostuu siitä, että käyttäjä voi 
pelata opetuspeliä perehtymättä opetukselliseen sisältöön 
käyttämällä yrityksen ja erehdyksen menetelmää edetäkseen 
pelissä. Jos interaktion määrä pelissä on liian pieni, niin se voi 
alentaa käyttäjän motivaatiota: pelaaja kokee, ettei hän voi 
vaikuttaa pelin etenemiseen. 

Opetusohjelmien siirtyessä 1990-luvun alkupuolelta lähtien 
Internetiin edutainmentin hyödyntäminen alkoi erilaisilla 
“tiedonetsintäkilpailuilla”, joissa tavoitteena on kehittää 
oppijoiden tiedonhakutaitoja. Esimerkiksi WebQuest (Perrone 
ja muut 1996, The WebQuest Page) on suosittu tapa yhdistää 
interaktiiviset simulointipelit ja Internet. Siinä on pyritty 
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soveltamaan konstruktiivista oppimiskäsitystä mm. niin, että 
pelaajilla on mahdollisuus toimia pelin muokkaajina. Tämä 
opettaa paitsi suunnittelu- ja ohjelmointitaitoja, niin myös 
opetukseen liittyvää reflektointia. Internetissä on saatavana 
valmiita WebQuest-pelejä eri aloilta (The WebQuest Page). 
Vaikka useimmat niistä ovat tarkoitettu formaaliin oppimiseen 
ala-aste- ja peruskouluikäisille koululaisille, on joukossa myös 
aikuisille ja vapaa-ajalla tapahtuvaan oppimiseen tarkoitettuja 
pelejä. 

WebQuest-pelissä pyritään soveltamaan sitä 
konstruktionismin perusajatusta, että oppijalle mielekkäiden 
tehtävien tekeminen on paras tapa oppia. Oppija voi olla joko 
pelaaja tai pelin laatija. Perrone ja muut (1996) esittävät 
esimerkin WebQuestin käytöstä luokassa. Siinä luokka jaetaan 
ryhmiin, jotka erikoistuvat opetettavan asian tiettyihin osiin ja 
laativat tästä osasta kysymyksiä muille (ja halutessaan myös 
muokkaavat pelilautaa). Eri ryhmät voivat pelata toistensa 
laatimia pelejä, ja jälkeenpäin käydä läpi, miltä www-sivuilta 
vastaustaukset helpoiten löytyivät.

Uusia Internetin oppimisympäristöjä edustavat ActiveWorldsin 
(ActiveWorlds) kaltaiset kolmiulotteiset ympäristöt, jotka 
korostavat sosiaalista oppimista. Näissä oppijat voivat valita 
itselleen virtuaalisia identiteettejä avatar-hahmojen avulla. 
Avatarilla on käytössään ilmerepertuaari, jolloin ei olla enää 
tekstistä löytyvien vihjeiden varassa. Nämä hahmot näkyvät 
muille virtuaalitilassa oleville ja läsnäolon ja yhdessä tekemisen 
tunne on vahvempi kuin tekstienvaihdossa. 

13.5. Edutainment interaktiivisessa televisiossa 

Digitaalisessa televisiossa lähetys tapahtuu digitoidussa 
muodossa, nollina ja ykkösinä. Tämä ei sinänsä juurikaan vaikuta 
television käyttöön opetuksessa ja oppimisessa. Sen sijaan 
digitaalisuuden myöhemmin mukanaan tuoma paluukanava 
mahdollistaa television katsojalle vuorovaikutuksen ohjelman 
ja toisten katsojien kanssa. Tässä artikkelissa käytän nimitystä 
’interaktiivinen televisio’ tarkoittamaan televisiota, jossa 
käyttäjällä on kehittyneet interaktiomahdollisuudet.

Vuorovaikutuksen ohella toinen keskeinen interaktiivisen 
television mahdollistama oppimista edistävä tekijä on 
monikerroksisten ohjelmarakenteiden (vrt. Internet) käyttö. 
Esimerkiksi Maailman ympäri -tyyppinen viihdeohjelma 
muuttuisi edutainmentiksi, jos siihen interaktiivisen 
television suomin keinoin liitettäisiin kilpailu, jossa katsojat 
hakisivat tietoja ohjelmassa käsitellyistä maista. Toinen 
monikerroksisuuden muoto voisivat olla dokumentti- tai muihin 
asiaohjelmiin liittyvät pelit. 

Televisiota on perinteisesti katseltu ryhmissä, esimerkiksi 
perheen tai kaveriporukan kesken. Tämä herättää 
mielenkiintoisia kysymyksiä personoinnin kannalta: ohjelmia 
onkin ehkä muokattava yksilöiden sijasta pienille ryhmille 
sopiviksi. Perheen sisällä eri perheenjäsenillä voisi kullakin 
olla oma “katsojaprofiilinsa”, jonka interaktiivinen televisio 
ja sen kaukosäädin tuntevat. Katsottaessa esimerkiksi Egyptiä 
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käsittelevää dokumenttiohjelmaa voisi interaktiivinen televisio 
katsojaprofiilien mukaan ehdottaa perheen historiasta 
kiinnostuneelle äidille lisätietoja pyramideista ja antaa 
luonnosta kiinnostuneille nuorille vinkkejä Niilin alueen 
linnustosta. Sama ohjelma voisi laajimmillaan olla yhdelle 
kielen opetusta, toiselle kirjallisuuskatsaus, kolmannelle 
historian opetusta ja neljännelle pelkkää viihdettä. Näin samaa 
ohjelmaa voitaisiin myös hyödyntää opetuksessa eritasoisilla 
ryhmillä. 

Toistaiseksi katsojien rooli on ollut tosin pikemminkin 
passiivisia push-palveluiden käyttämistä kuin aktiivista 
vuorovaikutusta ja personointia. Aktiivisia käyttäjiä (esimerkiksi 
Internetissä) on ollut pääasiassa erilaisissa harrastusryhmissä ja 
muissa pienryhmissä.

Interaktiivinen televisio mahdollistaa oppijan oman 
oppimateriaalin profiloinnin ja interaktiivisuuden myötä 
kollaboratiivista eli yhteistoiminnallista oppimista, jolla 
tarkoitetaan sosiaalisen vuorovaikutuksen hyödyntämistä 
oppimisessa. Tämä soveltuisi hyvin mm. edutainment-peleihin. 
Sosiaalinen vuorovaikutus pakottaa ihmisen pukemaan sanoiksi 
ajatuksensa, perustelemaan väitteensä ja puolustamaan 
kantaansa. Jokaisella oppijalla tulisi olla ryhmässä selkeä 
rooli. Jokainen ryhmän jäsen on vastuussa toisten jäsenten 
oppimisesta ja edistymisestä, sillä tietoa kerätään koko 
ryhmää, ei pelkästään itseä, varten. Yhteistyöhön voi osallistua 
myös opettajia, tutoreita ja erilaisia asiantuntijoita – tai 
interaktiivinen televisio asiantuntijajärjestelmänä. 

Työelämässä korostetaan nykyisin yhteisöllisen oppimisen 
lisäksi myös tarvetta yksilöiden metakognitiivisten taitojen, 
oppimisen ja strategioiden, kehittymiseen. Työelämän 
toimintatavat ovat korostaneet verkostoitumisen ja tiimityön 
merkitystä, mikä edellyttää oppijoilta sosiaalisia taitoja ja 
yhteistoiminnallista työkykyä. Interaktiivisen television myötä 
oppija voi itse profiloida ohjelmaa omiin käyttötarkoituksiin 
sopiviksi, jolloin kohderyhmä voi olla nykyistä laajempi. Uusi 
trendi työelämässä on luovuuden kehittäminen, joka edellyttäisi 
interaktiivisen television osalta nonformaalia oppimista. 
Oppijat voisivat esimerkiksi alkaa levittää tekemiään pelejä ja 
ohjelmia kuten nykyisin www-kotisivuja.

Interaktiiviseen televisioon siirryttäessä selkeimmät 
muutokset liittyvät konstruktiiviseen oppimiseen, yksilön 
yksityiseen aktiivisuuteen, siirtymiseen kollaboratiiviseen 
oppimiseen ja interaktiivisuuden lisääntymiseen ryhmän 
jäsenten kesken. Tämä puolestaan mahdollistaa mm. 
ongelmakeskeisen ja tutkivan oppimisen ja uuden tiedon 
rakentamisen edellyttämää oppimista. 

13.6. Edutainment-materiaalin suunnittelusta

Kun television ja tietokoneiden edutainment-materiaali 
yhdistyvät interaktiivisessa televisiossa, on uuden materiaalin 
suunnittelussa hyvä soveltaa käyttäjäkeskeisiä tai oppijakeskeisiä 
suunnittelumenetelmiä. Käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla 
tarkoitetaan monialaista toimintaa, jossa huomioidaan niin 
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inhimilliset tekijät (käyttäjien ominaisuudet) kuin ergonominen 
tietämys. Tavoitteena on parantaa tuotteiden tehokkuutta ja 
samalla parantaa tuotteiden käyttöolosuhteita (ISO 13407). 
Oppijakeskeinen suunnittelu (Soloway ja muut 1994, 1996) 
laajentaa perinteisiä käyttäjäkeskeisiä menetelmiä. Se perustuu 
sosiaalisen konstruktivismin teorioihin, ja tavoitteena on tukea 
oppijoita uusissa tilanteissa. Kun käyttäjäkeskeinen suunnittelu 
perustuu ajatukselle, että käyttäjät tuntevat tehtävänsä ja 
ovat motivoituneita niitä tekemään, niin oppijakeskeinen 
suunnittelu perustuu ajatukselle, että oppijat ovat noviiseja, 
jotka haluavat oppia uusia tietoja tai taitoja, mutta jotka eivät 
ole yhtä motivoituneita kuin ekspertit.  

Oppimateriaalin oppijakeskeisen suunnittelun lähtökohtana 
on aina oltava se, kenelle materiaali on tarkoitettu, mitä 
opetuksellisia tavoitteita materiaalilla tavoitellaan, mikä 
on taustalla oleva oppimiskäsitys ja kuinka materiaali 
sopii erilaisiin oppimistilanteisiin (Soloway ja muut 1994). 
Opetettava sisältö on tietenkin mukautettava käytettävään 
mediaan. Edutainment-materiaalin kohdalla on erityisesti 
pohdittava sitä, miten viihteellinen aines tukee oppimista, 
ja varottava viihteellisen aineksen ja varsinaisen oppisisällön 
eriytymistä liiaksi toisistaan. Tätä varten suunnittelijan on 
tiedettävä, millaisia tapoja ja tottumuksia suunnitellulla 
kohderyhmällä on sekä vastaako esitystapa kohderyhmän 
käsityksiä viihteellisyydestä ja yleisestä audiovisuaalisesta 
sopivuudesta.

Jos kohderyhmä ei tunne suunniteltua käyttöliittymää, 
on tarkkaan harkittava, millainen ponnistus liittyy liittymän 
opetteluun ja siihen, saavutetaanko suunnitellulla liittymällä 
todellakin enemmän kuin mitä sen käytön opettelu maksaa.  On 
myös huomioitava se ympäristö, jossa ohjelmaa todennäköisesti 
käytetään. Esimerkiksi koululuokka on peliympäristönä täysin 
erilainen kuin koti.

Tietokoneiden opetusohjelmat ovat useimmiten tarkoitettu 
lapsille ja nuorille. Hyvä esimerkki työelämässä oleville 
aikuisille tarkoitetusta ohjelmasta on ‘Elävää englantia’. Se, 
kuten monet muutkin nykyisistä tietokoneille suunnitelluista 
opetusohjelmista, on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön ja se 
mahdollistaa oppijan etenemisen omaa tahtiaan. 

Internetin edutainment-materiaali on pääosin tarkoitettu 
esikoulu- ja ala-asteikäisille lapsille ja vanhemmilleen ja 
opettajilleen. Sivustojen tarkoituksena on yleensä lisätä 
lasten kiinnostusta opetettavaan aineeseen ja antaa 
heille interaktiivisia tehtäviä, joita ei ole mahdollista 
toteuttaa perinteisissä kirjoissa, sekä antaa vanhemmille ja 
opettajille vihjeitä siitä, miten lapset saataisiin paremmin 
mukaan opetukseen. Sivustoilla voidaan myös antaa ohjeita 
kotitehtävien tekemiseen. Joitakin off-line -opetusohjelmia 
on myös viety verkkoon; esimerkki tällaisista on Carmen San 
Diego.

Käytettävyystekijät liittyvät läheisesti digitaaliseen 
mediaan ja sen tuotteisiin. Opetuskäyttöön tarkoitetuille 
tuotteille määriteltyä käytettävyyttä kutsutaan pedagogiseksi 
käytettävyydeksi. Se pyrkii huomioimaan erityisesti 
oppimateriaaliin liittyviä käytettävyystekijöitä (Horila ja muut 
2002). 

Tulevaisuuden interaktiivinen televisio mahdollistaa tekoälyä 
hyödyntäviä oppimisympäristöjä, joissa oppija voi edetä omaan 
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tahtiinsa ja mieleistään materiaalia käyttäen. Underwood 
(2002) on jo kaavaillut tällaista järjestelmää kielten 
opetusta varten. Järjestelmä perustuu valmiin digitoidun 
filmimateriaalin käyttöön. Materiaali voisi olla esimerkiksi 
katkelmia elokuvista, sarjafilmejä, dokumentteja ja mainoksia. 
Käyttöä varten materiaalin lisätään “metatietoja”: mitä 
aihepiiriä se käsittelee, minkä tasoisille oppijoille se sopii, 
millaisia kielioppirakenteita ja kielenkäyttötilanteita se 
sisältää, mitä kohtia kannattaisi toistaa, jne. Metatietojen 
lisäämisen digitoituun filmimateriaaliin voi ajatella tapahtuvan 
samaan tapaan kuin muuhunkin rakenteiseksi määriteltyyn 
dokumenttiin käyttäen esimerkiksi XML-kieltä.  Toisaalta 
järjestelmän käyttäjä profiloidaan. Kun hänen kielitaitonsa 
ja sen erityiset puutteet on arvioitu ja hänen kiinnostuksensa 
kohteet ovat tiedossa, järjestelmä osaa automaattisesti valita 
sopivaa ja kiinnostavaa oppimateriaalia. (Underwood 2002).

 

13.7. Edutainment opetuksessa

Edutainmentin käytöllä opetuksessa tarkoitan edutainment-
materiaalin käyttöä, enkä viihteellisten opetusmenetelmien 
käyttöä (ks. luku 1). Suurimmat esteet edutainment-materiaalin, 
erityisesti pelien, integroimisessa formaaliin opetukseen ovat 
niiden soveltumattomuus oppiaineisiin, sisältöjen suppeus, 
opettajien kielteinen asenne ja se, että pelien pelaamiseen ei 
ole riittävästi aikaa oppitunneilla (MacFarlane ja muut). 

Pelejä voitaisiin hyödyntää paremmin kouluopetuksessa, 
jos opettajat ymmärtäisivät pelien tärkeyden oppilaiden 
elämässä ja jos he olisivat halukkaita hyväksymään oppilaiden 
asiantuntijuuden pelaamisessa. Pelien opettavuus riippuu 
oppilaiden iästä, mutta tavallisimmin niiden sanotaan 
kehittävän sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja (ongelmanratkaisu, 
päättely, jne.). (McFarlane ja muut.) Pelien vaikuttavuudesta 
oppimistuloksiin ei kuitenkaan ole selvää näyttöä ja väitetyt 
oppimistulokset ovat vaikeasti todennettavissa (Mitä on 
esimerkiksi ongelmanratkaisukyky?) Kaiken kaikkiaan 
puuttuu tietoa siitä, miten edutainment opettaa ja mitä sillä 
kannattaisi opettaa. Toisaalta mielestäni pelien opettavuutta 
voitaisiin parantaa liittämällä nykyisin erilliset pelattavuus 
ja opittavuus (=pelin etenemisen logiikka ei ole yhteydessä 
sisällön oppimiseen) toisiinsa.

Pelit ovat viihteellisyyden ja opetuksellisuuden 
leikkauspisteessä, mitä opetuksessa pitäisi paremmin 
hyödyntää. Peleihin silloin tällöin liittyvässä huippuelämyksessä 
ihmisen mieli tempautuu piristävään tilaan ja optimaaliseen 
virtaukseen (flow), jossa kaikki tuntuu sujuvan vaivattomasti 
ja helposti. 

Samaan aikaan kun mediat alkavat yhdistyä, työelämässä 
vaadittavat taidot ja tiedot ovat jatkuvan muutoksen paineessa. 
Erityisesti aikuiskoulutuksessa tämä on lisännyt ns. monimuoto-
opetusta, joka sisältää joustavasti lähiopetusta, etäopetusta 
ja itseopiskelua vuorotellen sekä erilaisten uusien viestimien 
käyttöä (Paakkola 1991). Monimuoto-opetusta on kokeiltu 
varsinkin avoimessa korkeakouluopetuksessa.
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Aikuiskoulutusneuvosto määrittelee muistiossaan monimuoto-
opetuksen seuraavasti: “Monimuoto-opetuksella tarkoitetaan 
tietylle kohderyhmälle suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi 
yhdistettynä lähi- ja etäopetusta sekä itseopiskelua, joita 
tukee opiskelijan ohjaus ja neuvonta. Monimuoto-opetuksessa 
käytetään tarvittaessa hyväksi sähköistä viestintätekniikkaa, 
telemaattisia palveluja ja tietotekniikkaa.”. (Monimuoto-
opetus aikuiskoulutuksessa 1989). Itseopiskelujaksossa 
opiskelija valmistautuu itsenäisesti joko lähiopetukseen tai 
tekee etäopiskelutehtäviä. Tällöin esimerkiksi monet tv-
opetusohjelmat voivat toimia lisäinformaationa tai muistiin 
palauttamisen apuna. Monimuoto-opetuksessa edutainmentilla 
on tulevaisuudessa ehkä merkittävä osuus.

Etäopetuksessa henkilöiden välisessä yhteydenpidossa 
käytetään apuna erilaisia välineitä ja meteriaaleja (esim. 
puhelinopetusta, sähköpostia, opintokirjeitä) ja yhteys voi 
olla joko eri tai samanaikaista. Opettaja ja opiskelija eivät 
ole samaan paikkaan ja samaan aikaan sidottuja kuten 
lähiopetuksessa. Digitaalitelevisioon on jo nyt ilmestynyt 
chat-ohjelma, jonka avulla katsoja voi osallistua keskusteluun 
ja katsella tv-ohjelmaa samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa 
esimerkiksi keskustelun käymisen tv-ohjelman aiheesta. 
Sähköposti- ja keskustelu-ohjelmilla sujuisi esimerkiksi 
etälukion tv-ohjelmaan liittyvä yhteydenpito opettajan ja 
ryhmäläisten välillä. Myös lähiopetukseen interaktiivinen 
televisio soveltuu erinomaisesti tarjotessaan mm. personointi
mahdollisuusia.

Uskon, että tulevaisuudessa käytetään eri digitaalisia 
medioita aina sen mukaan, mikä parhaiten soveltuu kyseiseen 
opetustapahtumaan. Näin opetus koostuu monimuotoisesta 
opetuksesta digitaalisessa mediaketjussa, jossa oppija 
käyttää tilanteen mukaan eri medioita: esimerkiksi kotona 
interaktiivista televisiota, työmatkalla mobiililaitetta ja 
työpaikalla tietokonetta. Haittapuolena on se, että oppijoiden 
täytyy tietosisällön lisäksi oppia medioiden käyttö. Medioilla 
on erilaisia rajoituksia, osittain laiteominaisuuksien ja osittain 
suunnitteluvirheiden takia. Ne voivat ohjata myös tietosisällön 
oppimista väärille urille. 

Käytettävyyden kannalta merkittävimmät ongelmat ovat 
Internetissä navigointi (tiedon löytyminen), saatavilla olevan 
tiedon oikeellisuudesta varmistumiseen ja oppimiskokemuksen 
sirpaloitumiseen. Interaktiivisen television kohdalla 
vuorovaikutusta rajoittaa kaukosäädin, sillä sovellusohjelmat 
vaativat käyttäjältä aikaisempaa aktiivisempaa kaukosäätimen 
käyttöä. Käyttöliittymissä liikutaan todennäköisesti paljolti 
nuolinäppäimillä, joiden käyttö vaatii tarkkaavaisuutta. 
Mobiililaitteden käytettävyysongelmat liittyvät näytön pieneen 
kokoon ja käytön yksityisyyden suojaamiseen.

Interaktiivisen television ohjaaminen vaatii uusia 
ohjaustoimintoja. Tavallisten näppäinten lisäksi on 
interaktiivisen television kaukosäätimessä oltava monia muita 
näppäimiä, joten säätimen käyttö tulee aikaisempaa paljon 
monimutkaisemmaksi. Tarkkaavaisuuden aiheuttama rasitus 
korostuu, sillä kaukosäätimen ja ruudun sommittelussa on 
yleensä ajateltu oikeakätisiä katsojia, koska he ovat enemmistö. 
Suuri osa televisionkatsojista käyttää kaukosäädintä yhdellä 
kädellä painaen näppäimiä peukalollaan. Myös interaktiivisen 
television kaukosäätimen tulisi mahdollistaa tämä suosittu 
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“peukalo-ohjaus”. Interaktiivinen televisio saattaa kuitenkin 
rajoittaa pienten lasten mahdollisuutta käyttää itsenäisesti 
televisiota heikkojen sensomotoristen taitojen ja puutteellisen 
lukutaidon takia. (Walldén 2000.)
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14. Epävirallinen tiedostoviestintä 
sosiokulttuurisena ilmiönä

Kari Salo

14.1. Abstrakti

Tutkimus kohdentuu tietokonevälitteiseen viestintään 
sosiokulttuurisen ja kansaperinteen viitekehyksistä käsin. 
Tässä esiteltävä yhteiskuntapolitiikan tutkinnolle (JY) 
pohjaava väitöskirjatutkimus on vasta suunnitteluvaiheessa 
ja se vielä etsii tieteenalaa ja ohjaajaa. Tarkemmin kyse on 
tiedostoviestinnästä, jolla tarkoitetaan tietokoneverkoissa 
tiedostomuodossa tapahtuvaa viestintää eli sähköpostin 
avulla lähetettyjä viestejä, liitetiedostoja, linkkejä ja 
ohjelmia. Toisaalta tutkimuskohdetta voidaan kutsua eloreksi, 
tietoverkkoihin siirtyneeksi folkloreksi. Tutkimuskohde 
rajautuu edelleen epäviralliseen viestintään, jolloin kohteena 
ovat kansantarinat, uskomukset ja muut seurallisuuden 
osoitukset nykytekniikan mahdollistamassa multimedian 
asussa. Tutkimusmenetelmä pitäytyy sisällönanalyysissä 
ja soveltaa mm. kuvallisen sosiologian metodisia oppeja. 
Sosiokulttuurinen viitekehys tuo tutkimuksen analyyttisiksi 
käsitteiksi yhteiskuntamallit, yhteisöllisyyden, verkostotyön, 
seurallisuuden, leikin ja (kopio)huumorin. Lisäksi 
tutkimuksen taustana esitellään sähköpostijärjestelmiä ja 
tietokonevälitteistä tiedostoviestintää tutkimuskohteena 
toimivan ilmiön ymmärtämisen syventämiseksi. Tässä 
artikkelissa näistä näkökulmista tuodaan esiin vain osa. 
Samaan aikaan kun karjalaismummojen lauluja tallennetaan 
yhä magneettinauhalle, kansainvälinen nykykulttuuri ja 
folklore kukkivat digitaalisessa muodossa monimuotoisempana 
kuin koskaan tietokoneverkoissa. Kulttuurisesti monipuoliset 
sisällöt uhkaavat kadota jälkiä jättämättä infoähkyisten ja 
vain teknisesti tai kulttuurisesti orientoituneiden tutkijoiden 
ulottuvilta.

Avainsanat: tietokonevälitteinen viestintä, tiedostoviestintä, 
elore, seurallisuus, huumori

14.2. -yhteiskunta

Yhteiskuntaa on nimitetty ajankulussa eri tavoin: maatalous-
, teollisuus-, tieto- ja joutilaisuusyhteiskunta. Riippuen 



ITK ‘03 116

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO

tarkastelutavasta myös muunlaisia nimityksiä on esitetty: 
riski-, työ- ja kansalais- kulutus-, oppimis-, palvelu-, 
asiantuntijayhteiskunta. Seuraavassa nyky-yhteiskunnan 
nominalistisessa kuvauksessa tiedostoviestintäilmiölle etsitään 
yhteiskunnallisesti merkittäviä ympäristöjä ja tuodaan niitä 
esiin arjesta tunnistettavissa kommunikatiivisissa puitteissa 
(ks. Castells, 1996; Sotarauta, Lakso & Kurki, 1999). Tutkimus, 
hakiessa vastausta siihen miksi tiedostoja ylipäätään lähetellään, 
on analoginen Nesserin nyky-yhteiskunnan rikollisuuden 
tarkastelujen kanssa (Tekijänoikeus rikokseen: Håkan 
Nesser, 2003). Tutkimuksen yhteiskunnallinen kehys 
tuo tutkimuksessa esiin näkökulman miksi tiedostoja 
lähetetään, ilman kiinnostusta syyllisestä ja tekotavasta tai 
välineestä (kuka sen teki ja miten). 

Tietoyhteiskunta tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa tietoa 
käytetään tehokkaasti. Tällainen tilanne on mahdollistunut 
kolmen toimialan – a) tietotekniikan, b) televiestinnän ja 
c) sisältöteollisuuden - konvergoitumisen ja sulautumisen 
myötä. Euroopan yhteisön komission käyttämä ilmaus 
korostaa samalla niitä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, 
joita tietoinfrastruktuurin sovelluksilla ja kehittämisellä on 
yhteiskuntaan. (Jääskeläinen, 2000). Useita muita nykyisin 
esillä olevia yhteiskuntanimikkeitä voidaan tarkastella tämän 
kolmikannan sisäisten korostusten mukaan seuraavasti.

Informaatioyhteiskunta viittaa informaation ja datan suureen 
määrälliseen kasvuun ja sen hyödyntämiseen. Informaatio 
on olennainen käsite em. toimialoille määrittyessään tiedon 
synonyymiksi sekä tietomäärän mitaksi. Tiedon muodostuminen 
hallitsevaksi tuotannontekijäksi näkyy yksilöiden arjessa sekä 
yhteisöjen ja yritysten toiminnassa. Informaatioyhteiskuntanim
itys korostaa tietotekniikan toimialaa.

Kommunikaatioyhteiskunta korostaa puolestaan 
nimensä mukaisesti kommunikaation mahdollisuuksia. 
Uusi kommunikaatioteknologia yhdistää ihmiset 
maailmanlaajuisesti. ”Korkeinta on keskustelu”, sanoi 
aikoinaan Goethe ja ”Connecting people”, mainostaa nykyisin 
Nokia. Kommunikaatioyhteiskunta on tietenkin televiestintää 
korostava ilmaisu. Karvosen (1999, 36-38) mukaan yhteiskunta 
muodostuu erilaisista kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen 
yhteisöistä. Kieli sitä vastoin on näiden yhteisöjen 
kanssakäymisen ja yhteistoiminnan väline. Kulttuurisen 
todellisuuden visualisoitumisen myötä imagon käsitteellä (kuva, 
mielikuva) on sekä kuvattu ihmisen tajunnallisia toimintoja 
että ohjattu mainontaa. Televisiomainoksen ja kuvan retorinen 
puhuttelu-, vakuuttamis- ja suostuttelukyky on toista luokkaa 
kuin asian esittäminen kirjallisesti.

Käsite media on johdettu latinan sanasta medium, joka 
tarkoittaa ilmaisun tapaa ja sitä sosiaalista yhteyttä, jossa 
ilmaisu on tuotettu ja välitetty. Mediayhteiskunnalla viitataan 
jatkuvasti laajenevaan mediaan, joka toimii välittäjänä ja 
tuottajana informaatiolle, tiedolle, merkityksille, kokemuksille, 
tunteille, tahdon ilmaisuille, asioille, tuotteille, kontakteille ja 
ihmisille. Kokonaisuudessaan mediayhteiskunnan projektina 
on jopa toimia eräänlaisena elämän hallinnan yhteiskuntana. 
Medialla on nykyisin useita muotoja (Mustonen, 2000): 
joukkoviestintä (mass media), printtimedia (lehdet, kirjat ja muu 
painettu sana), graafinen media (kuvat, valokuvat), audiomedia 
(radio), audiovisuaalinen media (televisio, elokuva), multimedia 
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(www-sivut) ja uusmedia, tietokonemedia, digitaalinen media, 
verkottuva media, reaaliaikainen media, vuorovaikutteinen 
uusmedia, internet jne. Medialla joukkoviestinnän välineenä 
viitataan suomenkielessä sekä yksikköön että monikkoon 
ja mediaksi lasketaan myös vuorovaikutteinen uusmedia 
(tietokonepelit, internet). Mediaesityksellä tai mediatuotteella 
viitataan esityksiin, joita median sisällä tehdään. Sitä vastoin 
mediasisällöllä viitataan moniin mediaesityksiin ja niiden 
sisältöihin. Näin mediayhteiskunta viittaa samalla sekä 
televiestintään että sisältöteollisuuteen. (Mustonen, 2000)

Verkostoyhteiskunta nimitystä käytetään yhteiskunta- 
ja sosiaalitieteissä, tietotekniikassa sekä taloustieteissä. 
Yhteiskuntatieteissä verkostoilla tarkoitetaan pääasiassa 
yhteisöllistä toimintaa. Tietoteknisessä mielessä 
verkostoyhteiskunta tarkoittaa ensinnäkin pääsyä 
tietokoneverkkoihin (access) ja toiseksi tietotekniikan 
ja -verkkojen ymmärtämistä eli teknistä kompetenssia. 
Taloustieteissä kyse on taloudellisesta lisäarvosta ja 
kilpailusta globaalissa vuorovaikutusverkostossa. Verkostolla 
tarkoitetaan eri toimijoita, joilla on yhteinen teema. Tällöin 
vuorovaikutus eri toimijoiden välillä saattaa olla vielä vähäistä. 
Verkostoituminen on eri toimijoiden yhteydenpitoa toisiinsa 
tutustumisen, tiedonsiirron ja muunlaisen vuorovaikutuksen 
tavoin. Toimijoiden tehdessä yhdessä konkreettista työtä 
saman teeman parissa, voidaan puhua verkostotyöstä. (Kirkon 
nuorisotyön matkassa, s. 14. Kirkkohallitus 1999). Verkostotyöllä 
tarkoitetaan eri viranomaisten yhteistyötä sekä asiantuntijoiden 
ja sidosryhmien edustajien muodostamia yhteistyöryhmiä. 

Otsikolla kohtaamisyhteiskunta ja alaotsikolla ”Visio 
inhimillisestä rikastuksesta” Himanen (1995, 181) päätyy jo 
ennen filosofin varauksia kunnioittamaan unelmia inhimillisen 
muutoksen perusmoottoreina. Himanen (1995, 182–189) analysoi 
tietoyhteiskunnan kolmeen osaan: tieto (1. tiedollisuusteesi), 
yhteis (2. yhteysteesi) ja kunta (3. kunnallisteesi). Materiaalisista 
tuotteista siirrytään aineettomaan tietoon ja yksisuuntaisesta 
monisuuntaisiin yhteysmuotoihin sekä nämä yhdistämällä 
maailmankylään. Järkevästä globaalista tunneperäiseen 
Villaseen ja rationalistisesta ihmiskuvasta tuntevuusteesiin: 
”Tulevaisuuden yhteiskunta on yhtä paljon emootioiden 
kuin tiedon yhteiskunta.” Mahdollisuus ihmisten väliseen 
monimuotoiseen vuorovaikutukseen ajan ja paikan rajojen yli 
saa Himasen (1995, 183) päätymään kohtaamisyhteiskunnan 
nimitykseen. Uudet kommunikaatiotavat heijastuvat 
sosiaaliseen todellisuuteen – yhteisöllisyyden muotoihin 
ja vaativat yksilöiltä vuorovaikutusosaamista. Yksilö luo 
oman elämäntyylinsä kuulumalla omavalintaisesti erilaisiin 
sosiaalisiin yhteisöihin. Lisäksi alakulttuureja ja ”uusheimoja” 
muodostuu ajan ja paikan rajoista riippumatta. Himasen (1995, 
184) määritelmän mukaan ”kohtaaminen on kykyä synnyttää 
vuorovaikutuksessa, antaa ja saada. Kohtaamisimpotenssi on 
kyvyttömyyttä kiihottua toisesta ja sytyttää toista – toisinsanoen 
itseensä negatiivista umpioitumista. Kohtaamisnymfomania on 
sitä, että mitään kritiikkiä ei ole, mitään valikointia ei tehdä.” 
Tulevaisuuden menestyjältä Himanen odottaa kohtaamistaitoa 
ja kohtaamishurmaajan asennetta, sillä tietoyhteiskunnan 
mahdollisuudet ovat vain mahdollisuuksia. Ihminen valitsee 
virtualisoimisen asteen, kuten tv:n ja puhelimen käytön 
kohdalla. Samoin asiat, joita ihminen hoitaa virtuaalisesti 
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tai fyysisen yhteyden kautta jäävät ihmisen päätettäväksi. 
Virtuaalisuudella on mahdollisuuksia, joita fyysisesti ei aina 
ole. Verkottuva kohtaamisyhteiskunta antaa mahdollisuuksia 
inhimilliseen vuorovaikutukseen ja itsetoteutukseen 
– mahdollisuuksien soveltaminen jää kuitenkin aina itselle. 
(Himanen 1995, 186–189)

Mielikuvayhteiskunnassa on samalla tavoin kuin 
kohtaamisyhteiskunnassa korostetusti kyse immateriaalisista, 
ideaalisista, kulttuurisista ja sosiaalisista todellisuuksista. 
Imagolla, mielikuvilla, maineella, vaikutelmien hallinnalla 
(impression management) on merkittäviä todellisuusvaikutuksia 
mediakeskeisessä maailmassa. Mielikuvia rakentamalla samalla 
tuotetaan sosiaalista todellisuutta ja menestystekijöitä. 
(Karvonen, 1999, 4, 17). 

 Eräs yhteiskunnallinen skenaario eli tulevaisuuden 
käsikirjoitus on joutilaisuusyhteiskunta (CD-Fakta, 2002; 
Kivistö 1998, 9). Aikatähtäykseltään noin vuoden 2050 
paikkeille todentuva kehitysvaihe, jonka rinnakkaisnimityksiä 
ovat biotekniikkayhteiskunta, avaruudenvalloitusyhteiskun
ta, kestävän kehityksen yhteiskunta, henkisyysyhteiskunta 
tai eettisyys yhteiskunta, tietoisuusyhteiskunta, 
automaatio- ja työttömyysyhteiskunta, unelmayhteiskunta 
tai yritteliäisyysyhteiskunta. Kivistön osittainen hyvä 
osuvuus tiedostoviestinnän alustavasti ymmärrettyihin 
ilmiöihin pakottaa käsittelemään joutilaisuusyhteiskuntavisio
ta tarkemmin. Eräällä tavoin tiedostoviestintää harrastavien 
voidaan tulkita jo elävän osittain joutilaisuusyhteiskuntaa, siten 
että tiedostoviestintä on yhteydessä tietoisuuden evoluutioon, 
tietotekniikkaan, kansainvälisen kulttuurisen ja eettisen 
ihmiskuvan muodostumiseen. Samoin toiminnallisella tasolla 
tiedostoviestintään nähdään liittyvän uusia yhteisöllisyyden, 
vapaan energian ja luovuuden käyttömuotoja.

 Teknologian, automaation ja robotisoitumisen avulla 
ihmisiä vapautuu kohti uusia kehitys- ja evoluutiotasoja ja 
parempaa elämänlaatua. Joutilaisuusyhteiskunnalla on kolme 
lähtökohtaa: (1) jatkuva tekninen vallankumous, (2) ihmisen 
henkisyyden kasvu, eettisyyden korostuminen ja tietoisuuden 
tason nousu (= kulttuurinen harmonia) ja (3) kestävän 
kehityksen haaste ja luontosuhde. Inhimilliselle olemassaololle 
on mallin mukaan (Kivistö 1998, 27) ominaista tunnevoiman ja 
tunneälyn sekä vapaan energian käyttö. Nämä ovat saatavilla 
seurauksena herkistyvästä ja syvenevästä ihmiskuvasta 
sekä informaation nopeasta välittymisestä. Yhteisöllisyyden 
ja kollektiivisten tietoisuuksien kerrostumat lisääntyvät. 
Yhteistyö on kehittyneempää kuin kilpailu – havainto tehdään 
yhä useammin. Yksilöiden lähimmäiset huomioiva aktiivisuus 
lisääntyy ja yhteisölliset muodostumat ovat kuvattavissa 
organismien ja biologisten systeemien tapaan (Kivistö 1998, 
30). Yksilöllisesti ja yhteisöllisesti merkittäviä seikkoja ovat 
vastuu kasvu lähiympäristöstä, globaalinen tiedostaminen ja 
kehitys sekä maailmanlaajuinen vastuuntunto ja eettisyyden 
pakote. (Kivistö 1998, 33). Yhteyden palauttaminen maahan, 
ihmisen juuriin ja luontoon toimii Kivistön (1998, 43) ajattelussa 
vastapainona ihmisen liialliselle ja kokopäivätoimiselle 
integroitumiselle sähkömagneettiseen informaatio- ja 
viihdekenttään, kyberavaruuteen ja keinotodellisuuteen. Nämä 
Kivistö (1998, 44) tulkitsee voimakkaiksi tekijöiksi, mutta ihmistä 
ja ihmisyyttä nopeasti kuluttaviksi ja pinnallistaviksi ilmiöiksi. 
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Tiedostoviestinnällä on samansuuntaisia funktioita, joskin tämä 
kaipuu loiventuu ja suuntautuu toisin. Tiedostoviestit toimivat 
yksilöllisenä subjektiuden osoittimina, palvelevat sosiaalisia 
ja yhteisöllisiä päämääriä, sisältävät kopiohuumorista tuttuja 
sisältöjä ja saavat motiivin uusista teknisistä mahdollisuuksista, 
luovuudesta, mediasta, ajan ilmiöistä ja työn vastapainona 
toimimisesta. Elämän kunnioittamisen nostaminen teknis-
taloudellista kehitystä tärkeämmälle sijalle ja ihmisen sisäisen 
todellisuuden kvaliteetit ulkoista vuorovaikutuskenttää 
tärkeämpänä ovat hypotetisoitavissa esiintyväksi jo nyt joissain 
uusissa kulttuurisissa ilmiöissä mm. tiedostoviestinnässä. 
Yhteiskunnallinen näkymättömyys, eriarvoisuus, 
identiteettiongelmat ja yksinäisyys nousevat yhteiskunnallisiksi 
kysymyksiksi samalla kun erotiikan ja seksuaalisuuden 
alueilla vuorovaikutus monipuolistuu erotiikkarobottien, 
virtuaalirakastelun, sähköisen yhdynnän ja keinoelimien 
myötä. Kivistön (1998, 49) eräänlainen maailmankuva 
on ”monien suurten voimien ja energiajärjestelmien 
vuorovaikutustapahtuma, jonka käynnistysvoimana on 
kehityspaine”. Työkulttuurien kehitysvaiheet Kivistö (1998, 
55-) erittelee seuraavasti: maatalousyhteiskunta, tieteellinen 
liikkeenjohto, tietoyhteiskunta ja verkottuminen sekä 
ihmiskeskeisen organisaation 4. vaihe. Viimeisessä vaiheessa 
yksilön korvaamattomuus ihmisenä yltää työelämään, jolloin 
työelämän tehtäväksi tulee kehittää ihmistä ja ihmisyyttä. 
Palvelu- ja informaatiotyön kohdalla perusrytmin määrää 
jatkuvuus, inhimillisyys, luovuus ja liiallisen konekulttuurin 
välttäminen. Ihminen toteuttaa itseään nopeatempoisesti 
muuttuvissa ja uudistuvissa työtehtävissä samalla kun 
organisaation rakenteet muotoutuvat mm. seuraavien 
seikkojen omaksumisten myötä: televiestintä, hajasijoittelu, 
laajennukset, ristikkäistoiminnallisuus, monitieteisyys, 
itseohjautuvat työtiimit, valmennusjohtaminen, taitojen 
vuokraaminen, työntekijöiden omistajuus, kyberavaruus 
tuotantoympäristönä, yksilövastuullisuus, kommunikaation, 
vuorovaikutuskentän ja syväyhteyksien merkityksen 
lisääntyminen.  Ihmisen kunnioitus ja eettinen tietoisuus 
esiintyvät uuden paradigman vallitessa mm. henkilökohtaisen 
karisman ja vaikuttamisen lisääntymisenä. Kateus ja burnout 
ilmiöt tulkitaan organisaation ja sen vuorovaikutuskenttien 
ongelmiksi eikä yksilöiden. Yhtenevästi egotason rationaalisuus 
korvautuu eettisellä tietoisuudella ja maailmanlaajuisella yksilön 
vastuulla. Tällainen kehitys on nähtävissä heikkoina viesteinä 
mm. kopiohuumorin ja tiedostoviestinnän kansainvälisyydessä 
ja yksilö-yhteisösuhteessa sekä median, koulutuksen ja 
teknologian liittoutumisessa, kuten myös hyvinvointivaltio 
Suomen työntekijöiden henkisyyden huomioimisessa uudessa 
työturvallisuus laissa. Edellä kuvatun kaltaisen yksilöllisyyden 
ja yhteisöllisyyden rajapinnan kehittyminen sallivaan ja 
inhimilliseen suuntaan vaatii uudelleenmäärittelyjä, joita 
huumorin välityksessä jo tehdään mm. tiedostoviestinnän 
keinoin verkossa.
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14.3. Tiedostoviestintä yhteiskunnallisina ilmiöinä

Tiedonvälityksen neljäs vallankumous on digitaalisuuden myötä 
tuonut arkeen tietokoneet ja tietoverkot ja itse tieto on noussut 
neljänneksi tuotannontekijäksi työn, pääoman ja raaka-aineen 
rinnalle. Tietoyhteiskunnan keskittyessä tiedon, ideoiden 
ja osaamisen kautta luotaviin aineettomiin hyödykkeisiin 
ruumiillinen työ korvautuu henkisellä työllä. Samasta syystä 
länsimaista ja suomalaista arkea on ollut verkostoituminen 
eli yhteistoiminnan, kanssakäymisen ja kommunikoinnin 
lisääntyvä merkitys. Sähköposti ja tiedostoviestintä ovat 
sähköisen viestinnän muotoja, jotka teknis-käsitteellisesti 
ovat jo nyt osoittautumassa erääksi välivaiheeksi mm. 
reaaliaikaisen multimedian mobiilin viestinnän tehdessä 
tuloaan. Sähköpostiviestintää pidetään kokonaisuudessaan 
erittäin intertekstuaalisina ja tehokkaana tapana viestiä 
(Seppälä 1994, 6, 21). Useat vanhat viestimet, kuten sanoma- 
ja aikakauslehdet ovat suurelta osin digitaalisia tuotteita, 
kuten läheltä arkea löytyvät uudet mediat: paikallisradiot 
ja kaapelikanavat. Puhelimet, pelit, hedelmävaa’at ja muut 
automaatit ovat yleistyneet ja arkipäiväistyneet erittäin 
nopeasti. Kirjan, sanomalehden, radion, television, videoiden 
ja tietokoneiden tultua markkinoille niiden on pelätty eristävän 
ihmiset toisistaan, toisin on onneksi käynyt. 

Savolaisen (1995) mukaan yksilön kannalta on erittäin tärkeää 
millaisiin verkostoihin tämä pääsee mukaan. Tietokoneet ja 
muut tietolaitteet sekä tietoverkot ovat vain työkaluja tai 
kyniä, joihin yhdistyy posti, viestimet, teksti, kuva ja ääni. 
Yhtäältä näiden laitteiden tuottaminen on synnyttänyt viime 
vuosina voimakkaimmin kasvaneen teollisuudenalan omine 
jättiläisineen. Tiedostoviestintä on eräs viestintätapa, joka 
murtaa tietoyhteiskunnan ja median massa-ajattelua ja 
yksisuuntaista, ylhäältä – alas tapahtuvaa, autoritaarista, 
tiedon jakamisen tapaa. Kommunikoinnin uusin muotojen ja 
uusien toimintaympäristöjen omaksumisen asteet tuottavat 
samalla uudella tavalla yhteisöllisyyttä, joko ulkopuolisuutta 
ja objektina olemista tai osallisuutta ja subjektina toimimista. 
Tietoyhteiskunnan verkostoitumisessa aika ja paikat, kuten työ 
tai koulu menettävät merkitystään. Oppiminen korostuu tiedon 
korostumisen myötä. Koulutuksesta oppimiseen ja tehtaasta 
studioon siirryttäessä tuotantotoiminnan ja pääoman valta 
vähenee ja oma-aloitteisuus ja osaaminen korostuvat. Ihmiset 
kohtaavat toisiaan enemmän, verkkojen avulla ja vapaa-ajan 
lisääntyessä. Ihmiset voivat myös kommunikoida laajemmille 
ihmisjoukoille kuin ennen. Vuorovaikutteisuus verkkomedian 
ominaisuutena mahdollistaa käyttäjän tehdä aitoja valintoja. 
Ihmiset itse määräävät millaisissa verkostoissa he haluavat 
toimia: pieni vs. suuri, luova vs. tekninen, työ vs. vapaa-aika 
jne. Tietoyhteiskunta ei ole enää konekieltä, vaan mahdollisuus 
kohdata maailma ja sen ihmiset. 

Herstad (2002) esittää väitöskirjassaan Das Lachen. Struktur 
und Paradox in Dramavariationen (Laughter - Structure 
and Paradox in Drama Variations) naurun ilmiönä, jolla ei 
itsessään ole moraalista tai eettistä arvoa. Sitä vastoin 
naurulla on moraaliset, eettiset, sosiaaliset ja poliittiset 
seurauksensa ja ulottuvuutensa. Naurajan ja naurattajan on 
tunnettava vastuunsa, sillä ilmiö ulottuu yksittäisen ihmisen 
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tunteiden tasolta sosiaalisten suhteiden verkostoon ja on 
lopulta yhteiskunnallinen ilmiö, jolla on politiikkansa ja 
valtansa, ulko- ja sisäpiirinsä. Tätä taustaa vasten on siis 
naurettavan helppoa perustella myös tiedostoviestinnän olevan 
yhteiskunnallinen ilmiö. Tämä tutkimus on myös yksittäinen 
yritys kääntää näkökulmaa juhlapuheiden ja teknologiauutisten 
edistysuskonnollisista todistuksista ihmisen ja koneen uudesta 
suhteesta kohti inhimillistä empiriaa, arkiseen ihmisten 
väliseen viestintään, jossa tietokoneella on vain sille kuuluva 
välineen sivurooli, työkaluna tai viestimenä. 

14.4. Tiedostoviestintä sosiaalisen kanssakäymisen muotona

Medialla on erittäin keskeinen asema ihmisten elämässä. 
Freudilaisittain: ”Nykyaikainen media on valtatie ihmisten 
tietoisuuteen” (Karvonen 1999, 21). Media kytkee maailman 
yhteisön ihmiset toisiinsa ja luo edellytyksiä vuorovaikutukselle 
sekä mittaa tapahtumisen arvon (Karvonen 1999, 22; Uimonen 
1994, 9). Media toimiessa sekä vahvistajana että vaimentajana 
Karvonen tuo esiin imagon lupauksena, jolle tulee olla 
katetta. Nykyisin hyvä toiminta ei riitä, vaan tarvitaan myös 
hyvää ja tehokasta viestintää. Erityisesti markkinoilla ja 
kilpailutilanteissa maineesta tulee huolehtia, sillä ihmisten 
huomio on rajallinen luonnonvara. Karvosen (1999, 24) mukaan 
kyseessä on kulttuurimme evoluutioon vaikuttavista tekijöistä. 
Kulutusyhteiskunnassa tuotteilla on tärkeä rooli inhimillisessä 
dialogissa ja kaikesta tulee kulttuuria: hyödyn, merkkien ja 
kuvien merkityksen kasvu, symboloituminen, viestinnälliset 
merkkiarvot ja sosiaalinen todellisuus. Asiakaskeskeisyydessä 
on kyse inhimillisyyden ymmärtämisestä. Asiakas voi olla 
ostamassa hyväksyntää, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, 
itsetuntoa, statusta jne. sekä näiden kombinaatioita, 
elämyksiä. Uskottavuus ja kyky vakuuttaa ovat tärkeitä 
ominaisuuksia markkinoilla. Markkinoinnin ja promootion 
logiikka on levittäytynyt kaikkiin erilaisiin organisaatioihin ja 
medialisoituminen on lisännyt vaatimuksia mm. julkisuuden 
hallinnan osa-alueella. Kansalaisten kehittyminen passiiviseksi 
yleisöksi on synnyttänyt ns. kansalaisjournalismin, jonka ajatus 
on tukea demokraattista kansalaiskeskustelua. Vähäpassin 
(2003) mukaan remedialisaation käsitteellä viitataan eri 
medioiden tapaan hyödyntää toistensa ominaisuuksia ja 
esittämistapoja. Aktiivisille medialukutaidon hyödyntäjille sekä 
välittömyyden tunteen ja faktailluusion efektin ohittamaan 
kykeneville yksilöille remedialisaation ilmiö on löydettävissä 
kaikista medioista. Kyse on eräänlaisesta toistamispakosta, 
jonka taustalta käy surullisen usein esiin mielen köyhyys 
(innovaation vaikeus, uuden tarinan keksimisen ongelmat) 
sekä tekninen keskinkertaisuus ja taloudellisen tehokkuuden 
vaatimukset (copy & paste -toiminnasta). 

Maineella tarkoitetaan Karvosen (1999, 18) mukaan 
viestintää, viestien ymmärtämistä ja niiden yhteiskunnallista 
kierrätystä. Maine ohjaa inhimillistä päätöksentekoa ja 
valintoja. Tuntemattomuus on arveluttavaa eli luottamuksesta 
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muodostuu avaintekijä. Sosiaalisen pääoman tavoin myös 
maine voidaan nähdä pääomana (Fombrun 1996, 81-108). 
Farquhar (1989) määrittelee brandin nimeksi, symboliksi, 
muotoiluksi tai merkiksi, joka nostaa tuotteen arvon ohi 
sen funktionaalisen tarkoituksen. Brandin tavoin hyvä 
maine merkitsee lisäarvoa. Mainetta voidaan tarkastella 
myös ydintuotteen (core product) ja mielikuvan lisäarvon, 
sädekehän (halo effect, product surround) näkökulmasta. 
Tällöin merkittäväksi seikaksi muodostuu mielikuvien vaikea 
kopioituvuus. Suodattimena maine voi olla sekä ruusunpunainen 
(hyvä) että musta (huono). Yhtäältä mielikuva on myös kuin 
suppilo tai joki, joka mielenrakenteena kaavamaisesti ohjaa 
ja vakioi sille tarjottavaa materiaalia. (Karvonen, 1999, 20) 
Vaihtoarvon yhteiskunnassa mielikuvilla ja asiakaspalvelulla 
on elintärkeätä painoarvoa. Yhteiskunnan tuotteistuessa 
läpikotaisin kaikkien tulee markkinoida itseään ja promootiosta 
tulee keskeinen viestinnän muoto. Esineet ja ihmiset vaihtavat 
paikkaa: esineet personoituvat ja ihmiset tuotteistuvat. 
(Karvonen, 1999, 26) Kulttuurisena käsitteenä maine perustuu 
kuulemiseen ja puhumiseen, viestien esittämiseen ja niiden 
ymmärtämiseen: ”arvosteleva maininta”, ”jotakin koskeva 
tieto, kulkupuhe, huhu” ja ”jostakusta ja jostakin toisten 
keskuudessa vallalla oleva käsitys, mielipide, ’nimi’.” 
(Nykysuomen sanakirja). Karvosen (1999, 47) mukaan maine 
on suoraan yhdistettävissä nykyisen kulttuurintutkimuksen 
näkemyksiin siitä, miten esityksiä konstruoidaan, tuotetaan ja 
kierrätetään yhteiskunnassa. Vastaanottaja tulkitsee esityksen 
omista lähtökohdistaan ja muodostaa oman käsityksensä sekä 
mahdollisen oman esityksen näiden pohjalta. Tällaisessa 
kierrätyksessä esitys voi muuntua, vahvistua, yksinkertaistua 
ja dramatisoitua. Näin on Karvosen mukaan tapahtunut mm. 
myyteille. Maine on olemassa ihmisten keskuudessa, yhteisöissä. 
Bromley (1993, 1) huomauttaa, että maine voi olla erilainen eri 
yhteisöissä ja että uskominen ja sanominen ovat eri asioita. 
Kokonaisuutena verkko- ja tiedostoviestintä antaa kuitenkin 
uusia mahdollisuuksia sosiaalisen todellisuuden jäsentämiseen 
ja viestintään sekä viestien merkityksellistämiseen.

Imago on Suomen kielen perussanakirjassa (1990) määritelty 
seuraavasti: ”henkilön, liikeyrityksen tm. usein tietoisesti 
itsestään antama kuva”. Visuaalisten ja mentaalisten 
merkitysten yhdistyminen johtaa analysoimaan viestintää ja 
viestejä; mielikuvan, muistikuvan, käsityksen, uskomuksen, 
näkemyksen ja vaikutelman antamisen ja muodostumisen 
tapoja. Sikäli kun imago voi olla fiktiivinen, mielikuvalla on 
myös yhteys mielikuvitukseen. Kyse on ensinnäkin jostakin 
ulkoisesta, visuaalisesta ja viestinnällisestä asiasta sekä 
toisaalta ihmismielen ja tietoisuuden sisäisestä asiasta. 
Nimmo ja Savage (1976, 8) laajentavat em. määritelmää 
korostaessaan lähettäjän ja vastaanottajan vuorovaikutusta 
siten, että kaikenlainen kohteesta saatava informaatio 
vaikuttaa mielikuvan muodostamiseen. Kohtaamisesta ja 
vuorovaikutuksesta sekä viestien havaitsemisen ja tulkinnan 
tuloksena syntyy subjektiivinen tietorakenne, mielikuva. 
Imago henkilön subjektiivisena tietovarantona on kognitiivisen 
psykologian näkemysten mukainen. Lehtonen (1990, 17) tuo 
imagon määritelmässään esiin kokemuksista, oletuksista, 
tiedoista ja vaikutelmista muodostuvan kokonaisuuden ohella 
myös kuvan, jonka henkilö tai organisaatio pyrkii tietoisesti 
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itsestään antamaan. 
Tiedostoviestinnän hyödyntäminen maineen ja imagon 

rakentamisessa on kiinnittynyt median käsitteistöön ja 
yksilöllistymisteeseihin, joskin niiden sisältöjä tarkastelemalla 
voidaan merkkejä edellä esitettyjen yhteiskuntanäkemysten 
kehittymisestä tuoda esiin. Verkostoitumisessa ja sosiaalisten 
suhteiden ylläpitämisessä, rikastamisessa ja syventämisessä 
tiedostoviestintää voidaan hyödyntää sekä tietoisesti että 
tiedostamatta. Yhteiskunnallisen erilaisuuden ja sallivuuden 
kasvu, yksilöllisen häpeän häviö sekä median globaalisti 
jatkuvasti esiin nostamat yhteisölliset skandaalit ovat 
todellisuutta yhä laajenevalle joukolle ihmisiä mikä aiheuttaa 
mm. perinteisille yhteisöille ja instituutioille paineita perustella 
uudelleen yhteiskunnallista kansallisvaltioiden byrokraattiseen 
toimintaan perustuvaa koheesion tuotantotehtävää. 
Tällaisessa yhteiskunnallisessa katsannossa tiedostoviestintä 
ilmiö sisältöineen on analoginen sanalipsahduksille 
yksilöpsykologisissa tarkasteluissa, jotka Freud toi esiin 
vuosisadan alussa. Perusteluina tälle voidaan tuoda esiin 
mm. seuraavia argumentteja. Tiedostoviestinnän toteutus on 
sähköpostin käyttäjälle helppoa: välitä ja kopioi-liitä toiminnot 
vievät tiedostoviestinnän automaation asteelle, jolloin 
lähettäjän arviointikyky vastaanottajan tulkintakehikoista 
saattaa ohittua ja ”tilaisuus tekee varkaan”. Sisällöllisesti 
liitetiedostot ovat hypotesoitavissa suurelta osin positiivisia 
ja harmittomia tai seksuaalisesti latautuneita ja humoristisia, 
joka kertoo viettiaineksen jatkuvasta olemassaolosta ja 
esiintulosta torjunnan ja kontrollin pettäessä. Tietotekniset 
innovaatiot ja niiden kokeilutoiminta sekä jatkuvan infovirran 
aikaansaama materiaalin runsaus ja ähky ovat tulkittavissa 
vaikuttimina tiedostoviestijäksi ryhtymiselle. Sosiaalinen paine 
toimii myös tiedostoviestinnän kohdalla vastavuoroisuuden 
ja vaihdannan lakien mukaisesti. Virallisuus – epävirallisuus 
aspektia voidaan käyttää analogisena tulkintakehikkona sekä 
sanalipsahduksille että tiedostoviestinnälle samalla tavoin kuin 
kopiohuumorin kohdalla. Tiedostoviestintä on usealla tavalla 
sukua kopiohuumorille (ks. Lipponen, 1989).

14.5. Tiedostoviestintä yhteiskunnallisena leikkinä

Tietotekniikan ja yksilön suhdetta on problematisoitu ja 
eritelty hyvin erilaisin kielikuvin. Nymanin (2000) mukaan 
laitteiden ja sovellusten käyttö on toisarvoista ja tavallisesti 
häiritsee ihmisen ydintoimintaa. Tämä näkyy mm. siitä, 
että aina kun mahdollista, ihminen jäsentää maailmaansa ja 
itseään omin käsittein (mielikuvat, metaforat, tarinat, vitsit 
jne.). Käyttäessään itselle tuttuja metaforia, käsitteitä, 
symboleja ja ajatusrakennelmia ihminen kykenee jäsentämään 
mutkikkaitakin asioita. Kommunikoitaessa joudutaan tekemään 
tästä näkökulmasta kompromisseja ja pitäytymään jaettuihin 
olettamuksiin yhteisistä asioista. Mustonen (2000) tuo esiin 
mediaesitysten suosion salaisuutena niiden kyvyn hyödyntää 
leikkiä, tarinoita ja mielikuvitusta. Tiedostoviestinnän kohdalla 
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ihminen valitsee jo nyt mediavälineensä, mediaelementit, 
mediaesitysten sisällöt ja kohteen (yksilön tai joukon) hyvin 
yksilöllisesti ilmentäen samalla tavallisesti positiivisella tavalla 
yhteisöllisyyttään. 

Viestinnän keinot kehittyvät vauhdilla ja kilpailu ihmisen 
hukuttamisesta kiihtyy. Saako sen aikaan luonto mullistuksineen 
vai ihminen itse (kulutus, saasteet, sodat) tai vasta ihmisen 
luomat älykkäät koneet (tietokoneet). Insinööri-ihminen 
tuottaa koneita ja tekniikkoja yhä nopeammin koneiden 
tultua älykkäiksi; tietokoneiksi, ja maailman tultua takaisin 
pienemmäksi, tehokkaiksi herra-renki suhteiksi, kiitos 
verkottuneiden ICT – koneiden. Nykyistä internetin aikakautta 
ja sen sisällöntuottajia sekä kuvakännyköiden kehittäjiä lienee 
motivoinut sanonta: ”Yksi kuva vastaa tuhatta sanaa.” Wiio 
(2001) asettaa vastaväitteensä: ”Yksi sana voi olla parempi kuin 
tuhat kuvaa.”, korostamaan kommunikaatioprosessin tarkoitusta 
ja viestin merkitystä tietyssä asiayhteydessä. Mikäli tavoitteena 
on johtaa mieleen tiettyjä tunteita tai taiteellisia kokemuksia 
säännöt ovat erilaiset. Wiio (2001) antaa nykyihmiselle 
nimeksi Homo Loquens korostaakseen lajin kommunikatiivista, 
puheliasta ja kielellistä luonnetta sekä suhteellistaakseen 
samalla tämän viisautta (vrt. tietoyhteiskunta). 

Kommunikaation tutkimuksen traditiossa tehdään jako 
välittömästi ja viivästetysti tyydyttävään kommunikaatioon. 
Välittömän palkinnon viesti luo tuottaessaan mielihyvää tai 
jännitystä viestijälle. Viivästetysti tyydyttävästä viestinnästä 
on kyse mm. oppimisen kohdalla. Välittömiä tyydytystekijöitä 
on käytetty lisäämään oppimista ja informaation vastaanottajan 
motivaatiota. ICT viestien loogiset suhteet ja kielen lineaarisen 
prosessoinnin katkokset ovat vaikeampia ymmärtää etenkin 
heikommin suoriutuville oppijoille. Kuvallinen paralleeli 
prosessointi on alkuperäinen informaation prosessointisysteemi. 
Kielellinen sarjallinen prosessointi on sitä vastoin myöhemmin 
syntynyt, inhimillinen innovaatio, hidas ja oppimista 
edellyttävä. Juuri tämä ihmisten ajattelu- ja käsityskyky 
sekä kielellisen informaation ymmärtäminen on nykyisessä 
tietoyhteiskunnassa tärkeässä asemassa. Tietokoneiden ja 
internetin GIGO – ominaisuus (garbage in garbage out) on esillä 
internetissä määrällisen laajuuden ja laadullisen kirjavuuden 
muodossa sekä mediassa ja työelämässä epäinhimillisenä ja 
kaikkialle ulottuvana tulvana ja vaatimuksina. Ohjautuvatko 
GIGO – prosesseissa toimivat ihmiset psykologisiin defensseihin 
ja dysfunktioihin vai uusiin innovatiivisiin ja globaaleihin 
tuotantoihin ja millaisin rajaehdoin on vielä tutkimuksellisesti 
selvittämättä. Laajentunut media uhkaa yhä voimakkaammin 
tehdä meemien metsästäjästä saaliin. Subjektiviteetin 
säilyttäminen vaatii psyykkistä työtä. Tiedostoviestintä antaa 
tähän yhden mahdollisuuden tarjoten samalla globaalia kenttää 
ja virtuaalisia identiteettejä, jopa ikuista elämää.

Soinin (1997) mukaan leikin tutkimus on alkanut 1800 - luvun 
puolenvälin jälkeen suurelta osin Darwinin evoluutioteorian 
innoittamana. Lajityypillistä leikkiä voidaan pitää energian 
purkamisena, lajikehityksen vaiheiden toistamisena 
yksilönkehityksessä, virkistyksen hankkimisen keinona, 
arjen puurtamisen vastapainona ja esiharjoitteluna taitojen 
kehittymisessä. Suomalaisittain on ollut tyypillistä ymmärtää 
leikki työn vastakohtana, ”syyttömänä huvituksena”, jonka 
liiallinen harrastaminen ei ollut ihmiselle kuitenkaan hyväksi. 
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Lönnrotin sanoin: ”Kauniit ilot, leikit ja huvitukset ovat 
rasitusten jälkeen virvoittavaisia. Kohtuullisesti nautittuna ne 
kartuttavat sekä ruumiin että mielen hyvää, panevat veren ja 
muut nesteet paremmin liikkeelle. Töistä päästyä sopii itsekunki 
ilahutella itseänsä ja toimittaa muillenki, erittäin lapsille ja 
nuorelle kansalle syyttömiä huvituksia” (Lönnrot, 1837). Tämän 
suomalaisen lähtökohdan mukaisesti leikki sopii lasten lisäksi 
aikuisille tuottamaan henkistä iloa, fyysistä hyvinvointia ja 
sosiaalista kanssakäymistä. Leikin suhde työhön on nykyisen 
yhä abstraktisemmaksi tulleen työn ja työssä jaksamisen, 
innovoinnin ja vuorovaikutteisuuden näkökulmista määriteltävä 
uudelleen mieluummin osaksi työtä kuin sen vastakohdaksi. 
Työssä jaksamisen yms. kehittämistoimintojen kohdalla ihmisen 
fyysinen puoli on huomioitu huomattavasti henkisiä aiemmin. 
Työn kehittämisen näkökulmasta mm. tiedostoviestintäleikki 
mahdollistaa uusien näkökulmien esiintuomisen.

Leikin yhteydet aikuisten työhön ja askareisiin sekä erilaisiin 
uskonnollisiin ja mytologisiin riitteihin osoittavat leikin ja 
ihmisen muiden toimintojen suhteen olevan läheisen (Hirn, 
1916). Leikit ja leikkivälineet ilmentävät kutakin aikaa ja 
aikakautta, vaikka niiden ulkonainen muoto saattaa olla 
sama. Hirn pohti laajasti mm. pallopelien historiaa ja sen eri 
funktioita. Käsitys, että pallopelit symbolisoisivat pelkästään 
taistelua ja kamppailua ei saa Hirnin tukea, vaan hän 
osoittaa, kuinka ensimmäiset pallopelit olivat kiintymyksen ja 
rakkauden osoittamisen välineitä. Pallo osoitettiin sille, josta 
oltiin kiinnostuneita tai, jolle haluttiin osoittaa rakkautta ja 
kiintymystä. Hirn ehdotti psykologialle mahdollisuuksia tutkia 
palloleikkeihin liittyvää symboliikkaa tarkemmin ja esitteli 
eräiden tutkijoiden käsityksiä palloleikkien ja muidenkin 
leikkien merkityksestä minä-tajunnan avartumisessa ja 
kuinka pallo toimii eräänlaisena tahdonvoiman ulkoutumana. 
Leikkivälineet ja –kulttuurit saattavat säilyttää sivistyshistorian 
mukana sellaista, mikä muutoin unohdettaisiin ja kadotettaisiin. 
Tämän suhteen voidaan nykyisellään jo pelätä laadullisia 
hyppäyksiä huonompaan tapahtuneen, sillä lapset ja aikuiset 
leikkivät samoilla leluilla, tietokoneilla ja softilla. Aikuisten ja 
nuorten tiedostoviestinnän tarkastelu leikkinä valaa uskoa leikin 
katoamattomuuteen ja leikkikulttuurin tuhoutumattomuuteen, 
joskin leikkikalujen ja tiedostoviestinnän sisältöjen 
näkökulmasta tulkinta yhteiskunnan muuttumisesta on vielä 
avoinna (Hirn, 1916, 65).

14.6. Kopiohuumorista tiedostoviestintään

Kirjassaan Siistiä sisätyötä Lipponen (1989) tuo esiin 
kopiohuumorin teemoja ja niiden kansainvälistä luonnetta, 
toimistojen arkipäivien iloja ja suruja sekä niiden käyttäjien 
keskeisiä elämäntuntoja. Aineiston näytteet jakautuvat 
kahdeksaan teemaan: virka-aika, me konttorinväki, paperityöt, 
tekniikan armoilla, menevät miehet, tiedostavat naiset, 
viinan ilot ja surut, minä ja muut (Lipponen 1989, 181). 
Lipposen (1989, 172) mukaan mahdollisuus ottaa valokopioita, 
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lähettää fakseja, kuormittaa sisäistä ja ulkoista postia tekevät 
varkaan eli luoda ja välittää kopioperinnettä. Sittemmin 
tämä ilmiö ja perinne on siirtynyt tietokoneverkkoihin. 
Kopiokone on vaihtunut tietokoneeksi ja postin on korvannut 
sähköposti ja tiedostoviestintä. Kopiohuumori voidaan 
nimetä tiedostohuumoriksi ja epävirallinen yhteisöviestintä 
tarkentuu tiedostoviestinnäksi. Näiden kahden huumorin lajin 
yhdistyminen on luonnollisesti mahdollista molemmin päin. 
Tiedostot tulostuvat ja kopioituvat sekä jatkavat elämäänsä 
kopiohuumorina. Vastaavasti skannauksen myötä kopiohuumorin 
on puolestaan mahdollista muuttaa muotoaan digitaaliseksi ja 
levitä tiedostoina sähköpostin välityksellä. 

Lipposen (1989, 172) mukaan kopiot ja tulosteet 
työpaikkojen ilmoitustauluilla ja työhuoneiden seinillä toimivat 
personoivina reviirimerkkeinä. Kopioiden tavoin myös tiedostot 
syntyvät ja liikkuvat ajan tapahtumien ja muodin mukaan. 
Esimerkiksi WTC:n tapahtumat (11.9.2001) käynnistivät 
useita tällaisia liitetiedostoviestejä liittyen itse tapahtumaan, 
presidentti Bushin kampanjaan ja Osama Bin Ladenin 
jahtiin. Kopioiden ilmestyessä ilmoitustauluille ja kadotessa 
siivousten myötä (Lipponen 1989, 172), tiedostojen elämä 
on lähtökohtaisesti yksilöllisempää ja salatumpaa. Toisaalta 
tiedostoviestien potentiaalinen yleisö on niiden monipuolisen 
käyttömahdollisuuksien johdosta erittäin laaja. Useimmat 
sähköpostin käyttäjät ovat joskus itse saaneet liitetiedoston tai 
ainakin nähneet sellaisen. 

”Kopioniput ovat perinnevarastoja, joita hyödynnetään 
tarvittaessa” (Lipponen 1989, 173). Lajilla on oletettavasti 
harrastajansa, jotka tuottavat, välittävät ja keräävät 
niitä. Lipponen (1989, 172) epäilee, että samanhenkiset 
työkaverit voivat tuntea tällaisen harrastuksen myötä 
kuuluvansa erityiseen ”huumoripiiriin”. Tiedostojen kohdalla 
” huumoripiiriä” voidaan tietokoneverkkojen avulla hallita ja 
eriyttää tarkemmin, kuten jotkin internetin väärinkäytökset 
ovat osoittaneet. Kopiohuumorille vastaavalla tavalla 
tiedostoviestinnälle on leimallista kirjallinen ja visuaalinen 
välittymistapa, joskin kaikki multimediaelementit ja 
ohjelmistoformaatit ovat käytettävissä. Tavallisimmin kopiot 
olivat A4-kokoisia, mutta niiden pienentäminen on tavallista 
käyttötarkoituksesta ja säilytyspaikasta riippuen (lompakko, 
käsilaukku, auton hansikaslokero). Tiedostoviestinnän kohdalla 
erilaiset päätelaitteet, muistin määrä ja sovellukset voivat 
vaatia mahdollisesti tiedostomuunnoksia ja tietojärjestelmiä, 
mutta antavat myös rajattomat muuntelumahdollisuudet 
viesteille.

Kopiot leviävät suurimmaksi osaksi työpaikkojen 
epävirallisten sosiaalisten suhteiden kautta, mutta myös 
henkilökuntajuhlien, pikkujoulujen ja kevätretkien yhteydessä. 
Työyhteisöjen arvioidaan olevan ahkerimpia kopiohuumorin 
harrastajia, mutta ne leviävät myös yksityisesti. (Lipponen 
1989, 173.). Tiedostoviestinnän kohdalla levittäminen 
tapahtuu miltei yksinomaan yksityisesti teknisistä syistä, joskin 
sovellusympäristöjen ja intraverkkojen kehittymisen myötä 
kollektiiviset tiedostoviestinnän muodot saattavat lisääntyä 
jatkossa. Organisaatiot ja yksityishenkilöt ovat siirtyneet 
postikorttien lähettämisestä yhteistyötahoille käyttämään 
yhä enemmän tiedostoviestinnä keinoja. Lipposen (1989, 
173) mukaan, tilanne, jossa kopio on annettu tai saatu on 
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usein suhteessa sen sisältöön. Yleistulkinta on, että kopion 
antaminen osoittaa halua kontaktiin. Kopio välittää useita 
eri asioita: onnea, myötätuntoa, kannustusta, arvostusta, 
rohkaisua ja hyväksyntää, jopa arvostelua. Vaikka kopioperinne 
elää pääasiassa työyhteisöissä leviää se myös yksityisesti 
(huoneentaulut, kiertokirjeet).

Kopioiden tekstit näyttävät ensin varsin monimuotoisilta ja 
vaikeasti hahmotettavalta massalta, vaikka niiden perusidea on 
varsin yksinkertainen. ”Huvittavuus syntyy tavallisesti muodon 
ja sisällön ristiriidasta.” (Lipponen 1989, 173). A4 –muotoinen 
asiallinen esitystapa piilottaa epäasiallisen, normeja rikkovan 
sisällön. Usein käytetyt viralliset ja tekniset tekstityypit, kuten 
anomus, lomake, luokittelu, muistokirjoitus, määritelmä jne. 
jatkavat tätä virallisen esittämistavan ja sisällön ristiriitaa 
vahvistaen niiden koomista tehoa (ks. Lipponen 1989, 
174). Pääsääntöisesti kuvakopioissa kuva ja teksti kuuluvat 
elimellisesti yhteen, täydentäen toisiaan ja muodostaen yhdessä 
kopion merkityksen. Suomalainen kopioperinne oli jo 1980 -
luvulla suurelta osin kansainvälistä lainatavaraa. Tutkimuksen 
mukaan Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Englannissa ja USA:
ssa nauretaan samantapaisille teksteille ja kuville. Kopioiden 
kansainvälisyys ja keskeisteemojen samankaltaisuus kertoo 
Lipposen mukaan toimistotyöntekijöiden elämäntilanteen ja 
ongelmien samankaltaisuudesta informaatioyhteiskunnissa eri 
puolilla maailmaa. Kopioiden samankaltaisuudelle eri maissa 
Lipponen (1989, 174-175) esittää syiksi länsimaiden vilkkaat 
kansainväliset yhteydet mm. kaupallisten kontaktien muodossa 
ja englannin kielen yleisyyden sekä kopioperinteen olemukseen 
kuuluvan kopion jatkuva muuntumisen: kopiointi, kääntäminen, 
korjaaminen, julkaiseminen. Palmenfeldin tulkinnan (1986) 
mukaan eräs syy kopioiden kansainväliseen samankaltaisuuteen 
on virkamiesten kunnioittava suhtautuminen originaaliin. 
Vaikka eri kopiotyyppien ulkomaisia esikuvia tai ”serkkuja” 
on melko helppo löytää, on yksittäisten kopioiden alkuperän 
selvittäminen usein mahdotonta (ks. Lipponen 1989, 176). 
Toisaalta kopiohuumorin kanssa samanlaiset ideat esiintyvät 
myös kaupallisissa tuotteissa kuten t-paidoissa, postikorteissa ja 
hupitauluissa. Tällaisissa tapauksissa varmuus ensimmäisyydestä 
on tekijänoikeudellisesti taloudellisestikin merkittävä seikka, 
joskin kopioperinteen tutkimuksen näkökulmasta se on 
ohitettavissa merkityksettömänä. Tiedostoviestinnässä tällaisen 
alkuperäisen viestin tai liitetiedoston synnyn selvittäminen 
saattaa olla jossain tapauksissa helpompaa selvittää johtuen 
itse liitetiedoston synnyttämiseen liittyvistä tunnisteista ja 
digitaalisen verkostoviestinnän jättämistä jäljistä, mutta 
toisaalta nämä viestintäketjut on myös helppo katkaista ja 
alkuperäisen tiedoston aitous väärentää. 

Itse kopiointiprosessi luo edellytykset kopioperinteen 
syntymiselle. Lehtileike, postikortti tms. ei ole vielä 
kopioperinnettä. Työkaverin pöydälle sujautettu kopio 
tällaisesta on sitä vastoin se alkuperäinen. Kopion lähdettyä 
etenemään perinteelle ominaiset kaksi piirrettä käyvät 
pian esiin: ”tieto alkuperästä unohtuu ja kopiosta alkaa 
esiintyä variantteja”. (Lipponen 1989, 176). Kopiohuumorin 
perinneominaisuudet ovat levikin, variaation ja alkuperätiedon 
unohtumisen varassa. Sikäli kun perinteen muodostumisen ehdot 
ovat tiedostoviestinnän kohdalla samat kuin kopioperinteen 
kohdalla ovat kopiointiprosessi, alkuperäisyyden irrelevanttius 
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ja varianttien esiintyminen sekä tiedostojen levinneisyys 
tunnistettavissa arkihavaintona olemassa oleviksi ilmiöiksi 
myös liitetiedostojen ja epävirallisten sähköpostiviestien 
kohdalla. Kopiointi- ja viestintätekniikan kehittymisen 
myötä osan kopioperinteestä voidaan arvioida siirtyneen 
tietokoneverkkoihin ja muuttuneen tiedostoviestinnäksi. 
Perinneominaisuuksien lisäksi lähinnä teoreettista merkitystä 
omaavat sellaiset ilmiön määrittelyn kysymykset kuin: onko 
tiedostoviestinnässä tai tiedostohuumorissa kyse folkloresta? 
Kansankulttuurin henkistä ja suullista perinnettä nimitetään 
folkloreksi. Folklorelle voidaan esittää mm. seuraavat 
tuntomerkit: anonyymisyys, muistinvaraisuus ja suullisuus, 
yhteisöllisyys ja stereotyyppisyys. ¤

Useita esimerkkejä käyttäen Lipponen (1989) esittelee miten 
muuntuminen liittyy kopioperinteeseen. Paperikopiointiin 
liittyy aina laadullista muuntumista, mutta digitaalisessa 
maailmassa tätä ei välttämättä tapahdu. Paperikopioinnin 
kohdalla muuntelu on usein korjaavaa, mutta se voi olla 
myös tietoisesti muuntavaa. Humorististen tehosteiden 
ja yksityiskohtien lisäämiset, liioittelut ja kärjistykset 
ovat tavallisia muunnoksia. Kotoistamisella tarkoitetaan 
paikallispiirteiden lisäämistä. Muuntelun tavoitteena voi olla 
myös viittaaminen omaan työympäristöön eri tavoin. Huumori 
ja huvittaminen kopioperinteen sisältöinä vaativat jatkuvaa 
ajanmukaistamista (ks. Lipponen 1989, 176-179). Lipponen 
(1989, 179) arvioi omaan tutkimukseensa perustuen Suomessa 
liikkuvan perinteisiä kopioita arviolta pari sataa ja esitti USA:ssa 
niitä olevan vastaavasti noin 500. Ilmiö tavallisuus ja kopioiden 
runsaus työpaikoilla osoittavat, että niillä on merkitystä 
käyttäjilleen. Tiedostoviestinnän volyymit ovat oletettavasti 
huomattavasti suurempia kuin nämä kopiohuumorin kohdalla 
esitetyt luvut, joskin tarkkojen lukujen esittäminen ei ole 
mahdollista.

Otsikon, Mitä kopio kertoo alla Lipponen (1989, 179) vastaa 
ensin, että ihmiset, jotka nauravat samoille asioille, tuntevat 
yhteenkuuluvuutta ja jatkaa: ”Perinteen keinon heidän on 
mahdollista vapautua työn ja arjen paineista. Huumori toimii siis 
paitsi yhteisen identiteetin vahvistajana, myös varaventtiilinä, 
jonka kautta liiat höyryt lasketaan pois. Parodian ja satiirin 
keinoin rikotaan rajoja. Työelämän auktoriteetit ja määräykset 
asetetaan kyseenalaisiksi. Kulttuurisia tabuja ei kunnioiteta. 
Seksuaalisuuden, anaalisuuden ja kuoleman esille ottaminen 
ovat keskeisiä norminylityksiä. Näin murretaan kaavoittunut 
arkielämän rutiini ja kulttuuriset konventiot; kokemus joka 
syntyy on vapauttava. Kopiohuumorin käyttäjät ovatkin 
puhuneet toimistoväen ”henkiinjäämisopista”. Tätä oppia 
tarvitaan silloin kun tyytymättömyys työoloihin kasvaa. 
Kun sisällyksettömiksi koetut työtehtävät ahdistavat, 
vaikutusmahdollisuudet tuntuvat vähäisiltä ja tehottomuuden 
tunne painaa. Pahoinvoinnin syytä kopiot etsivät esimiehistä 
ja organisaatiosta. Muutoksesta haaveillaan, mutta haaveet 
tiedetään turhiksi – toimistoväki jatkaa entiseen tapaan 
sopeutuen ja selviten.” 

Perinne peilinä metaforan mukaan käyttäjä näkee siitä 
kuvansa. Kopioperinteen kohdalla Lipponen (1989, 179) esitti 
miesten ja naisten käyvän tasa-arvotaistelua yksinkertaisin 
asein. Huumorissa sovinismi yms. käännetään päälaelleen 
siten, että asenteet paljastuvat, joutuvat kritiikin kohteeksi ja 
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kyseenalaistuvat. Suomalaisessa kopioperinteessä alkoholi oli 
myös keskeisesti esillä. Valistavien kehotusten ja varoitusten 
sijaan huumori toi esiin, ettei juopunut ole vastuussa 
teoistaan, vaan tätä on huollettava ja hoidettava. Kyseessä 
on luonnonvoima, jolle ei voi mitään. Asenteita uudistavaa 
kokemusta haetaan tiedostamisen ja kyseenalaistamisen kautta. 
Toinen erityinen piirre suomalaisessa kopioperinteessä oli 
ihmissuhdetaitojen ja elämisen uskaltamisen käsittely vakavaan 
sävyyn. Tarve hoitaa sosiaalisia suhteita ja vahvistaa omaa 
identiteettiä oli vahvasti esillä ja tyypillinen. Kansainvälisissä 
vertailuissa Suomalaiset liikkuvat ahtaalla elämänalueella: 
työolot, miesten ja naisten suhteet sekä alkoholiongelmat. 
Poissaolollaan loistavat mm. poliittinen ja yhteiskunnallinen 
kritiikki (vrt. USA) ja ajankohtaiset ilmiöt (vrt. Ruotsi). Vaikka 
kopioperinne keskittyy tiettyihin aihepiireihin, ei se tarjoa 
yksiselitteistä tulkintaa jonkin yhteisön kokemusmaailmasta. 
Esimerkiksi hyvin monilla yhteisöllisillä, sosiaalisilla ja 
yksilöllisillä ominaisuuksilla oli vaikutusta siihen millaista 
huumoria viljellään. Niin kopion kuin tiedostoviestinkin 
kohdalla kyse on tulkitsijasta, sama kopio kertoo eri käyttäjälle 
eri asioita. (Lipponen 1989, 180).

14.7. Seurallisuudesta ongelmia

Simmelin (1999, 112, 127, 129) mukaan seurallisuudella ei ole 
sinänsä mitään asiallista tarkoitusta, mutta se vuorovaikutus, 
joka seurallisuuteen liittyy on eräänlainen yhteiskuntaa 
ylläpitävä voima. Seurallisuudessa on kysymys leikistä, 
seuraleikistä. Oma minä jätetään yhteisön ulkopuolelle 
ja pelataan seuraleikkiä tasa-arvoisina yhteisön jäseninä. 
Seuraleikki antaa leikkijäälleen tunteen siitä, että kuuluu 
johonkin, tunteen siitä, että kuuluu yhteiskuntaan. Edellä 
esitetyn alustavan taustatarkastelun yhteenvetona esitän 
seuraavassa hankkeen tutkimusongelmat. Päätavoitteena on 
kokonaiskuvan muodostaminen epävirallisen tiedostoviestinnän 
sisällöistä ominaisuuksista. Sisällönanalyysin lähtökohtana 
toimii tiedostoviestintä eräänä seurallisuuden ja yhteydenpidon 
muotona. Spesifit tutkimusongelmat rajautuvat seuraaviin 
ilmiöihin: 
o Millaisia liitetiedostot ovat teknisiltä 

ominaisuuksiltaan? (tiedostotyyppi, koko, lähettämistapa)
o Millaisia liitetiedostot ovat viestinnällisiltä 

ominaisuuksiltaan? (sisällöt ja niiden keskinäinen suhde)
o Millaisia liitetiedostot ovat sosio-kulttuurisilta 

ulottuvuuksiltaan? (sosiaaliset tarpeet ja motviivit, 
yhteisöllisyys, Gemeinschaft- ja Gesellschaft, seurallisuus, 
kulttuurinen luonne)
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15. Kehräämö –oppimismetodi

pedagoginen tausta ja suunnittelun lähtökohtia

Suvi Junes, Katariina Välikangas

15.1. Abstrakti

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen maisteriohjelma (KHP) 
toimii yhtenä yliopistokoulutuksen suuntautumisvaihtoehtona 
perustuen monitieteiselle talous-, hallinto-, sosiaali- ja 
terveystieteen tutkimukselle. Maisteriohjelman sisällöissä 
korostuvat liiketoimintaosaaminen, verkostoituminen sekä 
teknologisten taitojen hallinta ja ymmärtäminen. KHP 
–maisteriohjelman sisällöt on rakennettu niin, että ne luovat 
opiskelijoille lisäarvoa työmarkkinoilla. Maisteriohjelman 
kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on ollut luoda metodinen 
innovaatio, jossa kehitetään opiskelijoiden valmiuksia yhdistää 
yliopistossa tutkimuksen ja opetuksen kautta kehittyvä 
osaaminen työelämän organisaatioissa kehittyvään osaamiseen. 
Maisteriohjelman toiminnan ytimenä on Kehräämö, joka on 
sekä oppimisyhteisö, että vuorovaikutteisia oppimismenetelmiä 
ja teknologiaa hyödyntävä oppimismetodi.

Kehräämö-metodin kehittämisen taustalla on yliopisto-
opetukselle ja uusille koulutusohjelmille  asetetut 
tavoitteet. Kehräämö-oppimismetodin toimintatapojen ja 
oppimismenetelmien avulla pyritään opetuksen ja tutkimuksen 
laadukkaampaan yhdistämiseen, teknologian hyödyntämiseen 
oppimisen tukena sekä verkostoitumisen ja yhteistyön 
lisäämiseen. Kehräämö –metodissa näihin tavoitteisiin pyritään 
hyödyntämällä tutkivaa oppimista ja yhteistoiminnallista 
oppimista tukevia työtapoja. Oppimisyhteisön tärkeyttä 
korostetaan Kehräämössä kokoamalla yhteen laaja 
yhteistyöverkosto eri alan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden 
sekä kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen kentillä toimivien 
organisaatioiden keskuudesta. Tutkijatiimeissä ja 
asiantuntijaverkostossa oppiminen ja uuden tiedon luominen 
tapahtuu ongelmanratkaisun, vuorovaikutuksen ja aktiivisen 
tutkimusprosessin kautta.

Avainsanat: Kehräämö –oppimismetodi, oppimisyhteisö, 
vuorovaikutteisuus, tutkiva oppiminen, monitieteisyys, 
teknologian hyödyntäminen, tutkimus- ja työelämäyhteistyö
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15.2. Johdanto

Korkeakoulujen arviointineuvoston nimeämä työryhmä 
suosittelee maisteriohjelmien arviointiraportissaan, 
että yliopistot tukisivat ja edistäisivät kaksiportaisen 
tutkintorakenteen käyttöönottoa. Tämä edellyttää erillisten 
maisteriohjelmien kehittämistä 120 ov:n kandidaatintutkinnon 
jatkoksi. Arviointiryhmän mukaan joustava tutkintojärjestelmä 
monipuolistaisi opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksia lisäten 
henkilökohtaisia variaatioita opiskelun ja työn joustavammalle 
yhdistämiselle sekä mahdollistaisi uusien opetuksellisten  
toimintamallien todellisen hyödyntämisen (Raivola, Himberg, 
Lappalainen, Mustonen, & Varmola 2002). Maisteriohjelmien 
kehittämisessä keskeisenä nähdäänkin niiden rooli uusien 
innovaatioiden kokeilukenttänä. 

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen maisteriohjelma (KHP) 
toimii yhtenä yliopistokoulutuksen suuntautumisvaihtoeh
toehtona. KHP-maisteriohjelma perustuu monitieteiselle 
talous- hallinto-, sosiaali- ja terveystieteen tutkimukselle. 
Maisteriohjelman kautta pyritään lisäämään tietoa ja 
monitieteistä tutkimusta kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen 
alalta. Tämän lisäksi kehittämishankkeen tavoitteena on luoda 
metodinen innovaatio, jonka avulla kehitetään opiskelijoiden 
valmiuksia yhdistää yliopistossa tutkimuksen ja opetuksen 
kautta kehittyvä osaaminen työelämän organisaatioissa 
kehittyvään/tarvittavaan osaamiseen. 

KHP-maisteriohjelman toiminnan ytimenä on Kehräämö, 
joka on uusia oppimismenetelmiä ja teknologiaa hyödyntävä 
oppimismetodi sekä oppimis- ja tutkimusyhteisö. Kehräämön 
tarkoituksena on tarjota opiskelijoille ja opettajille mahdollisuus 
aktiiviseen ja monitieteiseen vuoropuheluun eri alojen 
asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kesken. Tavoitteena on myös 
kehittää valmiuksia hyödyntää monipuolisesti tietoverkkoja 
sekä kartuttaa tietopääomaa kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen 
alalta. Myös Tampereen yliopiston strategiassa (2001) sekä 
koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa vuosille 2000-
2004 (Opetusministeriö 1999) painotetaan teknologian 
hyödyntämisen lisäämistä sekä verkostomaisia työtapoja, 
joiden kautta opetuksen ja tutkimuksen yhdistyminen sekä 
työelämäyhteistyö mahdollistuvat. Yhdistämällä perinteisiä 
oppimismetodeja ja uusia innovaatioita pyritään luomaan 
laadukkaampaa opetusta ja oppimista. 

15.3. Kehräämö-oppimismetodin keskeiset tavoitteet 

15.3.1 Yliopisto-opetuksen kehittäminen

Enkenberg (2000) näkee nykyisen yliopisto-opetuksen yhtenä 
ongelmana sen, että opetus ja opiskelu on systemaattisesti 
erotettu tutkimuksen teosta ja tutkijayhteisön toiminnasta. 
Perinteistä koulutusjärjestelmää monipuolistamaan sekä 
itseohjautuvan ja yhteistoiminnallisen opiskelun mahdollisuuksia 
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tukemaan tulee kehittää oppimisympäristöjä, joissa opiskelijan 
on mahdollista suunnata opiskelujaan yksilöllisesti, toimia 
yhteistyössä alan  asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa sekä 
osallistua tutkimushankkeisiin jo opiskelujen alkuvaiheessa. 
Myös Poikela (2001) korostaa, että jos yliopisto-opetuksen 
keskeisenä pyrkimyksenä on tutkimustyön edellyttämän 
tieteellisen ajattelun kehittäminen, tulee myös oppimisen 
perustua tutkimusongelmien ratkaisemiseen tieteellistä tiedon 
avulla. 

Samansuuntaisesti Helakorpi, Juuti ja Niemi (1996) 
määrittelevät muutoksen suuntaa kasvatukselle ja koulutukselle. 
Heidän mukaansa muutoksen suunnaksi koulutuksen ja 
kasvatuksen suunnittelussa voidaan nähdä kehitys pois 
auktoriteetteihin nojaavista, syyllistävistä malleista kohti 
omaehtoisuutta, vapautta ja luovuutta korostavia malleja. 
Näin ollen uuden oppimisjärjestelmän tulisi ohjata esittämään 
kysymyksiä, löytämään ongelmia, epäilemään, ajattelemaan 
itsenäisesti. Lisäksi uuden oppimisjärjestelmän tulisi opettaa 
ihmisiä etsimään tietoa kokeilemalla ja keskustelemalla. 

Edellä esitetyt näkemykset edustavat paluuta oppimisen 
alkujuurille, jolloin oppijan ja opettajan välinen dialogi oli 
oppimisen keskeinen tekijä ja opettaja johdatti oppilasta 
asiantuntijuuteen mentoroinnin kautta. Myös Kehräämö-metodin 
kautta pyritään vuorovaikutuksen lisäämiseen ja parantamiseen 
korostamalla opiskelijan kiinteää keskusteluyhteyttä 
opiskelutovereihin ja kokeneempiin asiantuntijoihin. 

Kehräämö-metodin taustalla voidaan nähdä myös 
konstruktivistinen oppimisnäkemys, tiedon ja ymmärryksen 
omakohtaisesta rakentamisesta. Tarkoituksena ei kuitenkaan 
ole sulauttaa uutta tietoa suoraan vanhan tiedon päälle, 
vaan myös kriittisesti tarkastella aiempia näkemyksiä ja 
käsityksiä. Vuorovaikutteisten työtapojen korostaminen 
perustuu näkemykseen oppijasta sosiaalisena olentona, joka 
jakaa ymmärrystään muiden kanssa. KHP-maisteriohjelman 
yhteistoiminnalliset työtavat kannustavat opiskelijoita 
vuoropuheluun yhteisön muiden jäsenten kanssa. Myös tässä 
yhteisön jäsenten monitieteinen tausta nähdään rikkautena. 

Oppijan aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta pyritään 
kehittämään tavoitteiden ja päämäärien pohtimisen eli 
oman oppimispolun rakentamisen kautta. Henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman kulkeminen maisteriohjelman opintojen 
rinnalla auttaa näkemään kehittymistarpeet ja saavutukset 
selkeämmin. Tämä on tärkeää myös siksi, että maisteriohjelma 
ja sen vuorovaikutteiset työtavat vaativat oppijalta sitoutumista 
oppimiseen ja yhteisöön. 

15.3.2 Verkostoituminen, tutkimus- ja työelämäyhteistyö

Oppimisyhteisön tärkeyttä korostetaan Kehräämössä kokoamalla 
yhteen laaja yhteistyöverkosto eri alan opiskelijoiden ja 
asiantuntijoiden sekä kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen kentillä 
toimivien organisaatioiden keskuudesta. Verkostoitumisen 
ajatusta käytetään tässä nimenomaan yhdistämään 
yhteistoiminnallisia työtapoja, tiedon ja asiantuntijuuden 
jakamisen periaatteita ja myös osaltaan tavoittamaan 
akateemisuuden ihannetta eli opiskelijan kasvamista vähitellen 
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akateemisen yhteisön jäseneksi. 
Tavoitteena on luoda yhteisö, jonka jäsenet jakavat 

keskenään osaamistaan ja resursseja. Verkostoituminen antaa 
mahdollisuuden myös ohjaajien ja opettajien ammatilliseen 
kasvuun ja kehittymiseen. Yhteisissä tapaamisissa eri 
alojen asiantuntijat voivat esitellä käynnissä olevia 
tutkimushankkeitaan, hankkia yhteistyökumppaneita ja 
rekrytoida opiskelijoita tutkimushankkeisiin. Opiskelijoiden 
aikaisemmat tiedot ja maisteriohjelmaan räätälöidyt opinnot 
luovat opiskelijoille pohjan yhteiselle keskustelulle.  

Vaikka eri tieteenalojen yhteistyö onkin keskeistä 
maisteriohjelmassa, niin maisteriohjelmaan luotava eri alojen 
asiantuntijoiden yhteinen keskustelufoorumi kokoaa yhteen 
myös työelämän edustajia. Vaikka tieteellisen tutkimustyön 
korostamista pidetään tärkeänä ei opetuksen ja käytännön 
toimintakentän lähestyminen vähennä tieteellisyyttä. Verkoston 
luomat työelämäyhteydet voivat päinvastoin tuoda tärkeitä 
tutkimusaiheita yhteisöön. Näin pyritään vuoropuheluun 
myös tieteellisen tiedon ja käytännön kokemusten välillä. 
Koska opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä opintojensa 
ajan työelämän yhteistyöverkostojen kanssa, he myös tuovat 
tietoa työelämästä sekä sen muutoksista ja problematiikasta 
Kehräämöön. Samoin tutkielmista saatu tieto hyödyttää sekä 
työn tilaajia että oppimisyhteisöä.

Maisteriohjelmassa on tarkoitus oppia taitoja ja työtapoja, 
joita työelämässä vaaditaan. Näitä ovat muun muassa ryhmä- ja 
tiimityötaidot, tehtävien projektimaisuus, ajankäytön hallinta, 
tavoitteiden asettaminen ja niissä pysyminen, oman toiminnan 
reflektointi sekä informaatioteknologian hyödyntäminen. 
Työelämäyhteistyö liittyykin tutkijatiimien toimintaan vahvasti. 
Asiantuntijahaastattelut, kouluttajavieraat, case-tutkimukset 
luovat kontakteja ja työllistymisen avaimia. Yhteyksiä 
työelämään pyritään luomaan myös tutkielmayhteistyön 
avulla.   

Verkostoituminen ei vaadi kohtuuttomasti ohjausresursseja, 
koska verkosto ei koostu perinteisistä opettajan ja opiskelijan 
rooleista, vaan tasavertaisista keskustelukumppaneista. 
Verkoston lähitapaamiset toimivat paneelikeskustelun 
tapaan alustusten pohjalta. Sovituista aihealueista pidetyt 
alustusvuorot voivat vaihdella verkoston jäsenten välillä. 
Verkosto toimii myös verkko-oppimisympäristössä, jossa 
keskustelu ja yhteistyö voivat jatkua. Verkoston toimivuus 
vaatii jäseniltään oma-aloitteisuutta ja ajan käyttämistä. 

Asiantuntijaverkoston yhtenä tavoitteena on lisäksi luoda 
opiskelijoille mentorointisuhteita alan asiantuntijoiden 
ja toimijoiden kanssa. Mentor voi olla maisteriohjelman 
varsinaisesta opetuksesta erillinen toimija, joka on halukas 
tukemaan opiskelijan kehittymistä oman asiantuntemuksensa 
ja kokemuksensa avulla. Opiskelija taas voi olla uuden, 
ajankohtaisen tutkimustiedon välittäjä tai mentorin oman 
reflektointiprosessin käynnistäjä. Mentorointisuhteen 
molempien osapuolten tulisi kokea saavuttavansa jotain 
mentoroinnin kautta. Myös verkko-oppimisympäristöä voidaan 
hyödyntää mentoroinnissa.
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15.3.3. Tutkiva oppiminen ja oppimismenetelmien kehittäminen

Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan prosessia, jossa ”oppiminen 
etenee oppimisyhteisön jäsenten yhdessä asettamien ongelmien, 
heidän itsensä muodostamien käsitysten ja teorioiden sekä 
etsimänsä tieteellisen tiedon kriittisen arvioinnin ohjaamana” 
(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999). Yleisluontoinen 
määritelmä tiivistää ajatuksen keskeiset piirteet osuvasti. 
Kyse on nimenomaan prosessista, jolle on tyypillistä jatkuvuus 
ja muutos. Päämääränä ei ole niinkään pääseminen johonkin 
lopulliseen tulokseen kuin oppimisprosessi. Toinen keskeinen 
asia on oppimisyhteisö. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa 
yhteisön jäseniin ja pyrkimyksenä on jaettu asiantuntijuus. 
Tutkivan oppimisen määritelmässä korostuu myös tutkimustyölle 
keskeiset piirteet, kuten tutkimusongelman asettaminen ja 
teorioiden luominen ja testaaminen. Jo suuntauksen nimeenkin 
viitaten voi oppimista kuvata tutkimusprosessiksi.  

Maisteriohjelman opetus on tutkimusvetoista. Tämä 
tarkoittaa sitä, että opiskelijat tekevät koko ajan omaan 
oppimispolkuunsa liittyvää tutkielmaa. Oppimisessa korostuu 
myös tiedon jatkuva prosessointi. Opiskelijat ottavat myös 
selvää ajankohtaisista kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden 
kehittämistarpeista. Yhtenä tavoitteena on lisäksi edistää 
opetus- ja tutkimushenkilökunnan osaamista tietoyhteiskunnan 
kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden alalla. Tutkimusvetoisuus 
Kehräämössä tarkoittaa lisäksi myös sitä, että hankkeen 
ohjausryhmä pystyy työstämään kehräämössä omia 
tutkimusprojektejaan sekä sitä, että paikalliset organisaatiot 
voivat tulla mukaan kehittämään oman organisaationsa 
toimintatapoja. 

Tutkivan oppimisen sykliä sovelletaan maisteriohjelman 
työtapojen linkittämisessä yhteen. Asiantuntijaluennot, 
kirjallisuus ja muihin tietolähteisiin tutustuminen luovat 
kontekstin, johon opiskelijoiden tutkimusongelmat 
ankkuroituvat. Pienemmät ryhmätyöt ja opiskelijoiden 
itse määrittämät tutkimusongelmat sitouttavat oppijoita 
tutkimustyöhön. Erilaiset ryhmätyöt ja tutkijatiimit puolestaan 
kannustavat tietämyksen ja asiantuntijuuden jakamiseen. 
Vuorovaikutus koko oppimisyhteisön kanssa auttaa opiskelijaa 
tarkastelemaan kriittisesti tutkimusprosessia ja löytämään 
tutkimukselle kehittämissuuntia ja uusia näkökulmia. Eri 
alojen asiantuntijoista koostuva keskustelufoorumi taas tarjoaa 
mahdollisuuden uuden, syventävän tiedon hankkimiseen ja 
vahvistaa ajatusta siitä, että tiedon kehittyminen on koko 
yhteisön vastuulla.

Tutkimusprosessin painottaminen korostuu myös metodisen 
opetuksen huomioimisena. Metodisen opetuksen suunnittelussa 
on huomioitava monitieteisen opiskelijajoukon erilaiset 
taustat ja esimerkiksi kandidaatintyön eritasoiset vaatimukset 
eri laitoksilla. Yleisten metodiopintojen lisäksi oppijoita 
kannustetaan omista intresseistä nousevaan metodien 
pohdintaan. Tässäkin oppijalla on tukenaan asiantuntijoiden 
keskustelufoorumi, sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen 
ohjaukseen esimerkiksi verkko-oppimisympäristössä. 
Metodisten ja yleisten tieteenfilosofisten kysymysten oppimista 
ei ole kuitenkaan erotettu muusta oppimisprosessista, vaan 
tarkoituksena on, että oppija pystyy yhdistämään metodiopinnot 
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käynnissä oleviin tutkimusprojekteihin. 
Sekä sisältö- ja metodiopintojen kokonaisuudet että 

verkoston ohjaus tukevat opiskelijan omaa tutkimusprosessia. 
Tutkimusseminaari yhdistää maisteriohjelman eri työtavat 
pro gradu –työn tekemiseen. Maisteriohjelman suunnittelussa 
on otettu huomioon yliopisto-opiskelijoiden pidentyneet 
valmistumisajat ja gradujen valmistumisen viivästyminen. 
Osasyyksi tähän voidaan nähdä ohjaus- ja tukiverkoston 
riittämättömyys. Kehräämö-metodin voimaksi nähdäänkin 
gradu-prosessin ohjaus ja tukeminen. Nykyisen ohjauksen 
puutteellisuus johtuu usein ohjaukseen tarkoitettujen 
resurssien riittämättömyydestä. Maisteriohjelmassa opiskelijan 
on mahdollista saada monenlaista tukea oppimisyhteisöltä ja 
koko muusta oppimisprosessista. Näin ollen myös ohjausta on 
mahdollista saada laajemmin ja kattavammin. 

15.3.4. Yhteistoiminnallisuus

Myös yhteistoiminnallisuutta edistävät työtavat ohjaavat oppijat 
vuoropuheluun toistensa kanssa sekä jakamaan ja kehittämään 
tietämystään. (Kuitunen 1993) Yhteistoiminnallinen oppiminen 
(cooperative learning) ei ole vain opiskelutekniikka tai 
metodi, vaan käsitys ihmisen toiminnasta ja oppimisesta. 
Yhteistoiminnallinen oppiminen on myös sekä perinteistä 
opettajajohtoista opiskelua että perinteistä ryhmätyöskentelyä 
laajempi käsitys oppimisesta. (Helakorpi, Juuti & Niemi 1996)

KHP-maisteriohjelma perustuu monitieteisyyden ajatukselle 
ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaan 
tätä monitieteisyyttä pyritään hyödyntämään näkemällä 
yhteisön jäsenten erilaisuus oppimisen voimavarana. 
Yhteistoiminnalliseen oppimiseen liittyy myös vahva positiivinen 
riippuvuus oppimisyhteisön jäsenistä. Tämä piirteen ei tarvitse 
olla ristiriidassa itseohjautuvuuden ja yliopisto-opiskelun 
vaatiman itsenäisyyden kanssa. Kehräämössä yhteisöllisyyttä 
pidetään tärkeänä, jotta opiskelijan sitoutuminen opiskeluun 
ja yhteisöön lisääntyy.  Monitieteinen ryhmä voi jäädä 
hajanaiseksi, aikaisempaan tieteenalaan turvautuvien 
opiskelijoiden joukoksi ilman yhteisen identiteetin luomista. 
Maisteriohjelman onnistuminen perustuu siihen, että yhteisön 
jäsenet ymmärtävät, että yhteisesti jaettu mielenkiinto juuri 
tätä maisteriohjelmaa ja sen sisältöjä kohtaan yhdistää jäseniä 
enemmän kuin aikaisempi koulutustausta erottaa.

Ohjaajan työpanosta ja resurssien tarvetta helpottaa 
ryhmän tuki ja yhteistoiminnallisuus, jolloin opiskelijoilla 
on mahdollisuus saada ohjausta myös opiskelutovereiltaan. 
Monitieteiset ryhmät kannustavat uusien näkökulmien 
luomiseen. Verkko-oppimisympäristö toimii lähiopetuskertojen 
välillä keskustelu- ja kommentointifoorumina sekä ryhmätöiden 
tekoalustana. Töiden julkaiseminen eri vaiheissa ja niiden 
opponointi onnistuu myös verkossa. Ryhmä on siis koolla 
lähitapaamisten välilläkin. 

15.3.5. Teknologian hyödyntäminen  

Pekka Himanen (1999, 29) painottaa, että kun lähdetään 
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kehittämään verkko-oppimisympäristöä on lähdettävä liikkeelle 
yliopiston, oppimisen ja tutkimuksen luonteesta eikä välineistä. 
Yliopistossa oppiminen tulisi nähdä tutkimusprosessina, 
jossa oppija asettaa opettajan tukemana kysymyksiä ja 
kasvattaa niistä ymmärrystään. Kun tutkimuksen tekemisen 
taitojen kehittäminen asetetaan oppimisen tavoitteeksi, niin 
oppimisympäristön, myös verkko-oppimisympäristön tulisi 
mahdollistaa ja tukea tutkimusyhteisönä toimimista. 

Kehräämössä oppimisympäristön yhtenä keskeisenä 
periaatteena on vuorovaikutuksen lisääminen opiskelijaryhmän 
jäsenten, ohjaajien ja asiantuntijaverkoston välillä. 
Vuorovaikutteisuutta toteutetaan lähitapaamisissa, mutta 
myös teknologiaa hyödynnetään yhteistyön lisäämisessä ja 
helpottamisessa. Näin ollen vuorovaikutteisuus ei ole sidottu 
tiettyyn fyysiseen paikkaan tai aikaan, vaan teknologian 
avulla luodaan yhteinen työskentelytila eri paikoissa ja eri 
aikoina työskenteleville käyttäjille. Tieto- ja viestintätekniikan 
pedagogisessa soveltamisessa tarkoituksena ei ole kaiken 
opetuksen siirtäminen tietokoneiden ja tietoverkkojen varaan, 
vaan käyttää uutta teknologiaa lähiopetuksen rinnalla toisiaan 
täydentäen.

Kehräämö-metodissa teknologiaa opetuksen puitteina ei 
sinällään ymmärretä parempana opetuksena tai oppimisena, vaan 
monipuolisen osaamisen ja uuden toimintakulttuurin luomisen 
välineenä. Uusi teknologia liittyykin oppimiseen monella eri 
tavalla. Paitsi välineenä, se on myös oppimisen kohteena, 
jolloin uudenlainen oppimisnäkemys ei toteudu pelkästään 
opetuksen organisoimisen tasolla. Tavoitteena on opettaa 
maisteriohjelman opiskelijoille tietoyhteiskunnassa tarvittavia 
taitoja, kuten vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisukykyä 
sekä oman oppimisen ja tiedon hallintataitoja. Lisäksi 
teknologian mahdollisuuksien ymmärtäminen ja käyttötaidot 
muodostuvat luonnolliseksi osaksi opiskelijan osaamista ja 
tietämystä. 

Tietoverkkojen käytöllä tuodaan lisäarvoa oppimiselle. 
Tarkoituksena on hyödyntää erilaisten teknologisten 
ratkaisujen parhaita puolia luotaessa opiskelijoiden 
taustan ja kehittymistavoitteet sekä asiantuntijaverkoston 
mahdollisuudet huomioon ottava oppimisyhteisö. Teknologiaa 
hyödyntävän oppimisympäristön rooli materiaalipankkina 
ja tiedonjulkaisutilana kehittää opiskelijoiden osaamista 
tiedon ja asiantuntijuuden jakamiseen, luomiseen ja 
yhteiseen kehittämiseen. Verkkopohjaisen oppimisympäristön 
kommunikointityökaluja, kuten keskustelualuetta, 
hyödyntämällä raja-aidat opiskelijoiden ja asiantuntijoiden 
välillä madaltuvat ja opiskelijoiden on helpompi osallistua 
tutkimustoimintaan yhteisön täysivaltaisina jäseninä. Näin 
luodaan puitteet uudenlaisen opettaja-opiskelijasuhteen 
kehittämiselle. 

15.4. Tulevaisuuden näkymiä

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen maisteriohjelma alkaa 
Tampereen yliopiston kauppatieteiden laitoksen koordinoimana 
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syksyllä 2003. Tällöin myös Kehräämö -oppimismetodia 
pilotoidaan ensimmäisen kerran. Lähtökohtana pilottiin 
Kehräämön osalta on, että oppimismetodin hyödyntäminen 
aloitetaan olemassa olevin resurssein, tiedoin ja taidoin 
kaikkien osallistuvien osapuolten näkökulmasta. Kehräämön 
toimintatapoja pyritään pilotin aikana kehittämään 
oppimismetodin tavoitteiden suuntaisesti samalla, kun 
toiminnan onnistumista seurataan arviointitutkimuksen 
keinoin.
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16. Ravitsemusterveysopetus ja -
ohjanta verkko-oppimisympäristössä 
– seitsemäsluokkalaisten kokemuksia

Teija Räihä, Kerttu Tossavainen, Hannele Turunen

Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa 
tietoa peruskoulun seitsemäsluokkalaisten ravitsemuster
veysoppimisesta verkko-oppimisympäristössä ja selvittää, 
miten verkko-oppimisympäristö, johon on kehitetty ravits
emusterveysopetuksen ja -ohjannan oppimateriaalia, voi 
tukea nuorten ravitsemusterveysoppimista. Tutkimusaineisto 
kerättiin kyselylomakkeella 97 seitsemäsluokkalaiselta, jotka 
olivat käyttäneet verkko-oppimisympäristöä kotitalouden 
opiskelussaan. Kyselytutkimuksen vastausprosentti oli 
90%. Tulokset osoittavat, että seitsemäsluokkalaisilla oli 
laadullisesti hyvin ravitsemusterveystietoutta. Suurin osa 
oppilaista oli kokenut opiskelun verkko-oppimisympäristössä 
mielekkäänä, hauskana ja helppona. Seitsemäsluokkalaiset 
arvioivat verkko-oppimisympäristön myös monipuolistaneen 
ja muuttaneen ravitsemusterveysopetusta ja -ohjantaa 
parempaan suuntaan. Poikien ja tyttöjen mielipiteet verkko-
oppimisympäristön käytöstä erosivat kuitenkin merkittävästi. 
Pojat olivat kokeneet opiskelun verkko-oppimisympäristössä 
innostavana ja rohkaisevana ja se oli lisännyt myös poikien 
välistä vuorovaikutusta. Tyttöjen keskuudessa vastaavaa ei 
ollut tapahtunut ja kolmannes tytöistä ilmoittikin, ettei ollut 
pitänyt verkko-oppimisympäristössä opiskelusta.

Avainsanat: seitsemäsluokkalainen, 
ravitsemusterveysopetus, –ohjanta ja -oppiminen, verkko-
oppimisympäristö

16.1. Johdanto

Nuorten terveys ja hyvinvointi ovat yhteiskunnan merkittävä 
voimavara ja tulevaisuuden sijoitus. Aikaisemmat 
tutkimukset kuitenkin osoittavat, että nuorten terveyttä ja 
hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ovat tupakointi, alkoholin 
humalakäyttäytyminen, lisääntynyt huumeiden kokeilu 
ja käyttö (Nuutinen 1997, Roos 2000) sekä ylipainon 
lisääntyminen, vähäinen liikunnan harrastaminen ja riittävän 
yöunen väheneminen (Vartiainen ym. 1996, Tynjälä 1999, 
Caius & Benefice 2002). Erityisesti nuorten lihavuus ja 
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ylipaino on noussut näkyväksi ongelmaksi ja toisaalta myös 
erilaiset syömishäiriöt, jopa sairaanloinen laihduttaminen 
uhkaavat nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Lihavuuden 
ongelman on nostanut esiin nykyinen arkiliikuntaa välttämä 
elämäntapa ja erilaisten rasvaisten pikaruokien voimakas 
yleistyminen. (Uusitupa ym. 1997, Schneider 2001, Mellin 
ym. 2002.) Nuorten lisääntyneet ravitsemusterveysongelmat 
ovat johtuneet osaksi myös siitä, että kouluyhteisön antama 
ravitsemusterveysopetus ja -ohjanta on ollut menetelmiltään 
ja sisällöltään kehittymätöntä (Tossavainen 1993, Dixon ym. 
2000). Ravitsemusterveysopetus ja -ohjanta on koettu kielloiksi 
ja käskyiksi, eikä niinkään terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi 
ja ylläpitäväksi toiminnaksi (Dean & McQueen 1996).

Kouluyhteisön ravitsemusterveysopetuksen ja -
ohjannan keskeisimpänä tavoitteena on ohjata nuoria 
toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja oikein, tukemalla 
nuoren itsearvostusta, itseohjautuvuutta ja omaehtoista 
terveysoppimista (Peterson ym. 2001, St Leger 2001). Nuorten 
ravitsemusterveysoppimista on pyritty tukemaan nykyisin myös 
erilaisten verkko-oppimisympäristöjen avulla. Tutkimukset 
(Dunt ym. 1999, Cox ym. 2000, Perez-Rodrigo & Aranceta 
2001) osoittavat, että verkko-oppimisympäristö monipuolistaa 
ja laaja-alaistaa ravitsemusterveysopetusta ja -ohjantaa 
sekä motivoi nuoria opiskelemaan koulussa ja vapaa-ajalla 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita yksin ja yhdessä 
kavereiden ja vanhempien kanssa. Verkko-oppimisympäristön 
arvioidaan myös kehittävän nuorten tiedollisten ja teknisten 
taitojen ohella kriittistä ajattelua, palautteen antamista ja 
elinikäisen oppimisen valmiuksia. 

Tämä tutkimus on osa laajempaa European Network of 
Health Promoting Schools (ENHPS)  arviointitutkimusta ja sen 
alaprojektia Terveyseväin Puijolta maailmalle kehittämis- 
ja tutkimushanketta, joiden tavoitteena on edistää 
kokonaisvaltaisesti kouluyhteisön terveyttä ja sosiaalista 
hyvinvointia. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa 
peruskoulun seitsemäsluokkalaisten ravitsemusterveysop
pimisesta verkko-oppimisympäristössä ja selvittää, miten 
verkko-oppimisympäristö, johon on kehitetty ravitsemusterve
ysopetuksen ja –ohjannan oppimateriaalia, voi tukea nuorten 
ravitsemusterveysoppimista. Tarkennetut tutkimuskysymykset 
ovat seuraavat: (1) Millaista on seitsemäsluokkalaisten 
ravitsemusterveysoppiminen verkko-oppimisympäristössä, (2) 
millaisia kokemuksia seitsemäsluokkalaisilla on opiskelusta 
verkko-oppimisympäristössä ja (3) miten seitsemäsluokkalaiset 
käyttävät verkko-oppimisympäristöä ravitsemusterveysoppimis
essaan?

16.2. Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella kahden 
Terveyseväin Puijolta maailmalle –kehittämis-
hankkeeseen kuuluvan koulun seitsemännen luokan oppilailta 
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(N=97). Kyselyyn vastasi 90% (n=87) seitsemäsluokkalaisista. 
Kyselylomake sisälsi 157 strukturoitua ravitsemusterveysopp
imista ja verkko-oppimisympäristöä käsittelevää kysymystä. 
Tutkimusaineisto analysoitiin SPSS for Windows –ohjelmalla 
käyttäen prosentteja, ristiintaulukointia ja X² -testiä.

16.3. Tulokset

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että seitsemäsluokkalaisilla 
oli laadullisesti hyvin ravitsemusterveystietoa. Nuorten asenne 
terveellistä ravitsemusta ja ruokavaliota kohtaan oli myönteinen 
ja 81% nuorista tiesi voivansa vaikuttaa omaan terveyteensä 
terveellisellä ravitsemuksella ja ruokailulla. Myönteisestä 
ravitsemusasenteesta huolimatta seitsemäsluokkalaisista 
vain 53% halusi itse vaikuttaa terveyteensä ja hyvinvointiinsa  
terveellisellä ravitsemuksella. Kuitenkin suurin osa (82%) 
oppilaista ilmoitti, että heidän suhtautumisensa ravitsemusta 
kohtaan oli muuttunut myönteisemmäksi seitsemännen luokan 
aikana. 

Seitsemäsluokkalaisista 69%:lla oli Internet –
yhteyksillä varustettu tietokone kotona. Viidesosa (21%) 
seitsemäsluokkalaisista arvioi käyttävänsä Internetiä päivittäin 
ja 53% vähintään kerran viikossa. Suurin osa oppilaista (67%) 
arvioi tieto- ja viestintätekniset taitonsa hyväksi, 31% piti 
taitojaan kohtalaisena ja ainoastaan yksi oppilas arvioi, 
ettei hän omasta mielestään osannut käyttää tietokonetta ja 
Internetiä lainkaan. (ks. Taulukko 1.)

TAULUKKO 1 (alla). Seitsemäsluokkalaisten (n=87) kodeissa 
olevien tietokoneiden määrä ja niiden käyttö (%)

                                    n  %

Internet yhteyksillä varustettu tietokone 
Kyllä                                   60  69
Ei                                   27  31

Internetin käytön määrä vapaa-aikana
Joka päivä                   18  21
Kerran tai useammin viikossa  46  53
En käytä Internetiä vapaa-aikanani lainkaan 21  26

Osaan käyttää tietokonetta ja Internetiä
Hyvin                                   58  67
Kohtalaisesti                   27  31
En lainkaan                     1   2

Seitsemäsluokkalaisten kotona oleva Internet -yhteyksillä 
varustettu tietokone lisäsi nuorten myönteistä suhtautumista 
verkko-oppimisympäristöä kohtaan (p=0.035) ja näiden 
oppilaiden mielestä myös verkko-oppimisympäristö sopi hyvin 
kotitalouden opetukseen (p=0.022). Seitsemäsluokkalaisten 
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vapaa-ajan Internetin käytöllä ei ollut yhteyttä nuorten 
verkko-oppimisympäristön käyttökokemuksiin. Kaiken 
kaikkiaan Internetin käyttötaidolla oli kuitenkin yhteyttä 
seitsemäsluokkalaisten mahdollisuuteen työskennellä 
itsenäisemmin verkko-oppimisympäristössä oppitunneilla 
(p=0.047). 

Seitsemäsluokkalaisista 78% oli sitä mieltä, että verkko-
oppimisympäristö soveltui hyvin ravitsemusterveysopetuk
seen ja -ohjantaan. He kokivat ravitsemusterveysoppimis
en verkko-oppimisympäristössä mukavana (72%), helppona 
(80%) ja mielenkiintoisempana (70%) kuin perinteisessä 
luokkaopetuksessa. Oppilaat arvioivat verkko-oppimisympäristön 
lisänneen myös heidän itsenäistä työskentelyään (69%) ja 
vuorovaikutustaan (71%) opiskelijatovereiden ja opettajan 
kanssa kotitaloustunneilla. (ks. Taulukko 2.)

TAULUKKO 2 (alla). Seitsemäsluokkalaisten (n=87) verkko-
oppimisympäristön käyttökokemukset (%).

                                   Väittämä vastaa seitsemäsluokkalaisen arviota

Seitsemäsluokkalaisten
verkko-oppimisympäristön
käyttökokemukset

                                     Erittäin           Vähäisessä    Jossain        Suuressa       Erittäin
                                   vähäisessä           määrin     määrin         määrin        suuressa
                                     määrin                                määrin
                                         %                  %         %             % %

Verkko-opiskelu sopii
kotitalouden opetukseen.                        11                  11         45             20 13

Verkko-oppimisympäristössä
opiskelu on ollut mukavaa.                        22                   6         42             21  9

Verkko-oppimisympäristössä
opiskelu on ollut helppoa.                         5                  15         34             31 15

Verkko-oppimisympäristössä
opiskelu on ollut 
mielenkiintoisempaa kuin
perinteinen luokkaopetus.                       17                  13         37             20 13

Verkko-oppimisympäristössä
saa tehdä enemmän asioita
itsenäisesti.                        15                  16         36             19 14

Verkko-oppimisympäristössä
opiskellessa juttelemme paljon.       11                  18         41             19 11

Suurin osa seitsemäsluokkalaisista ilmoitti, että tiedon 
etsiminen verkko-oppimisympäristöstä oli helppoa (74%) 
ja hauskempaa (75%) kuin oppikirjoista. Oppilaista 58% 
ilmoitti selailevansa oppimateriaalin linkkejä ja verkkosivuja 
etsiessään ravitsemusterveystietoa ja opiskellessaan verkko-
oppimisympäristössä. Lähes puolet (49%) oppilaista ei 
ollut tarvinnut opettajan apua verkko-oppimisympäristön 
käytössä. Valtaosa seitsemäsluokkalaisista (68%) arvioi verkko-
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oppimisympäristön monipuolistaneen ravitsemusterveysoppi
mista ja muuttaneen ravitsemusterveysopetusta ja -ohjantaa 
parempaan suuntaan. Yli puolet seitsemäsluokkalaisista oli 
sitä mieltä, että verkko-oppimisympäristö oli rohkaissut heitä 
opiskelemaan kotitaloutta (56%) ja käyttämään tietokonetta 
(52%). Oppilaista 59% ilmoitti haluavansa jatkaa opiskelua 
verkko-oppimisympäristössä. (ks. Taulukko 3.)

TAULUKKO 3 (alla). Seitsemäsluokkalaisten (n=87) kokemukset 
ravitsemusterveysoppimisesta verkko-oppimisympäristössä (%).

                                 Väittämä vastaa seitsemäsluokkalaisen arviota

Seitsemäsluokkalaisten
kokemukset verkko-
oppimisympäristöstä

                      Erittäin Vähäisessä         Jossain  Suuressa          Erittäin
                    vähäisessä                määrin            määrin   määrin          suuressa  
                                                    määrin                             määrin

                          %                        %                %       %              %

Verkko-oppimisympäristöstä
on helppo löytää tietoa
terveellisestä ravitsemuksesta.        10                        16                41      23              10

Verkko-oppimisympäristössä
on hauskempaa hakea tietoa 
ravitsemuksesta kuin 
oppikirjoista.            9                        16                39      22              14

Käyttäessäni verkko-
oppimisympäristöä, selailen
ohjelman linkkejä.                         17                        25                31     17              10

Opiskellessani verkko-
oppimisympäristössä
olen tarvinnut apua
opettajalta.          32                       17               27     14              10

Tietokoneet monipuolistavat
oppimista ja muuttavat
opettajien opetusta.         16                       16               26     24              18

Verkko-oppimisympäristö on
rohkaissut minua opiskelemaan
kotitaloutta.          20                       24               35     15               6 

Verkko-oppimisympäristössä
opiskelu on innostanut minua 
käyttämään tietokonetta.        27                       21               24     16              12

Haluan jatkaa opiskelua
verkko-oppimisympäristössä.        20                       21               28     19              12

Verrattaessa poikien ja tyttöjen kokemuksia verkko-
oppimisympäristön käytöstä, huomattiin, että  poikien 
kokemukset verkko-oppimisympäristössä opiskelusta olivat 
tyttöjä myönteisempiä. Suurin osa pojista (86%) oli sitä 
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mieltä, että he keskustelivat paljon keskenään opiskellessaan 
verkko-oppimisympäristössä. Tytöistä vastaavasti runsas puolet 
(55%) oli keskustellut yhdessä verkko-oppimisympäristössä 
opiskelun aikana (p=0.002). Pojista 80% ja tytöistä 64% oli 
pitänyt opiskelua verkko-oppimisympäristössä  mukavana. 
Huomattavaa oli kuitenkin se, että 36% tytöistä ei ollut pitänyt 
opiskelusta verkko-oppimisympäristössä. Pojista 83% ja tytöistä 
76% arvioi opiskelun verkko-oppimisympäristössä helpoksi. 
Poikien (84%) mielestä verkko-oppimisympäristössä opiskelu 
sopi paremmin kotitalouden opetukseen kuin tyttöjen (73%) 
mielestä. Pojista 82% ja tytöistä 54% oli sitä mieltä, että verkko-
oppimisympäristössä opiskelu oli mielenkiintoisempaa kuin 
perinteisesti toteutetuilla kotitalouden tunneilla (p=0.038). 
Pojat olivat myös sitä mieltä, että verkko-oppimisympäristö oli 
motivoinut (p=0.028) ja rohkaissut (p=0.015) heitä kiinnostumaan 
ravitsemusterveysoppimisesta sekä lisännyt oppilaiden ja 
opettajien välistä vuorovaikutusta (p=0.002) luokkahuoneessa. 
Pojat (68%) olivat tyttöjä (47%) kiinnostuneempia jatkamaan 
myös opiskelua verkko-oppimisympäristössä. 

16.4. Pohdinta

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että seitsemäsluokkalaisilla 
on hyvin tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja nuorten 
asenne terveellistä ravitsemusta kohtaan on myönteinen. 
Myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Perez-Rodrigo & Aranceta 
2001) on löydettävissä samanlaisia tuloksia. Nuoret tarvitsevat 
kuitenkin edelleen ravitsemusterveysopetusta ja -ohjantaa 
ravitsemusterveystiedon sisäistämisessä ja terveyden 
lukutaidon oppimisessa niin, että se ohjaisi heidän itsenäisiä 
päätöksiään ja terveysvalintojaan myös pitkälle aikuisikään. 

Tulokset myös osoittavat, että kotona oleva Internet -
yhteyksillä varustettu tietokone lisäsi seitsemäsluokkalaisten 
myönteistä suhtautumista verkko-oppimisympäristöä kohtaan 
ja heidän mielestään verkko-oppimisympäristö sopi hyvin 
kotitalouden opetukseen. Oppilaat kokivatkin opiskelun verkko-
oppimisympäristössä erittäin helppona, sillä he ovat tottuneet 
käyttämään tietokonetta ja Internetiä lähes päivittäin. 
Myös aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että Suomessa 
kotitalouksien Internet -liittymien määrä on lisääntynyt 
huomattavasti viimeisimpien vuosien aikana (Sinko & Lehtinen 
1998, Tilastokeskus 2003). Yllättävää tuloksissa oli kuitenkin 
se, että seitsemäsluokkalaisten tietokoneen ja Internetin 
käyttöaktiivisuudella ei ollut yhteyttä nuorten verkko-
oppimisympäristön käyttökokemuksiin. Tulos voi johtua osaksi 
tutkimusotoksen pienuudesta, sillä aikaisemmat tutkimukset 
(Lewis 1998, Korpi ym. 2000) ovat osoittaneet, että tietokoneen 
ja Internetin käyttötaito ja käyttöaktiivisuus lisäävät yksilöiden 
kiinnostusta verkko-oppimisympäristöjä kohtaan.

Poikien asennoituminen verkko-oppimisympäristössä 
opiskeluun oli tyttöjä myönteisempää. Pojat olivat 
motivoituneempia käyttämään verkko-oppimisympäristöä 
oppimisessaan ja he pitivät opiskelua verkko-oppimisympäristössä 
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mukavampana ja helpompana kuin luokkahuoneessa. Pojat 
olivat myös halukkaampia jatkamaan opiskelua verkko-
oppimisympäristössä. Tämä on mielenkiintoinen tutkimustulos. 
Tulos saattaa johtua siitä, että pojat pystyvät tyttöjä paremmin 
hyödyntämään teknistä ajattelua ja toimintaa tukevia 
verkko-oppimisympäristöjä oppimisessaan tai, että verkko-
oppimisympäristö tukee parhaiten yksityiskohtaista yhden 
aineen oppimista ja käsittelyä kerrallaan, tässä tapauksessa 
ravitsemusterveysoppimista (vrt. Sinko & Lehtinen 1998, 
Niemi ym. 1999). Tämä tutkimus ei kuitenkaan anna vastausta 
näihin kysymyksiin, joten niihin haetaan vastauksia seuraavissa 
tutkimuksissa.  

Pojat arvioivat verkko-oppimisympäristössä opiskelun 
lisänneen myös poikien välistä vuorovaikutusta. Tyttöjen 
keskuudessa vastaavaa ei ollut tapahtunut. Tulos voi viitata 
siihen, että tyttökulttuurissa puhuminen ja asioista keskustelu 
on muutenkin yleisempää kuin poikien keskuudessa (ks. 
Välimaa 2000), jonka vuoksi tytöt eivät koe oppimistilanteiden 
muutosten lisäävän heidän välistä keskusteluaan.

Suurin osa seitsemäsluokkalaisista oli sitä mieltä, 
että ravitsemusterveystiedon hakeminen verkko-
oppimisympäristöstä oli ollut mielekkäämpää kuin tiedon 
hakeminen perinteisistä oppikirjoista, sillä verkko-
oppimisympäristöön liitetyt linkit lisäsivät erilaisia 
tiedonhaun käyttömahdollisuuksia. Oppilaat eivät olleet 
kokeneetkaan ravitsemusterveystiedon hakemista verkko-
oppimisympäristöstä vaikeana. Verkko-oppimisympäristö 
monipuolisti seitsemäsluokkalaisten mukaan ravitsemusterve
ysoppimista ja muutti myös opettajien opetusta parempaan 
suuntaan. Aikaisemmat tutkimukset (Davison 1997, Posti 
1999, DiSogra & Glanz 2000) osoittavat, että sidottaessa 
verkko-oppimisympäristön oppisisällöt oppilaille mielekkäisiin 
konteksteihin ja tilanteisiin tuetaan oppilaiden opittujen 
tietojen ja taitojen soveltamista uusissa tilanteissa ja 
oppimisprosesseissa monipuolisesti. Tällöin myös oppilaat 
motivoituvat ja sitoutuvat kokonaisvaltaisemmin opiskeluun 
sekä innostuvat käyttämään tietokonetta ja Internetiä. Tämän 
tutkimuksen tulosten mukaan verkko-oppimisympäristössä 
opiskelu ei kuitenkaan ratkaisevasti lisännyt tyttöjen 
tietokoneen käyttöä tai rohkaissut tyttöjä opiskelemaan 
kotitaloutta. Pojilla kokemukset olivat päinvastaisia. Poikien 
mielestä verkko-oppimisympäristön käyttö oli lisännyt heidän 
tietokoneen käyttöintoaan ja rohkaissut heitä opiskelemaan 
kotitaloutta. Tulos voi johtua siitä, että pojat olivat kokeneet 
vuorovaikutuksen luontevammaksi verkko-oppimisympäristössä 
kuin tytöt ja sitä kautta pojat ovat kiinnostuneet opittavasta 
asiasta laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin normaalissa 
luokkaopetuksessa. (vrt. Komulainen 1998.)  

Lisäksi tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että verkko-
oppimisympäristö on mielenkiintoinen ja monipuolinen ravitsem
usterveysopetuksen ja -ohjannan väline, joka tukee ja kehittää 
nuorten ravitsemusterveysoppimista. Myös aikaisemmat 
tutkimukset (esim. Davison 1997, Cox ym. 1999) vahvistavat 
käsityksiä siitä, että verkko-oppimisympäristön avulla voidaan 
saavuttaa hyviä oppimistuloksia. Verkko-oppimisympäristössä 
on mahdollisuus saada oppilaiden lisäksi mukaan opetukseen ja 
ohjantaan myös oppilaiden vanhemmat ja kouluyhteisön muu 
henkilökunta. Tulevaisuudessa onkin tärkeää kehittää ravitsem
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usterveysopetuksen ja -ohjannan verkko-oppimisympäristöjen 
sisältöjä niin, että ne palvelevat nuorten ravitsemusterveysopp
imista ja hänen lähiyhteisönsä tarpeita.

16.5. Johtopäätökset

Tämänkin tutkimuksen pohjalta voidaan esittää kysymys, 
mikä merkitys verkko-oppimisympäristöllä on oppimiselle. 
Verkko-oppimisympäristön mahdollisuudet opettamisessa ja 
ohjannassa nousevatkin esille siinä, että oppimista tapahtuu 
kontekstisidonnaisesti ja vuorovaikutteisesti oppilastovereiden 
ja opettajan kanssa. Myös tämän tutkimuksen tulokset kumoavat 
perinteisen väittämän, että verkko-oppimisympäristössä 
oppiminen on yksinäistä ja vuorovaikutuksetonta. 
Erityisesti poikien keskuudessa vuorovaikutus ja kiinnostus 
sisältöjen oppimista kohtaan lisääntyi opiskeltaessa verkko-
oppimisympäristössä. Verkko-oppimisympäristö tulisikin 
nähdä yhtenä opettamisen ja oppimisen apuvälineenä, 
joka tukee oppilaiden tapoja oppia ja sisäistää asioita. 
Kehittämällä uudentyyppisiä verkko-oppimisympäristöjä ja 
oppimismenetelmiä voidaankin tulevaisuudessa vastata yhä 
useamman oppilaan oppimistarpeisiin ja mahdollisesti myös 
lisätä tyttöjen kiinnostusta tietotekniikkaa ja verkko-opiskelua 
kohtaan.

Verkko-oppimisympäristö on merkittävä tekijä kehitettäessä 
myös kotitalouden opetusta ja ohjantaa sisällöllisesti ”arjen 
ja perheen oppiaineeksi” yhdessä oppilaiden ja heidän 
vanhempiensa kanssa. Kotitalouden opetusta ja ohjantaa 
tulisikin kehittää verkko-oppimisympäristössä niin, että 
myös nuorten vanhemmille annetaan mahdollisuus osallistua 
oppimistehtävien tekemiseen yhdessä nuoren kanssa. Esimerkiksi 
kotitalousopettaja voisi laatia oppimistehtävät niin, että tytöt 
suunnittelisivat ja toteuttaisivat yhdessä perheen äidin kanssa 
viikonloppuaterian ja sen toteutuksesta raportoitaisiin ja 
keskusteltaisiin verkko-oppimisympäristössä muiden oppilaiden 
ja heidän vanhempiensa sekä opettajan kanssa. Vastaavasti 
pojat voisivat yhdessä perheen isän kanssa käydä ruokaostoksilla 
ja laskea ruokaostosten pohjalta tuotteiden kilohinnat ja 
ravintoarvot sekä tehdä näiden laskutoimitusten pohjalta 
yhteenvedot verkko-oppimisympäristöön. Näin kehitettäisiin 
oppilaiden verkko-oppimisen taitojen lisäksi myös vanhempien 
osaamisvalmiuksia. Verkko-oppimista ei tulisikaan enää nähdä 
ainoastaan kouluyhteisössä tapahtuvana toimintana, vaan 
oppimisen tulisi tapahtua myös aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
koulun ulkopuolisen elämän kanssa.
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17. Oppimisympäristöt ja yhteisöllinen 
ongelmaperustainen oppiminen – 
alustojen vertailua ja arviointia

Merja Snellman, Jarmo Levonen

17.1. Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan Dyn3W, Fle3 ja Työporukka 
–verkko-oppimisympäristöjä yhteisöllisen ongelmaperustaisen 
oppimisen näkökulmasta. Verkkoympäristöjä arvioitiin 
tarkastelemalla niiden työkalujen ja toimintojen tarjoamia 
mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, tiedon välittämiseen ja 
rakenteluun, ympäristöissä olevan aineiston julkisuutta sekä 
kriittisen reflektion ja ongelmaperustaisuuden tukemista ja 
näkyvyyttä. Verkkoympäristöistä on löydettävissä yhteisöllistä 
ongelmaperustaista oppimista tukevia toimintoja. Toiminnot 
ja työkalut ovat erilaisia, mutta kaikkien kolmen ympäristön 
avulla opiskelijat voivat työskennellä yhdessä yhteisen 
tietämyksen edistämiseksi. On kuitenkin huomioitava, 
että ympäristöt ovat välineitä, eivätkä takaa yhteisöllisen 
ongelmaperustaisen oppimisen toteutumista. Ympäristöjen 
toimintoja ja ominaisuuksia keskeisempää on se, miten välineitä 
käytetään ja millainen pedagoginen näkemys välineen käyttöä 
on ohjaamassa. Välineillä on kuitenkin merkitystä työskentelyn 
sujuvuuteen ja mielekkyyteen, joten on aiheellista tarkastella, 
millaisia välineitä eli verkkoympäristöjä on tarjolla yhteisöllisen 
ongelmaperustaisen oppimisen toteuttamiseen.

Avainsanat: yhteisöllinen oppiminen, ongelmaperustaisuus, 
verkko-oppimisympäristöt, kriittinen reflektio, toiminnalliset 
tukimuodot

17.2. Johdanto

VOP (Verkko-oppimisen pedagogiikka) –hankkeessa tutkitaan 
innovatiivisia yhteisöllistä oppimista tukevia verkkoympäristöjä 
ja niiden soveltamismahdollisuuksia yliopisto-opetuksessa. VOP 
–hankkeeseen liittyen tässä artikkelissa tarkastellaan Dyn3W, 
Fle3 ja Työporukka –ympäristöjä erityisesti yhteisöllisen 
ongelmaperustaisen oppimisen näkökulmasta eli millaisia 
ominaisuuksia, toimintoja ja työkaluja ympäristöt sisältävät 
yhteisöllisen ongelmaperustaisen oppimisen toteuttamisen 
tueksi. 
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Yhteisöllisessä oppimisessa pyritään kannustamaan 
opiskelijoita osallistumaan yhteiseen työskentelyprosessiin 
erilaisten pedagogisten menetelmien avulla. Opiskelijoita 
kannustetaan kysymysten ja omien mielipiteiden esittämiseen, 
argumentointiin sekä kriittisesti reflektoimaan rakennettua 
tietämystä. Yhteistoiminnallisissa ryhmissä tapahtuva 
vuorovaikutus, erilaisten näkökulmien esiintuominen sekä 
argumentointi tukevat kognitiivista kehitystä yksilöllistä 
työskentelyä paremmin. (Lipponen 2001; Tynjälä 1999; Soller 
2001; van Boxtel, van der Linden & Kanselaar 2000.) Yhteisön 
toiminnassa pyritään vastavuoroiseen ja tavoitteelliseen  
vuorovaikutukseen, jossa ei ainoastaan välitetä vaan myös 
luodaan kokonaan uutta tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen 
kautta.

Yhteisöllisen oppimisen tutkimuksissa 
tiedonrakenteluprosessia tarkastellaan usein ongelm
anratkaisutilanteiden kautta. Ongelmanratkaisuun ja 
ongelmaperustaisuuteen liittyvän työskentelyn uskotaan 
kehittävän tulevaisuuden työtehtävissä vaadittavia strategisia 
taitoja ja reflektiivistä ajattelua. (Dillenbourg & Baker 1996; 
Häkkinen & Arvaja 1999; Linnakylä, Häkkinen & Kankaanranta 
1999.) Yliopisto-opetuksen yhtenä tavoitteena on opettaa 
tutkimustyössä tarvittavia taitoja, jolloin faktatiedon 
käsittelyn lisäksi on oleellista pyrkiä selittämiseen tähtäävään, 
ongelmaperustaiseen oppimiseen, joka sisältää tieteelliselle 
tutkimustyölle ja tiedeyhteisön työskentelylle tyypillisiä 
piirteitä. Verkko-oppimisympäristöt itsessään eivät takaa 
yhteisöllisyyttä tai ongelmaperustaisuutta, mutta välineillä 
voidaan kuitenkin tukea työskentelyprosessin kulkua monin 
tavoin. Ulkoisia välineitä, kuten tietokonetta voidaan käyttää 
esimerkiksi jäsentämään ongelmanratkaisuprosessin kulkua ja 
helpottamaan prosessin aikana syntyvää älyllistä kuormitusta 
(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2001) sekä tukemaan tehtävän 
ratkaisuun liittyviä sosiaalisia prosesseja, kuten merkitysten 
neuvottelua ja argumentointia (Suthers 1999). Lisäksi välineillä 
on merkitystä työskentelyn sujuvuuteen ja mielekkyyteen. 
Näin ollen on aiheellista tarkastella, millaisia välineitä 
eli verkkoympäristöjä on tarjolla yliopistossa tapahtuvan 
yhteisöllisen ongelmaperustaisen opetuksen toteuttamiseen.

17.3. Verkkoympäristöjen arviointikriteerit

Lehtisen ym. (2000) mukaan  yhteisöllisen oppimisen välineiden 
arviointiin ei ole mitään vakiintunutta tapaa. Tässä yhteydessä 
verkkoympäristöjä arvioitiin tarkastelemalla työkalujen 
ja toimintojen mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, tiedon 
välittämiseen ja rakenteluun, ympäristöissä olevan aineiston 
julkisuutta sekä kriittisen reflektion ja ongelmaperustaisuuden 
tukemista ja näkyvyyttä. 

Vuorovaikutteisuus on yhteisöllisen oppimisen perusta. 
Arvioinnissa huomioitiin, millaisia vuorovaikutteisia työkaluja 
verkkoympäristöt sisältävät, esimerkiksi sisältävätkö ne 
vastavuoroiseen vuorovaikutukseen kannustavia toiminnallisen 
tuen muotoja. Myös tiedon välittäminen ja rakentelu on 
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vuorovaikutteista. Vuorovaikutustyökaluja tarkasteltiin myös 
tiedon rakentelun näkökulmasta, eli millaisia työkaluja 
verkkoympäristöt tarjoavat yhteiseen työskentelyyn, kuten 
dokumenttien työstämiseen yhteisöllisesti.

Ympäristössä olevan aineiston julkisuudella tarkoitetaan 
sitä, onko verkkoympäristössä oleva aineisto kaikkien 
käyttäjien nähtävillä, käytettävissä tai työstettävissä. 
Verkkoympäristöjä arvioitiin myös kriittisen reflektion 
näkökulmasta eli sisältävätkö ne toimintoja, jotka kannustavat 
kriittiseen reflektioon tai tekevät sen näkyväksi. Yhteisöllisen 
oppimisen tavoitteena on uuden tiedon rakentaminen, jota 
tukee erityisesti ongelmaperustaisuus. Verkkoympäristöjen 
vertailussa ongelmaperustaisuuden näkyvyydellä tarkoitetaan 
sitä, sisältävätkö ympäristöt ominaisuuksia tai toimintoja, 
jotka tukevat ongelmaperustaisen oppimisen prosessia tai 
tekevät sen näkyväksi.

17.4. Dyn3W

Dyn3W –keskusteluympäristö on kehitetty Tampereen yliopiston 
tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Ympäristön tavoitteena 
on edistää erityisesti akateemisessa maailmassa tarvittavien 
argumentointitaitojen ja kriittisen ajattelun kehittymistä. 
Hietalan ym. (1997) mukaan verkon avulla voidaan käydä 
laajempaa ja syvällisempää keskustelua, joka luennoilla 
jää yleensä vähäiseksi. Vuorovaikutus Dyn3W –ympäristössä 
perustuu argumentoivaan kommentointiin, joten Dyn3W sisältää 
kommentoinnissa tarvittavat työkalut ja erilaisia toiminnallisia 
tukimuotoja. Dyn3W on tarkoitettu käytettäväksi perinteisen 
luento- ja harjoitusopetuksen rinnalla. 

Dyn3W -ympäristössä yhteisöllinen tiedon välittäminen ja 
rakentelu tapahtuu kirjoittamalla, lukemalla ja kommentoimalla 
viestejä. Ympäristössä olevat keskustelut ovat julkisia 
opintojaksolle osallistuville. Ympäristössä ei ole mahdollista 
julkaista tai työstää dokumentteja. Dyn3W -ympäristössä 
pyritään tukemaan ryhmätietoisuutta, ajattelun rakenteiden 
tuomista näkyviksi sekä oppimista toiminnallisten tukimuotojen 
avulla. Toiminnallisia tukimuotoja ovat esimerkiksi kommentin 
kirjoittamisalueen strukturointi, kommentin tyypin ja lähteen 
valinta, keskustelun aloittavan puheenvuoron vaatiminen 
sekä ryhmätyötilanteissa äänestäminen. Toiminnallisten 
tukimuotojen tarkoituksena on kehittää opiskelijan omaa 
ajattelua (reflection-in-action) ja tukea kriittisen reflektion 
prosessia, mutta tottumattomasta käyttäjästä toiminnallisten 
tukimuotojen käyttö saattaa tuntua jäykältä ja nostaa kynnystä 
kirjoittaa.

Dyn3W-ympäristössä yhteisölliseen tiedonrakenteluun 
osallistumista voidaan tukea esimerkiksi ryhmätyötilanteissa 
äänestämällä. Aluksi jokainen opiskelija tekee tehtävänantoon 
liittyvän oman ehdotuksensa kurssialueelle, jonka jälkeen 
ehdotuksista keskustellaan, esitetään kysymyksiä ja 
tarkennuksia. Tämän jälkeen ehdotuksista äänestetään ja 
eniten ääniä saanutta ehdotusta työstetään työskentelyalueella 
yhdessä. Lopuksi yhteisten keskustelujen pohjalta kootaan 
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yhteinen ratkaisu. Dyn3w -ympäristö tarjoaa välineitä, 
jotka tukevat yhteisöllistä ongelmaperustaista työskentelyä, 
mikäli opetukselliset menetelmät ovat ongelmaperustaisen 
näkemyksen mukaisia.

17.5. FLE3 Future Learning Environment

FLE3 –ympäristö on kehitetty Taideteollisen Korkeakoulun 
Media Labin ja Helsingin yliopiston psykologian laitoksen 
yhteistyönä. Ympäristö perustuu tutkivan oppimisen 
malliin, jonka tavoitteena on tukea yhteisöllistä oppimista 
ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä. Ympäristön 
kehittämisessä on hyödynnetty kognitiivisen tutkimuksen 
tuloksia vaativasta ongelmanratkaisusta, metakognitiosta, 
asiantuntijuudesta sekä hajautettuihin kognitioihin liittyvästä 
tutkimuksesta (Lehtinen ym. 2000). Ympäristön keskeiset 
työskentelyalueet ovat Verkkotyöpöytä, Tiedonrakentelu sekä 
Jammailu, jotka on suunniteltu tukemaan tiedon rakentelua 
yhteisöllisesti.

FLE3 –ympäristö sisältää kaksi vuorovaikutteista 
työskentelyaluetta, joista tiedonrakentelu on varsinainen 
keskustelualue. Tiedonrakentelualueella keskustelua tukevat 
tietämystyypit, joista viestin kirjoituksen yhteydessä 
valitaan viestiä vastaava. Tietämystyypin tarkoituksena on 
havainnollistaa viestin sisältö ja merkitys tutkivan oppimisen 
prosessissa ja siten auttaa jäsentämään ajattelua sekä 
kehittämään työskentelyn reflektointia. Tietämystyyppijoukkoja 
on erilaisia, esimerkiksi porrastettu ongelmanratkaisu, 
designajattelutyypit sekä hattutekniikka, joista voidaan 
valita tilanteeseen tarkoituksenmukaisin. Tietämystyyppien 
käyttö kannustaa kriittiseen reflektioon, mutta tietämystyypin 
valinta ennen viestin kirjoittamista saattaa myös nostaa 
kirjoittamiskynnystä ja rajoittaa viestin sisältöä, sillä 
välttämättä vielä kirjoittamisvaiheessa kirjoittajalle ei ole 
selvää tuleeko viesti vastaamaan valittua tietämystyyppiä.

FLE3 –ympäristön toinen vuorovaikutteinen työskentelyalue 
on jammailu. Jammailu-alue on yhteinen työskentelyalue, 
jonne voidaan tuoda esimerkiksi tekstidokumentteja, piirroksia 
tai kaavioita ja joita alueella voidaan yhdessä työstää. 
Alkuperäinen dokumentti ja siitä luodut versiot jäävät kaikki 
näkyviin, jolloin koko oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessi 
tallentuu ja siihen voidaan palata myöhemmin.

Tiedonrakentelu ja jammailu alueiden lisäksi FLE3 
–ympäristössä työskentelevillä on käytössä henkilökohtainen 
verkkotyöpöytä. Verkkotyöpöydälle voidaan tehdä 
muistiinpanoja sekä tallentaa erilaisia dokumentteja ja 
linkkejä. FLE3 –ympäristön kaikki työskentelyalueet ovat 
yhteisön nähtävillä, myös verkkotyöpöydät, joita kuitenkaan 
muut kuin työpöydän haltija eivät pääse muokkaamaan. 

FLE3 –ympäristö on monipuolinen, paljon toiminnallista tukea 
sisältävä ympäristö, joka sisältää kaikkiin arvioinnin kriteereihin 
vastaavia toimintoja ja työkaluja. Myös ongelmaperustaisen 
oppimisen tukeminen tulee alustan ominaisuuksissa hyvin 
esille. Ongelmaperustainen prosessi voidaan tehdä näkyväksi 
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tietämystyyppien avulla ja toisaalta myös jammailu-alueella 
tapahtuvassa työskentelyprosessissa.

17.6. Työporukka – Workmates

Työporukka on kehitetty Turun yliopiston Opetusteknologiayksik
össä. Ympäristö on suunniteltu erilaisten työryhmien välineeksi 
ja tavoitteena on tukea sosiaalisesti jaettua oppimisprosessia. 
Työporukka ei sisällä valmiiksi jäsenneltyä kurssin rakennetta, 
joten opettaja tekee sen aina tilannekohtaisesti. Ympäristö 
on toiminnoiltaan varsin yksinkertainen, sillä kehitystyön 
tuloksena on pyritty karsimaan kaikki ylimääräinen. (Työporukka 
2002.) Ympäristö koostuu kahdesta työskentelyalueesta, 
henkilökohtaisesta kotikansiosta ja julkisesta alueesta. 
Henkilökohtainen kotikansio on tarkoitettu yksilötyöskentelyä 
varten ja sinne voidaan esimerkiksi tallentaa erilaisia 
dokumentteja. Toisin kuin FLE3 –ympäristön verkkotyöpöytä, 
Työporukan kotikansiota on täysin henkilökohtainen 
työskentelyalue eli yhteisön jäsenet eivät pääse katsomaan 
toistensa kotikansioita.

Julkinen alue on yhteisöllisen työskentelyn väline, jossa 
yhteisöllistä työskentelyä pyritään tukemaan tarjoamalla 
työkalut dokumenttien jakamiseen, toisten tekemien 
dokumenttien kommentointiin ja viittausten määrittelyyn 
dokumentista toiseen. Työskentely ja vuorovaikutus toisten 
kanssa tapahtuu pääasiassa dokumenttien välityksellä 
eli lukemalla, muokkaamalla ja kommentoimalla 
tekstidokumentteja. Yhteisölliseen työskentelyyn kannustaa 
mahdollisuus, lisätä kommentteja dokumenttitekstin lomaan. 
Lisäksi ympäristössä on valittavina ajattelun rakenteita esille 
tuovat kommenttityypit, joista valitaan viestiä vastaava 
tyyppi. Työporukka ei sisällä toiminnallisen tuen muotoja siinä 
määrin, kuin Dyn3W ja FLE3. Kommenttityyppien lisäksi ei 
muita ongelmaperustaisuutta tai ongelmaperustaisen prosessin 
näkyvyyttä tukevia toimintoja ole käytettävissä.

17.7. Yhteenveto ja pohdintaa

Tässä arvioiduista verkkoympäristöistä on löydettävissä 
yhteisöllistä ongelmaperustaista oppimista tukevia toimintoja. 
Toiminnot ja työkalut ovat erilaisia, mutta kaikkien kolmen 
ympäristön avulla opiskelijat voivat työskennellä yhdessä 
yhteisen tietämyksen edistämiseksi. Dyn3W –ympäristössä 
toiminta painottuu viestien lähettämiseen ja niiden 
kommentointiin, Fle3 –ympäristössä sekä keskusteluun että 
dokumenttien työstämiseen ja Työporukassa dokumenttien 
työstämiseen. Ongelmaperustaisuutta tukevat toiminnoiltaan 
erityisesti Dyn3W ja Fle3 –ympäristöt. Dyn3W sisältää 
ongelmaperustaisuutta näkyväksi tekeviä toiminnallisen tuen 
muotoja, muitakin kuin kommenttityyppien valintamahdollisuus. 
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Fle3-ympäristössä tutkivan oppimisen malli ja tietämystyyppien 
käyttö tekee ongelmaperustaisuuden näkyväksi prosessiksi. 
Työporukka ei sisällä ongelmaperustaisuutta tukevia toimintoja 
tai piirteitä siinä määrin kuin Dyn3W ja Fle3. Työporukka-
ympäristön kommentointimahdollisuutta voidaan hyödyntää 
kuitenkin ongelmaperustaiseen oppimiseen. Kommenttityyppien 
käytöllä voidaan edistää sekä omien että toisten näkemysten 
kriittistä reflektointia, mikä kuuluu olennaisesti yhteisölliseen 
oppimiseen.

Vaikka verkkoympäristöt sisältävät toimintoja ja työkaluja, 
joiden voidaan katsoa tukevan yhteisöllistä ongelmaperustaista 
oppimista, on kuitenkin huomioitava se, että ympäristöt ovat 
välineitä, eivätkä takaa yhteisöllisen ongelmaperustaisen 
oppimisen toteutumista. Ympäristöjen toimintoja ja 
ominaisuuksia keskeisempää on se, miten välineitä käytetään 
ja millainen pedagoginen näkemys välineen käyttöä on 
ohjaamassa. Välineiden käytössä on lisäksi huomioitava 
opetettavan sisältöalueen erityiskysymykset ja traditiot, jotka 
ovat muovanneet sisältöalueen ajattelun ja asiantuntemuksen 
muotoja. Onnistumiseen vaikuttavat oleellisesti myös 
toimijat. Kun on kyse ryhmän työskentelystä, vaikuttavat 
ryhmän toimintaan esimerkiksi sosiaaliset, motivationaaliset 
ja emotionaaliset tekijät. Yhteisöllinen oppiminen edellyttää 
toimijoiden, sekä opettajan että opiskelijoiden, sitoutumista 
koordinoituun ja jaettuun ongelmanratkaisuun, jonka 
tuloksena yhteisten merkitysten rakentuminen voi tapahtua 
(Cecez-Kecmanovic & Webb 2000; Häkkinen & Arvaja 1999). 
Ryhmänjäsenten sitoutumattomuus heikentää yhteisöllistä 
oppimisprosessia käytettävissä olevista työskentelyvälineistä 
huolimatta. Yhteisöllisyydessä korostetaan jokaisen 
ryhmän jäsenen toimintaa ryhmän yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseen oman oppimisen lisäksi (Lehtinen ym. 2000), 
joten onkin tärkeää luoda puitteet yhteisölliselle työskentelylle 
sekä tehdä ryhmälle selväksi yhteisöllisen ongelmaperustaisen 
oppimisen periaatteet ja tarkoitus. Myös tehtävänasettelulla, 
tavoitteiden selvittämisellä opiskelijoille sekä oppimisprosessin 
ohjauksella on merkitystä yhteisöllisen ongelmaperustaisen 
oppimisen onnistumiselle.
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18. Lähtökohtia mobiililaitteiden 
opiskelu- ja opetuskäytön arviointiin

Syvänen, A. – Turunen, H., Pehkonen, M. & Ahonen, M. 

18.1. Abstrakti 

Tässä artikkelissa esittelemme Digital Learning –hankkeessa 
tehtävää mobiililaitteiden opiskelu- ja opetuskäytön tutkimusta. 
Tutkimustyö keskittyy sekä hyvien toteutusmenetelmien ja 
käyttöskenaarioiden kartoittamiseen, että arviointimenetelmien 
kehittämiseen. Mobiililaitteiden oppimiskäyttöä on tässä 
tarkasteltu 1) tarkentamalla mobiilioppimisen käsitettä, 
2) esittelemällä kehitetyn mobiilioppimisen arviointimallin 
sekä 3) esittelemällä tutkimustoimintaa. Lopuksi käsitellään 
tutkimuksen haasteita sekä jatkotutkimuskysymyksiä.

Avainsanat: Arviointi, mobiliteetti, mobiilioppiminen.

18.2. Johdanto – mobiilioppimisen tutkimus ja arviointi 

Digitaalisten oppimateriaalien tutkimusprojekti Digital Learning 
(DL) on TEKESin rahoittama ja Hämeen Ammattikorkeakoulun 
koordinoima projekti. Projektin ensimmäisessä vaiheessa (2001-
2002) on tutkittu digitaalisten oppimateriaalien oppimisteorioita 
ja standardointia sekä pedagogista käytettävyyttä 
käytännön tasolla. Ensimmäisen vaiheen tutkimuksella on 
luotu pohjaa seuraavalle tutkimusvaiheelle (2002-2004), 
jonka päätavoitteena on digitaalisten oppimateriaalien ja 
oppimisympäristöjen arviointityökalun (Evaluator assistant) 
kehittäminen. Arviointityökalu soveltuu sekä yritysten 
henkilöstökoulutukseen, perusopetukseen, ammatilliseen 
koulutukseen että vapaa-ajan ja mobiilioppimisen tarpeisiin. 
Sen ensimmäisen vaiheen prototyyppi valmistuu vuoden 2002 ja 
toisen vaiheen prototyyppi vuoden 2003 aikana. 

Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorion 
mobiilioppimisen tutkimusryhmässä tavoitteenamme on 
kartoittaa pedagogisesta näkökulmasta tulevaisuuden 
opiskelukäytäntöjä, joihin liittyvät päätelaitteen liikkuvuus 
ja toiminnan riippumattomuus paikasta sekä opiskelun ja 
työn uudet muodot. Tutkimuksen tarkoituksena on tukea 
mobiilioppimisen pedagogisten mahdollisuuksien kehitystyötä 
ja mobiililaitteiden avulla tapahtuvien oppimisprosessien 
tuomista arvioinnin piiriin kehittämällä ”mobiilioppimisen 
osatekijät” -mallia. Tämän mallin kehittämistä tukevat 
myös käytännön mobiiliopiskelupilotit, joita toteutetaan 
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perus- ja aikuiskoulutuksen parissa. Työ liittyy läheisesti 
projektin ensimmäisessä vaiheessa kehitettyihin pedagogisen 
käytettävyyden kriteereihin sekä arviointityökalun 
jatkokehitykseen. 

Oppimista tulisi mielestämme  tarkastella laajemmin ja 
monimuotoisemmin kuin tietyllä kurssilla tai oppilaitoksessa 
tapahtuvana toimintana. Oppimistapahtumaan ei välttämättä 
liity valmista oppimateriaalia, vaan oppijat rakentavat itse 
yhteistoiminnallisesti omiin kokemuksiinsa pohjautuvan 
oppimateriaalin. Tästä syystä elämyksellisyys ja havaintojen 
tekeminen aidoissa oppimisen konteksteissa ovat olleet 
tutkimuksemme kohteena (Ahonen, Joyce, Leino & Turunen 
2002). Sharples (2000) on esittänyt, että mobiililaitteita tulisi 
lähestyä erityisesti elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Tällöin 
mobiilioppimista tulisi tarkastella pitkäkestoisena toimintana, 
joka edellyttää mobiililaitteiden laaja-alaista käyttöä. Näistä 
lähtökohdista tutkimusryhmämme laatimia mobiilioppimisen 
osatekijöitä on kehitetty siten, että ne huomioivat erityisesti 
monimuoto-opetuksen ja oppimisen joustavat (Collis & 
Moonen 2001) ja informaalit muodot (työ- ja vapaa-aikana 
tapahtuva oppiminen). Seuraavissa kappaleissa käsittelemme 
tarkemmin mobiliteettia ja sen vaikutuksia erityisesti 
toimintatapoihin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. 
Tämän jälkeen esittelemme kehittämämme mobiilioppimisen 
arviointikehyksen.

 

18.3. Mobiliteetti ja mobiilioppiminen

Sana mobiilisuus (mobility) tarkoittaa 1. liikkumisen vapautta, 
2. muuttuvuutta, 3. vapaasti liikkuvaa tai virtaavaa, 4. 
helposti tai nopeasti liikuteltavaa tai 5. mobile-veistosta 
(Webster´s Comprehensive Dictionary). Mobiilisuus-käsitteen 
alkuperäinen merkitys on kuitenkin muuttunut tai se ei 
ainakaan anna täyttä kuvaa mobiilioppimiseksi kutsutusta 
mobiililaitteiden avulla tapahtuvasta oppimisesta. Mobiilisuus 
kuvaa hyvin mobiiliteknologiaa, mutta oppimiseen liitettynä 
se saattaa ilman lisämäärittelemistä olla harhaanjohtava: 
se ei välttämättä sellaisenaan kuvaa mobiililaitteiden avulla 
tapahtuvan oppimisen luonnetta. Laite, joka tukee oppimista 
on toki liikuteltavissa vapaasti, mutta oppimistapahtumassa 
opiskelija on kuitenkin enimmäkseen paikallaan vaikkakin 
käyttää apunaan mobiilia laitetta. Vaikka laite on mobiili 
on oppimistapahtuma siis stabiili. Tilanne on verrattavissa 
aiemmin käytyyn keskusteluun siitä, tulisiko uudelle 
kommunikaatioteknologialle rakentuvaa yhteiskuntaa kutsua 
tietoyhteiskunnaksi vai informaatioyhteiskunnaksi (kts. 
Niiniluoto 1997). Castells (1999) on puolestaan kutsunut 
uutta yhteiskuntaa informationaalikseksi (informational) 
painottaakseen informaation luomisen ja muokkaamisen 
sosiaalisia vaikutuksia, jotka ylittävät informaatioteknologian 
ja informaation sinänsä. Samankaltaista tarkennusta kaivataan 
myös mobiilioppimisen kohdalla. Voidaanko mobiililaitteilla 
tapahtuvaa oppimista kutsua nimenomaan mobiilioppimiseksi 
vai antaako se käsitteenä liian kapean ja teknologian kautta 
määrittyvän utopistisen kuvan oppimisesta, jota ei voida 
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saavuttaa? 
Myerson (2001) on käsitellyt mobilisaatioksi kutsutun 

ilmiön mukanaan tuomia kommunikaatioutopioita. Mobiilin 
kommunikaation peruslähtökohtana on esitetty yksilön 
halua kontrolloida omaa kommunikaatiotaan, tapojaan 
olla yhteydessä muihin. Kommunikaatiosta on alettu puhua 
myös tiedonvälityksenä, ei niinkään enää keskusteluna 
tai dialogina. Kuitenkin kommunikaation ideaali toteutuu 
parhaiten keskustelijoiden pyrkiessä rakentamaan yhteistä 
ymmärrystä, jolloin lähtökohtaisesti kommunikaation tulisi 
olla kaksisuuntaista eikä ajatus kontrollista ole mielekäs. 
Kommunikaation arvo on mobiilikommunikaation utopiassa 
yhdistetty tiedon arvoon. (Mt. 20-21, 51). 

Tällä hetkellä mobiilikommunikaatiossa kommunikaatio 
määritellään yleisesti laitteen potentiaaliksi ja samalla 
tieto määritellään informaatioksi, sillä sen voidaan katsoa 
välittyvän laitteen kommunikoidessa. Samalla myös 
oppiminen määrittyy osaksi tätä uutta kommunikaatiomallia. 
Oppiminen tarkoittaa tällöin oikean informaation saamista 
ulottuvilleen mahdollisimman tehokkaasti. Kuitenkin henkilö, 
joka saavuttaa tiedon aidon dialogin avulla saattaa omata 
rikkaamman ymmärryksen, kuin henkilö joka on saanut datan 
mahdollisimman nopeasti (mt. 53-55). Mobiililaitteiden 
mielekäs opiskelu- ja opetuskäyttö edellyttää siis yleistyneiden 
uusien kommunikaatiomallien uudelleen miettimistä.

Useille mobiliteetin malleille on yhteistä mobiilisuus-
käsitteen periytyminen juuri mobiiliteknologian määritelmien 
ja ominaisuuksien kautta. Esimerkiksi käsitykset, että 
teknologia (auto, WAP, mobiililaitteet) tekee työn 
nopeammaksi, liikkuvammaksi ja yhteyden paremmaksi, 
johtuvat teknologian ja sen käyttäjien väärin ymmärtämisestä. 
Tällöin unohdetaan kuinka käyttöä koskevan ajan ja paikan 
järjestelyyn liittyy yhtä lailla hidastaminen, paikallaan 
pysyminen sekä yhteyden pitäminen suljettuna (Laurier 2002, 
59). Arjessa mobiililaitteiden käyttö saattaa lisätä tehokkuuden 
tuntua, mutta aiheuttaa usein tehottomuutta ajanhallinnassa 
esimerkiksi tapaamisaikoja viime hetkellä siirrettäessä. 
Mobiililaitteiden käyttö voi myös tuottaa tarpeen olla 
saavutettavissa yksityisyyden kustannuksella ja vastavoimana 
tälle – vastoin kaikkia tehokkuusargumentteja – toisille 
puhumisen ja vastuun välttelemistä sekä järjestelmällisyyden 
kiertämistä. (Starr 2002; Cooper 2002, 27.)

Mobiilisuudesta ilmiönä on esitetty erilaisia malleja, 
joista useimmat liittyvät eri asiayhteyksiin kuin oppimiseen. 
Esimerkiksi Luff ja Heath (1998) jakavat mobiilisuuden kolmeen 
luokkaan: 1) mikromobiilisuus (micro mobility) – laitetta voidaan 
liikutella tai käyttää henkilökohtaisiin käyttötarkoituksiin 
suhteellisen rajatussa tilassa, jolloin laite on tarvittaessa 
käsien ulottuvilla; 2) paikallinen mobiilisuus (local mobility) 
– ihmiset voivat liikkua esimerkiksi tietyn rakennuksen sisällä 
ja tekniikka tukee heidän toimintaansa tällä alueella samoin 
kuin yhteydenpitoa muihin toimijoihin tämän alueen sisällä; 
3) etämobiilisuus (distant mobility) – toisistaan etäällä olevat 
käyttäjät ovat yhteydessä informaatiojärjestelmiin ja toisiinsa 
mobiiliteknologian avulla. Malli määrittelee mobiilisuuden 
erityisesti mobiiliteknologian näkökulmasta ja siihen liittyy 
sisäänrakennettuna lupaus mahdollisuudesta toimia ajasta ja 
paikasta riippumatta. Kaikissa tapauksissa tämä ei kuitenkaan 
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voi toteutua.
Tarkasteltaessa mobiilisuutta kasvatuksen ja koulutuksen 

näkökulmista, siinä voidaan Kynäslahden mukaan nähdä kolme 
elementtiä: 1) mukavuus-rationaalisuus eli opiskeluympäristön 
tai laitteen tarjoama ajan-, resurssien- tai projektinhallinnan 
tuki; 2) tarkoituksenmukaisuus eli opiskelutilanteen liittyminen 
muuhun päivittäiseen toimintaan tai oppimisen kannalta 
relevanttiin paikkaan; 3) välittömyys eli mahdollisuus tarkastaa 
opiskeluun liittyvä asia ajasta ja paikasta riippumatta 
(Kynäslahti 2002, 64-65).

Mobiilioppimista tulisi mielestämme tarkastella erityisesti 
informaalin oppimisen näkökulmasta. Informaalilla 
oppimisella tarkoitetaan kaikkea sitä aktiviteettia, joka 
tähtää ymmärtämiseen, tietämyksen luomiseen ja taitojen 
hankkimiseen ja joka tapahtuu opetussuunnitelmiin liittyvän 
koulutuksen tai kurssien ulkopuolella (Livingstone 1999, 51). 
Informaaliin oppimiseen liittyvän tutkimuksen haasteena 
nähdään sattumalta alkavan (incidentally-initiated) oppimisen, 
epäsäännöllisesti ajoitetetun (inreqularly timed) oppimisen 
sekä oppimisprosessien ja oppimistulosten hahmottaminen 
(mt. 1999, 54). Tässä mielessä oppimista tukevat, mahdollisesti 
mobiilit,  apuvälineet voivat auttaa niin oppijaa kuin opettajaa 
hahmottamaan näitä vaikeasti havainnoitavia prosesseja. Ihmiset 
keskimäärin viettävät 15 tuntia viikossa informaalin oppimisen 
parissa (Tough,1971). Suuri osa näistä oppimisaktiviteeteista 
ei millään tavalla liity teknologian hyödyntämiseen, sisältäen 
suuren tutkimuksellisen ja tuotekehityksellisen haasteen.

Mobiliteetilla ja teknologian hyödyntämisellä oppimisen 
tukena on myös omat riskinsä. Jo koulutusteknologiakirjalli
suuden klassikossa ”A Handbook of Educational Technology” 
ilmaistiin huoli oppimisen muuttumisesta välitteiseksi 
(mediated), sen sijaan että oppiminen tapahtuisi aitojen, 
suorien kokemusten kautta. He myös realisteina näkivät, 
että tulevaisuudessa tulee tarve säilyttää tasapaino näiden 
kahden ulottuvuuden välillä, koska teknologiaa tullaan joka 
tapauksessa hyödyntämään opiskelu- ja oppimiskonteksteissa. 
(Percival & Ellington 1984, 147).

Tässä mielessä huomaamaton, pienikokoinen mobiiliteknologia 
voi rakentaa siltaa näiden kahden ulottuvuuden välille tuomalla 
opiskelun apuvälineet aitoihin tilanteisiin ja ympäristöihin. 
Näkemyksemme mukaan kuitenkin oppimista tulisi tarkastella 
pedagogisista lähtökohdista, ei pelkästään teknologian, 
mobiliteetin tai käytettävyyden näkökulmasta. Seuraavat 
mOsatekijät pyrkivät selittämään sitä, mitkä elementit tuovat 
tämän uuden lähestymistavan.

18.4. mOsatekijät arvioinnin lähtökohtana

Muun muassa edellä esitetyistä lähtökohdista olemme tehneet 
tarkennuksia seuraavaan Mobiilioppimisen Osatekijät -malliin:

18.4.1. Kontekstuaalisuus l. pystytäänkö oppimisprosessissa 
huomioimaan paremmin oppijan toiminta eri ympäristöissä?
Kontekstuaalisuuden osatekijällä arvioidaan sitä, pystytäänkö 
mobiilissa oppimisprosessissa huomioimaan oppimisen konteksti 
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esimerkiksi luokkahuoneessa tapahtuvaa oppimistilannetta 
paremmin. Tieto tulisi mielestämme nähdä enemmän 
tilannesidonnaisena (situated). Se on osin oppimistoiminnan 
kontekstin ja kulttuurin tuote, missä se kehittyy ja käytetään 
(Brown et. al. 1989). Mobiililaite voi tukea informaalia, mutta 
myös formaalia oppimista erilaisissa autenttisissa tilanteissa, 
sillä laite on helposti mukaan otettavissa, sen avulla voidaan 
saavuttaa tietolähteet, pitää yhteyttä opettajaan tai muuhun 
oppilasryhmään sekä tarvittaessa pyytää heiltä neuvoa 
ja tukea myös luokkahuoneen ulkopuolella. Formaalissa 
oppimistilanteessa oppijat voivat myös välittömästi jakaa 
havaintonsa tai vertailla niitä ryhmien kesken jaetussa 
oppimisympäristössä, edelleen luokkahuoneesta voidaan 
esimerkiksi esittää lisäkysymyksiä muualla aihetta työstävälle 
etäryhmälle. Luokkahuoneesta yhteydet ulkomaailmaan ja 
erilaisiin tietolähteisiin voivat luoda myös kaaosta; vähintäänkin 
teknologian käyttö opetustilanteissa edellyttää uudenlaista 
kulttuuria luokkahuoneessa, ehkä myös instituution tasolla. 
(Sharples 2002; Mifsud 2002.)

Mobiililaitteen avulla tapahtuvan kontekstuaalisen oppimisen 
potentiaalisina hyötyinä näemme mahdollisuudet konkretisoida 
oppimisprosessin eri vaiheet, saavuttaa yhtäaikainen tiedon 
oppiminen ja soveltaminen ongelmanratkaisutilanteissa sekä 
yhdistää kognitio oppijan henkilökohtaiseen sosiaaliseen 
maailmaan (Turunen et. al. 2003; Tynjälä 1999).  Mobiililaitteen 
opetus- ja oppimiskäytössä siis lähtökohtaisesti korostuvat 
oppimisen informaalit muodot.
18.4.2. Jatkuvuus l. voidaanko oppijan omaehtoista oppimista 
tukea?
Jatkuvuuden mOsatekijällä pyritään kartoittamaan 
oppijan omaehtoisen oppimisen tukemisen mahdollisuudet 
sekä pedagogisesta että teknologian käytettävyyden 
näkökulmasta. Oppimisesta tulee menestyksekästä silloin, 
kun oppija reflektoi omaa oppimistaan ja aktiivisesti 
tavoittelee tietämystä passiivisluontoisen informaation 
vastaanottamisen sijaan. Toimiva itseohjautuva oppiminen 
edellyttää oppimaan oppimista, ja tätä itsenäistymiskehitystä 
tukemaan tarvitaan yleensä opettajia. Mobiililaite tai 
ohjelmisto tuskin tulee korvaamaan opettajaa: se ei 
kykene reflektoimaan tietämystään tai toimintaansa. 
Mobiililaitteella saavutettava teknologiaperustainen ympäristö 
voi kuitenkin laajentaa toimintojen kirjoa sekä ihmisten, 
keskustelujen ja oppimateriaalien saavutettavuutta, toisin 
sanoen oppimistilanteiden jatkuvuutta. (Sharples 2002.) 
Mobiililaitteiden osana oppimistoimintaa käyttämisen 
mukanaan tuoman jatkuvuuden voidaan katsoa olevan yksi 
edellytys elinikäiselle oppimiselle. Tätä yhteyttä ilmnetää 
hyvin Sharplesin (2000) vertailu elinikäisen oppimisen ja 
mobiiliteknologian yhteyksistä (kts. taulukko 1). Jatkuvuuden 
osatekijällä mitataan tiedon jäsentymistä ja kokonaisuuksien 
hallintaa sekä joustavaa siirtymää eri oppimistilanteiden ja 
kontekstien välillä.
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Taulukko 1. Elinikäisen oppimisen ja mobiiliteknologian 
rinnastus (Sharples, 2000)

Mobiililaitteen vahvuutena näemme sen mukautuvuuden 
erilaisiin oppimistilanteisiin ja konteksteihin: laite kulkee 
suhteellisen vaivattomasti oppijan mukana eikä oppiminen 
enää tapahdu vain yhdessä paikassa, vaan autenttisissa 
ympäristöissä. Käytettävyyden näkökulmasta tarkoitamme 
jatkuvuudella laitteen ja tulevien mobiilikäyttöisten 
ohjelmistojen sekä käyttöliittymän mukautuvuutta erilaisiin 
oppimistilanteisiin niin formaalin kuin informaalin oppimisen 
asetelmissa. Käytettävyyden keskeisiä kysymyksiä ovat muun 
muassa laitteen ja ohjelmistojen vaatimat yhteydet sekä 
materiaalien päivittämisen mahdollisuudet. Oppijalle olisi 
hyödyksi voida ladata esimerkiksi keskustelualueen sisällöt 
laitteelleen, työstää materiaaleja ilman verkkoyhteyttä ja 
jälleen päivittää niitä seuraavassa yhteydessä. Edellytyksenä 
mobiilioppimisympäristöjen ja -materiaalien käytön 
jatkuvuudelle voidaan nähdä näiden ja mobiililaitteen käytön 
vaivattomuus sekä sulautuminen osaksi muuta toimintaa siten, 
että laite unohtuu käyttötilanteessa.

18.4.3. Henkilökohtaisuus  l. koetaanko mobiililaitteella 
tuotetut tuotokset enemmän omiksi kuin esim. tietokoneella 
tuotetut?

Mobiililaitteiden avulla tapahtuvassa oppimisessa 
toiminta on yleensä suhteellisen itseohjautuvaa ja oppijalta 
edellytetäänkin korkeampaa henkilökohtaista sitoutumisen 
tasoa kuin luokkahuoneessa tapahtuvassa oppimistilanteessa. 
Henkilökohtaisuus-osatekijä liittyy m-oppimisympäristössä 
myös mukautuvuuden kautta tuotettavaan personointiin ja 
mahdollisuuteen rakentaa esimerkiksi oma henkilökohtainen 
portfolio (Sharples, Corlett & Westmancott 2002). Mobiililaitteessa 
toimiva portfolio on esimerkiksi henkilön itsestään keräämän 
oppimis- ja muun materiaalin tietokanta, jolloin hän voi 
kokea konkreettisesti omistavansa oppimistuotoksensa 
samalla tavalla kuin omistaa mobiililaitteensakin. Portfolion 
avulla oman oppimisen edistymisen seuraaminen on myös 
välittömämpää. Oppija voi esimerkiksi laatia mobiililaitteella 
portfolioonsa luonnosmuistiinpanoja, joiden pohjalta hän 
myöhemmin rakentaa varsinaisen digitaalisen portfolion pc:
lla. Digitaalista portfoliota varten voidaan kerätä materiaalia 
omista kokemuksista opintojen edetessä, jolloin portfoliota 
työstetään koko ajan. (Ahonen, Koponen, Syvänen & Turunen 
2002)

Arvioitaessa mobiilioppimisympäristöjen ja -materiaalien 
henkilökohtaisuuden merkitystä käyttäjän kannalta on 
keskeistä se, onko mobiililaitteen käyttö niin vaivatonta ja 
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osana muuta toimintaa, että laite unohtuu käyttötilanteessa. 
Tällä ei tarkoiteta niinkään sitä, että mobiiliteknologia pystyisi 
deterministisesti muuttamaan  toimintatapoja tai yhteisöä, 
vaan sitä, millä ehdoilla mobiiliteknologia voi saavuttaa 
rutiininomaisuuden tai läpinäkyvyyden ja sulautua osaksi muita 
kokonaisuuksia (Cooper 2002, 21).

18.4.4. Joustava vuorovaikutus l. voidaanko yhteydenpitoa 
muihin oppijoihin tehostaa?

Tehokkaaseen oppimiseen ja tietämyksen konstruointiin 
ei riitä itsenäinen reflektointi, vaan olennaista on myös 
keskustelu toisten oppijoiden, opettajien sekä ympäristön 
kanssa. Oppiminen voi olla tehokasta myös silloin kun kontrolli 
jakautuu oppijoiden kesken jaetussa ympäristössä. (Sharples 
2002.)

Laitteen avulla voidaan edistää yhteistoiminnallisen 
oppimisen jatkuvuutta, mikä mahdollistaa esimerkiksi 
aikaisempaa vilkkaamman keskustelun verkkokeskustelufoor
umilla. Joustava vuorovaikutus antaa mahdollisuuden tuoda 
välittömästi esiin mieleen tulevat ideat, ajatukset ja tietolähteet 
kanssaopiskelijoille esimerkiksi mobiilioppimisympäristön 
välityksellä. Opiskelijat saavat näin ollen myös nopeammin 
vastauksia esittämiinsä kommentteihin ja ajatuksiin kuin 
työskenneltäessä PC:llä ja toisaalta säilytetään edelleen 
vapaus ajasta ja paikasta. (Ahonen, Koponen, Syvänen & 
Turunen 2002.) Mobiililaite asettaa kuitenkin suuria haasteita 
tarkasteltaessa vuorovaikutusta oppijan ja oppimateriaalin 
välillä, sillä materiaali tulisi olla paloiteltavissa pieniin osiin, 
jotka kuitenkin säilyttäisivät yhteyden oppikokonaisuuteen 
(vrt. esim. Regan 2000).

Mobiililaite suo mahdollisuuden vuorovaikutukseen 
paikasta sekä asynkronisessa vuorovaikutuksessa myös 
ajasta riippumatta, mikä usein korostuu sen olennaisena 
etuna. Laitetta voidaan käyttää kuitenkin hyväksi myös 
kasvokkain tapahtuvassa yhteistoiminnassa, jolloin kuitenkin 
sitoudutaan aikaan ja paikkaan. Mobiililaitteen tarjoamaa 
joustavaa vuorovaikutusta voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi 
oppijayhteisön aivoriihityyppisessä yhteistoiminnassa. 
Yhteisöllä voi olla ratkaistavanaan tehtävä, jonka ideointi 
tapahtuu aivoriihessä. Mobiililaite voi mahdollistaa tällaisissa 
tilanteissa sekä ideoiden välittömän esiintuomisen muille 
yhteisön jäsenille, että nopeiden ja lyhyiden vastausten 
antamisen muiden esittämiin ajatuksiin. 

18.4.5. Saavutettavuus  l. millaisia valmiuksia 
mobiililaitteen käyttö edellyttää oppijalta?

Mobiililaitteiden on nähty tuovan niin oppimismahdollisuudet 
kuin informaatiopalvelut kaikkien kansalaisten ulottuville. 
Olemme kriittisesti tarkastelleet näitä asioita aikaisemmassa 
artikkelissamme (kts. Syvänen et. al. 2003) kolmesta 
eri saavutettavuuden näkökulmasta: 1. Perinteisestä 
käytettävyyteen liittyvästä erityisryhmien (vanhuksille, 
vammaisille, lapsille) saavutettavuudesta. 2. Eriarvoisuuden 
ja sosiaalisten erojen tuomista Digital Divide-haasteista 
saavutettavuudelle sekä 3. Eri tilanteissa tapahtuvan toiminnan 
vaatimuksista. Seuraavassa keskitymme lyhyesti kuvaamaan 
sitä, minkälaisia uusia mahdollisuuksia mobiilaite voi tuoda 
oppimisen ja palveluiden saavutettavuudelle.

Mobiililaitteiden käyttö voi olla helpommin omaksuttavissa 
kuin esimerkiksi perinteisten tietokoneiden. Perryn (2003, 16) 
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mukaan, erityisesti pienet mobiilit PDA-laitteet voivat tuoda 
suuria etuja syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville 
oppijoille. Tämä siitä syystä, että laitteet ovat edullisia ja ne 
voidaan antaa oppijoille kotiin vietäväksi ja henkilökohtaisesti 
käytettäviksi. Organisaatioiden näkökulmasta tilojen 
kalustaminen kattavasti suurilla tietokoneilla ja näytöillä on jo 
usein kustannussyistä mahdotonta. On myös vaikea perustella 
jokaiselle oppijalle hankittavien kannettavien PC-tietokoneiden 
kustannuksia, kun taas PDA-laitteet edullisuutensa vuoksi ovat 
vaihtoehto (Perry, 2003). Oppimista ja mobiliteettia tukevien 
palveluiden suunnittelun näkökulmasta pelkkä kannettava, 
edullinen laite sinänsä ei riitä, vaan saavutettavuutta tulisi 
tarkastella erilaisissa mobiiliteetin tiloissa ja käyttöyhteyksissä. 
Esimerkkinä tästä mainittakoon toiminta verkkoyhteyden 
saavuttamattomissa tai toiminta nopean WLAN-verkkoyhteyden 
piirissä. Churchill ja Wakeford (2002) ovat havainnollistaneet 
näiden toimintojen eroa ja käyttäjien informaatiotarpeita 
erilaisissa tilanteissa omassa mobiilisuusmallissaan. Heidän 
(emt. 173) mallissaan on neljä erilaista ulottuvuutta 
mobilisuuden ja informaation tarpeen vaihdellessa. Tämän 
mallin ja aikaisemmin tässä raportissa mainitun Luff & Heathin 
kaltaisten mallien kautta arvioimme erityisesti palveluiden 
käytön osalta saavutettavuuskysymyksiä.

18.4.6. Ajan- ja tehtävänhallinta l. voidaanko oppijaa 
auttaa seuraamaan omaa etenemistään?

Erityisesti aikuiskoulutuksen ja työn ohessa tapahtuvan 
opiskelun puolella suurena haasteena on koettu oppimiseen 
käytetyn ajan hallinta. Vanha väittämä opiskelun 
riippumattomuus ajasta ei mielestämme ole realistinen, 
vaan oppija oppija joutuu systemaattisesti suunnittelemaan 
ajankäyttöään. Boland and Citurs (2002) hajautettua työtä ja 
työssäoppimista tutkiessaan huomasivat, että ihmiset tilaa ja 
ympäristöä vaihtaessaan myös vaihtavat rytmiään, työmetodeja 
ja vuorovaikutustapojaan. Samalla he myös kommentoivat, 
että tätä eri ympäristöissä tapahtuvaa työskentelyä tukevia 
työkaluja ja ajanhallintamenetelmiä ei riittävästi ole tarjolla. 
Monimuoto-opetuksen piirissä ajanhallintaan on pyritty 
löytämään ratkaisuja mm. oppimispäiväkirjojen ja www-
pohjaisten kalenterien kautta. Näiden ratkaisujen haasteena 
voi nähdä erityisesti kalenterien osalta yhteensopimattomuuden 
ja päällekkäisyyden oppijoiden jo käytössä olevien työkalujen 
ja käytäntöjen kanssa. Ajanhallinnan työvälineiden tulisi olla 
helposti, jopa ilman verkkoyhteyttä saatavilla. Tässä mielessä 
mobiililaitteet tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia elinikäisen 
oppisen kannalta. Harvassa tutkimuksessa tätä aluetta on 
lähestytty systemaattisesti niin, että mobiiliteknologian 
hyödyntäminen olisi rinnastettu elinikäisen oppimisen ja 
ajanhallinnan haasteisiin (kts. taulukko 1).

Näiden vertailukohtien kautta Sharples tutkijaryhmineen 
(Sharples, Bull & Chan, 2003) on keskittynyt viime aikoina 
”henkilökohtaisten oppimisen järjestäjien” (Personal Learning 
Organiser) tutkimukseen. Nämä oppimisen apuvälineet 
ovat jo lähellä digitaalisia portfolioita, mutta painotus on 
enemmän mobiililaitteen yhteyteen rakennetuissa työkaluissa. 
Tarkoituksena on tukea (scaffold) oppijan itsereflektointia 
ja samalla pitkä-aikaista oman oppimisen seurantaa. 
Tutkimuksessaan mobiilaitteille kehitetystä elinikäistä oppimista 
tukevasta KleOS-järjestelmästä Vavoula ja Sharples (2002) 
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kommentoivat, että ihmiset erottelevat itse oppimisjaksot 
ja oppimisaktiviteetit. Nämä kokonaisuudet muodostavat 
jopa kokonaisia oppimisprojekteja. Näitä oppimisprojekteja 
voi yksittäisillä ihmisillä olla useita tietyn ajanjakson sisällä. 
Näiden oppimisprojektien tukemisessa mobiliteetti ja 
joustavuus erityisesti ajan, paikan ja tehtävän suhteen nähtiin 
tärkeinä oppimista tukevan työkalun elementteinä. (Vavoula & 
Sharples, 2002.)

18.5. Arviointikehyksen testaus ja rakentaminen

Olemme kartoittaneet valittujen, kotimaisten ja ulkomaisten 
asiantuntijoiden näkemyksiä kehittämistämme osatekijöistä sekä 
Delfoi-menetelmän että mobiilioppimisen käyttöskenaarioita 
selvittävän tutkimuksen kautta. Tätä skenaariotutkimusta 
on tehty kansainvälisen mobiililaitteita valmistavan 
yrityksen parissa. Delfoi-menetelmän päätarkoituksena 
on löytää relevantteja argumentteja tulevaisuuden 
kehityksestä huomioimalla eri vastaajaryhmien näkemyksiä 
tasavertaisesti (Linstone & Turoff 1979, 3; Kuusi 1999, 77.) 
Näitä argumentteja on mahdollista käyttää mm. erilaisten 
tulevaisuutta koskevien skenaarioiden rakentamisessa. Delfoi-
menetelmän ensimmäinen kyselykierros on jo toteutettu ja 
toinen, tarkentava kierros toteutetaan loppuvuodesta 2003. 
Kartoitusten jälkeen tarkennamme jälleen osatekijöitä ja 
laadimme arviointimenetelmän, joka perustuu oppijoille 
suunnattavaan kyselyyn. Mainittua kyselyä testataan keväällä 
esitestinä konkreettisissa mobiilioppimiskokeiluissa mukana 
olleilla oppijoilla. Syksyllä hyödynnämme mallia ja valmista 
kyselyä yhdessä koulupilotissamme, jossa on mukana oppilaita 
kolmesta eri koulusta. Tällöin kyselyllä kerätään havaintoja 
esi- ja jälkitestinä. Tarkoituksena on kehittää sekä koulun ja 
kodin, että koulujen välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota 
mobiilein ratkaisuin. Kokeilun tarkoituksena on myös kehittää 
hyviä pedagogisia käytäntöjä mobiililaitteiden koulukäyttöön. 
Testivälineistönä oppilaat käyttävät kannettavia tietokoneita, 
PDA-laitteita sekä pc-tietokoneita, joissa kaikissa on 
verkkoyhteys.

Tutkimusprojektin ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin 
tapaustutkimus Pirkkalan kirkonkylän ala-asteella. Tuolloin 
kuudennella luokalla oli käytössä Nokia Communicator 
–mobiililaitteita. Ensimmäisen vaiheen kokemusten ja 
haasteiden pohjalta tutkimustyötä jatketaan toisessa 
vaiheessa siten, että mukana on Pirkkalan koulun oppilaiden 
lisäksi oppilaita Hämeenlinnan normaalikoululta sekä 
Turengin ala-asteelta. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on 
tutkia mobiiliopiskelun ja mobiililaitteiden soveltuvuutta 
formaalin opetuksen tukena. Toisaalta tutkitaan myös lähi- ja 
etäryhmien välistä vuorovaikutusta sekä mobiili- että tietok
oneluokkatilanteissa. Tutkimusasetelma mahdollistaa aitojen 
mobiilitilanteiden rakentamisen, sillä käytössä on aikaisempaa 
enemmän GPRS -yhteydellä varustettuja mobiililaitteita ja 
mobiilioppimisympäristö kaikkien kolmen luokan yhteiseen 
käyttöön.

Tutkimushankkeen kohderyhmiä ovat sekä lapset 
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(peruskoulun 5.-6. luokan oppilaat) että aikuiset (luokkien 
opettajat). Lasten toimintaa tutkitaan sekä autenttisissa 
oppimistilanteissa pienissä ryhmissä lähi- ja etätilanteissa 
että varsinaisen kouluajan ulkopuolella. Tutkimusmenetelminä 
käytetään kyselyä ja haastatteluja. Kysely rakentuu kahdesta 
osiosta, joista ensimmäinen mittaa mobiilioppimisen osatekijät 
–mallin mukaisesti esitettyihin oletuksiin perustuen keskeisiä 
mobiililaitteen opiskelukäyttöön vaikuttavia oppimistoiminnan 
kompetensseja. Toinen osio mittaa mobiililaitetta opiskelussa 
käyttäneiden kokemuksia. Mobiilioppimisen osatekijät 
–malli toimii koosteena aiemmissa tutkimuksissa esitetyistä 
mobiililaitteiden oppimiskäytön keskeisistä kysymyksistä; 
sekä sen vahvuuksista että heikkouksista. Näitä tekijöitä on 
pyritty operationalisoimaan itsearviointikyselyllä mitattavaan 
muotoon.

Tutkimustyön tarkoituksena on tukea Digital Learning 
–projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutettua ”pedagogisesti 
mielekkään oppimateriaalin kriteerit” –mallia, sekä 
digitaalisen oppimateriaalin arviointijärjestelmän ensimmäistä 
kehitysversiota. Tutkimuksen tuloksista saadaan lisäksi aineksia 
”mobiilioppimisen osatekijät” –mallin jatkokehitykseen, joka 
omalta osaltaan tukee mobiilioppimisen tutkimustyötä ja sen 
tuomista arvioinnin piiriin. Piloteista saamiemme kokemusten 
perusteella arviointimenetelmä tulee luoda selvästi erikseen 
peruskoulun (formaali opetus) ja yritysten (työssäoppiminen) 
haasteita vastaavaksi.

18.6. Yhteenveto

Laaditun mobiilioppimisen arviointimenetelmän avulla on 
tarkoitus tukea sekä uusien mobiilioppimissovellusten että 
-materiaalien kehitystyötä ja arviointia. Peruskouluissa 
toteuttavien tapaustutkimusten avulla kurkotetaan kohti 
tulevaisuuden muuttuvia koulutus- ja opetustarpeita ja 
mahdollisuuksia. Mobiilioppimisen käyttöskenaariotutkimuk
set huomioivat tarkemmin organisaatioiden oppimisen sekä 
tulevaisuuden yhteiskunnan näkökulmat ja tarpeet. Koko 
tutkimusprojektimme työ nivoutuu yhteen alussa mainitun 
digitaalisten oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen 
arviointityökalun (Evaluator assistant) kehittämisen kanssa. 

Mallia on hyödynnetty arviointimenetelmien kehittämisessä, 
joilla pyritään tukemaan myös sovellus-suunnittelua sekä 
käytännön mobiililaitteiden opetus- ja opiskelukäytön 
toteutuksen suunnittelua. Tätä tukee erityisesti projektissa 
tehtävä käyttöskenaarioiden ja hyvien käytäntöjen selvitystyö. 
Kehitettävä kysely antaa lähtökohtia toiminnan tukemiseen 
oppimis- ja toimintaprofiileja mallintamalla. Jatkossa 
arviointimenetelmiä on tarkoitus kehittää tuomalla mukaan 
käytettävyyselementtejä kyselyyn sekä teknologiasuosituksia 
hyvien käytäntöjen muodossa. Jatkossa tutkimustoimintamme 
tulee siirtymään oppimisen formaaleista konteksteista 
enemmän informaalien suuntaan. Kvantitatiivisen kyselyn lisäksi 
tulee arviointia tukea myös kuvailemalla arviointikohdetta 
kvalitatiivisilla menetelmillä. Haasteena on tällöin riittävän 
luotettavan ja kustannustehokkaan menetelmän kehittäminen.
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18.7. Kiitokset

Digital Learning 2 -projektin työn tekevät mahdolliseksi Tekes 
ja Euroopan aluekehitysrahasto sekä yhteistyöyritykset DNA 
Finland Oy, HPO-Yhtymä, Nokia Oyj, eWSOY, Discendum Oy, 
Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan seudun teknologiakeskus 
Oy, IT Hämeenlinna Oy, Mediamaisteri Oy ja Hämeen 
ammattikorkeakoulu – kiitokset yhteistyötahoille. 
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19. Tieto- ja viestintätekniikan 
mielekäs opetuskäytön integraatio 
– Realistinen tulevaisuuden visio vai 
mahdoton tehtävä?

Tutkimus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisestä 
luokanopettajan näkökulmasta

Raija Hämäläinen 

19.1. Tiivistelmä: 

Tutkimus on  tieto- ja viestintätekniikan sekä kuvataide-
kasvatuksen integraatiota koskeva toimintatutkimus. 
Tutkimuksen tavoitteena on löytää toimivia ratkaisumalleja 
integraation toteutuksesta luokanopettajan näkökulmasta. 
Oppilaiden tiedon konstruoitumiseen on opetussuunnittelussa 
kiinnitetty erityistä huomiota. Tietotekniikan ja kuva-
taideopetuksen lisäksi projektiin on integroitu äidinkielen 
ja kirjallisuuden, ympäristö-luonnontiedon, historian, kan-
sainvälisyys-, ilmaisu- ja suvaitsevaisuuskasvatuksen opetusta 
soveltuvilta osin. Tutkimus on toteutettu toimintatutkimuksena 
ja lukuvuoden käytännön toteutukseen on mahdollista tutustua 
www-osoitteessa: 

http://verkkolehti.peda.net/konnevesi/viewer.php3?DB=kutuu
rikieppi&from=maglist

Avainsanat: Tieto- ja viestintätekniikan opetus, integraatio, 
konstruktivistinen oppiminen, toimintatutkimus.

19.2. Johdanto

Koulutuksen ja tutkimuksen uudet tietostrategiat asettavat 
opetussuunnittelulle ja sen toteutukselle suuria haasteita. 
Vastatakseen yhteiskunnalliseen tieto- ja viestintätekniikassa 
tapahtuvaan kehitykseen tulisi koulun toimintakulttuurin kyetä 
uudistumaan. Käytännön tasolla muutoksen aikaansaaminen 
on osoittautunut varsin hitaaksi. Yksistään laitteistojen ja 
ohjelmistojen saattaminen ja pitäminen ajan tasalla sekä 
opettajien riittävä kouluttaminen tietotekniikan mielekkääseen 
opetuskäyttöön vaatii aikaa ja resursseja. Laitteistojen 
tuominen luokkahuoneisiin ei sinällään edistä oppimista, vaan 
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tarvitaan mielekkäitä käytänteitä laitteistojen hyödyntämiseksi 
(Salomon & Perkins 1996, Järvelä  1997). Tutkimusten mukaan 
todellinen tiedon konstruointi tietotekniikkaa hyödyntävässä 
opetuksessa on osoittautunut yllättävän ongelmalliseksi. 
Toisaalta suomalaisessa peruskoulujärjestelmässä on saatu 
erinomaisia oppimistuloksia. Esimerkiksi Pisa tutkimuksesta 
saatujen tietojen mukaan suomalainen koulujärjestelmä 
toimii kansainvälisesti vertailtuna hyvin. Kehitettäessä uusia 
käytänteitä onkin keskeistä muistaa, ettei ”innostuksen 
huumassa” romuteta koulujärjestelmän toimivia osia ja jätetä 
kouluissa olevaa asiantuntemusta hyödyntämättä. Kouluissa 
tapahtuva omaehtoinen ja opettajien kiinnostuksesta heräävä 
kehittämistoiminta voisi olla yksi tapa luoda mielekkäitä ICT-
opetuksen traditioita.

19.3. Didaktiset lähtökohdat 

Didaktisilta lähtökohdiltaan opetuksen suunnittelu 
pohjautui tiedon konstruointiin, yhteistoiminnallisen ja 
kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin, pääpainon 
ollessa tiedon konstruoinnissa. Tutkimuksessa sovellettu 
konstruktiivisen oppimisen käsitys pohjautui lähtökohdiltaan 
Deweyn (1897, 1951) ja Kolbi`n (1984) teoriaan opetuksen 
kokemuksellisuudesta, Piagetin teoriaan tiedon rakentumisesta 
ja Vygotskyn näkemykseen opetuksesta sosiokulttuurisena 
toimintana. Lisäksi toiminnassa oli piirteitä Brunerin (1960) 
näkemyksestä tiedon konstruoinnista, jossa oppija on aktiivinen 
tiedon prosessoija, tiedon rakentuessa aiemmin opitun päälle. 
Opetuksen toteutuksessa on noudatettu varsin joustavaa 
lähestymistapaa, joka pohjautuu Deweyn (1916) näkemyksiä 
hyvistä opetusmetodeista.

19.4. Tutkimustehtävät

Tutkimus toteutettiin Konneveden kunnassa Lapunmäen ala-
asteen neljännellä luokalla lukuvuonna 2001-2002. Tutkimuksen 
ensimmäisenä tutkimustehtävänä oli löytää menetelmiä, 
joilla tietotekniikan opetus integroituu luontevaksi osaksi 
peruskoulun luokanopettajan opetuksen suunnittelua ja 
käytännön toimintaa. Toisena tutkimustehtävänä oli edistää 
tiedon konstruoitumista mielekkäiksi kokonaisuuksiksi 
integroitaessa tieto- ja viestintätekniikan opetusta erityisesti 
kuvataiteen opetukseen. Kolmantena tutkimustehtävänä 
oli tieto- ja viestintätekniikan opetuksen kehittäminen 
oppilaiden kokemusten pohjalta arvioinnin avulla. 

19.5. Tutkimuslähtökohdat ja tutkimusmenetelmä

Tutkimus tapahtui opettaja-tutkijana periaatteen mukaisesti, 
jolloin toiminnan lähtökohdat ja toteutus olivat erittäin 
realistiset ja vastasivat ”normaaleja” opetussuunnittelun 
lähtökohtia. Tutkimuksen aikana opetukseen käytetyt resurssit 
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olivat myös reaalitasolla, joten tutkimuksen avulla saatiin 
tietoa opettajan todellisista mahdollisuuksia hyödyntää tieto- 
ja viestintätekniikkaa opetuksessaan. Oppilaiden ja opettajan 
käytännön kokemuksilla oli opetuksen kehittämisessä keskeinen 
rooli. Tutkimuksessa kerättiin runsaasti oppilaiden palautetta 
ja itsearviointeja, joiden pohjalta  tutkijana toimiva opettaja 
jatkuvasti opetuksen edetessä suuntasi opetusta ja sen 
suunnittelua. 

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Toiminta-
tutkimuksen toteutuksessa voidaan Susmannin ja Everedin 
mukaan yleensä nähdä viisi vaihetta, jotka etenevät syklinä. 1) 
Diagnosointivaiheessa ongelma tunnistetaan ja määritellään. 2) 
Suunnittelussa ongelman ratkaisemiseksi tarkastellaan erilaisia 
vaihtoehtoja. 3) Toteutusvaiheessa valitaan sopivin vaihtoehto 
ja toimeenpannaan käytännön toiminta. 4) Arvioinnissa 
tutkitaan toiminnan seurauksia. 5) Oppimisvaiheessa pyritään 
tunnistamaan yleiset löydökset. (Järvinen & Järvinen 
2000,130.)

19.6. Empiirisen toiminnan lähtökohdat

Tutkimuksen käytännön toiminnan lähtökohtana oli Konneveden 
Lapunmäen ala-asteen neljäs  luokka ja sen tieto- ja 
viestintätekniikan opetustoiminnan kehittäminen osana 
kunnan tieto- ja viestintätekniikan strategiaa. Koko koulun 
oppilasmäärä oli lukuvuonna 2001-2002  120. Koulussa toimi 
esiopetusluokka, kuusi perusopetusryhmää ja koko kunnan 
yhteinen erityisluokka. Neljännellä luokalla oli 22 oppilasta, 
joista yksi erityisluokan oppilas, joka oli osittain integroitu 
opiskelemaan tutkimukseen osallistuneen luokan mukana.

Opetuskokonaisuuden ja tutkimustoiminnan tavoitteet 
nousivat konstruktivistisen oppimisen teoriasta, tieto- ja 
viestintätekniikan strategialinjauksista ja kuvataidekasvatuksen 
teoreettisista lähtökohdista sekä koulun toiminta- ja 
opetussuunnitelman perusteista.

19.7. Opetuksen suunnittelu

Tavoitteiden saavuttamiseksi toiminnassa hyödynnettiin 
opetuksen integraatiota, yhteistoiminnallisen ja kokemuksellisen 
oppimisen periaatteita sekä arvioinnin hyödyntämisestä osana 
opetustoimintaa. 

Tiedon konstruointia pyrittiin edesauttamaan mielekkäillä 
tehtäväkokonaisuuksilla, jotka nivoutuvat toisiinsa ja 
rakentuvat aiemmin opitun tiedon päälle. Itsearvioinnin ja 
portfoliokansioiden avulla pyrittiin myös edesauttamaan 
oppilaiden tietoisuutta omasta oppimisestaan. Tietokoneiden 
ja –verkkojen parissa tapahtuva toiminta toteutettiin pari-, 
yksilö- ja ryhmätyöskentelynä ja uusien taitojen oppimisessa 
oppilaat joutuivat käyttämään myös vuorovaikutustaitojaan. 
Opetuksessa pyrittiin myös luomaan edellytyksiä 
oppilaiden omaehtoiseen tekemiseen ja elämyksellisiin 
oppimiskokemuksiin. Keskeisenä ajatuksena toiminnassa oli 
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tieto- ja viestintäteknisten välineiden hyötykäyttö ja mielekäs 
sisällöntuotanto – ei välineillä ”kikkailu” sinänsä. Opetuksessa 
hyödynnetty teknologia ja sen käyttötaitojen opettelu nivoutui 
osaksi opetuksen muita sisältöjä. Tutkimuksen osallistuneen 
kohdeluokan oppilaista osalla ei ollut lainkaan tieto- ja 
viestintätekniikan käyttötaitoja. Tämän vuoksi teknisten 
taitojen oppimisen nivoutuminen osaksi lukuvuoden toimintaa 
oli keskeistä.

19.8. Käytännön opetustoiminta

Lukuvuoden aikana oppilaiden tietotekniikan käyttöön liittyviä 
tavoitteita olivat; tietokoneen peruskäyttötaidot kuten 
koneen avaaminen, sulkeminen, kirjautuminen käyttäjäksi 
ja kirjautuminen pois tietokoneelta, tiedonhaku internetistä, 
jutun kirjoittaminen ja julkaiseminen verkkolehti Kuvataiteen 
Kulttuurikiepissä. Lisäksi teknisenä tavoitteena oli tutustua 
kuvaamiseen digitaalisella kameralla, kuvan siirtämiseen 
verkkolehden mediakirjastoon ja muokkaamiseen siellä, 
kuvan julkaisemiseen ja www.-linkin liittämiseen juttuun, 
oppimistehtävän tekemiseen verkossa, skannerin käyttöön ja 
digitaalisen kuvankäsittelyn alkeisiin. Opetuksen avulla pyrittiin 
myös edistämään verkkolukutaidon kehittymistä. 

Lukuvuoden aikana opetus oli jaettu viiteen toimintajaksoon, 
jotka integroituvat maanosien opetukseen ja erityisesti 
kuvataidekasvatuksen opetukseen. Jokaisen jakson lopuksi 
oppilaat arvioivat omaa osaamistasoaan ja kehitystään. 
Lukuvuoden aikana oppilaat haastateltiin parihaastatteluna 
kahdesti. Jokaisen jakson lopuksi he arvioivat itsearviointika
avakkeilla oman oppimisensa etenemistä ja seuraavan jakson 
aikana opettaja kiinnitti erityistä huomiota siihen, olivatko 
oppilaat todella oppineet taidot, jotka he olivat itsearviointien 
perusteella kokeneet oppineensa. Opetus oli rakennettu 
konstruktiivisesti, jolloin aiemmin opittuja taitoja tarvittiin 
jatkuvasti uusissa tehtävissä. Lukuvuoden päätteeksi oppilaat 
kirjoittivat kirjoitelmat lukuvuoden oppimiskokemuksista, 
jossa he pyrkivät kertomaan omasta oppimisestaan ja 
osaamistasostaan. Opettaja pyrki tutkimuksen kuluessa myös 
kiinnittämään erityistä huomiota työskentelyilmapiiristä 
aistittavaan palautteeseen ja lisäksi opettaja piti 
itsereflektiivistä arviointipäiväkirjaa opetuksen etenemisestä.

19.9. Tutkimusaineiston keruu

Lukuvuoden aikana tutkimusaineistoa kerättiin oppilaiden 
itsearviointien ja haastattelujen avulla, opettajan 
päiväkirja muistiinpanoilla, verkkolehteen pidetyllä 
tapahtumapäiväkirjalla (osasto Kuvataiteen kulttuurikieppi 
etenee), muita opettajilta saadun palautteen avulla, 
kuvataidenäyttelyssä kerätyillä palautelomakkeilla, oppilaiden 
kirjoitelmien ja toiminnasta tehtyjen suunnitelmien avulla. 
Useiden erilaisten tiedonkeruumenetelmien käytöllä pyrittiin 
tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseen.
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19.10. Aineiston analysointi

Syrjäläisen (1995) mukaan analysointivaihetta on usein 
pidetty tutkimukseni kaltaisen kvalitatiivisen tutkimuksen 
pulmakivenä. Analyysi on ennen kaikkea  tutkijan pohdintaa ja 
ajattelua. Aineiston analysoinnin onnistumisen edellytyksenä 
on tutkijan perehtyneisyys aineistoon ja kirjallisuuteen. 
Aineiston analysointi alkaa jo kenttätyövaiheessa. Analysointi 
ja kenttätyövaihe  tapahtuvat usein osittain samanaikaisesti 
täydentäen toisiaan. Tutkimusmenetelmiä käyttävä tutkija on 
myös itse osana analyysiä. (Grönfors 1985) 

Anttilan (1996) mukaan laadullista analyysiä voidaan kuvata 
kierros kierrokselta eteneväksi spiraalinomaiseksi prosessiksi, 
jossa yhdistyvät data, kuvaus, merkityksenanto, yhdistely ja 
luokittelu, vuorotellen, yhtä aikaa ja yhä uudelleen esiintyvinä 
tekijöinä. Tutkimukseni analysointi mukailee 

Tutkimuksen analysointi mukailee Syrjäläisen (1995, 
90) luokitusta kvalitatiivisen analyysin vaiheista. Aineiston 
keräämisen jälkeen kävin lävitse oppilaiden haastattelut, 
tekemäni opettaja-tutkija päiväkirjamuistiinpanot, oppilaiden 
itsearvioinnit, analyysivaiheen alkuun mennessä kertyneen 
muun palautteen ja verkkoon kertyneen materiaalin 
muutamaan kertaan. Tämän jälkeen litteroin oppilaiden 
haastattelut ja syötin oppilaiden itsearvoinneissa olevan 
numeerisen materiaalin SPSS-ohjelmalle. Tämän jälkeen 
laadin oppilailta itsearviointien tuloksista SPSS- ohjelmalla 
prosenttiosuuksia kuvaavat taulukot ja niiden pohjalta 
kuvaajat. Tässä vaiheessa tutkimusta luokittelin aineiston 
karkeasti tutkimustehtävien mukaisiin pääluokkiin. Alasuutarin 
(1994, 74) mukaan lopullinen analyysi tapahtuu haastatteluiden 
ja kenttämuistiinpanojen puhtaaksikirjoituksen jälkeen. 
Laadulliselle tutkimukselle on luonteenomaista tarkastella 
ilmiöitä useista eri näkökulmista käsin. Tavoitteena on myös 
problematisoida itsestäänselvyyksiä. 

Karkean luokittelun jälkeen tarkensin ja muotoilin vielä 
tutkimustehtäviä kohti niiden lopullista muotoa ja täsmensin 
aineistossa esiintyviä käsitteitä. Tällöin tutkimustehtävä 
myös  jäsentyi aiempaa selkeämmäksi kokonaisuudeksi. 
Jäsentyneen tutkimustehtävän pohjalta palasin tutkimuksen 
teoreettisiin lähtökohtiin ja tarkensin teorian rajausta kohti 
tutkimustehtäviä. Anttilan (1996, 195) mukaan teorian / 
käsitteistön ja aineiston keruu limittyvät usein laadullisessa 
tutkimuksessa. Analyyttinen ote tutkimukseen vahvistuu, mikäli 
tutkijat jaksavat tutkimusprosessin aikana opiskella omaa 
aineistoaan sekä pohtia ja tarkentaa tutkimustehtäväänsä 
(Syrjäläinen 1995, 89).

Anttilan (1996) mukaan laadullisen analyysin tulkinnassa 
käsitteellinen koodaus on keskeinen analyysivaihe. Koodauksen 
avulla luokitellaan tutkimusaineistosta tutkimuksen kannalta 
keskeiset asiat. Koodaukseen kuuluu kaksi päävaihetta: 
asioiden nimeäminen ja nimettyjen asioiden valikoiva yhdistely. 
Tutkimuksessa nimesin tutkimusongelmien pohjalta keskeiset 
asiasisällöt kirjaimin, joiden avulla luokittelin materiaalin. 
Luokittelin kaiken materiaalin karsien siitä ensin epäolennaisen 
pois, ja tämän jälkeen jaoin aineiston kirjaimia apuna käyttäen 
erilaisiin asiasisältöihin. Asiasisältöihin jakamisen jälkeen 
tarkistin vielä luokituksen paikkansapitävyyden.
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Käsitteellisen koodauksen avulla järjestin eri menetelmin 
kerätyn aineiston kirjaimien avulla tutkimustehtävien mukaisiin 
pääluokkiin tietokoneelle ristiinvalidoinnin helpottamiseksi. 
Jokaiseen tutkimustehtävään oli saatu tietoa ainakin neljän 
erilaisen menetelmän avulla. Ristiinvalidoinnissa vertasin eri 
menetelmin saatuja tietoja toisiinsa pyrkien huomioimaan 
myös väliin tulevia muuttujia kuten esimerkiksi haastatteluissa 
oppilaiden mahdollisen halun miellyttää opettaja-tutkijaan 
ja itseraviointien kohdalla oman toiminnan arvioinnin 
ongelmallisuuden. Ristiinvalidoinnin jälkeen tein luokitellusta 
materiaalista johtopäätöksiä ja tulkintoja, pyrkien huomioimaan 
oppitunneilla vallinneen opiskeluilmapiirin.

19.11. Tutkimuslöydöksiä ja esiin nousseita ongelmia

Lukuvuoden aikana annetutun opetuksen eteneminen on varsin 
keskeinen osa kehittämistyötä ja tutkimus kuvaa opetuksen 
käytännön toteutusta ja etenemistä varsin yksityiskohtaisesti. 
Tutkimuksesta tehtyä toiminnan kuvausta voidaankin pitää 
osana tutkimustuloksia. Analysoinnissa nousi esiin oppilaiden 
arviointeja ja tunteita oppimisesta sekä arvioinnista 
opetusprosessin aikana. 

Lukuvuoden päätteeksi oppilaiden perustaitojen 
käyttötaso oli kaikkien oppilaiden kohdalta vakiintunut eli 
luokan oppilaat osasivat itsenäisesti käynnistää tietokoneen, 
kirjautua sisään koneelle, käyttää internetselainta, etsiä 
verkkolehti Kuvataiteen Kulttuurikiepin sivut, kirjautua 
lehteen toimittajiksi, kirjoittaa jutun lehteen, kirjautua 
ulos tietokoneelta ja sammuttaa tietokoneen. Täten luokan 
kaikkien oppilaiden voidaan todeta saavuttaneet tieto- ja 
viestintätekniikan tekniselle hallinnalle lukuvuoden alussa 
asetetut tavoitteet.

Lukuvuoden aikana käyttökokemukset verkkotyöskentelystä 
ja verkkotyövälineistä olivat sekä oppilaiden että opettajan 
osalta varsin myönteisiä. Työvälineet ja verkkoyhteydet 
toimivat koko lukuvuoden ajan ongelmitta, vaikka verkossa 
työskenneltiin runsaasti. Kehittämistoiminnassa työvälineen 
helppokäyttöisyys muodostuu keskeiseksi tekijäksi. Etenkin 
alkuvaiheessa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävää 
verkkotyöskentelyä opettajan työmäärä on suuri. Tällöin 
käytettävyys, toimintavarmuus ja riittävän yksinkertaiset 
toiminnot mahdollistavat toimintamotivaation säilymisen. 
Erityisen haasteelliseksi tietokoneiden parissa työskentelyn 
tekee se, että opettajan tulee kyetä säilyttämään pedagogiset 
päämäärät mielessään opastaessaan oppilaita laitehallinnan 
kanssa. Tietotekniikan perustaidot opettavan työskentely 
on mielekäs osa koulujen strategiakokonaisuutta, jonka 
tavoitteena on oppijoiden itsenäiset verkko-opiskelutaidot. 
Tällöin oppilaita on mahdollista ohjata kohti tieto- ja 
viestintäyhteiskuntaa.

Tutkimustulosten mukaan opettajilla on mahdollisuuksia 
vastata yhteiskunnallisiin tieto- ja viestintätekniikan 
opetusta koskeviin odotuksiin ja haasteisiin, joskin tämä 
vaatii opettajalta kiinnostusta ja lisätyötä. Tutkimuksessa 
tuli myös esille käytännön toimintaa vaikeuttavia ongelmia, 
kuten kehittämistyön pitkäjänteisyyden puute, toiminnan 
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lähtökohtien hajanaisuus ja todellisen yhteistoiminnallisuuden 
sekä vuorovaikutuksen tasojen saavuttamisen pulmallisuus.
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20. Verkko-opiskelun todellisuudet 
yliopistossa

Vera Tamminen, Eero Ropo

20.1. Abstrakti

Tutkimushankkeemme tavoitteena on tarkastella opiskelijoiden 
kokemuksia Dyn3W- ja Työporukka-verkko-oppimisalustoista. 
Pyrimme liittämään tämän tarkastelunäkökulman 
laajempaan kontekstiin, missä alustoja tutkitaan yleensä 
yliopisto-opiskelun välineinä. Tutkimus keskittyy opiskelijoiden 
kokemuksien tutkimiseen. Tutkimusaineisto on koottu haas-
tatteluilla, jotka nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelimme 
kahdeksaatoista opiskelijaa, jotka olivat käyttäneet 
opiskelussaan joko Työporukka- tai Dyn3W-oppimisalustaa. 
Työporukka-oppimisalustaa käyttäneet opiskelijat olivat eri 
vaiheessa opintojaan olevia luokanopettajaopiskelijoita. He 
käyttivät Työporukkaa osana liikunnan kurssiaan. Työporukan 
avulla toteutettiin kurssiin kuuluvia verkkokeskusteluja. 
Työporukan käyttäjät jakautuivat kuuteen naiseen ja kolmeen 
mieheen. Dyn3W:n käyttäjät olivat täydennyskoulutukseen 
osallistuneita opettajia. Dyn3W:n käyttö verkkokeskusteluissa 
oli yksi osa-alue heidän täydennysopintojaan. Dyn3W:n 
käyttäjissä oli seitsemän naista ja kaksi miestä. Aineiston 
analyysi on kvalitatiivinen ja perustuu teemojen ja luokitusten 
analyysiin. Tulosten perusteella esitämme havaintoja näiden 
alustojen käytöstä yliopisto-opiskelussa sekä pyrimme 
edistämään verkkopedagogisten oppimisympäristöjen 
laajempaa käyttöönottoa yliopisto-opiskelussa.

Avainsanat: verkko-opiskelu, Työporukka, Dyn3W

20.2. Verkko-opiskelun todellisuudet yliopistossa

Tietoyhteiskuntakehityksen haasteet opetukselle

Tietokoneiden laajempi hyödyntäminen liittyy jatkuvasti 
voimistuvaan tietoyhteiskuntakehitykseen. Tietokoneille 
halutaan antaa yhä suurempi painoarvo myös opetustilanteissa. 
Verkko-opiskelu eri muodoissaan valtaa alaa eri oppilaitoksissa. 
Chris Dede ( 2000, 171) nostaa esiin tietoteknologian kehityksen 
vaikutukset opetustilanteisiin ja oppimiseen. Tietoteknologian 
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kehittyminen lisää opiskelijoiden ja opettajien mahdollisuuksia 
uuden oppimiseen. (Dede 2000, 171)

Tietoyhteiskunnan jäsenyys edellyttää sitä, että kansalaiset 
hallitsevat tietotekniikan käytön. Tietoyhteiskuntakehityksee
n kuuluu, että uudet viestinnälliset käytännöt valtaavat yhä 
uusia yhteiskunnan osa-alueita. Roger Säljö (2001, 240-241) 
pohtii opettajuuden muutosta uudessa tietoyhteiskunnassa. 
Hänen mukaansa tietotekniikan kehittyminen asettaa 
muutospaineita perinteiselle opettajuudelle. Tiedon 
välittämisen mekanismien kehittyessä perinteinen opettajuus 
asettuu vahvasti kyseenalaiseksi. Opettamista ei voida enää 
nähdä tiedonsiirtämisenä passiivisille objekteille. Uusi tieto-
yhteiskuntakehitys asettaa opiskelijan aktiivisen subjektin 
asemaan, jossa opiskelija itse muodostaa ja tulkitsee tietoa. 
(Säljö 2001, 240-241)

Verkko-opiskelussa opiskelija joutuu ottamaan itse vastuun 
omasta oppimisestaan. Silti myös opettajalla on suuri vastuu 
opiskelijoiden oppimisprosessin tukijana. Kai Hakkarainen 
(2001, 40-41) korostaa opettajan roolia verkko-opiskelussa. 
Varsinkin opiskelijoiden oppimistulosten kannalta on keskeistä, 
että opettaja on läsnä oppimistapahtumassa. Verkko-opiskelun 
tarkoituksena on kehittää opiskelijoissa itseohjautuvuutta. 
Itseohjautuvuuden korostaminen verkko-opiskelussa ei voi 
kuitenkaan merkitä opettajan roolin liiallista häivyttämistä 
opiskeluprosessin tukijana.(Hakkarainen 2001, 40-41)

20.3. Työporukka ja Dyn3W verkko-opiskelualustoina

Työporukka on verkko-oppimisalusta, jossa liikutaan julkisen 
puolen ja oman kotikansion välillä. Opiskelija valmistaa 
omat dokumenttinsa omassa kotikansiossaan. Kotikansio on 
käyttäjänsä henkilökohtainen alue. Kaikkien nähtäväksi halutut 
dokumentit julkaistaan julkiselle alueelle, jossa käydään myös 
verkkokeskustelua. Erillistä keskustelualuetta Työporukassa ei 
ole. Työporukassa dokumentteja kommentoidaan erilaisten 
kommenttityyppien välityksellä Erilaisia kommenttityyppejä 
ovat muun muassa vastustava ja puoltava kommentti. (http:
//www.tokl.utu.fi/help/index.html)

Dyn3W on keskusteluympäristö, jonka tarkoituksena on 
kehittää erityisesti käyttäjiensä argumentointitaitoja. Dyn3W 
ei sisällä mahdollisuutta reaaliaikaiseen keskusteluun. 
Työporukan keskeinen tehtävä on kehittää keskustelutaitojen 
lisäksi metakognitiivisia taitoja.  Työporukkaa käyttäneiltä 
haastateltavilta kysyttiin seuraaviin teema-alueisiin liittyvät 
kysymykset: kehittääkö Työporukka metakognitiivisia taitoja, 
miten haastateltavat ovat kokeneet liikkumisen julkisen puolen 
ja oman  kotikansion välillä sekä keskustelualueen puuttumisen 
sekä miten he ovat kokeneet Työporukan  kommentointijär-
jestelmän. Dyn3W:n käyttäjiltä kysyttiin, kehittääkö Dyn3W 
argumentointitaitoja sekä mitä mieltä he ovat siitä, kun Dyn3W 
ei mahdollista reaaliaikaista keskustelua. Kysyimme näin 
yksityiskohtaisia kysymyksiä, sillä halusimme tietää millaisia 
Dyn3W ja Työporukka ovat alustoina sekä millaista niiden käyttö 
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on. Lisäksi pyysimme opiskelijoita vertailemaan keskenään 
perinteistä opiskelua ja verkko-opiskelua.

20.4. Haastateltavien kokemuksia Työporukasta

Haastateltavien vastauksista tuli esiin, että Työporukan nähtiin 
kehittävän metakognitiivisia taitoja. Ne, jotka olivat sitä 
mieltä, että Työporukka kehittää metakognitiivisia taitoja, 
korostivat, että Työporukkaan kirjoittaessa joutuu pohtimaan 
huolellisesti omaa kommenttiaan.

”… että joutuu kaks kertaa miettimään ennen kuin kirjottaa sinne 
jotain ehkä sillä tavalla sitä niinkun suunnittelee juu kyllä niitä asioita 
mitä sinne sitten laittaa niin vähän pitempään kun mitäehkä jos oltais 
luokkahuoneessa ja siel sitte keskusteltais…” (Annukka)

Myös toisten kirjoitusten lukemista Työporukassa pidettiin 
oma ajattelua kehittävänä ja eteenpäin vievänä tekijänä. 
Toisaalta esitettiin myös, että Työporukka ei itsessään kehitä 
metakognitiivisia taitoja. Sen sijaan Työporukkaan laadittavilla 
tehtävillä nähtiin olevan suurempi painoarvo metakognitiivisten 
taitojen kehittäjänä kuin sinänsä itse Työporukalla. Työporukan 
kommentointijärjestelmä mainittiin metakognitiivisia taitoja 
kehittävänä järjestelmänä.

Haastateltavat kokivat liikkumisen julkisen puolen ja oman 
kotikansion välillä hämmentävänä tai toimivana. Dokumenttien 
julkaiseminen saattoi aiheuttaa hämmennystä.

”Ehkä just se niinku se julkaseminen et missä sä julkaset ja tällasta että.” 
(Susanna)

Toisaalta esitettiin myös, että liikkuminen saattoi ainoastaan 
aluksi tuntua hämmentävältä. Kun ohjelma kävi tutummaksi, 
liikkuminen helpottui. Keskustelualueen puuttuminen mainittiin 
ongelmaksi. Toisaalta koettiin hyväksi, että Työporukassa on 
oma kotikansio ja julkinen alue. Mahdollisuutta valmistaa 
dokumentit omassa kotikansiossa pidettiin Työporukan hyvänä 
ominaisuutena. 

”…se on mun mielestä tosi hienoa et siinä on semmonen mis voi kehitellä 
niitä ja tehä niitä omia tekstejä ja jättää ne sinne sitten niinkun 
hautumaan ja tavallaan palata siihen uuteen ja sit ku se on omasta 
mielestä valmis ni tuoda se niinku muitten nähtäväksi mun mielestä se on 
hyvä erinomainen ominaisuus siinä ohjelmassa…” (Pasi) 

Osa haastateltavista piti Työporukan kommentointijärjestelmää 
hyvänä ja toimivana. Erilaisten kommenttityyppien 
olemassaoloa pidettiin hyvänä. Toisaalta kommenttityyppien 
rajallisuus mainittiin ongelmaksi. Rajatut kommenttityypit 
nähtiin ongelmallisiksi siinä tapauksessa, jos koettiin, että 
mikään annetuista vaihtoehdoista ei ole yhtenevä oma 
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mielipiteen kanssa. Värien ja kommenttityyppivaihtoehto
jen nähtiin selkeyttävän verkkokeskustelua ja vähentävän 
väärinymmärryksiä.  Kommenttityyppien erilaisia värejä 
pidettiin mielenkiintoa herättävinä. 

”… ehkä sitä kiinnostuu sit niitten värien ansiosta siitä että jos joku 
vastustava kommentti et jaaha no miks toi vastustaa…”  (Susanna)

Kommentointijärjestelmä mainittiin toisaalta myös epäselväksi. 
Kaikille käyttäjille ei ollut selvää, miten kommentoinnissa 
edettiin. Kommentointijärjestelmä saattoi aluksi tuntua 
hämmentävältä, mutta sen käyttö helpottui käyttökokemuksen 
lisääntyessä.

20.5. Haastateltavien kokemuksia Dyn3W:stä

Dyn3W:n käyttäjät olivat taipuvaisia uskomaan, että Dyn3W 
kehittää argumentointitaitoja. Dyn3W:n käyttöön liittyvä 
omien ajatusten analysointi mainittiin argumentointitaitoja 
kehittäväksi tekijäksi. 

”Joo ehkä sanotaan että se mitä mää ite oon huomannu siinä et mä mietin 
et onko se se mitä haluun sanoo niin just että mikä onko se kysymys vai 
onko se haluanko mä lisätietoja vai kommentoinko mää jotain että joo 
tavallaan kyllä ehkä analysoimaan niinku omia ajatuksia.” (Kirsi)

Dyn3W:n käytön nähtiin lisäävän argumentointia. Toisaalta 
mainittiin myös, että argumentointitaitojen kehittymisen 
kannalta on oleellista, että Dyn3W:tä käytetään aktiivisesti. 
Ajan puute mainittiin argumentointitaitojen kehittymistä 
hankaloittavaksi tekijäksi.

”No varmaan jos sitä aktiivisesti käyttäis ja olis niinku aikaa paneutua 
mutta niinku määki opiskelen työn ja kaiken muun ohella niin mulla ei oo 
ollu suoraan sanoen aikaa paneutua eikä sillai..” (Hanna)

Osa haastateltavista koki reaaliaikaisen keskustelun 
puuttumisen Dyn3W:ssä ongelmaksi. 

”Tietyllä tapaa joo joku kerran just aatteli että toisaalta ois ihan hyvä 
semmonen niinkun instantant mesitsiis juttu että vois sopia sen ajan.”  
(Sari)

Ne, jotka eivät kaivanneet Dyn3W:hen reaaliaikaista 
keskustelua perustelivat kantaansa siten, että reaaliaikaiseen 
keskusteluun ei ollut tarvetta, koska ryhmäläiset tapasivat 
toisiaan muutenkin kurssiin kuuluvissa tapaamisissa. Lisäksi 
reaaliaikainen keskustelu koettiin rajoittavana, sillä tällöin 
myös keskustelun ajankohta on sovittava etukäteen. Pidettiin 
parempana vaihtoehtona, että jokainen käy verkossa silloin, 
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kun itselle parhaiten sopii. Lisäksi kurssin puitteissa tapahtuvia 
keskusteluja ei pidetty niin kiireellisinä, että reaaliaikaiseen 
keskusteluun olisi ollut tarvetta.

  

20.6. Haastateltavien ajatuksia verkko-opiskelusta ja 
perinteisestä kontaktiopetuksesta

Haastateltavien vastauksissa tuli esiin, että perinteistä 
kontaktiopetusta pidettiin mielekkäänä
vaihtoehtona. Verkko-opiskelulla nähtiin olevan enemmänkin 
täydentävä merkitys perinteisen kontaktiopetuksen 
rinnalla. Verkko-opiskelun nähtiin aktivoivan opiskelijaa. 
Verkko-opiskelussa opiskelijalla on aktiivinen ja itsenäinen 
rooli. Verkko-opiskelun myönteisinä puolina pidettiin sen 
mahdollistamaa vapautta ja joustavuutta. Verkko-opiskelu 
mainittiin todellisena mahdollisuutena varsinkin silloin, kun 
välimatkat ovat pitkät. Verkko-opiskelun nähtiin jämäköittävän 
oppimista. Kontaktiopetuksen haittapuolena pidettiin sitä, 
että käsiteltävät asiat saattavat helposti karata sivuraiteille. 
Verkko-opiskelussa mainittiin olevan se etu, että siinä on 
helpompi pysyä käsiteltä- vässä asiassa. 

Sosiaalisten taitojen nähtiin kehittyvän paremmin 
kontaktiopetuksessa kuin verkko-opiskelussa. Välitöntä 
vuorovaikutusta pidettiin tärkeänä. Toisaalta esitettiin, että 
uusi kasvava tietokonesukupolvi saattaa pitää verkko-opiskelua 
mielekkäämpänä vaihtoehtona kuin opiskelijat, jotka ovat 
tottuneet perinteiseen kontaktiopetukseen. 

20.7. Johtopäätökset

Verkko-opiskelun suosio on lisääntynyt valtavasti. Syynä 
tähän on tietoyhteiskuntakehityksen kiihtyminen ja tarve 
kehitellä uusia pedagogisia ratkaisuja ajan haasteisiin. 
Haastatteluissa tuli esiin, että verkko-opiskelu saattaa 
tuntua opiskelijoista aluksi pelottavalta ja hämmentävältä. 
Perinteinen kontaktiopetus koetaan tutuksi ja turvalliseksi 
vaihtoehdoksi. Verkko-opiskelua kohtaan tunnetaan silti 
kiinnostusta. Perinteisen kontaktiopetuksen korvaamattomana 
etuna pidettiin sen mahdollistamaa välitöntä kanssakäymistä. 
Opiskelun ei nähty koostuvan ainoastaan opiskeltavan asiasisäl-
lön omaksumisesta. Opiskelussa koettiin tärkeänä myös toisten 
opiskelijoiden eleiden ja ilmeiden näkeminen ja tulkitseminen. 
Tietokonetta pidettiin persoonattomana välineenä, joka ei 
mahdollista yhteisöllisyyden kokemista samalla tavoin kuin 
perinteinen kontaktiopetus.

Verkko-opiskeluun saattaa liittyä ennakkoluuloja. Jos ei ole 
tottunut toimimaan tietokoneiden kanssa, teknisten taitojen 
saavuttaminen saattaa tuntua vaikealta. Dyn3W ja Työporukka 
ovat oppimisalustoina suhteellisen helppokäyttöisiä. 
Työporukassa ja Dyn3W:ssä on ominaisuuksia, jotka ovat 
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käyttäjien mieleen. Opiskelijat olivat toisaalta myös kriittisiä 
alustojen suhteen. Tämä tuli ilmi siinä, että heillä oli esittää 
parannusehdotuksia alustojen käyttöön liittyen. 
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