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Tämän pro gradu -tutkielman tutkimusaiheena on verkko-opettajana kehittyminen. Työn 

teoreettisessa osuudessa verkko-opettajana kehittymistä käsitellään osana opettajan 

ammatillista kasvua. Lisäksi teoreettisessa osuudessa nostetaan esiin opettajien kollegiaalinen 

yhteistyö ja jaettu asiantuntijuus. Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat seitsemän 

Tampereen yliopistossa työskentelevää yliopisto-opettajaa. Joukkoon sisältyy kaksi 

suunnittelijaa, jotka eivät ole varsinaisissa opetusviroissa, mutta joiden työtehtäviin kuuluu 

opetusta ja verkko-opetuksen organisointitehtäviä.  

 

Työn tarkoituksena on lisätä tietoa verkko-opettajana kehittymisestä ja siltä osin 

yleisemmästä ammatillisesta kasvusta. Tutkimukseen osallistuville opettajille tarjoutui myös 

tilaisuus pysähtyä pohtimaan omaa ammatillista kehittymistään sekä osaamistaan tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön alueella.  

 

Tutkimus tehtiin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Aineisto kerättiin teemahaastatteluina 

ja sitä analysoitiin gounded theory –lähestymistavan analyysimenetelmiä mukaillen. 

Analyysin pohjalta rakennettiin oma teoreettinen jäsennys / malli verkko-opettajana 

kehittymisestä. Malli ei muodosta prosessikuvausta, sillä verkko-opettajana kehittymisestä ei 

löydetty tarpeeksi selkeitä ja tarkkoja ajallisia seuraamoita. 

 

Mallissa kuvataan verkko-opettajana kehittymiseen liittyviä piirteitä neljän eri elementin 

kautta. Nämä elementit muodostavat samalla tutkimuksen keskeiset tulokset: 1) verkko-

opettajana kehittyminen ja oman opetuksen kehittämistoiminta rytmittyy epätasaisesti eikä ole 

jatkuvaa, 2) verkko-opettajana toimimisen ja kehittymisen pohja lepää yliopisto-opettajan jo 

olemassa olevassa pedagogisessa osaamisessa, 3) verkko-opettajana toimimiseen liittyy halu 

saada arkityöhön apuvälineitä ja omat kehittymistarpeet nousevat käytännöstä, 4) laitoksen 
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yleinen toimintakulttuuri ja jo vähäinenkin yhteistyö kollegoiden kanssa vaikuttavat 

välillisesti verkko-opettajana kehittymiseen. Mallin sisältämiä elementtejä verrataan osittain 

aiempaan tutkimukseen eli yleisempiin ammatillisen kasvun teorioihin.   

 

Asiasanat: tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, verkko-opetus, verkko-opettaja, verkko-

opettajana kehittyminen, opettajan ammatillinen kasvu ja kehittyminen 
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 1 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö asettaa haasteita 
 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö haastaa kaikilla kouluasteilla opetushenkilöstöä 

kehittämään omaa ammatillista osaamistaan ja vahvistamaan erityistaitoja, joita uusissa 

ympäristöissä tarvitaan. Leppäsen (2005, 86) mukaan etenkin yliopistoissa verkon käyttöä 

opetuksessa pidetään kannustettavana, sillä yliopistot ovat uuden tiedon tuottajia ja uusia 

tekniikoita pyritään kokeilemaan niitä innovatiivisesti hyödyntäen. Myös yliopisto-opettajat 

kohtaavat siis yhä useammin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asettamat vaatimukset. 

Verkko-opetukseen ja verkko-opettajuuteen liittyvät kysymykset ovatkin saaneet oman osansa 

yliopistopedagogiikan alueella käydyissä keskusteluissa, tutkimuksissa ja 

kehittämishankkeissa.  

 

Yliopisto-opettajien tieto- ja viestintäteknisen opetuskäytön osaamisen kehittäminen on viime 

aikoina nähty valtavana haasteena maamme korkeakoululaitokselle (Nevgi, Kynäslahti, 

Vahtivuori, Uusitalo & Ryti, 2002). Tampereen yliopistossa, kuten muissakin 

korkeakouluissa, on perustettu erillisiä yksiköitä, jotka tukevat yliopiston henkilökuntaa tällä 

alueella. Myös Virtuaaliyliopiston hankkeiden kautta on edesautettu tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön leviämistä luontevaksi osaksi yliopisto-opetusta. Lisäksi 

kaikki oppilaitokset ovat tehneet strategiatyötä tahoillaan. Tampereen yliopiston tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön strategiassa vuosille 2004-2006 määritellään seuraava visio 

opettajasta:  
”Opettaja ymmärtää oppimisen ja opettamisen pedagogisia ja sisällöllisiä tavoitteita ja osaa johtaa 

niistä tarkoituksenmukaisia opetusmenetelmiä ja opetusvälineiden käyttöä. Opettaja tuntee omat 

taitonsa ja haluaa oppia lisää. Hän tuntee myös resurssinsa ja ymmärtää, mitä hänen ei tarvitse itse 

osata eikä oppia tekemään, ja hän osaa käyttää hyväkseen tukipalveluja.” 
(http://www.uta.fi/tietohallinto/strategia/) 

  

Tässä työssä tarkastellaan verkko-opettajana kehittymistä osana yliopisto-opettajan 

yleisempää ammatillista kasvua. Verkko-opetus muodostaa vain pienen osan opettajan työstä, 

ja sen tarkastelu on syytä suhteuttaa laajempaan kontekstiin; opettajan arkeen, 

henkilökohtaisiin uratavoitteisiin ja ulkoapäin tuleviin vaikutteisiin. Aiheen tekee osaltaan 

kiinnostavaksi se, ettei korkeakoulussa toimivalta opettajalta vaadita erillistä pedagogista 

koulutusta, toisin kuin kaikilla muilla asteilla toimivilta opettajilta vaaditaan. Kuitenkin yhä 

useammat yliopisto-opettajat ovat käyneet erilaisia pedagogisia koulutusjaksoja niiden 

tarjonnan lisääntymisen myötä.  
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Toinen yliopisto-opettajan työnkuvaan liittyvä erityispiirre on se, että opetustehtävistä 

huolehditaan usein oman tutkimustyön ohessa. Vuorikoski (2004) on tarkastellut opettajuutta 

elämänhistoriallisen lähestymistavan kautta. Hän kirjoittaa omassa yliopisto-opettajuutta 

käsittelevässä tarinassaan opetuksen ja tutkimuksen teon erilaisten maailmojen 

yhteensovittamisen vaikeudesta ja toteaa, että yliopistoyhteisön arvostuksissa tutkiminen 

menee opettamisen edelle (Vuorikoski 2004, 33.) Yliopisto-opettajat tasapainottelevat näiden 

kahden erilaisen tehtävän välillä, ja se on tiedostettava heitä tutkittaessa.  

 

Verkko-opettajana kehittymisen ja sitä kautta ammatillisen kasvun prosessit saavat voimaa 

muualtakin kuin yksilön henkilökohtaisista kasvupyrkimyksistä. Myös yhteiskunnassa 

tapahtuvat muutokset sekä ympäröivä työ- ja toimintaympäristö vaikuttavat näihin 

prosesseihin (ks. Ruohotie 1998).  Paineita oman opettajuuden ja opetustyön kehittämiselle 

voi tulla opiskelijoilta tulevan palautteen kautta, uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä 

(suoriutumisen arviointi), laatujärjestelmistä jne. 

 

Ammatilliseen kehittymiseen ja sen erityiskysymyksiin liittyy myös arvonäkökulma. 

Tampereen yliopistossa kehittyvä osaaminen on eräs työyhteisöarvo, joka on kirjattu 

yliopistotyöyhteisön periaate- ja toimenpideohjelmaan.  Hallitus on hyväksynyt ohjelman 

28.3.2001 ja siinä todetaan, että:  
”Henkilöstöllä on oikeus ja velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan vastaamaan kunkin 

tehtävän muuttuvia vaatimuksia. Tampereen yliopistolla on oikeus ja velvollisuus mahdollistaa 

henkilöstön ammatillinen kehittyminen.” (http://www.uta.fi/hallintokeskus/suunnittelu/) 
 

Tällä työllä pyritään lisäämään tietoa opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön 

liittyvän osaamisen nykytilanteesta, verkko-opettajana kehittymisestä ja siltä osin myös 

yleisemmästä ammatillisesta kasvusta. Tutkimukseen osallistuville opettajille tarjoutui 

tilaisuus pysähtyä pohtimaan omaa ammatillista kehittymistään sekä osaamistaan tvt:n 

opetuskäytön alueella.  

 

Tutkielma toteutettiin Tampereen yliopistossa käynnissä olevaan VopNet - Verkko-opetuksen 

pedagogiikka ja opettajan kehittyvä asiantuntijuus hankkeeseen liittyen. Hankkeen tavoitteena 

on edistää verkko-opetuksen kehittämistä yleisesti Tampereen yliopistossa, mutta myös tukea 

yksittäisiä opettajia omassa työssään kohdentamalla koulutusta kehittymisen kannalta 
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relevantteihin teemoihin (Korhonen 2004, julkaisematon hankepaperi). Aluksi hankkeen 

puitteissa tehtiin kartoitus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä Tampereen yliopistossa. 

Tämän työn aineiston keruu toteutettiin kartoituksen jälkeen siten, että kartoituksen 

perusteella poimittiin opettajia, jotka olivat halukkaita osallistumaan haastatteluun ja 

kertomaan lisää kokemuksistaan. Haastatteluilla kerättyä materiaalia hyödynnetään sekä 

VopNet -hankkeessa että tässä opinnäytetyössä. Hankkeen toimijat pyrkivät etsimään ja 

luomaan toimintamalleja verkko-opetukseen. 

 

Tarkoituksenani oli antaa tutkielmassa tilaa opettajien subjektiivisille kokemuksille, ja siksi 

tein työni laadullisen tutkimuksen menetelmin. Vuorikosken & Törmän (2004) mukaan 

opettajuuden tutkimuksessa sekä opettajuutta käsittelevässä kirjallisuudessa on jäänyt 

vähemmällä huomiolle opettajien kokemukset työstään ja ammatissa kasvamisestaan. Verkko-

opetuksen levittäydyttyä yliopistoon ja osaksi yliopisto-opettajien arkea, on jääty odottamaan 

tutkimuksia, joissa käsitellään aihetta yliopisto-opettajan näkökulmasta. 
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2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 
 
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä on tehty viime vuosina paljon tieteellistä 

tutkimusta, mutta silti aihepiirin käsitteiden käyttö on edelleen kirjavaa ja osittain 

vakiintumatonta. Myös opettajan työtä ja siinä kehittymistä voidaan lähestyä hyvinkin 

erilaisten käsitevalintojen pohjalta. Tässä luvussa määrittelen ja perustelen aluksi työni 

avainkäsitteitä, minkä jälkeen siirryn kuvaamaan työni teoreettista taustaa.   

 

2.1 Avainkäsitteiden määrittelyä 
 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöllä tarkoitan tässä tutkielmassa lähinnä verkko-

opetusta ja sen järjestämiseen liittyvää tehtävien kenttää. Verkko-opetukseksi katson kaiken 

sen opetuksen, jossa hyödynnetään tietoverkkoja käyttämällä yhtä tai useampaa 

oppimisalustaa. Esimerkkeinä alustoista mainittakoon WebCT ja Moodle, joita käytetään 

Tampereen yliopistossakin. Aluksi yliopistoissa ryhdyttiin käyttämään WebCT:tä ainakin 

yhtenä keskitetysti tuettuna verkkokurssien alustana (Kallonen-Rönkkö 2002, 13).  Moodlen 

suosio on kuitenkin kasvanut jatkuvasti, ja se on tällä hetkellä käytetyin alusta.  

 

Verkko-opetuksen osuus kurssien kokonaislaajuudesta voi vaihdella, enkä rajoita 

tarkasteluani pelkästään ”puhtaisiin” verkkokursseihin. Verkko-opetuksen piiriin luen 

tutkielmassani nekin kurssit, joihin kuuluu verkkotyöskentelyn ohella myös kontaktiopetusta. 

Todellisuudessa suuri osa verkko-opetuksesta kuitenkin toteutetaan lähiopetuksen tukena.  

Eräs tapa kuvata verkko-opetuksen vaihtelevaa ilmettä on luokitella sille erilaisia tasoja. 

Kallonen-Rönkko (2002, 12-13) on esitellyt Harasimia (2000) mukaillen kolme tasoa, jotka 

opetuksen virtuaalistamisessa ilmenee. Ensimmäisellä tasolla opiskelijoilla on perinteisen 

opetuksen lisäksi mahdollisuus vapaaehtoiseen verkkotyöskentelyyn, kuten materiaalien 

hakuun ja verkon kautta tapahtuvaan ohjaukseen. Toisella tasolla verkkotyöskentely 

muodostaa jo laajemman osan kurssia ja sen arvostelu vaikuttaa kurssin kokonaisarvosteluun. 

Kolmannella tasolla opetus tapahtuu täysin verkossa ja kurssin voi suorittaa kokonaan ilman 

kontaktiopetusta. (Kallonen-Rönkko 2002, 12-13.)  

 

’Verkko-opettajalla’ tarkoitetaan tässä tutkielmassa verkko-opetusta toteuttavaa opettajaa. 

’Verkko-opettajana kehittyminen’ on käsiteparina hieman ongelmallinen, eikä sitä tietääkseni 

ole käytetty paljoa aiemmassa empiirisessä tutkimuksessa. En kuitenkaan keksinyt käsiteparia 
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itse, vaan sain siihen kimmokkeen Nevgin, Kynäslahden, Vahtivuoren, Uusitalon ja Rytin 

(2002) "Yliopisto-opettaja verkossa – taidot puntarissa” -julkaisusta. Pro gradu –tutkielmani 

tekemisen aikana verkko-opettaja käsitteen käyttö näytti yleistyvän, ja esimerkiksi Googlessa 

löytyi ko. haulla enemmän osumia keväällä 2005 kuin mitä aloittaessani työtä kesällä 2004.  

 

Nevgi ym. (2002) ovat tutkimuksessaan käyttäneet muotoa ’verkko-opettajan ammatillinen 

kehittyminen’. He pohtivat tutkimuksensa teoriaosuudessa – virtuaaliopettajuuden määrittelyn 

yhteydessä – ”missä määrin myös verkko-opettajan ammatillisessa kehittymisessä on 

nähtävissä samanlaisia vaiheita kuin perinteisen opettajan” (Nevgi ym. 2002, 24). He eivät 

kuitenkaan palaa verkko-opettajan ammatilliseen kehittymiseen enää empiirisen aineiston 

kautta, vaan ilmiötä käsitellään ainoastaan tutkimuksen teoriaosuudessa. Verkko-opettajan 

ammatilliseen kehittymiseen liityviä kysymyksiä ei sisältynyt heidän tutkimuskysymyksiinsä. 

Sen sijaan Nevgin ja kumppaneiden tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yliopisto-opettajalta 

edellytettäviä verkko-opetuksen osaamisalueita ja kartoittaa, kuinka tukipalvelut ja opettajien 

tarpeet kohtaavat.  

 

Nevgin ym. (2002) käyttämä muoto ’verkko-opettajan ammatillinen kehittyminen’ kuulostaa 

siltä kuin verkko-opettajilla olisi jokin erillinen ammattitutkinto (vrt. luokanopettajan 

ammatillinen kehittyminen tai lastentarhanopettajan ammatillinen kehittyminen). Jätän 

Nevgin ym. käyttämästä määritelmästä pois sanan ammatillinen ja käytän ilmausta ’verkko-

opettajana kehittyminen’. Tästä käy paremmin ilmi se, kuinka verkko-opettaja voi toimia 

millä tahansa kasvatuksen ja koulutuksen alueella. Verkko-opetuksen antaminen – ja sitä 

kautta verkko-opettajana toimiminen – on vain osa opettajan työtä. Siten opettajan 

kehittyminen verkko-opetuksen alueella on aina myös osa yleisempää ammatillista kasvua. 

En halua nostaa verkko-opettajana toimimista jalustalle, joka loisi kuvan verkko-

opetustaitojen oppimisen mahdottomuudesta tai omasta ”opettajuuden lajista”.  

 

Yhtenä tavoitteenani olikin saada aineistolähtöisesti selville, millaista verkko-opettajana 

kehittyminen on ja sen jälkeen muodostaa ilmiöstä uusi teoreettinen jäsennys. Tiedostin, että 

verkko-opettajana kehittyminen on vaikea operationalisoida, eikä minulla ollut esittää 

teoreettisessa taustassa sille esimerkiksi valmista mallia. Pidin tätä avoimuutta kuitenkin 

käyttämäni aineistolähtöisen grounded theory -menetelmän kannalta hyvänä asiana. 

Teoreettinen tausta ei siten muodostu liian ”tukahduttavaksi” aineistolähtöiselle analyysille.  
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Opettajan ammatilliseen kehittymiseen syventyvän tutkimuksen lisäksi samaa aihepiiriä 

käsittelevissä tutkimuksissa voidaan käyttää käsitteitä ’opettajaprofessio’ tai ’opettajan 

asiantuntijuus’. Vaikka tutkimusten teema on sama, tuo käsitteiden valinta oman vivahteensa 

siihen, kuinka opettajuus määritellään ja millaisessa kehyksessä sitä tarkastellaan. Tässä 

tutkielmassa on valittu avainkäsitteeksi ’opettajan ammatillinen kehittyminen’ ja sen rinnalla 

käytetään myös muotoa ’opettajan ammatillinen kasvu’. Asiantuntijuuden aihepiiri tulee 

työssäni esiin opettajien välisen yhteistyön kautta, jolloin siihen otetaan yhteisöllinen, jaetun 

asiantuntijuuden näkökulma (ks. luku 5.3).   

 
2.2 Teoreettisen taustan rakenne ja perustelut 
 
 
Tutkimuksen teoreettinen tausta muodostuu kolmen osa-alueen varaan. Olen pyrkinyt 

hahmottelemaan teoreettisen taustan rakennetta ja sen osien keskinäistä suhdetta kuviossa 1. 

Ensimmäiseen osa-alueeseen kuuluvat opettajan ammatillisen kehittymiseen liittyvät 

mallit ja tutkimus (luku 4). Tähän työhön on nostettu kaksi opettajan ammatillisen 

kehityksen prosessimallia, joiden piirteitä ja lähtökohtia tullaan osittain työn empiirisessä 

osassa vertaamaan verkko-opettajien kokemuksiin. 

 

Opettajan ammatillista kehittymistä tapahtuu eri osaamisaluille, joista tässä työssä 

tarkastellaan erityisesti menetelmä- ja resurssiosaamisen kautta ilmenevää tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää osaamista (luku 5). Tästä muodostuu 

teoreettisen taustan toinen osa-alue. Opettajan kehittymistä verkko-opetuksen alueella 

peilataan laajempaan prosessiin, yliopisto-opettajan ammatilliseen kasvuun.  

 

Teoreettiseen taustaan tuodaan vielä kolmanneksi osa-alueeksi kollegiaalinen yhteistyö 

ja jaettu asiantuntijuus (luku 6). Tutkielmassa pyrin hahmottamaan sekä yksilöstä, eli 

opettajasta itsestään, että häntä ympäröivästä yhteisöstä kumpuavia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

verkko-opettajana toimimiseen sekä ammatilliseen kasvuun. Työssä sitoudun siis ajatukseen, 

että opettajan ammatillinen kasvu on yksilöllinen, mutta myös kontekstiin sidonnainen 

prosessi. Lisäksi niin ammatillisesta kasvusta kuin tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytöstäkin puhuttaessa nousee usein esiin opettajien välinen yhteistoiminta. Useat 

ajankohtaiset verkko-opetuksen kehittämishankkeet tähtäävät juuri opettajien 

verkostoitumisen tukemiseen. Kollegaverkostojen nostaminen tämän työn teoriaosuuteen 

selittyy osaltaan myös VopNet-hankkeen lähtökohdista ja tavoitteista käsin.    
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Verkko-opetus on tullut kiinteäksi osaksi aikaamme ja opettajat joutuvat kohtaamaan verkko-

opetuksen haasteet tavalla tai toisella omassa työssään. Opettajat ovat päivittäin tekemisisissä, 

välillisesti tai välittömästi, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kanssa. Oma 

innostuneisuus verkko-opetukseen tai laajemmin oman työn kehittämiseen ohjaa tapaa, jolla 

verkko-opetukseen tartutaan. Motivoitumiseen vaikuttavat tekijät voivat olla hyvinkin 

erilaisia; eräs uusi vaikutin saattaa tulevaisuudessa olla uuden palkkausjärjestelmän myötä 

tuleva esimiehen laatima suoriutumisen arviointi, jonka vaikutus tulee näkymään jossakin 

määrin henkilön palkassa.  

 

Toisaalta voidaan kysyä, riippuuko verkko-opetukseen suhtautuminen ja sitoutuminen siitä, 

missä ammatillisen kehityksen vaiheessa siihen ensi kerran törmätään. Lisäksi kehittyminen 

verkko-opettajana muodostaa jokaisen yksilön kohdalla omanlaisensa kehityspolun ja näiden 

polkujen esille tuominen onkin eräs tutkimukseni tavoitteista. Kehityspolkuja voi verrata 

ammatillisen kehittymisen yleisempiin malleihin, mutta toisaalta niistä pyritään tutkielman 

edetessä luomaan oma mallinsa. 

 
 
       

OPETTAJIEN KOLLEGIAALINEN 
YHTEISTYÖ JA 

JAETTU ASIANTUNTIJUUS     
 
 
 
 

  TVT 
menetelmä- 
ja resurssi- 
osaamisena 

  
VERKKO-OPETTAJANA 
KEHITTYMINEN 

                     OPETTAJAN  
                     AMMATILLINEN  
                     KEHITTYMINEN 
 

 
 

 

KUVIO 1. Tutkielman teoreettisen taustan rakenne 
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3 Opettajan ammatillinen kehittyminen 
 
Suomessa opettajien ammatillista kehittymistä on tutkittu paljon. Eniten sitä on tutkittu 

luokanopettajien ja aineenopettajien osalta (ks. esim. Niemi 1995) tai vielä 

opettajankoulutuksessa olevia tarkastelemalla (ks. Uusikylä 1990; Väisänen & Silkelä 

2000). Myös opettajan työn muuttumista ja opettajankoulutuksen kehittämishaasteita on 

kartoitettu erityisesti peruskoulun ja lukion opettajia haastattelemalla (ks. Kiviniemi 2000; 

Luukkanen 2000).  

 

Yliopisto-opettajien ammatillista kehittymistä ei ole tutkittu yhtä paljon. Tämä johtuu ehkä 

osittain siitä, ettei korkeakouluissa toimivilta opettajilta vaadita pedagogista koulutusta, 

vaan opettajat ovat oman tieteenalansa asiantuntijoita, jotka tekevät opetustyötä 

tutkimuksen teon ohessa. Opettajan ammatillista kehittymistä tarkastelevien teorioiden 

lähtökohtia ja malleja voi kuitenkin soveltaa myös korkeakouluissa opetustyötään tekevien 

tutkimiseen.  

 

Opettajan ammatillista kehittymistä on usein lähestytty prosessina, joka alkaa jo 

opettajankoulutuksessa. Useat teoriat ja mallit opettajan ammattiin kasvusta pohjautuvat 

opettajankoulutuksessa olleiden tarkasteluun. Ammatillinen kehittyminen voi saada 

alkunsa myös työelämän kimmokkeista. Tässä luvussa esittelen aluksi, millaisista 

erilaisista tutkimussuuntauksista käsin opettajan ammatillista kehittymistä on perinteisesti 

tutkittu. Sen jälkeen esittelen kaksi prosessimallia ja vertailen niitä keskenään. Lopuksi 

tuon esiin joitakin työelämästä kumpuavia ammatillisen kehittymisen ja uusiutumisen 

haasteita, jotka ovat mielestäni tärkeitä ottaen huomioon verkko-opettajana kehittymisen 

problematiikan.   

 

3.1 Opettajan ammatillisen kehittymisen tutkimussuuntauksien jaottelua 

 

Hannele Niemi (1995) on todennut, että opettajien kehitykseen liittyvät tutkimukset eivät 

noudata erityistä koulukuntaryhmittelyä, mutta niitä voidaan sen sijaan jaotella sen 

mukaan, kuinka niissä painottuu yksilön tai yhteisön osuus opettajan kasvun tulkinnassa. 

Niemen mukaan moderni oppimisen teoria toi uutta tietoa opettajan ammatin oppimisen 

sosiaalisesta sidonnaisuudesta. Opettajan sosialisaatiotutkimuksen yhteydessä kuvataan 

opettajaksi kasvun ja opettajana kehittymisen sosiaaliseen yhteisöön liittyviä ehtoja, ja 
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ilmiötä tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta. (Niemi 1995, 5.) Anneli Niiko (1998) 

puolestaan on jakanut opettajan ammatillista kehittymistä käsittelevät tutkimukset ja 

teoriamallit kolmeen lohkoon: 1) opettajaksi kehittyminen ulkoapäin nähtynä kypsymisenä 

ja vaiheittaisena prosessina, 2) opettajaksi kehittyminen sisäisenä ja laaja-alaisena 

oppimisen ja kasvun prosessina sekä 3) opettajaksi kehittyminen kontekstuaalisena ilmiönä 

(Väisänen & Silkelä 2000, 20). 

 

Niemi (1995, 20) toteaa, että opettajan kehittymistä tarkasteltaessa sosiokonstruktivistinen 

lähestymistapa on auttanut ymmärtämään, miksi koulun ja opettajien on vaikea muuttua 

nopeasti. Käsityksillämme ja niiden kehittymisellä on vahva yhteys ympäröivään 

kulttuuriin ja ajattelutapoihin. Opettajat oppivat ammattiaan omana kouluaikanaan, 

opettajankoulutuksessa ja toimiessaan käytännön työssä kouluissa. Jotta nuori tai uusi 

opettaja saavuttaisi ammattikuntansa statuksen, on hän usein vahvan yhdenmukaistavan 

paineen alaisena (Niemi 1995).    

 

Eräs tapa jaotella opettajan ammatillista kehittymistä kuvaavia teorioita on erotella 

toisistaan 1) vaiheteoriat ja 2) teoriat, joissa kehitys nähdään pikemminkin epäyhtenäisenä, 

laaja-alaisena ja monitahoisena prosessina. Toisen tyypin teorioihin siirryn vasta 

seuraavassa alaluvussa (ks.3.2), jossa käsittelen niitä kahden esimerkin kautta. 

Esimerkkinä ensimmäisen tyypin teorioista ja tutkimussuunnasta, jossa opettajan 

kehittyminen nähdään tiettyjen tasojen tai vaiheiden kautta läpikuljettavana matkana, 

mainittakoon yhdysvaltalaisen tutkijan David C. Berlinerin työt. Berliner (1988) kuvasi 

opettajana kehittymistä noviisista asiantuntijaksi viiden vaiheen kautta kulkevana 

kehityspolkuna. Kuten vaiheteorioissa muutoinkin, myös tässä mallissa yhden vaiheen 

kesto voi vaihdella. Olennaisinta tutkijan itsensä mielestä on keskittyä itse vaiheisiin, sen 

sijaan että mitattaisiin, kauanko matka noviisista asiantuntijaksi kestää. (Berliner 1988, 6.) 

 

Vaiheteorioiden suosio on viime vuosina hiipunut, vaikka niitä on Berlinerin jälkeenkin 

käytetty sekä kehitetty eteenpäin. Niemen (1995) mukaan vaiheteorioita on arvosteltu 

useista eri syistä. Vaiheteoriat keskittyvät tarkastelemaan vain yhtä kapeaa kehityksen 

sektoria kerrallaan, perustuvat oletukseen kehityksen hierarkkisuudesta, eivätkä ota 

riittävästi huomioon historiallista ja nykyistä kontekstia. (Niemi 1995, 7.) Ottaen 

huomioon opettajien nykyään yhä monitahoisemmiksi muuttuvat työkentät, vaiheteoriat 

ovat liian ”jähmeitä” kuvaamaan opettajana kehittymistä.  Katkonaiset ja yksilökohtaiset 
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urapolut (ks. esim. Vuorikoski & Törmä toim. 2004) antavat syytä epäillä, ettei yliopisto-

opettajien ammatillisen kehittymisen kuvauksia pystytä pakottamaan tiukkojen vaiheiden 

sisälle.  

 

3.2 Opettajan ammatillisen kehittymisen malleja 
 
 
3.2.1 Opettajan ammatillisen kehityksen prosessimalli  
 

Järvisen esittämä prosessimalli eroaa selkeästi perinteisistä vaiheteorioista, joita esitettiin 

1970-luvun molemmin puolin, ja joita esimerkiksi Berlinerin tutkimukset edustavat. 

Järvisen (1999) mukaan opettajan ammatillinen kehitys on nähtävä epäyhtenäisenä, 

dynaamisena prosessina. Järvinen on tehnyt yhteenvetoa tekemiensä opettajan ammatillista 

kehittymistä koskevien tutkimusten tuloksista, ja luonut niiden pohjalta opettajien 

ammatillisen kehittymisen prosessimallin. Mallin taustalla on Leithwoodin 

opettajankehitysdimensiot, ja niihin Järvinen on integroinut omia ja kollegoidensa 

aikaisempia tutkimustuloksia. (Järvinen 1999, 266.) Mallin eduksi voidaan laskea, että se 

pohjautuu hyvin laajaan ja monipuoliseen aineistoon. 

 

Opettajan ammatillisen kehityksen prosessimalli muodostuu kahdeksan kehitysteeman 

ympärille. Näitä teemoja ovat: induktiovaihe ja uran aloittaminen, vakiinnuttaminen, 

uudelleenarviointi, rutinoidun työn orientaatio, oppiaineorientaatio, yhteisöorientaatio, 

integriteetti ja vetäytyminen. Dynaamisessa prosessimallissa ei oleteta, että kehitysteemat 

olisivat uravuosiin sidottuja, uran aloitusvaihetta ja siitä irtautumista lukuun ottamatta. 

(Järvinen 1999, 268-269.) Tämä lisää prosessimallin käytettävyyttä ja soveltuvuutta 

ajallisesti hyvinkin erilaisissa uravaiheissa olevien tarkasteluun. 

 

Mallin mukaan opettaja voi palata urakehityksensä aikana useastikin esimerkiksi 

uudelleenarviointiteemaan. Opettaja voi liikkua eri orientaatioiden välillä tai jättää joitakin 

orientaatioita kokonaan läpikäymättä eli ammatillinen kehityspolku voi olla hyvinkin 

yksilöllinen ja erilainen. (Järvinen 1999, 268-269.)  Mallin joustavuus on erityisen tärkeää, 

kun tarkastelukohteena ovat yliopisto-opettajat, joiden urakehitys poikkeaa esimerkiksi 

luokan- tai aineenopettajan urakehityksestä. Yliopisto-opettajan ura lähtee liikkeelle 

omasta tutkimustyöstä ja pedagoginen koulutus tulee usein vasta jälkikäteen, eikä 

välttämättä silloinkaan. 
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KUVIO 2. Opettajan ammatillisen kehityksen prosessimalli (Järvinen 1999, 266). 

 
 

Järvisen (1999) mukaan integriteettiä ja vetäytymistä lukuun ottamatta kaikki muut 

kehitysteemat voivat esiintyä jo opettajan ensimmäisten työvuosien aikana. Induktiovaihe 

ja uran aloittaminen muodostavat kehitysteeman, joka päättyy vakiinnuttamiseen. 

Kuviossa 2 kiinnittyy huomio induktiovaiheen dialektisiin dimensioihin: 1) 

reflektiivisyyden vastakohtana on ”henkiinjääminen”, joka viittaa uusien asioiden 

oppimisen ja omien tavoitteiden reflektoinnin minimointiin, 2) itsenäisen opettajan 

vastakohtana on kollegiaalisen tuen ja mentoroinnin tarve ja 3) aloittavan opettajan 

työskentelyedellytysten ja olosuhteiden kritiikin vastakohtana on oman opettajakehityksen 

syvällisempi ymmärrys. (Järvinen 1999, 263.) 

 

Järvisen mallissa vakiinnuttaminen viittaa opettajan päätökseen sitoutua alalle, minkä 

kanssa yhtäaikaisesti jatkuu perustaitojen hallinnan kehittyminen. Uudelleenarvioinnin 

teema tarkoittaa tilannekatsausta, johon kuuluu itse-epäily ja itsereflektio, ja edelleen sitä 

kautta uusien vaihtoehtojen ja roolien etsintä. Oppiaineorientaatiolla Järvinen viittaa 
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lisääntyvään pedagogiseen joustavuuteen ja opetettavan aineksen asiantuntijuuteen. 

Yhteisösuuntautunut orientaatio tarkoittaa, että opettaja osallistuu työyhteisön 

kehittämiseen ja lisäksi siinä korostuu opettajan eettisten tavoitteiden tarkastelu. 

Rutinoituneen työn orientaatio merkitsee tehokkaiden työrutiinien kehittämistä ja 

mekaanisesta otteesta huolimatta oman itsensä hyväksymistä opettajana autonomisessa 

roolissa. Integriteettivaihe viittaa eheytymiseen, jolloin opettaja kokee itsensä työyhteisön 

mentoriksi eikä ainoastaan taitavaksi opettajaksi. Vetäytymisen kehitysteema tarkoittaa 

uralta vetäytymiseen valmistautumista. (Järvinen 1999, 266-269.) 

 
3.2.2 Opettajan ammatillinen kehittyminen professionaalisuuden ja aktiivisen oppimisen 
viitekehyksessä 
 

Niemi (1995, 33) on tutkimuksessaan tarkastellut opettajan ammatillista kehittymistä 

uuden professionaalisuuden ja aktiivisen oppimisen viitekehyksessä. Mallin taustalla on, 

ammatillisen kehittymisen sisältöalueina ja lähtökohtina, seuraavia olettamuksia: 1) 

opettajan työ on jatkuva tiedonhankintaprosessi, 2) työn tulisi perustua omakohtaisesti 

sisäistettyyn ja ymmärrettyyn tieto- ja tiedepohjaan, 3) opettaja tarvitsee työssään monia 

käytännön taitoja, 4) opettajan työ on eettinen ammatti, jossa on vastuu sekä omasta 

ammatillisesta kehittymisestä että oppilaiden kehittymisestä. (Niemi 1995.) 

 

Tutkimuksessaan Niemi (1995) nostaa opettajan aktiivisen oppimisen ammatillisen 

kehityksen ydinkäsitteeksi. Aktiivinen oppiminen on avain oman itsensä kehittämiseen ja 

uusi professionaalisuus edellyttää juuri aktiivista uusien haasteiden etsimistä ja jatkuvaa 

oman työn kehittämistä. Niemen esittämään malliin sisältyy oletus siitä, että ammatillinen 

kehitys merkitsee kasvua, joka koskettaa niin ammatillisia taitoja, omaa persoonallisuutta 

kuin kognitiivisia prosesseja. (Niemi 1995, 42-43.) Ammatillinen kehittyminen nähdään 

siis hyvin kokonaisvaltaisena prosessina. 
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KUVIO 3. Opettajan ammatillinen kehitys uusprofessionaalisuuden viitekehyksessä. Kolme 

päällekkäistä nuolta kuvaavat ammatillisen kehityksen osa-alueita: ammattitaitoja, persoonallisuutta 

ja kognitiivisia prosesseja. (Niemi 1995, 43). 

 

Edellä esitetyssä Niemen mallissa (kuvio 3) on koottuna tekijöitä, jotka on arvioitu 

keskeisiksi aktiivista oppimiskäsitystä korostavien opettajien ominaisuuksia tutkittaessa. 

Mallin mukaan sitoutuminen, vuorovaikutus, autonomia ja aktiivinen oppiminen ovat 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Lisäksi käsitteet ovat toisiaan täydentäviä ja 

keskenään riippuvaisia. (Niemi 1995, 36, 38.) Seuraavaksi käyn läpi kuvion käsitteet, 

kuten Niemi on niitä kuvannut. 

 

Sitoutumiseen liittyy oman ammatin arvostuksen lisäksi opettajan itsetutkiskelua ja 

itsearviointia. Sitoutumiseen liittyy myös ammatin eettinen ulottuvuus ja usko siihen, että 

voi työllään vaikuttaa opiskelijoiden elämään. Opettajan työ edellyttää vuorovaikutusta eri 

yhteistyötahojen kanssa. Opettaja on vuorovaikutuksessa sekä opiskelijoiden että 

työyhteisön muiden jäsenten kanssa, minkä lisäksi hänen on oltava yhteistyössä hallinnon 

edustajien kanssa. Autonomia liittyy sekä oman ammatin kehittämiseen että opiskelijoiden 

autonomian edistämiseen. Aktiivisen oppimisen ominaisuuksiin kuuluvat aktiivinen 

tiedonhankinta, tiedon prosessointi, omien tavoitteiden asettaminen sekä niiden 

kontrollointi ja nämä tekijät koskettavat opettajan ammatissa sekä opiskelijoita että 

opettajaa itseään. Toisin sanoen aktiivinen oppiminen edellyttää jatkuvaa oman toiminnan 

arviointia sekä kriittistä reflektointia. (Niemi 1995, 36-38.) 
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3.2.3 Mallien vertailua ja yhteenvetoa  
 

Vaikka edellä esittelemäni Järvisen ja Niemen mallit ovat rakennettu erilaisissa tilanteissa 

ja erilaisen opettaja-aineistojen pohjalta, on niistä löydettävissä yhteisiä piirteitä. Malleille 

on yhteistä, että opettajana kasvu nähdään prosessina, joka alkaa koulutuksessa, eikä pääty 

muodollisen pätevyyden saavuttamiseen, vaan jatkuu edelleen työelämässä. Kehitys ei 

myöskään pääty yksilön omien korkeatasoisten ammattitaitojen saavuttamiseen, vaan 

ulottuu työyhteisön kehittämiseen asti.  

 

Järvisen mallissa sekä yhteisöorientaatiolla että integriteettivaiheella viitataan opettajan 

aktiiviseen osallistumiseen työyhteisön kehittämisprojekteissa ja kiinnostukseen 

kollegoiden ammatillista kehittymistä kohtaan, kun taas Niemen mallissa työyhteisön 

merkitys konkretisoituu opettajan vuorovaikutustaitojen kautta.  

 

Niemen mallissa tulee korostuneemmin esiin opettajana kehittymisen syklimäisyys (ks. 

Niemi 1995, 35). Järvisen mallin vahvuutena on se, että kehittymiselle on annettu 

konkreettisia teemoja, jotka eivät kuitenkaan ole liian jäykkiä, sillä ne eivät ole aikaan 

sidottuja.  

 

Kummatkin malleista puoltavat paikkaansa yliopisto-opettajien tarkastelussa. Erilaisia 

malleja tarvitaan, jotta opettajien täydennyskoulutusta ja erilaisia opetuksen kehittämistyön 

tukimuotoja osattaisiin kohdentaa oikein. Tällaista tietoutta tarvitaan myös 

lyhytkestoisemmissa koulutuksissa ja hankkeissa, kun pyritään oivaltamaan opettajien 

tarpeet ja erilaiset lähtökohdat omassa työssä etenemiseen. 

 

3.3 Työelämä ammatillisen kehittymisen käynnistäjänä 
 

Ruohotien (1998) mukaan stimuloiva työ, josta esimerkkinä hän mainitsee opettajan työn, 

kannustaa kognitiivisten valmiuksien sekä ammatillisen kompetenssin kehittämiseen. 

Työtehtävien haasteellisuutta lisää muun muassa itselle uusien ongelmien sekä 

näkökantojen kohtaaminen, omien ratkaisujen puutteellisuuden tiedostaminen, toisten 

ajatusten ja kritiikin avoin vastaanottaminen sekä erimielisyydet kollegojen kanssa. 

(Ruohotie 1998, 212.) Kaikki Ruohotien luettelemat tekijät kuuluvat myös korkeakouluissa 

toimivan opetushenkilöstön arkeen. 
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Työelämän alati muuttuvat vaatimukset sekä muutokset toimintaympäristöissä toimivat 

usein ammatillisen kehittymisen prosesseja käynnistävinä tekijöinä. Ruohotien (1998, 201) 

mukaan tietojen ja taitojen nopea vanheneminen on nykyään todellinen uhka eri 

ammateissa toimiville. Viimeaikaisesta kehityksestä sekä tulevaisuuden visioista voi löytää 

useita syitä ammattitaidon jatkuvalle kehittämiselle ja ammatilliselle uusiutumiselle. 

Ruohotie on listannut niistä joitakin: tiedon voimakas lisääntyminen, tiedon 

kompleksisuus, teknologian muutokset ja innovaatiot, maailman laajuinen kilpailu, 

kansainvälistyminen, muutokset kuluttajien vaatimuksissa ja kulutusmarkkinoissa, 

muutokset taloudellisessa ja poliittisessa ympäristössä/tilanteessa sekä sosiaalisen 

ympäristön muutokset. (Ruohotie 1998, 201-203.)  

 

Monet edellä mainituista työelämän muutoksista koskettavat opettajankin työtä. Tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäyttöön suunnitellut sovellukset voidaan nähdä yhtenä 

teknologian muutoksena, joka vaatii opettajilta reagointia (Pirttimäki 2004, 9; Koivisto, 

Kylämä, Listenmaa & Vainio 2002). Samalla tieto- ja viestintätekniikan haltuunotto lisää 

ammatillisen uusiutumisen tarvetta. Tella ym. (2001, 38) ovat todenneet tieto- ja 

viestintätekniikan hallinnan olevan eräs muoto opettajan ammatin professionaalistumisen 

tukemisessa, sillä opettajien on ammatillisen etunsa vuoksi pysyttävä ajantasalla 

yhteiskunnallisesta kehityksestä.  

 

Lisäksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön sinänsä liittyy useita piirteitä, jotka ovat 

samansuuntaisia niiden ammatillisen uusiutumisen välttämättömäksi tekevien ilmiöiden 

kanssa, joita Ruohotiekin (1998) mainitsee. Esimerkiksi ohjemateriaali verkko-opetuksen 

organisointiin liittyen lisääntyy alati. Verkko-opetukseen liittyvä tieto on usein 

kompleksista, sillä sen hallinta edellyttää ei ainoastaan pedagogista, vaan myös teknistä 

osaamista (ks. Koivisto ym. 2002). Teknologian muutokset tuovat mukanaan alati uusia 

mahdollisuuksia, kuten kämmentietokoneet ja uudet ohjelmat.  

 

Maailmanlaajuinen kilpailu ja kansainvälistyminen näkyvät sekä tuotteiden että 

palveluiden tarjonnassa. Muutokset kuluttajien vaatimuksissa tulevat näkyviin silloin, kun 

opiskelijat alkavat vaatia lisää verkko-opetusta. Verkko-opetus tukee muun muassa 

etäopetusta ja sen avulla voidaan rikastaa opetustarjontaa pienemmissä 

koulutusorganisaatioissa. Sosiaalisen ympäristön muutokset uusien opettajasukupolvien 
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tullessa voivat kiihdyttää tvt:n opetuskäytön leviämistä siten, että nuoremmat ottavat uuden 

tekniikan nopeammin haltuun (ks. Tampereen yliopiston tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön strategia 2004-2006). Tältä osin näyttäisi siis siltä, että suhtautuminen 

verkko-opetukseen tai laajemmassa mittakaavassa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

mahdollisuuksiin, on yhteydessä myös ammatilliseen urakehitykseen.  

 

Pirttimäki (2004) on tutkimuksessaan tarkastellut Kuopion yliopiston opettajien 

kokemuksia verkko-opetuksesta. Tutkimuksessa selvisi, että yliopisto-opettajat halusivat 

kehittyä ja kehittää työtään. Osa opettajista jopa koki, että verkko-opetus ylläpitää 

ammattitaitoa paremmin kuin luento-opetus, sillä julkinen verkko-oppimisympäristö luo 

paineita pitää omat tiedot ja taidot jatkuvasti ajan tasalla. Opettajat kokivat, että verkko-

opetus on tullut jäädäkseen ja että sen tulevaisuus on valoisa. (Pirttimäki 2004, 22-23, 30.)   

 

Ruohotie (1998) on tarkastellut organisaatioon, työrooliin ja yksilöön liittyviä 

kasvutekijöitä perustuen oman tutkimusprojektinsa, ”kasvutarveprojektin”, 

tutkimustuloksiin. Tutkimuksen mukaan työn kannustearvo ja vaikutusmahdollisuudet 

korreloivat positiivisesti henkilökunnan kasvumotivaation kanssa. Haasteellinen, 

vaihteleva ja itsenäinen työ luo hyvät lähtökohdat itsensä kehittämisille. Ruohotie katsoo 

opettajankin työn edustavan tällaista työtä, joka edistää kasvupotentiaalin käyttöä. 

(Ruohotie 1998, 207-208.)  

 

Opettajan ammatilliseen kehittymiseen kannattaa toisinaan ottaa hieman laajempi 

näkökulma, joka huomio muutkin kuin yksilöstä itsestään ja hänen välittömästä 

läheisyydestä nousevat kehitystä vauhdittavat tai hidastavat elementit. Sekä Pirttimäen että 

Ruohotien tutkimustulosten valossa näyttäisi siltä, että työelämän kimmokkeet vaikuttavat 

osaltaan oman työn kehittämisen käynnistämiseen. Verkko-opetuksen myötä opetuksesta 

tulee entistä julkisempi tapahtuma ja sen myötä myös halu omien kurssien viimeistelyyn ja 

huolitteluun lisääntyy. Opettajat toimivat uudenlaisten, alati kasvavien vaatimusten 

kentällä.  
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4 Verkko-opetuksen laaja kenttä 
 

Tässä luvussa tarkastelen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä metatasolla. Luvussa 

luodaan katsaus siihen, millaisia osaamisalueita verkko-opetuksen hallintaan katsotaan 

kuuluvan, millaisia rooleja ja tehtäviä verkko-opettajalle sälyttyy ja miten verkko-

opettajana kehittymistä on kirjallisuudessa lähestytty.  

 

Nostan verkko-opettajan roolit esiin, koska niiden tunteminen on avuksi määriteltäessä 

pedagogisia taitoja ja osaamisalueita, joita verkko-opetuksessa tarvitaan. Lisäksi verkko-

opettajan roolien tarkastelu on mielenkiintoista, sillä perinteisessä luento-opetuksessa 

yliopisto-opettajat ovat toimineet lähinnä asiantuntijan roolissa. Siirtyminen verkkoon tuo 

yliopisto-opettajille uusia työmuotoja ja vaatii uudenlaista pedagogista osaamista.  

 

Verkko-opetuksen osaamisalueiden tarkka luettelointi tai määritteleminen on haastavaa. 

Verkko-opetusta annetaan kaikilla kouluasteilla, ja erilaiset oppijat sekä opetettavat 

asiasisällöt vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka haasteelliseksi uuden oppimisympäristön 

käyttöönotto muodostuu.  Suomen korkeakouluissa on viime vuosina kertynyt jo runsaasti 

kokemusta verkko-opetuksen järjestämisestä, minkä seurauksena huomio alkaakin 

käytännön tasolla yhä useammin tarkentua toimintojen laadukkuuteen ja sen osoittamiseen 

(Sariola & Evälä toim. 2005). Aloitankin verkko-opetuksen osaamisalueiden 

hahmottamisen tuomalla lyhyesti esiin, millaisia asioita laadunhallintaan ja 

laatupalveluihin erikoistuneet toimijat ovat painottaneet tarkastellessaan verkko-opetusta.  

 

4.1 Verkko-opetuksen laadusta 

 

Kolmen suomalaisen yliopiston yhteisessä Verkko-opetuksen laadunhallinta ja 

laatupalvelu –hankkeessa verkko-opetuksen laatua yliopisto-opetuksessa on tarkasteltu 

verkko-opetuksen ja oppimisen, verkko-oppimateriaalin ja verkko-opetuksen 

tukipalveluiden näkökulmasta. Eräänä johtopäätelmänä hankkeen puitteissa on todettu, että 

jotta verkko-opetus olisi laadukasta, on opettajan hallittava erilaisia toiminnallisia ja 

pedagogisia rooleja. Verkko-opetuksen ja oppimisen laatua voi tarkastella esimerkiksi 

verkko-opettajan rooliteorian, mielekkään oppimisen teorian ja hyvän opetuksen teorian 

kautta, kuten Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu –hankkeessa on tehty 

 22



(Sariola & Evälä toim. 2005.) Usein myös todetaan, että opiskelijakeskeisen 

lähestymistavan tulisi olla keskeisenä lähtökohtana verkko-opetuksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa (Pirttimäki 2004; Sariola & Evälä toim. 2005).  

 

Verkko-opetukseen liittyvien erilaisten prosessien kuvaaminen auttaa suurta yleisöä 

hahmottamaan verkko-opetuksen ytimen. Ennen kaikkea tuon ytimen tulee kuitenkin olla 

kirkkaana opetusta toteuttavien opettajien mielessä.  

 

4.2 Verkko-opetuksen osaamisalueet 

 

Nevgi, Kynäslahti, Vahtivuori, Uusitalo & Ryti (2002) ovat tehneet verkko-opettajien 

osaamisalueiden ja tarjolla olevien tukipalveluiden kartoituksen. He ovat aiempaan 

kirjallisuuteen pohjautuen määritelleet työssään verkko-opettajalle seuraavat 

osaamisalueet:  

• oman tieteenalan hallinnan ja ymmärtämisen, sekä tällä alueella oman osaamisen 

aktiivinen kehittäminen (Niemi 1995) 

• pedagoginen, erityisesti verkkopedagoginen osaaminen (Nevgi & Tirri 2002) 

• verkko-ohjaukseen ja oppimisprosessin tukemiseen erikoistuminen, tuutorointi ja 

mentorointi verkko-oppimisympäristöissä (Koivisto ym. 2002) 

• tieto- ja viestintätekniikan taidot ja tietoverkkojen rakenteen ymmärtäminen, 

verkkoaineistojen käsittelyn taidot ja kurssien hallintataidot (Koivisto ym. 2002) 

• digitaalisten ja verkkomateriaalien laatiminen ja kirjoittaminen, tällä alueella 

erityisesti myös tekijänoikeuslainsäädännön tuntemus (Koivisto ym. 2002) 

• informaatiolukutaito ja tähän liittyen medialukutaito ja mediakriittisyys (Nevgi 

2001; 

2002) 

• toimintakulttuurien muutoksessa selviytymisen taidot, tiimityöntaidot ja reflektion 

sekä oman ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen. (Koivisto ym. 2002; Nevgi 

2002) 

 

Verkko-opetuksen osaamisalueisiin kuuluu siis opettajan sekä teknisen että pedagogisen 

osaamisen lisäksi paljon muutakin. Jo pelkästään verkon tekninen hallinta, taito käyttää 

erilaisia ohjelmistoja ja Internetiä opetuksessa edellyttää opettajalta monien uusien taitojen 
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hankkimista ja uudenlaista pedagogista ajattelua opetuksessa. Verkkoympäristöissä 

opettaminen edellyttää opettajalta esimerkiksi medialukutaitoa, tekijänoikeuskysymysten 

hallintaa ja digitaalisen oppimateriaalien tuottamisen taitoja. (Nevgi ym. 2002.) Usein 

myös korostetaan opettajalta vaadittavaa uskallusta tukipalveluiden hyväksikäyttöön.  

 

Verkkopedagogiikka on kiistanalainen käsite. Osa ottaa sen kannan, ettei erillistä 

verkkopedagogiikkaa tarvita, vaan jo olemassa olevia pedagogisia malleja ja 

toimintatapoja voi soveltaa verkko-opetuksessakin. Tällöin on vain otettava huomioon 

kyseisen oppimisympäristön erityispiirteet. Nevgi ym. (2002) ovat todenneet, että 

verkkopedagoginen osaaminen tarkoittaa opettajan ymmärrystä siitä, miten verkkoa tulisi 

käyttää opetuksessa ja millaisin keinoin tietoverkkoihin luodaan oppimista ja opiskelua 

tukevia ympäristöjä. Lisäksi he katsovat verkkopedagogisen osaamisen sisältävän 

opettajan taidot ohjata oppimisprosessia ja toimia joko tuutorin tai mentorin roolissa. 

Edellä mainittujen osa-alueiden ohella verkkopedagoginen osaaminen sisältää heidän 

määritelmässään opettajan taidot laatia pedagogisesti mielekästä oppimateriaalia. (Nevgi 

ym. 2002.)  

 

Kuitenkin Nevgin ja kumppaneiden luettelemat verkkopedagogisen osaamisen osa-alueet 

ovat kaikki sellaisia, joita tarvitaan myös perinteisessä lähiopetuksessa. Näyttäisi siltä, että 

jo olemassa oleva vahva pedagoginen osaaminen antaa valmiudet opettaa verkossa ja 

kehittää edelleen verkko-opetuksessa tarvittavia taitoja. Lisäksi verkko-oppimateriaalien 

osalta jo yhä useampi alkaa tyytyä valmiiseen materiaaliin ja painopiste on siirtymässä 

pedagogisesti mielekkään oppimateriaalin tuottamisesta sen valintaan.  

 

Pirttimäki (2004) on tutkimuksessaan saanut selville verkko-opetuksen tuomia yleisiä 

haasteita yliopisto-opettajan osaamiselle. Näissä haasteissa mainitaan monia samoja tietoja 

ja taitoja, joita Nevgi ja kumppanitkin mainitsevat, mutta lisäksi Pirttimäki toteaa verkko-

opetuksen haastavan opettajan osaamisen vaatien ennakkoluulotonta ja opiskelijalähtöistä 

asennetta ja motivaatiota. Tietoja vaaditaan koskien verkkoympäristöä, sisällöntuotantoa 

sekä verkkopedagogiikkaa. Taidoista korostuvat muun muassa kirjallisen ilmaisun taidot, 

sillä opettajan tulee muotoilla asiat verkkoon yksiselitteisesti. Tämän ohella tarvitaan 

tietoteknisiä ja verkkopedagogisia taitoja, ajankäytönhallinnan taitoja, opetuksen 

organisointitaitoja, johtamisen ja kontrolloimisen taitoja sekä opiskelijoiden ohjaukseen 

liittyviä taitoja. (Pirttimäki 2004, 29-30.)  
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4.3 Verkko-opettajan monitahoinen tehtävänkuva 

 

Verkko-opettajana toimimista voi tutkia monesta eri näkökulmasta, kuten tarkastelemalla 

hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia (ks. Nevgi & Tirri 2003), verkko-opettajan rooleja 

(ks. Tella ym. 2001; Ihanainen 2002) tai verkko-opettajan tehtäviä (ks. Pirttimäki 2004; 

Bonk 1998). Kähkösen (2002) mukaan verkko-opetuksen kasvu kohdistaa paineita 

opettajan asemaan ja rooliin. Jo pienimuotoinenkin verkkokurssin tekeminen vaatii 

opettajalta ylimääräistä työpanosta. Kähkönen toteaakin, että joissakin yhdysvaltalaisissa 

yliopistoissa maksetaan verkko-opetuksesta suurempaa korvausta kuin perinteisestä 

opetuksesta. (Kähkönen 2002, 87-88.)  

 

Nevgi & Tirri (2003) ovat tutkineet hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia analysoimalla 

sekä opettajien että opiskelijoiden vastauksia kysymykseen ”millainen on hyvä verkko-

opettaja”. Analyysi tehtiin sekä deduktiivisesti että induktiivisesti. Deduktiivisen analyysin 

taustalla oli Harrisin löytämät tehokkaan opettajan kategoriat. Kummallakin tapaa 

analysoituna, hyvän verkko-opettajan ominaisuuksiin tiivistyy asiantuntemus ja 

ajanhallinta. Lisäksi hyvän verkko-opettajan odotetaan olevan kannustava, empaattinen ja 

positiivista asennetta ylläpitävä. Hyvältä verkko-opettajalta vaaditaan myös kykyä 

kielelliseen vuorovaikutukseen sekä stimuloivaan ja yksilösuuntautuneeseen opetustyyliin. 

Hyvä verkko-opettaja tarvitsee myös tietyt tekniset valmiudet ja kaikkien opettajien tavoin 

pedagogista viisautta. (Nevgi & Tirri 2003, 123-124.) 

 

Ihanainen (2002) katsoo, että verkko-opetuksen perusta on tutor- ja mentortyöskentelyssä 

sekä verkko-opetuksen organisoinnissa, ja hän onkin jaotellut verkko-opettajarooleja juuri 

tästä lähtökohdasta käsin. Ihanaisen mukaan opettaja joutuu verkko-opetuksen puitteissa 

toimimaan useissa eri rooleissa, ja hän tyypittelee omien verkkotoimija-analyysiensa 

pohjalta verkko-opettajan seitsemän mahdollista roolia.  Näihin lukeutuu sekä kolme 

tutorroolia että kolme mentorroolia ja lisäksi yksi organisointirooli. Kyseiset verkko-

opettajaroolit Ihanainen on nimennyt seuraavasti: osallistumis-, vuorovaikutus- ja 

vertaistutor, hahmo-, idea- ja sisältömentor sekä vastuukouluttaja. (Ihanainen 2002, 167-

172.) 

 

Toisenlainen ja hieman laajempi esitys verkko-opettajan rooleista on Tellan ja 

kumppaneiden esittämä viiden roolin tyypittely, jota sittemmin on paljon hyödynnetty 
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suomalaisessa tutkimuksessa. Tella ym. (2001) määrittelemät verkko-opettajan viisi 

keskeistä roolia ovat: verkottaja, viestijä, motivoija, ohjaaja ja organisoija. 

Organisoimisella viitataan opetuksen ennakkosuunnitteluun, käytettävien välineiden ja 

sovellutusten valintaan, mediavalintaan ja opetusjärjestelyihin sekä opetuksen että 

opiskelun aikana. Opettaja ohjaa verkossakin opetus-opiskelu-oppimisprosessia kokeneen 

ammattilaisen tavoin. Tellan ja kumppaneiden mukaan verkko-ohjaajan päärooli on auttaa 

opiskelijoita sitoutumaan ja orientoitumaan niin, että heidän konstruoimastaan tiedosta on 

hyötyä uusissakin tilanteissa. Opettajan lisäksi opiskelijaa voi ohjata pedagogisesti hyvin 

tuotettu verkkomateriaali, ympäristö ja opiskelijayhteisö, mutta myös näidenkin 

työstämiseen tarvitaan asiantuntevaa ja osaavaa ohjaajaa. Viestinnällä on verkko-

opetuksessa sekä informatiivinen että opiskelua jäsentävä ja ohjaava funktio. Opettajan on 

suunniteltava tehtävien ohjeistukset tarkoiksi, ja lisäksi hänen tulee tehdä ohjaavia 

kysymyksiä verkossa. Verkko-opetuksessa opettajan työ viestijänä koostuu pitkälti 

verkkokeskustelujen ohjaamisesta. (Tella 2001, 226-241.)  

 

Pirttimäen (2004, 28) tutkimuksessa tuli esiin viisi tehtävää, joita verkko-opetuksessa 

toimivan opettajan tulee täyttää. Nämä tehtävät olivat hyvin samankaltaisia mitä Tellan 

esittämät viisi verkko-opettajan roolia, ja siksi niitä verrataan seuraavaksi Tellan esittämiin 

rooleihin. Pirttimäen mukaan verkko-opettajan tehtävänä on olla tiedonsiirtäjä (vrt. viestijä, 

informatiivinen funktio), motivaattori (vrt. motivoija), oppimisprosessin ohjaaja (vrt. 

ohjaaja), oppimisympäristön luoja (vrt. organisoija) ja oppija. Oppijalla tarkoitetaan sitä, 

että opettaessaan verkossa opettaja joutuu tarkistamaan käsityksiään ja oppii. Opettajan 

täytyy myös jatkuvasti kouluttautua voidakseen toimia verkko-opettajana. (Pirttimäki 

2004, 29.) Ainut Pirttimäen esittämistä tehtävistä, joka ei suoranaisesti esiintynyt Tellan 

esittämissä verkko-opettajan rooleissa oli oppija.  

 

Bonk & Cummings (1998) ovat toteuttaneet ja tutkineet verkko-opetusta yliopiston 

kasvatuspsykologian kurssien yhteydessä. Kokemusten pohjalta he ovat määritelleet 

tehtäväalueita, jotka verkko-opetusta järjestävien erityisesti tulisi ottaa huomioon. Ne ovat 

samalla eräänlaisia suosituksia verkko-opetusta toteuttaville ja sisältävät pedagogisia 

olettamuksia, joiden avulla pyritään tukemaan oppimisprosessia edistämällä esimerkiksi 

opiskelijoiden ongelmanratkaisukykyjä, tiimityötä ja sosiaalista vuorovaikutusta.  (Bonk & 

Cummings 1998.) 
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Bonkin & Cummingsin (1998) määrittelemiin tehtäväalueisiin kuuluu muun muassa 

turvallisen oppimisympäristön ja -yhteisön luominen. Tämä tärkeä näkökanta tuo esiin sitä 

opiskelijakeskeistä lähestymistapaa, jota suomalaisissakin tutkimuksissa on toisinaan 

haluttu korostaa. Bonk & Cummings (1998) nostavat esiin myös verkkoympäristön 

mahdollisuuksien hyödyntämisen opiskelijoiden sitoutumisen vahvistamiseksi, 

vaihtoehtojen antamisen tärkeyden sekä opiskelijoiden ohjaamisen määräämisen sijaan. 

Edelleen opiskelijoiden oppimisen tukemiseen liittyy yksityisen sekä yleisesti nähtävillä 

olevan palautteen tarjoaminen, vertaistutorointi, toisiaan tukevien tehtävien luominen ja 

opiskelijoiden tiedonhaun tukeminen.  Jo hieman didaktisempaan suuntaan menevät 

Bonkin & Cummingsin neuvot, jotka ohjaavat selkeisiin tavoitteiden asetteluihin ja 

täsmällisiin tehtävänantoihin verkossa. Samoin he ovat halunneet painottaa arvioinnin 

merkitystä ja sen järjestämisen huolellista suunnittelua. Näistäkin tehtäväalueista löytyy 

yhtymäkohtia edellä esitettyihin verkko-opettajan rooleihin sekä hyvän verkko-opettajan 

piirteisiin.  

 

4.4 Verkko-opettajana kehittyminen 

 

Verkko-opettajana kehittymisestä ei ole olemassa empiirisen tutkimuksen tuloksena 

rakennettuja prosessimalleja. Tässä alaluvussa kuitenkin tuon esiin sellaisia asioita, joita 

kirjallisuudessa usein käsitellään, kun verkko-opettajana toimimisen rinnalle otetaan 

aikaperspektiivi. Muun muassa Kiviniemi (2000) käsittelee verkko-opetuksen 

aloittamiseen liittyviä teemoja. 

  

4.4.1 Verkko-opetuksen aloittaminen 
 

Vaikka mikrotietokoneet ja muut erilaiset tekniset apuvälineet ovat jo osa ihmisten 

arkipäivää, eikä niiden käyttöön enää kohdistu pelonsekaisia tunteita, ei tieto- ja 

viestintätekniikkaa hyödyntävään opetukseen vielä suhtauduta täysin 

ennakkoluulottomasti. Kiviniemen (2000) mukaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöön 

ottaminen osaksi opetusta voi edellyttää opettajalta tekniikkaan kohdistuvien kriittisten 

ennakkoasenteiden käsittelyä. Sekä opettajilla että opiskelijoilla saattaa olla 

ennakkoluuloja verkko-opetusta kohtaan, mikä vaikeuttaa verkko-opetuksen järjestämistä. 

(Kiviniemi 2000, 140-141.)  
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Kiviniemi (2000) on todennut, että tietoteknisten sovellusten käyttöönotto sekä niiden 

luonteva soveltaminen opetuksessa on pitkällä aikavälillä tapahtuvan kehityksen tulosta. 

Laitteiden tekninen hallinta ei riitä onnistuneen opetuskäytön saavuttamiseksi, vaan 

tarvitaan myös näkemystä tietoteknisten sovellusten mahdollisuuksista. Opettajan 

käyttöteoreettinen tieto tietotekniikan järkevästä soveltamisesta kehittyy siis vähitellen 

omaa asiantuntijuutta kehittämällä sekä käytännön kokeilujen kautta. Kiviniemi 

painottaakin, että tietoverkkojen parissa opetustaan aloittelevan opettajan ei tulisi 

alkuvaiheessa vaatia itseltään liikaa, vaan hänen tulisi ymmärtää kehityksen 

prosessiluonteisuus. Verkkopedagogisten ratkaisujen tulee kehittyä jatkuvasti muun 

opetustoiminnan ohessa. (Kiviniemi 2000, 142.) On tärkeä huomioida opettajan muu 

opetustoiminta ja ne kokonaisraamit, joihin verkko-opetus sijoittuu. Verkkotyöskentelyn 

osuus on lopulta vain pieni pala siitä kokonaistyömäärästä, jonka opettajat tekevät, olivatpa 

he peruskoulun, lukion, ammatillisen toisen asteen, korkeakoulun tai vapaan sivistystyön 

piirissä toimivia opettajia.  

 

4.4.2 Verkko-opetuksen pioneerit  
 

Tampereen yliopiston tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa varten kerättiin 

tietoa verkko-opetuksen aloittaneilta opettajilta. Verkko-opetuksen juuri aloittaneisiin 

opettajiin luettiin ne, jotka olivat mukana yliopiston omissa virtuaaliyliopistohankkeissa 

yhdyshenkilöinä ja opetustehtävissä. Näistä henkilöistä yhdeksän toimitti strategiatyötä 

varten oman henkilökohtaisen kertomuksensa siitä, miten he opettajina tulivat aloittaneeksi 

verkko-opetuksen. (http://www.uta.fi/tietohallinto/strategia/) Seuraavaksi tarkastelen, 

millaista yhteenvetoa näiden opettajien kertomuksista on tehty.  

 

Strategiassa todetaan, että verkko-opetuksen käynnistämisen lähtökohdat vaihtelevat. 

Aloittaminen on voinut saada alkunsa esimerkiksi laitoksen kehittämispäätöksistä; on 

perustettu virkoja, joiden tehtäviin on kuulunut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

kehittäminen. Aloittamiseen on saattanut vaikuttaa myös uudistuvien opettajien 

kokeilunhalu ja tarve pysyä kehityksessä mukana. Välillä tavoitteet ovat olleet hyvinkin 

käytännöllisiä, sillä verkko on huomattu hyväksi tiedotuskanavaksi ja edulliseksi tavaksi 

jakaa aineistoja, lisäksi verkko on nähty joustavaksi julkaisukanavaksi. Eräänä aloittamisen 

kannustimena ovat olleet kansalliset ja kansainväliset hankkeet, jotka ovat imaisseet 

laitoksia mukaan verkko-opetukseen. Myös omien resurssien rajallisuus on synnyttänyt 
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tarpeen verkostoitua. Sen seurauksena voimavaroja onkin yhdistetty muiden yliopistojen 

laitosten kanssa. Opiskelijat, muiden oppilaitosten opettajat, kansalliset ohjelmat sekä 

markkinoilla olevat kurssit ja oppimateriaalit tarjoavat sekä painetta että virikkeitä verkko-

opetuksen kehittäjille. (http://www.uta.fi/tietohallinto/strategia/) 

 

Verkko-opetuksen kehittämisen esteistä todetaan muun muassa, että ”yliopiston opettajilla 

on takanaan yleensä pitkä ura, eikä laajaa tietämystä aina ole helppo sovittaa uusien 

tekniikoiden muottiin”. Uudemmalta opettajasukupolvelta tietotekniikan käyttöönotto 

sujuu vaivattomammin, koska se on tullut heille tutuksi jo omissa perusopinnoissa.  

 

Lisäksi uusi tieto lisääntyy nopeasti kaikilla aloilla, ja verkko-opetukseen 

kouluttautumiseen käytetty aika voi tuntua sellaiselta, joka on pois substanssitiedon 

päivittämiseen varatusta ajasta. (http://www.uta.fi/tietohallinto/strategia/) Myös Pirttimäki 

(2004, 30) on Kuopion yliopiston opettajiin kohdistuneessa tutkimuksessaan havainnut, 

että opettajien mielestä etenkin aluksi verkko-opetukseen liittyvien erityistaitojen opettelu 

vei paljon aikaa, ja tuon ajan koettiin olevan pois itse oppiaineeseen perehtymiseltä ja 

omien tietojen päivittämiseltä. 

 

4.4.3 Verkko-opettajien tyypittely kokemustaustan perusteella 
 
 
Korhonen ja Pantzar (2004) ovat tyypitelleet verkko-opettajia kokemustaustan perusteella. 

Tyypittely pohjautuu verkkokeskusteluun, joka käytiin erään Tampereen yliopistossa 

järjestetyn seminaarin yhteydessä. Keskusteluun osallistui yliopiston ainelaitosten opettajia 

ja jatko-opiskelijoita. Verkko-opetukseen liittyvän kokemustaustan perusteella 

keskustelijoista muodostettiin seuraavia tyyppejä: tiedonjanoinen noviisi, käytännön 

kokeilija, hands on -osaaja ja kokenut verkkopedagogi. (Korhonen & Pantzar 2004, 17-20.)   

 

Tämäkin tyypittely antaa viitteitä siitä, että verkko-opettajana kehittyminen on 

monitahoinen ilmiö, johon liittyy samantyyppisiä piirteitä kuin opettajan ammatilliseen 

kasvuun muutoinkin. Tyypit eivät muodosta jatkumoa, mutta silti niissä näkyy rinnalla 

ajallinen perspektiivi. Vaikka opettajan ammatillisen kasvun mallit ovat yleisempiä, niistä 

löytyy silti joitakin yhtymäkohtia myös tähän tyypittelyyn. Muun muassa kollegiaaliselle 

yhteistyölle sekä kehittämistehtäville löytyy paikkansa sekä ammatillisen kasvun malleista 

että verkko-opettajan tyypittelystä.  
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Järvisen (1999, 267-268) mukaan yhteisösuuntautunut orientaatio merkitsee sitä, että 

opettaja osallistuu päätöksen tekoon työyhteisössä sekä kehittämisprojekteissa, ja lisäksi 

hän osoittaa kiinnostusta kollegoiden ammatillista kehittymistä kohtaan. Vastaavasti 

Korhonen ja Pantzar (2004, 17-20) määrittelevät, että kokenut verkkopedagogi voi toimia 

jo verkko-opetuksen kehitystehtävissä tai kollegoiden tukena. Kokenut verkkopedagogi on 

siis jo syventynyt verkko-opetukseen joko tutkimustyön, aiheeseen liittyvien opintojen tai 

muun kouluttajana toimimisen kautta. (Korhonen & Pantzar 2004, 17-20.)   

 
4.5 Yhteenvetoa yli verkko-opetuksen laajan kentän 
 

Verkko-opetus muodostaa murto-osan niistä opetusmuodoista ja -käytänteistä, joita 

yliopisto-opetuksessa hyödynnetään. Silti se vaikuttaa tutkimuskenttänä laajalta ja 

monitahoiselta. Niin oppimiseen kuin opetukseen voidaan ottaa erilaisia näkökulmia, 

minkä vuoksi verkko-opetuksen ydintä on vaikea löytää. Tässä työssä ei käsitellä lainkaan 

verkko-oppimista, vaikka se kuuluu olennaisena vastinparina verkko-opetukselle. Niin 

ikään harvemmin puhutaan verkko-oppijasta, vaikka verkko-opettaja käsitteen käyttö 

onkin hiljalleen yleistynyt. Oppijan ja oppimisen peilaamista opetuksen ja opettajan 

asemaan ei saisi kuitenkaan vierastaa verkko-opetuksenkaan kentällä. 

 

Verkko-opettajuutta on jo kauan ja hiukan kaavamaisesti käsitelty ainoastaan 

rooliteorioiden kautta. Usein verkko-opettajan roolit, tyypit sekä tehtävät ja vaadittavat 

osaamisalueet toistavat samankaltaisia teemoja ja aiheita. Jotta verkko-opetukseen ja 

verkko-opettajana toimimiseen saataisiin uusia näkökulmia ja kosketuspintoja, tarvitaan 

myös uudenlaisia lähestymistapoja. Verkko-opetuksen kentällä toimivat, niin käytännön 

kuin tutkimuksenkin edustajat, joutuvat alati perustelemaan tekemiään valintoja. 

Pedagogisesti perusteltujen ratkaisujen tekeminen edellyttää perusteellista ja monipuolista 

tutkimustietoa opettajien ja kehittäjien tueksi. 
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5 Yhteisöllisyys osana opettajakulttuuria  
 

Tarkastelen yhteisöllisyyttä osana opettajakulttuuria omana lukuna opettajien 

kollegiaalisen yhteistyön ja jaetun asiantuntijuuden viitekehyksestä. Tämä teema nousee 

esiin sekä opettajan ammatillista kehittymistä koskevista teorioista että viimeaikaisista 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvistä tutkimuksista ja se täydentää siten 

teoreettisen taustan muita osia. Vaikka käsittelen työssäni pääasiassa osaamista ja 

ammatillista kasvua, tuon mukaan vielä jaetun asiantuntijuuden käsitteen, koska katson sen 

kuuluvan kiinteästi opettajien yhteisölliseen toimintaan.  

 

Friman (2004) on todennut, että asiantuntijuus on käsitteenä vaikeasti jäsentyvä, koska sitä 

käytetään paljon professionaalisuuden synonyymina. Asiantuntijuuden käsitettä voidaan 

kuitenkin käyttää prosessionaalisuutta tai ammatillisuutta määrittävänä atribuuttina. 

Tuolloin asiantuntijuus kuvaa ammatin tai profession edustajalle tyypillisiä toimintatapoja, 

asenteita työhön, substanssialaan liittyvää erityisyyttä tai henkilöstön hierarkkista 

määrittelyä. (Friman 2004, 33.) Myös Koivisto ym. (2002, 45) ovat todenneet, että 

asiantuntijuuden määrittely on hankalaa erityisesti silloin, kun asiantuntijuus liitetään 

opettajan työhön ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. 

 

5.1 Opettajat ja kollegiaalisuus 

 

Sahlberg (1996) määrittelee kollegiaalisuuden opettajien yhteistyön suppeammaksi ja 

spesifimmäksi muodoksi, koska yhteistyö yleisempänä määritelmänä voi pitää sisällään 

myös työn ulkopuolisiin asioihin liittyvää toimintaa. Kollegiaalisuuteen kuuluu tiettyjä 

yhteisöllisiä normeja, kuten ammatillinen dialogi, yhteinen suunnittelu, kollegan opetuksen 

seuraaminen ja omaan työhön sekä työyhteisön toimintaan kohdistuva reflektio. (Sahlberg 

1996.) Käytännössä opetustyöhön on harvoin mahdollisuus budjetoida niin paljon 

resursseja, että esimerkiksi kahden opettajan yhtäaikainen läsnäolo kurssilla olisi 

mahdollista. Verkko-opetuksen myötä opetuksesta tulee entistä julkisempi tapahtuma ja 

toisten opettajien kurssien seuraaminen helpottuu ainakin teknisellä tasolla. Toisten 

opetuksen seuraaminen ei yksistään ole kollegiaalisuutta vahvistavaa, vaan yhteistyön 

muotojen tulee olla työtä aidosti tukevia. 
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Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvissä kehittämishankkeissa ja 

tutkimuksissa painotetaan nykyään yhä enemmän opettajien kollegiaalista yhteistyötä sekä 

verkostoitunutta toimintatapaa (ks. esim. Ryymin & Korhonen 2004; Vopnet 

http://www.uta.fi/laitokset/okl/tokl/projektit/vopnet/hanke.htm)  

 

Ryymin & Korhonen (2004) kirjoittavat Aikuiskasvatuslehdessä ITCOLE-projektista, 

jossa on rakennettu virtuaalinen työpaja opettajien ammatillisen kehittymisen tueksi. 

Ryymin & Korhonen toteavat, että virtuaalisessa työpajassa pyritään asiantuntijuuden 

jakamiseen, joka perinteistä tiimityötä avoimempaa ja verkostuneempaa. Virtuaalisessa 

työpajassa toimii yhdessä ammatilliselta osaamiseltaan eritasoiset opettajat, kouluttajat ja 

asiantuntijat. Tiedonrakentelu ei tapahdu perinteisessä mielessä tiimeissä, vaan 

ammatillista kehittymistä pyritään edistämään koulujen rajat ylittävän verkoston, 

oppimiskumppanuuden ja yhteisöllisen reflektion keinoin. (Ryymin & Korhonen 2004, 

260-261.)  

 

Jo olemassa olevien kollegiaalisen yhteistyön muotojen selvittäminen on tärkeää, jotta 

hyviä toimintakäytänteitä pystyttäisiin levittämään yhä useampien tietoisuuteen. Verkko-

opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyy olennaisesti myös teknisen ja 

pedagogisen tuen hyödyntäminen, jolloin kollegiaalinen yhteistyö saa uusia muotoja. 

 

5.2 Työyhteisön tuki tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä 

 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto voi aiheuttaa lisää paineita opettajien väliseen 

yhteistoimintaan, mutta toisaalta se tuo uusia välineitä yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.  

Opettajan työtä on perinteisesti käsitelty irrallaan kouluyhteisöstä. Opettajan toiminta ja 

käsitykset on irrotettu ympäristöstä osittain siksi, että professio on usein nähty yksinäisenä 

ja autonomisena (Ilomäki 2002, 74-75.) Myös Niemi (1995, 22) on todennut, että 

opettajien toimintaa on perinteisesti leimannut yksin tekemisen kulttuuri, mutta uudet 

professionaaliset tehtävät edellyttävät kollektiivista ongelmanratkaisua ja kokemusten 

jakamista. Vaikka edellä onkin viitattu peruskoulujen opettajiin, vallitsee samankaltainen 

tilanne myös yliopisto-opettajien kohdalla. Yksin tekemistä korostaa entisestään kunkin 

yliopisto-opettajan tahollaan tekemä tutkimustyö, joka leimaa myös opetettavia kursseja. 

Tiettyyn asiaan perehtyneelle kuuluvat kyseisen aihepiirin kurssit, joiden opettamiseen 

muilla laitoksen tutkijoilla ei välttämättä ole asiantuntemusta. 
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Perus- ja lukio-opetuksen osalta on havaittu, että työyhteisön ja muiden opettajien merkitys 

on aiemmin korostunut vain yhteisten tilaisuuksien järjestämisen ja hallinnollisten asioiden 

organisoimisen yhteydessä. Silti yksittäinen opettaja on sidoksissa koulunsa kulttuuriin ja 

käytäntöihin monessa suhteessa. Siirtyminen perinteisestä opetuksesta tieto- ja 

viestintätekniikkaa hyödyntävään opetukseen ei onnistu pelkästään yksittäisten opettajien 

ponnistelujen kautta, vaan siihen tarvitaan koko työyhteisön sitoutumista. Yksittäisten 

toimijoiden on voitava luottaa yhteisön tukeen, jotta muutos voi aidosti toteutua. (Ilomäki 

2002.) Työyhteisön tuki on yhtä merkittävä myös korkeakouluopettajalle, joka lähtee 

kehittämään ja monipuolistamaan perinteisiä työtapoja, joiden käytölle on olemassa pitkät 

perinteensä. 

 

Opetusministeriön ylijohtaja Arvo Jäppinen (2003) on perustellut oppilaitosten tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön strategian tarpeellisuutta todeten, että tietoyhteiskunnassa 

tarvittavien kykyjen opettaminen edellyttää oppimiskulttuurin ja käytänteiden muutosta. 

Jäppinen on todennut, että perinteisesti opettajan ammattikuvaan on kuulunut 

henkilökohtainen kehittäminen eikä yhteisöllinen kehitystyö, jota laaja-alainen koko 

oppimiskulttuurin muutos edellyttäisi. Tukemalla ainoastaan yksittäisen opettajan tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöä ei saavuteta tuloksia koko oppimiskulttuurin kehittämisessä, 

vaan vahvistetaan perinteistä käsitystä opettajan ammatillisesta yksinäisyydestä. 

Yksittäisen opettajan hyvät ideat eivät leviä työyhteisössä, jos kehittämiselle ei ole tehty 

tilaa esimerkiksi toiminnan strategisessa suunnittelussa. (Jäppinen 2003, 10-11.)  

 

Pirttimäki (2004) on tutkinut yliopisto-opettajien kokemuksia verkko-opetuksesta ja 

todennut työnsä johtopäätöksissä, että ”verkko-opetusta toteutetaan pääasiassa tiimeissä 

kunkin opettajan asiantuntijuutta hyödyntäen”. Tutkimuksen mukaan opettajat kaipaavat 

erityisesti lisää vertaistukea, sillä vaikka koulutustarjonta on hyvä, tukea tarvitaan muun 

muassa ajan hallintaan. (Pirttimäki 2004, 60, 62.) Asiantuntijuuden jakamiseen ja käsitteen 

teoreettiseen taustan hahmottamiseen siirrytään seuraavassa alaluvussa.  

 

5.3 Jaettu asiantuntijuus  

 

Asiantuntijuutta on lähestytty kirjallisuudesta pitkälti joko kognitiivisen tai 

tilannesidonnaisen lähestymistavan mukaisesti (Friman 2004, 33; Hakkarainen, Palonen & 
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Paavola 2002; Väisänen & Silkelä 2000, 21). Kognitiivinen lähestymistapa painottaa 

yksilön tiedollisia aineksia, ja asiantuntijuus operationalisoidaan ulkoisten kriteerien 

perusteella. Tilannesidonnaisessa lähestymistavassa puolestaan asiantuntijuuden oletaan 

syntyvän asiantuntijakulttuuriin osallistumisen kautta. (Friman 2004, 33.)  

 

Erityisesti situationaalisen oppimisen (ks. Lave & Wenger) tarkastelun myötä nousi esiin 

työyhteisöjen ja sosiaalisen toiminnan merkitys asiantuntijuuden rakentumiselle. 

Osaamisen jakaminen, asiantuntijuuden transfer ja toimiminen monimutkaisissa ja alati 

muuttuvissa tilanteissa ovat keskeisiä elementtejä, kun asiantuntijuutta tarkastellaan 

jäsentämällä asiantuntijan toimintaa työelämässä (Friman 2004, 35).   

 

Friman (2004) toteaa, että suomalaisessa oppimistutkimuksessa asiantuntijuutta on 

tarkasteltu kognitiivisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä yhdestä tai useammasta 

näkökulmasta. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen myötä keskeisiksi teemoiksi ovat 

nousseet yksilöllinen ja yhteisöllinen tiedon rakentaminen, jolloin oppija on aktiivinen, 

kognitiivinen sekä sosiaalinen toimija ja osallistuja. (Friman 2004, 38-39.) 

 

Bereiter & Scardamalia (1993) painottavat, ettei asiantuntijuutta tulisi nähdä pelkästään 

yksilön omaisuutena, vaan olisi huomioitava myös yhteisöllisen, jaetun asiantuntijuuden 

olemassaolo. Asiantuntijuus ei siis kasva yksinään työskennellen, vaan siihen tarvitaan 

yhteisöllisiä työskentelytapoja, jotka lisäävät kunkin osapuolen asiantuntemusta. (Koivisto 

ym. 2002, 46.) 

 

Hakkarainen ym. (2002) huomauttavat, että kahden aikaisemman näkökulman – 

tiedonhankintanäkökulman ja osallistumisnäkökulman – ylittäminen onnistuu kolmannen 

näkökulman avulla, jossa asiantuntijuus nähdään tiedonluomisena.  

”Kehittyneelle tietoyhteiskunnalle tyypillinen verkostoitunut asiantuntijuus voidaan 

ymmärtää ja selittää sosiaalisesti hajautuneena prosessina, joka muodostuu 

vuorovaikutuksessa yksilöiden, yhteisöjen ja laajempien verkostojen välillä. Tietoa 

luova yhteisöllinen toiminta johtaa muutoksiin toimijoiden osaamisessa ja 

asiantuntijuudessa ja toisaalta heidän kognitiivinen kasvunsa ja kehityksensä 

ruokkivat yhteisön muutosta” (Hakkarainen ym. 2002, 448.) 
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Tämä näkökulma jatkaa ns. jaettua asiantuntijuutta syvemmälle ja kuvaa ideaalitilannetta 

hyvin toimivasta työyhteisöstä. Se voi jossakin tapauksessa kuvata myös niitä prosesseja, 

joissa verkko-opetusta kehitetään. Hakkarainen ym. (2002) kuvailevat, että ”aikaisemman 

tiedon ylittämiseen ja nykyisten käytäntöjen muuttamiseen tietoisesti tähtääville 

innovatiivisille tietoyhteisöille on tyypillistä yksilön ja yhteisön yhteiskehitys”. 

 

Työorganisaatioiden sisään sekä verkottuneisiin asiantuntijayhteisöihin sisältyy tiedon 

jakamisen fasiliteetteja. Tiedon jakaminen sitä tarvitseville on näennäisen helppoa, mutta 

keskeistä on vallankäyttö. Tämä näkyy kysymyksinä siitä, missä asiantuntija haluaa tuoda 

tiedon esiin, ja kuinka halukas hän on tulkitsemaan sitä toisille. (Friman 2004, 39.) 

Opettajan työhön rinnastettuna vallankäyttö voi ilmetä haluttomuutena paljastaa omaa 

opetusmateriaalia tai oppimisympäristöä toisten työyhteisön jäsenten nähtäville. 

 

Hakkaraisen ym. (2002) mukaan asiantuntijuuden kannalta oleellista on yksilön toiminta 

silloin kun hän kohtaa ongelman, jota ei voida rutiinien avulla ratkaista. Pelkkä kokemus ei 

tee ihmisestä asiantuntijaa, koska kaikki kokeneet eivät opi yhtä hyvin käsittelemään uusia 

ja rutiineista poikkeavia tapauksia. (Hakkarainen 2002.) Tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön kohdalla korostui erityisesti viime vuosikymmenen alkuvuosina erilaisten 

ongelmien kohtaaminen. Olivatpa ongelmat käytetystä tekniikasta tai uudenlaisten 

pedagogisten valmiuksien vaatimuksesta nousevia, tapa jolla ongelmiin suhtaudutaan, on 

aina ratkaiseva jatkon kannalta.   

 
5.4 Koontia opettajakulttuurin tarkastelusta  
 
Niin asiantuntijuustutkimuksen uusimmat virtaukset (ks. esim. Hakkarainen 2002) kuin 

yhteisöllisen toiminnan tarkastelu muutoinkin, tuovat opettajatutkimuksen pirtaan oman 

säväyksensä. Asiantuntijuuden tutkiminen on kuitenkin haasteellista kaikilla 

ammattialoilla, eikä opettajakunta tee siinä poikkeusta. Jaetun asiantuntijuuden ja 

kollegiaalisen yhteistyön merkitys näyttäisi korostuneen viime aikoina. Aidon 

kollegiaalisen yhteistyön katsotaan olevan opettajien välistä tavoitteellista ja 

järjestäytynyttä yhteistoimintaa, minkä synnyttäminen vie aikansa. Jaetun asiantuntijuuden 

toteutuminen opettajayhteisöissä vaati muun muassa oman osaamisen tunnistamista ja 

luottamusta opettajien välillä.  
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6 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset  
 

Pro gradu -työni tutkimustarkoitusta voi luonnehtia sekä kartoittavaksi että kuvailevaksi. 

Tutkimuskysymyksiin vastaamalla kartoitan mahdollisia toimintamalleja ja -käyntänteitä, 

joita opettajan työssä ilmenee verkko-opetuksen yhteydessä. Toisaalta kuvaan pienen, 

Tampereen yliopistossa toimivan, opettajajoukon ammatillista kasvua erityisesti verkko-

opetuksen näkökulmasta. 

 

1) Mitkä tekijät yliopisto-opettajien omien käsitysten mukaan vaikuttavat 

verkko-opettajana kehittymiseen ja ammatilliseen kasvuun?  

2) Millaista on verkko-opettajana kehittyminen?  

3) Millaista on verkko-opettajien kollegiaalinen yhteistyö ja kuinka se tukee 

opettajan ammatillista kasvua?  

4) Millaisia yhteisiä piirteitä ja lähtökohtia verkko-opettajana kehittymisessä ja 

yleisemmän ammatillisen kasvun malleissa on?  

 

Tutkimuskysymyksiini vastaan aineistolähtöisesti grounded theory –lähestymistapaa 

mukaillen. Tutkimusmenetelmiin pureudutaan tarkemmin luvussa 8. Viimeisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla pyrin vertaamaan opettajien kokemuksia teoreettisessa 

osuudessa käsittelemiini ammatillisen kasvun malleihin siltä osin kuin aineisto antaa siihen 

mahdollisuuden. 
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7 Kohdejoukko ja tutkimusaineisto 
 

Tutkimusaineisto koostuu seitsemän yliopisto-opettajan teemahaastattelusta. Haastateltavat 

henkilöt valikoituivat VOPNet –hankkeen tekemän esikyselyn perusteella. Osa esikyselyn 

täyttäneistä antoi suostumuksensa sekä VOPNet –hankkeen jatkokyselyyn että pro gradua 

varten tehtävään haastatteluun. Laitoin suostumuksensa ilmaisseille maaliskuussa 2005 

sähköpostilla kutsun haastatteluun ja ilmoitin samalla haastatteluaikatauluni, jonka 

perusteella tutkielmaani valikoitui seitsemän henkilöä. Tein kolme haastattelua 

maaliskuussa ja neljä huhtikuun alussa.  

 

Haastateltavien verkko-opetuskokemuksen määrä ei ollut etukäteen tiedossani, sillä 

esikysely oli täytetty nimettömänä. Jouduin siis poikkeamaan alkuperäisestä 

suunnitelmastani, jossa tarkoituksenani oli ollut valikoida haastatteluun jo hieman 

”kokeneempia” verkko-opettajia.   

 

Tutkimukseen osallistuneet muodostavat heterogeenisen joukon, jota yhdistää ainoastaan 

virkasuhde Tampereen yliopistoon ja kokemus verkko-opetuksesta: sen suunnittelusta, 

organisoinnista ja toteutuksesta. Työtehtävät jakautuvat siten, että joukossa on 2 

yliassistenttia, 3 lehtoria, 1 suunnittelija ja 1 erikoissuunnittelija. Suunnittelijoiden virat 

eivät ole varsinaisia opetusvirkoja, mutta kummankin työnkuvaan kuuluu myös verkko-

opetus- tai muita opetustehtäviä. 

 

Tutkittavien ikäjakauma on 28 - 57 vuotta. Opetustyövuodet, joihin on laskettu myös 

opetustyö muualla kuin yliopistossa, vaihtelevat 4 – 22 vuoden välillä. Joukossa on 2 

miestä ja 5 naista. Tutkittavien pedagogisen koulutuksen määrä on kuvattuna taulukossa 1.  

 

TAULUKKO 1. Tutkittavien pedagoginen koulutus. 

 Aineenopettaja Yliopistopedagoginen 
koulutus 5-15 ov 

Lyhyitä 
yliopistopedagogisia 
koulutuksia 

Tvt:n 
opetuskäytön 
koulutus 5-10 ov 

Lyhyitä tvt:n 
opetuskäytön 
koulutuksia 

V1  x   x 
V2   x  x 
V3 x  x x x 
V4 x  x  x 
V5 x   x  
V6     x 
V7 x x   x 

 37



8 Tutkimusmenetelmät 
 

8.1 Grounded theoryn soveltaminen 
 
Tässä alaluvussa esittelen aluksi grounded theoryn juuria, taustaoletuksia ja käytänteitä. 

Tämän jälkeen pyrin perustelemaan kyseisen strategian käyttöä verkko-opettajana 

kehittymisen ja opettajan ammatillisen kasvun tutkimuksessa. Perustelujen jälkeen 

syvennyn grounded theory -menetelmän avulla syntyvään teoreettiseen jäsennykseen. 

Lisäksi käsittelen luvussa tutkijan omien ennakko-oletusten merkitystä tutkimuksen 

kululle, ja pohdin aineiston keruuta ja aineiston riittävyyttä. Termi grounded theory on 

suomalaisessa tutkimuksessa käännetty monella eri tapaa. Käytän tässä työssä joko 

puhtaasti englanninkielistä versiota grounded theory tai muotoa grounded theory -

lähestymistapa.  

 

8.1.1 Grounded theoryn taustoista 
 

Tutkimusta voidaan lähteä tekemään joko teorialähtöisesti tai aineistolähtöisesti, ja 

grounded theory -lähestymistapa edustaa näistä aineistolähtöistä tutkimusta. Honkonen ja 

Karila (1995, 136) ovat määritelleet, että grounded theory on ajattelutapa ja tutkimusmalli, 

jonka mukaan teoriat on rakennettava empiirisen aineiston pohjalta. Se on siis 

pohjimmiltaan induktiivisen tutkimuksen suuntaus, jossa pyritään teorianmuodostukseen, 

eikä teorioiden ja hypoteesien todentamiseen, kuten hypoteettis-deduktiivisessa 

tutkimuksessa (Honkonen & Karila 1995, 135-136). Myös Metsämuuronen (2003, 176-

177) on todennut, että grounded theory on enemmänkin yleinen tapa ajatella ja 

käsitteellistää aineistoa kuin oma strategia tai metodi.  

 

Grounded theory -lähestymistavan kehittäminen henkilöityy yleensä Barney Glaseriin ja 

Anselm Straussiin. Glaser ja Strauss julkaisivat vuonna 1967 teoksen Discovery of 

Grounded Theory, jota on myöhemmin alettu pitää eräänlaisena klassikkona. Teoksessa 

luodaan grounded theoryn linjat, joiden jatkokehittelyn yhteydessä Glaserin ja Straussin 

tiet kuitenkin erosivat, minkä seurauksena syntyi kaksi hieman toisistaan poikkeavaa 

haaraa. Teoksen julkaisun aikoihin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen piirissä noustiin 

vastustamaan positivistisen perinteen yksinvaltaa, ja kehiteltiin uusia menetelmällisiä 
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ratkaisuja. (Järvinen & Järvinen 1996, 47; Silvonen & Keso 1999, 88; Vehviläinen-

Julkunen & Janhonen 1992, 51, Karila 1997, 26.)   

 

Honkosen ja Karilan (1995, 136) mukaan Glaserin ja Straussin kehittämä grounded theory 

-lähestymistapa oli vastareaktio tuon ajan teoreettista ja abstraktia sosiologiaa vastaan. 

Lähestymistavan kehittäminen oli siis osa kvalitatiivisen tutkimuksen vahvistumista. 

Grounded theoryn kehittäjät katsoivat lähestymistavan avulla olevan mahdollista selittää ja 

ennustaa ilmiöitä, mikä saattaa toisaalta kuulostaa positivistiseen tieteen traditioon 

kuuluvalta tehtävältä (Honkonen & Karila 1995, 136; Karila 1997, 27).  

 

Karila kuitenkin muistuttaa Teschin (1990) todenneen, että grounded theory on saanut 

eniten vaikutteita fenomenologisesta filosofiasta, sillä kummassakin annetaan ilmiön 

puhua puolestaan. Siksi selittäminen ja ennustaminen voidaan nähdä tutkittavien ilmiöiden 

olosuhteiden ja vuorovaikutuksellisten prosessien valossa, eikä kausaalisten syy-seuraus-

suhteiden etsimisenä. (Karila 1997, 27.)   

 

Grounded theory -lähestymistavan juurista löytyy yhteys myös symboliseen 

interaktionismiin (Vehviläinen-Julkunen & Janhonen 1992, 51; Bron 2002, 169). Sekä 

Straussin että Glaserin ajattelun taustalla oli näkemys ”sosiaalisesta maailmasta”, jossa 

ihmisten elämä rakentuu merkityksellisenä sosiaalisena toimintana ja 

vuorovaikutusprosesseissa (Vehviläinen-Julkunen & Janhonen 1992; Silvonen & Keso 

1999,64.)  

 

Siitosen (1999, 28, 172) mukaan grounded theory -metodologia on viimeisen kymmenen 

vuoden aikana eriytynyt kahteen suuntaukseen: straussilaiseen induktiivis-deduktiiviseen 

ja glaserilaiseen induktiiviseen. Glaserin ja Straussin teiden eroaminen, ja sitä kautta 

straussilaisen ja glaserilaisen koulukunnan syntyminen on siis tuonut grounded theoryn 

mukaisella lähestymistavalla toteutetun tutkimuksen luotettavuustarkasteluun uuden 

piirteen tehden sen monimutkaisemmaksi ja ongelmallisemmaksi. Siitonen muistuttaa, että 

tutkimusta tekevän on jo etukäteen tutustuttava koulukuntien eroihin ja pohdittava, miten 

hyödyntää niiden eri käytänteitä.  

 

Suomessa grounded theory -lähestymistapaa on käytetty jonkin verran ihmistieteellisissä 

tutkimuksissa; kuten hoitotieteellisissä tutkimuksissa (ks. Vehviläinen-Julkunen & 
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Janhonen 1992) sekä sosiaalitieteiden aluella, esimerkiksi sosiaalipedagogisen aihepiirin 

tutkimuksissa (ks. Ranne 2002), mutta myös kasvatustieteellisissä tutkimuksissa (ks. 

Korhonen 2003; Koskela 2003; Karila 1997; Siitonen 1999). Esimerkiksi Kirsti Karila 

(1997) on väitöskirjassaan selvittänyt lastentarhanopettajan asiantuntijuuden luonnetta ja 

kehittymistä grounded theory -lähestymistapaa noudattaen. Grounded theory -

lähestymistapaa on siis käytetty perinteisesti sellaisilla tutkimusaluille, joista ei ole 

olemassa aiempaa tutkimustietoa. Myös Järvinen & Järvinen (1996, 52) toteavat, että 

grounded theory ”puoltaa paikkaansa eksploratiivisena otteena uusien ilmiöiden 

tutkimuksessa”. 

 

8.1.2 Opettajien käsitykset työstään ja grounded theory 
 

Opettajien ammatillista kasvua on tutkittu verrattain paljon Suomessakin, mutta verkko-

opettajana kehittymisestä ei ole vielä tutkimustuloksia. Kun ammatillisen kasvun rinnalle 

tuodaan verkko-opettajana kehittymisen problematiikka ja otetaan tutkimuskohteeksi 

yliopisto-opettajat, on käsillä oleva ilmiökenttä tutkimuksellisessa mielessä suhteellisen 

uusi, mikä selittää grounded theoryn valintaani. 

 

Grounded theoryn avulla saavutetaan tietoa siitä, mitä ihmiset tietävät omasta 

maailmastaan ja kuinka he sen ymmärtävät (Vehviläinen-Julkunen & Janhonen 1992). Eräs 

tutkimuskysymyksistäni kuuluu: Mitkä tekijät yliopisto-opettajien omien käsitysten 

mukaan vaikuttavat verkko-opettajana kehittymiseen ja ammatilliseen kasvuun? Tämän 

tutkimuskysymyksen kautta halutaan antaa opettajille itselleen mahdollisuus kertoa 

kehitykseen vaikuttavista tekijöistä, jotka saattavat olla joko kehitystä tukevia tai estäviä.  

 

Siitosen (1999, 27) mukaan ”grounded theory sopii uudessa tilanteessa tapahtuvan 

toiminnan tutkimiseen, samoin kuin sellaisen toiminnan tutkimiseen, jossa ennalta 

arvaamattomien tekijöiden mahdollisuus on suuri”. On mahdotonta ennakoida etukäteen, 

mitkä kaikki tekijät vaikuttavat opettajan ammatilliseen kasvuun verkko-opetuksen 

alueella. Verkko-opettajana kehittyminen liittyy tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön, 

minkä toteuttajana opettaja on saattanut esimerkiksi kohdata muutosvastarintaa.  

 

8.1.3 Tuloksena teoreettinen jäsennys 
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Minkään uuden ja laajasti yleistettävissä olevan teorian rakentamisesta ei ole kysymys, 

vaan tarkoituksena on rakentaa teoreettinen jäsennys siitä, mikä yliopisto-opettajien omien 

käsitysten mukaan vaikuttaa ratkaisevasti (haittaa / tukee) verkko-opettajana kehittymiseen 

ja ammatilliseen kasvuun. Tarkoituksena on siis antaa mahdollisimman paljon ääntä 

opettajille itselleen ja siten heidän käsityksilleen asiasta sekä kuvata verkko-opettajana 

kehittymisen ilmiötä. 

 

Grounded theory -menetelmän tavoitteena on muodostaa empiirisestä aineistosta 

kategorioita ja käsitteitä sekä formaalinen tai substantiivinen teoria (Vehviläinen-Julkunen 

& Janhonen 1992).  Formaalinen teoria on siis useisiin alueisiin suunnattu ja 

yleistettävissä, kun taas substantiivinen teoria rajoittuu kapeampaan toiminta-alueeseen, 

miksi se on lähempänä tässä tutkimuksessa tavoiteltavaa teoreettista jäsennystä. Järvinen & 

Järvinen (1996, 51) käyttävät puolestaan termejä erityisteoria (substantive theory) ja 

formaali teoria (formal theory). Heidän mukaan erityisteoria kehitetään tutkimalla tiettyä 

ilmiötä määrätyssä tilanneyhteydessä. Työssäni on tarkoituksena tutkia verkko-opettajana 

kehittymistä, jonka ymmärrän osaksi yleisempää ammatillista kasvua.  Kuviossa 2 selvitän 

vielä työni kannalta oleellisten käsitteiden suhteita toisiinsa. 

 

 
 
       Ammatillinen        Menetelmä-      Verkko-opettajana 
       kasvu                     ja resurssi-           kehittyminen 
                                      osaaminen 
 
 
KUVIO 4. Tutkielman avainkäsitteiden suhde toisiinsa 

 

Järvinen & Järvinen (1996, 52) toteavat, että grounded theory -tutkimusote on uusimmassa 

muodossaan tutkijalle vaativa, ja että sitä on suomalaisissakin tutkimuksissa sovellettu niin 

sanotusti kevytversiona. Vaativaksi tutkimusotteen tekee muun muassa se, että siihen 

liittyvän jatkuvan vertailun analyysimenetelmän ohjeissa neuvotaan, että tutkimusaihetta 

koskevan kirjallisuuden lukemisesta on pidättäydyttävä kokonaan aineistonkeruun ja 

koodaamisen alkuvaiheissa (Silvonen & Keso 1999, 90). Toisaalta tämä ohje korostuu vain 

glaserilaisen koulukunnan tavoitteissa, kun taas straussilainen koulukunta ottaa siihen 

väljemmän kannan (ks. Siitonen 1999).  
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Siitonen (1999) on todennut, että Strauss ja Corbin (1990) hyväksyvät sen, jos empiiriseen 

vaiheeseen valmistautuva tutkija alustavan tutkimusongelman pohjalta tutustuu olemassa 

olevaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Siltikin tutkija meneee tietojenkeruuseen kentälle 

ilman varsinaista teoriaa. (Siitonen 1999, 28.) Olen rakentanut tutkielmaani teoreettista 

taustaa, jonka suoranainen hyödyntäminen erityisesti kolmeen ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni vastatessa on vähäistä. Voin siis todeta olevani lähempänä 

straussilaista induktiivis-deduktiivista koulukuntaa kuin glaserilaista induktiivista 

koulukuntaa, mitä tulee näiden suuntausten erilaisiin käytänteisiin ja näkemyksiin 

teorianmuodostuksen periaatteista. On kuitenkin tiedostettava, että tutkimuksen 

alkuvaiheessa rakennettu teoreettinen viitekehys voi vaikeuttaa grounded theoryn 

soveltamista.  

 
8.1.4 Induktiivisen tutkimuksen mahdottomuus 
 

Tehtiinpä tutkielma minkä tahansa lähestymistavan mukaisesti, on tärkeä tiedostaa ne 

ennakkokäsitykset ja taustasitoumukset, jotka ovat vaikuttamassa tutkielman tekijän 

toimintaan. Kuten jo työni aloitusluvussa totean, sitoudun tutkielmassani ajatukseen, että 

opettajan ammatillista kehittymistä, niin verkko-opetuksen alueella kuin laajemminkin, on 

tarkasteltava yhtä aikaa sekä yksilön henkilökohtaisena prosessina että ympäröivään 

todellisuuteen kiinnittyvänä tapahtumana. Toisin sanoen oletan, että työyhteisöllä ja sen 

hetkisellä toimintakulttuurilla on jonkinlainen yhteys yksittäisen opettajan ammatilliseen 

kehittymiseen, ja myös päinvastoin.  

 

Tämä taustasitoumus ei mielestäni ole ristiriidassa symbolisen interaktionismin ajatusten 

kanssa, jonka mukaan merkitys syntyy sosiaalisena symbolisena tuotteena ihmisten 

välisessä tulkinnallisessa vuorovaikutusprosessissa. Tynjälä (1999) toteaa, että yksilöllinen 

merkityksenanto nähdään symbolisessa interaktionismissa keskeiseksi, mutta siihen 

vaikuttaa myös sosiaalinen yhteisö. Sosiaalisessa yhteisössä ihmisellä on tarve määritellä 

ja tulkita toisten toimintaa, ja ottaa se huomioon myös oman toiminnan suunnittelussa. 

Yhteiset merkitykset ovat edellytys sille, että yksilö pystyy suuntaamaan toimintansa 

muiden kanssa. (Tynjälä 1999, 51-54.) Kuten aiemmin todettiin, symbolinen 

interaktionismi on vaikuttanut grounded theoryn kehittymiseen, mikä taas puolustaa 

lähestymistavan tarkoituksenmukaisuutta tässä yhteydessä.  
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Tutkijalla on monia ennakkokäsityksiä, joiden varassa hän lähestyy ilmiötä, eikä puhdas 

aineistolähtöisyys ole siis mahdollistakaan. Teoreettisen taustan jäsennyksestä on 

löydettävissä tiettyjä teorioita ja malleja, joiden kautta hahmotan tutkittavaa ilmiökenttää, 

ja joihin peilaan viimeistä tutkimuskysymystäni. Teoreettinen tausta ei mielestäni 

kuitenkaan tukahduta aineistolähtöisen analyysin mahdollisuuksia muiden 

tutkimuskysymysteni kohdalla.   

 

Honkonen & Karila (1995) ovat myös todenneet omien tutkimustensa yhteydessä, että 

induktiivinen tutkimus, jossa ei ole tutkittavaa ilmiötä koskettavia ennakko-olettamuksia 

on käytännössä mahdotonta toteuttaa. Karilan lastentarhanopettajaksi opiskelevien 

tutkimuksesta todetaan, että vaikka tutkimus käynnistyi avoimin lähtökohdin, sisältyi 

aloitusvaiheeseenkin monenlaisia käsityksiä ja olettamuksia oppimisen luonteesta.  

Grounded theory -lähestymistavalle perustuvan aineistolähtöisyyden vahvuudeksi 

osoittautui tutkijan mukaan kuitenkin se, ettei edellä mainituille etukäteisolettamuksille 

muodostunut tutkimuksen kulkua määräävää asemaa, vaan tutkimuksen edetessä 

oppimisen ja opiskelun ilmiö pystyttiin näkemään aineiston ansiosta uudella tavalla. 

(Honkonen & Karila 1995, 144.) 

 

Siitosen (1999, 28) mielestä tämä deduktiivisuuden ja induktiivisuuden kysymys on viime 

vuosina noussut grounded theoryn kehittäjien välisessä keskustelussa erääksi 

keskeisimmäksi kysymykseksi. Karilan (1997, 29) mukaan grounded theory -

lähestymistavan yhteydessä olisikin kuvaavampaa puhua abduktiivisesta kuin puhtaasti 

induktiivisesta tutkimuslogiikasta. Karila muistuttaa, että sekä Glaser & Strauss kuin 

Strauss & Corbin korostavat monessa yhteydessä erilaisten kirjallisten aineistojen 

merkitystä aineiston ymmärtämisessä. Abduktiolla tarkoitetaan siis sellaista 

tutkimuslogiikkaa, jossa tutkijan aiemmat kokemukset, käsitykset ja tutkimukset ovat 

mukana tutkimuksessa. (Karila 1997, 29.)  

 

8.2 Aineiston keruu  
 

8.2.1 Mielekäs aineisto grounded theoryn kannalta 
 

Grounded theoryn käytänteiden mukaisesti toimittaessa tutkimusaineisto hankitaan 

avoimen otannan perusteella. Tällä tarkoitetaan harkinnanvaraisen otannan tyylistä tapaa, 
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jossa tavoitteena on löytää mahdollisimman kattavasti relevanttia aineistoa. (Honkonen ja 

Karila 1995, 136.) Vehviläinen-Julkunen & Janhonen (1992, 52) toteavat 

samansuuntaisesti, että grounded theory -lähestymistapaa käytettäessä aineiston laatu 

korostuu otoksen koon sijasta. Harkinnanvarainen otanta toteutui omassa tutkimuksessani 

siinä mielessä, että tutkittavat valikoituivat hankkeen tekemän esikyselyn perusteella.  

 

Vehviläinen-Julkunen & Janhonen (1992, 52) ovat käyttäneet käytännön hoitotyön 

tutkimuksissaan aineiston keruussa muun muassa teemahaastattelua ja havainnointia sekä 

kirjallisia esseitä. Janice Morse on vertaillut kvalitatiivisia tutkimusstrategioita 

paradigman, metodin ja tutkimuskysymystyypin suhteen. Grounded theoryn metodiksi hän 

on kirjannut haastattelun, ja sen lisäksi hän listaa osallistuvan havainnoinnin, päiväkirjan ja 

muistion muiksi mahdollisiksi aineiston lähteiksi.  (Metsämuuronen 2003, 192-193.) Tässä 

työssä aineiston keruu toteutettiin teemahaastattelun avulla.  

 
8.2.2 Teemahaastattelusta 
 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, sillä haastattelun aihepiirit eli teema-

alueet ovat kaikille samat (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48). Vaikka teemahaastattelussa 

suunnitellaan jo etukäteen käsiteltävät aihepiirit, niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat eri 

haastatteluissa (Eskola & Suoranta 1998, 87). Tämä oli avuksi minulle, koska pystyin 

haastattelun kuluessa tarkentamaan niitä kohtia, jotka tuntuivat tärkeiltä. 

Haastattelurunkoon suunnittelin teemojen lisäksi jo melko tarkkoja kysymyksiä (Liite 1). 

Todellisuudessa haastattelut muodostuivat hyvinkin erilaisiksi, enkä kysynyt läheskään 

samoja kysymyksiä kaikilta haastateltaviltani. Yksi haastateltavistani totesikin haastattelun 

päätteeksi huomanneensa, että käytin haastattelurunkoani joustavasti, enkä näyttänyt 

tukeutuvan siihen tiukasti.  

 

Hirsjärvi & Hurme (2001) ovat todenneet, että teemahaastattelutilanteessa myös tutkittava 

toimii teema-alueiden tarkentajana. Tämä on hyvä asia tutkimustehtäväni ja erityisesti 

tutkimuskysymysteni kannalta, sillä pyrkimyksenäni on saada tietoa tutkittavan hyvin 

omakohtaisesta prosessista. En voi tietää etukäteen, mitkä kaikki asiat ovat ammatillisen 

kasvun ja verkko-opettajana kehittymisen kannalta olennaisimpia asioita ja toivon 

opettajien vapaasti tuovan haastatteluun omia käsityksiään. Tutkijan valitsemien teema-

alueiden tulisikin olla riittävän väljiä, jotta ilmiöön todellisuudessa sisältyvä moninaisuus 

pääsisi paljastumaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 66-67.) 
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8.2.3 Haastattelujen eteneminen 
 
Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tein haastattelut tutkittavien omissa työhuoneissa 

yliopistossa. Poikkeuksen muodosti haastattelu, jonka tein tutkittavan henkilön kotona. 

Jännitin etukäteen tuntemattoman ihmisen kotiin menoa, mutta haastattelu onnistuikin 

erinomaisesti. Haastattelun jouhevaan etenemiseen vaikutti varmasti osaltaan kodikas ja 

vapautunut ilmapiiri. 

 

Haastattelut kestivät keskimäärin 45 minuuttia. Lyhyin haastattelu oli 25 minuuttia ja pisin 

n.90 minuuttia. Vaikka listasin haastattelurunkoon teemojen lisäksi myös paljon valmiiksi 

rakennettuja kysymyksiä, käytin niistä haastatteluissa vain pientä osaa. Jokaisessa 

haastattelussa kysymyksille muodostui erilainen järjestys ja muoto, ja pyrin ohjaamaan 

haastattelun etenemistä tilannekohtaisesti.  

 

Nauhoitin kaikki haastattelut ja kirjoitin vielä haastattelujen jälkeen lyhyesti ylös sellaisia 

asioita, joita ei tallentunut nauhalle. Nauhoittaminen ei näyttänyt häiritsevän ketään. Eräs 

haastateltavista muutti nauhurin käynnistämisen jälkeen puhettaan enemmän kirjakielen 

suuntaan. Eräs toinen haastateltava puolestaan oli huolissaan voimakkaasta murteestaan, ja 

hän pyysikin häivyttämään suorista sitaateista murreilmaisut.   

 

Omakohtainen tuntemukseni oli, että kaksi haastatteluista onnistui loistavasti, kolme 

keskinkertaisesti ja kahdessa olisi ollut paljon parantamisen varaa. Ongelmalliseksi 

muodostuivat ne kaksi haastateltavaa, jolla oli vain vähän kokemusta verkko-opetuksesta. 

Erityisesti oma kokemattomuuteni haastattelijana vaikutti näiden kahden haastattelun 

lievään epäonnistumiseen, sillä vaikka pystyinkin irtautumaan tekemäni haastattelurungon 

järjestyksestä ja muokkaamaan kysymyksiä haastateltavalle sopiviksi, en pystynyt 

haastattelutilanteessa keksimään täysin uusia kysymyksiä. Toisaalta en nähnyt kokonaan 

uusien kysymysten tekemistä tutkimustehtäväni kannalta olennaisenakaan. 

 

Ammatillisen kasvun käsittely tuntui erittäin vaikealta, ja se jäi kaikkien haastateltavien 

osalta heikoimmin läpikäydyksi teemaksi.  Rivien välistä oli luettavissa se, kuinka 

pisimpään opetustyötä tehneistä huokui ammattiylpeys sekä vankkaan kokemukseen 

pohjaava vahva käsitys opetustyöstä.  
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8.3 Aineiston käsittely 

 

Tutkijan ennakko-oletukset vaikuttavat aina tulkintaprosessiin ja niiden tiedostamisen 

tärkeyttä on korostettu erilaisissa laadullisen tutkimuksen oppaissa. Usein kehotetaan 

tekemään tutkimusprosessi mahdollisimman läpinäkyväksi, jotta tutkimuksen 

luotettavuuden ja erityisesti sen analyysivaiheen onnistumisen arvioiminen olisi 

helpompaa. Aloitan aineiston käsittelyn kuvaamisen esittelemällä lyhyesti haastattelujen 

pohjalta ylös kirjaamiani havaintoja. Uskon, että havainnot loivat pohjaa analyysille ja 

niiden tunteminen on hyödyksi lukijalle.  

 

8.3.1 Muistiin kirjatut havainnot 
 

Ennen varsinaisen analyysin aloittamista kirjasin ylös asioita liittyen kokonaiskuvaan, joka 

minulle oli haastatteluista syntynyt (Liite 2). Peilasin muistiinpanoja tutkimuskysymyksiini 

ja erityisesti mahdollisuuksiini vastata niihin käsillä olevan aineiston pohjalta. Päätin, että 

käsillä oleva aineisto olisi riittävää, eikä uusiin haastatteluihin olisi tarvetta. 

 

Aineiston painopiste oli selkeästi verkko-opetuksessa ja verkko-opettajuudessa. Kirjasin 

myös ylös, että kukaan ei spontaanisti puuttunut haastattelujen aikana käsitteeseen 

”verkko-opettaja”. Olin ennen haastatteluja pohtinut, herättääkö käsite vastareaktioita 

haastateltavissa. Pedagoginen koulutus näytti vaikuttavan siihen, kuinka jäsentyneesti ja 

millaisilla käsitteillä omasta opetustyöstä puhuttiin. 

 

Ensivaikutelmanani oli, että aineisto ei tule antamaan minulle vastauksia ammatillisen 

kasvun kysymyksiin, sillä minulle jäi erittäin huono kokonaiskuva haastateltujen 

urakehityksestä ja opettajuuteen kasvamisesta. Koin, että näihin kysymyksiin vastaaminen 

olisi vaatinut vähintään syvähaastattelua ja sen ohella muuta materiaalia, kuten 

kehitysesseitä tai omaelämänkerrallisia tarinoita.  

 

Myös kollegiaalisen yhteistyön käsittely jäi vajavaisemmaksi mitä olisin halunnut. Tämä 

johtui ehkä siitä, että haastatelluilla ei ollut paljon kokemuksia kollegiaalisesta 

yhteistyöstä, vaikka he kokivatkin sen tärkeäksi.  
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8.3.2 Avoin koodaus 
 

Jatkuvan vertailun menetelmä jakautuu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä 

alustavien tutkimusideoiden perusteella hankittua aineistoa luokitellaan jakamalla aineisto 

niin moneen kategoriaan kuin aineisto antaa mahdollisuuden (Honkonen & Karila 1995, 

137). Omassa työssäni aineistonkeruuta ohjaamassa oli alustavien tutkimusideoiden lisäksi 

teemat, joiden pohjalta loin haastattelurungon. Avoimen koodauksen vaiheessa teemat 

jakaantuivat useiksi pienemmiksi kategorioikseen, enkä edes miettinyt, minkä teeman alle 

löytyneet kategoriat kuuluisivat. 

 

Aloitin jo kolmannen haastattelun litteroinnin jälkeen kokoamaan vastauksista alustavia 

kategorioita. Litterointi oli raskasta ja toisaalta koin, että nauhojen kuunteleminen palautti 

haastattelutilanteen hetkellisesti takaisin mieleen, mikä antoi virikkeitä koodauksen 

tekemiseen heti litteroinnin jälkeen.  

 

Avoimen koodauksen osalta tutkijaa on ohjeistettu kysymään itseltään muun muassa 

seuraavia kysymyksiä: 1) ”Mitä tästä aineistosta on tarkoitus tutkia?” ja 2) ”Mitä 

aineistossa on todella tapahtumassa?”. Lisäksi avoin koodaus on kehotettu tekemään 

jokainen lause koodaten ja listaten. (Vehviläinen-Julkunen & Janhonen 1992, 54.) Koska 

minulla oli jo tutkimuskysymykset valmiina, en kokenut tarpeelliseksi enää pohtia 

vastausta ensimmäiseen kysymykseen. Jokaisen lauseen koodaaminen tuntui myös 

hankalalta, ja ajattelin ohjeen soveltuvan paremmin esimerkiksi valmiiseen tekstiaineistoon 

kuin haastatteluun.  

 

Päädyin kokeilemaan ensimmäisessä haastattelussa koodaustapaa, jossa käsittelin yhden 

vastauksen kerrallaan. Ajattelin, että koodi on vastausta kuvaava otsikko. Jos vastauksessa 

käsiteltiin useampia teemoja siten, että yksi lyhyt otsikko ei riittänyt kuvaamaan vastausta, 

annoin vastaukselle useampia koodeja. Toisin sanoen pilkoin pitkiä vastauksia, mikäli 

niissä käsiteltiin useampaa asiaa. 

 

Ensimmäisestä haastattelusta löytyi seuraavia koodeja/kategorioita: 

 
- opetuksen ja muun työn suhde 
- Opetus vain osa työtä    
- verkko tiedon jakelukanavana   
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- ensimmäiset kokemukset 
- verkon käyttötavat 
- aloitus ulkopuolelta tulevasta kimmokkeesta johtuen 
- peruskäyttötaidot 
- pedagoginen näkemys 
- pedagogiset valmiudet 
- Ohjaus 
- aloitus / opiskelijoiden asenteet 
- aluksi mukana innokkaat 
- aloitus / asenteet -> pedagoginen näkemys 
- verkon asettamat rajat havainnoinnille  
- opettajan oman oppimisen erittely ja reflektio 
- aloittaminen 
- pieniä muutoksia palautteen pohjalta 
- vuorovaikutus ja kontakti opiskelijoihin 
- askeltaminen ja sopivan palikan löytäminen 
- ajankäyttö 
- keskustelu laitostasolla 
- verkko-opetuksen tarpeellisuus 
- vapautta opiskeluun 
- verkko materiaalipankkina 
- erilaisia tehtäviä verkkoon 
- mielenkiinnosta kursseille kurkkaamaan 
- opettajien epävirallisten keskustelujen puuttuminen 
- ei voi pakottaa tiedon jakamiseen 
- opiskelijapalautteen analysointi 
- askeleittain eteneminen, yksittäinen pala 
- työstämisprosessi 
- uudelleen käytettävyys 
- ei saa pakottaa opettajia 
- opiskelijoiden ohjaaminen / asenteet 
- tvt:n tutkimus ei kiinnosta, käytäntö saa liikkeelle  
- verkko-opetus vie aikaa  

 

Yhden haastattelun koodauksen jälkeen tuntui kuitenkin tärkeältä jatkaa edelleen nauhojen 

purkamista. Aloitinkin uuden haastattelun litteroimisen. Kun haastateltavan ensimmäisestä 

vastauspuheenvuorosta oli kertynyt tekstiä 26 riviä, pysäytin nauhan ja päätin koodata 

kyseisen vastauksen. Jo ensimmäisestä vastauksesta löytyi 6 kategoriaa / koodia. Päätin 

käyttää tätä toimintamallia koko haastatteluun. Kirjoitin nauhalta vastauksia yksitellen 

tekstimuotoon ja tein avoimen koodauksen heti vastauksen perään ennen kuin jatkoin 

seuraavan vastauksen kuuntelemiseen. Tämä toimintatapa auttoi pitämään ensimmäisen 

vaiheen koodauksen mahdollisimman avoimena, sillä tekstin käyminen läpi paloittain 

pakotti pitämään ajatukset vain yhdessä tekstin palassa, eikä laajempaan yleisen linjan 

vetämiseen tullut houkutusta.  
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8.3.3 Akselikoodaus 
 

Akselikoodauksen yhteydessä vertailin avoimen koodauksen aikana syntyneitä kategorioita 

keskenään sekä yhdistelin niitä toisiinsa. Honkosen ja Karilan (1995, 137) mukaan tässä 

vaiheessa tutkija jäsentää ilmiötä kiinnittämällä huomiota kategorian ominaisuuksiin, 

dimensioihin, olosuhteisiin, seuraamuksiin ja suhteisiin muihin kategorioihin. Pyrin myös 

asettelemaan kategorioita eräänlaiselle aikajanalle (ks. kuvio 5). Tässä analyysin vaiheessa 

vahvistui käsitys siitä, että tarkan aikajänteen hahmottaminen käsillä olevan aineiston 

perusteella on erittäin haastavaa. Aineistosta nousseet ajalliset seuraannot olivat vain 

yleisiä suuntaviivoja antavia. Rakentamani aikajana koostui kolmesta vaiheesta: 

aloittaminen, kehittyminen ja tulevaisuus. Jo yksinkertainen aikajana auttoi kategorioiden 

välisten suhteiden hahmottamista. 
 

 

aluksi mukana innokkaat           pieniä muutoksia palautteen pohjalta   uudelleen     

       käytettävyys 
 

aloitus / asenteet -> pedagoginen näkemys   opetus vain osa työtä    
               ei voi pakottaa tiedon jakamiseen 

 
 

 

  

 

Aloittaminen Kehittyminen Tulevaisuus 

 

 

KUVIO 5. Esimerkki aikajanasta analyysin apuvälineenä.    

 

Yksittäisissä haastatteluissa löytyi avoimen koodauksen vaiheessa n. 20-60 kategoriaa. 

Näissä oli luonnollisesti paljon päällekkäisyyksiä, jotka tulivat esiin verratessani 

haastatteluja keskenään. Päällekkäisyydet johtuivat siitä, etten ollut käyttänyt aina 

tarkalleen samoja koodeja siirryttyäni haastattelusta toiseen. Jatkuvan vertailun 

menetelmään kuuluu olennaisesti ryhmien tai tapausten välisten yhtäläisyyksien tai erojen 

etsiminen ja vertaaminen (Hirsjärvi & Hurme 2001, 167). Seuraavassa työvaiheessa 

tarkastelin lähemmin kategorioiden sisältöjä sekä yhdistin kategorioita toisiinsa. Tällöin 

muodostui taulukossa 2 esitettyjen kategorioiden joukko. 
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pedagoginen osaaminen  
 oman pedagogisen näkemyksen ulkoistaminen 

verkon erityispiirteiden tunnistaminen  

käytänteet ja toimintamallit verkko-opetuksessa   

 omat kokeilut 

 koulutus 

opiskelijoiden huomiointi 

 kontaktin laatu verkossa 

 opiskelijoiden odotukset 

  ajasta ja paikasta riippumattomuus 

 verkon vaikutus opiskelijan rutiineihin 

 verkon vaikutus oppimiseen 

toimintakulttuuri 

 asenteet verkko-opetusta kohtaan  

 yliopisto-opettajan asema 

 verkostoituminen toisten kanssa ja toimiva yhteistyö 

 laitostason toimintavat 

kehittämistoiminta 

 oman opettajuuden hahmottaminen 

  työhistoria 

 tahto kehittyä ja kehittää  

osaamisen ja kehittymistarpeiden arviointi 

    rutiinien tunnistaminen  

kehittyminen käytännön työn kautta 

 rohkeus aloittaa verkko-opetus 

   tekniset taidot 

   hyödyllinen pala aloitukseen 

 opetus vain osa työtä 

verkko-opetus vain osa opetustyötä 

verkko-opetus vie aikaa 

     töiden rationalisointi 

 hyöty 

   jatkuvuus  

   dokumentointi  

    tiedon jakaminen ja materiaalin säilytys 

 tulevaisuuden suunnitelmat 

TAULUKKO 2. Aineiston kategoriat ja niiden suhteet toisiinsa 
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8.3.4 Selektiivinen koodaus 
 

Lopulta grounded theoryssa kategoriat integroidaan aineistolähtöiseksi teoriaksi. Tässä 

selektiivisen koodauksen vaiheessa tulisi siirtyä korkeammalle abstraktiotasolle 

(Honkonen & Karila 1995, 137). Koska korkeammalle abstraktiotasolle siirtyminen tuotti 

aluksi ongelmia, pyrin muodostamaan kategorioista erilaisia graaffisia esityksiä ja sitä 

kautta yhdistämään kategorioita.  

 
KUVIO 6. Graafinen esitys selektiivisen koodauksen tukena. 

 

Vielä viimeisessäkin koodausvaiheessa luin aineistoa läpi ja arvioin avoimen koodauksen 

onnistumista sekä akselikoodauksessa syntyneitä luokkia. Laajemmissa aineistoissa on 

tapana tehdä jatkuvan vertailun menetelmän eri koodausvaiheet useaan kertaan (ks. esim. 

Karila 1997). Tässä työssä ei kuitenkaan voida puhua kokonaan uusista 

analyysikierroksista, vaan pikemminkin analyysin ”varmistelusta”. Lopullinen malli / 

teoreettinen jäsennys, joka selektiivisen koodauksen vaiheessa syntyi, esitellään luvussa 9. 
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9 Verkko-opettajana kehittymisen malli 
 

 
KUVIO 7. Verkko-opettajana kehittyminen 

 

Tässä tutkimuksessa ei käytetty tai kehitetty mittaria sille, milloin voidaan määritellä 

opettajan kehittyneen verkko-opettajuudessaan. Lähtökohtana on ollut, että kun opettaja on 

toiminut toistuvasti verkko-opetuksen parissa joko koulutuksissa käyden, verkko-opetusta 

suunnitellen tai sitä toteuttaen, hänen osaamisessaan on tapahtunut muutoksia. Näiden 

muutosten todentumista voidaan kutsua verkko-opettajana kehittymiseksi. 

 

Se, mikä saa opettajat toteuttamaan verkko-opetusta ja sitä kautta edistämään omaa 

verkko-opettajana kehittymistään, vaihtelee henkilöstä toiseen. Jollakin se on tahto 

kehittyä paremmaksi opettajaksi, toisilla taas arjen käytäntöjä helpottavien etujen 

tavoittelu. Kuviossa 7 esitetyn mallin eri elementtien korostuminen verkko-opettajana 

kehittymisessä vaihtelee yksilöittäin.  
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Mallilla ei pyritä prosessikuvaukseen, eivätkä kuvion eri elementit esitä ”vaiheita”. Malli 

pyrkii kiteyttämään sen teoreettisen jäsennyksen, jonka rakensin verkko-opettajana 

kehittymisestä. Kuvion eri elementtien eli teoreettisen jäsennyksen kategorioiden sisältöjä 

käydään läpi tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. Samalla eri elementit antavat vastauksen 

kolmeen ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. 

 

9.1 Kehittämistoiminnan rytmittyminen 
 

Verkko-opetuksen kehittämistoiminta rytmittyy epätasaisesti. Oman opetuksen ja 

osaamisen kehittäminen ei voi olla jatkuvaa, kuten ei mikään muukaan kehittämistoiminta. 

Siinä on katkoksia, välimatkan ottamista ja tasaisempia kausia, jolloin keskitytään muihin 

töihin. Omaa osaamista arvioidaan aina välillä, mutta pitkän linjan 

kouluttautumissuunnitelmia verkko-opettajana kehittymisestä ei tehdä. Verkko-opettajana 

toimiminen on vain pieni osa opettajan työtä, ja tämä vaikuttaa siihen, kuinka paljon tai 

vähän verkko-opettajana kehittymiseen kulloinkin panostetaan.  

 

9.1.1 Oman osaamisen arviointi  
 

Opetuksen kehittäminen lähtee liikkeelle opettajan omasta kiinnostuksesta, eikä voi olla 

täysin ulkoapäin annettua. Verkko-opetus voidaan nähdä opetuksen monipuolistajana ja 

sitä kautta osana laajempaa opetuksen kehittämistyötä. Kiinnostus ja halu verkko-

opetuksen käynnistämiseen on tultava opettajan taholta. 

 

K: No mikä siinä sit vaikutti eniten, että sitä [verkkoa]rupes pikku hiljaa hyödyntämään enemmän? 

V3: No, kyl se mul on ollut ihan oma juttu koko ajan. Et siis yleensäkin opetustyön kehittäminen, 

musta tuntuu, että siis ulkoapäin voi tulla siis niiku sellasii kun kielen opetuksessa on tää 

eurooppalainen viitekehys, mut tavallaan niinku et silloin jos on ollut kiinnostunut opetuksen 

kehittämisestä, niin sellaiset asiat ei tunnu et ne olis ulkoapäin, vaan ne on sellasta luonnollista 

niinku sitä elämää siinä kehityksessä. - - Et semmonen et mä kokisin et tää tvt:n hyväksikäyttö olis 

niin ku ulkoapäin, niin sitä se ei oo niin ku alun perin ollut.  

 

V6:  Jos, lähinnä mää lähtisin vaan sillon, jos siitä vaan löytyy sellasia sopivia paloja  ja on niitä, 

jotka haluaa tehdä. Ni emmä ehkä lähtis siitä ainakaan toistaseksi mitään strategiaa tai muuta 

laatimaan, minkä mukaan lähdettäiskin. 
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Henkilö, joka oli käyttänyt verkkoa opetuksen tukena muissa, yliopiston ulkopuolisissa 

opetustehtävissä, toi esiin verkko-opetuksen organisoinnin aloittamiseen liittyen kaksi 

kriittistä kohtaa: 1) sopivan kokoisen aihekokonaisuuden (ks. myös edellinen suoralainaus) 

ja 2) yhteistyökumppaneiden löytämisen.  

 

K: No oisko sulla kiinnostusta kehittää niitä verkkokursseja myös täällä laitoksella tai noissa 

omissa tän hetkisissä? 

V6: No joo, kyllä mulla on koko ajan ollu halu jotakin lähtee tekemään, mutta nyt on kyllä ollu 

sellanen, ettei ole ollu aikaa tähän mennessä. - - Mut ehkä jossain vaiheessa sitten kun on aikaa… 

mut tarttis löytää joku sellanen sopivan pieni palikka, josta lähtee liikkeelle ja sit viel silleen, et 

siihen saa muita mukaan. 

 

Verkkokursseista kerätään tarkkaan palautteet, ja opettajat muokkaavat kursseja niiden 

pohjalta. Osittain palautteen pohjalta voidaan muuttaa myös omia omia toimintatapoja, 

kuten oheistamista, mutta suoranaisesti palaute ei vaikuta oman osaamisen arviointiin. 

Kehittyminen näkyy pienissä asioissa, kuten siinä että useamman kerran saman kurssin 

vedettyään opettaja jo luottaa kurssin onnistumiseen. 

 

V4: - - Mie jännitin sitä ensimmäistä kertaa sillä tavalla enemmän, kun tätä kertaa, että mie 

aattelin, että … en osannut kuvitella, että miten ne keskustelut siellä netissä lähtee käyntiin. 

 

Selkeitä jatkosuunnitelmia omaan kouluttautumiseen liittyen oli vain niillä, joilla tvt:n 

opetuskäyttö oli vasta aluillaan. Osa pidemmälle tvt:n käytössä edenneistä oli ajautunut 

vaiheeseen, jossa ei ollut välttämättä tarvetta tai aikaa verkko-opetuksen kehittämiseen ja 

intensiiviseen kouluttautumiseen. Koulutuksissa käyminen liittyy erityisesti verkko-

opettajana toimimisen alkutaipaleeseen. 

 

K: Kuinka sää nykyään ylläpidät osaamistas tvt:n osalta?  

V3: Et on tullut sellanen vähän niiku platoo-vaihe nyt. Et siihen satsas aika haipakalla muutamia 

vuosia, ja nyt tota ni … niin ni tuntuu et haluu niiku suhteuttaa sen ja haluu niiku oman alaani, siis 

alueeni sisältöä, panostaa nyt siihen. Ja tää tulee tää niinku sellain, ei niin etten kehittäis mitään, 

ihan täs viime viikolla istuin siel Moodle-koulutuksessa. Et voin niiku piipahtaa sinne ja tänne, mut 

en oo haukkana menossa joka koulutukseen mitä järjestetään. 

 

K: Mut sä et oo mitenkään aktiivisesti hakeutunut mihinkään koulutuksiin tai sitten?      
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V6: En, en oo nyt sitten enää. Mä kävin jonkin verran sillon kun mää yliopistolle tulin, mitä toi, 

mikä tää nyt on… hypermedialabra… kävin ihan mielenkiinnosta, että mitä täällä opetetaan näistä 

asioista…  

 

Toisinaan verkko-opettajuus on tiukasti osaksi opettajan työtä sisäänrakennettua. Oman 

osaamisen ja selviytymisen arvioiminen ei ehkä kiteydy yksittäisissä opetusmuodoissa, 

kuten verkko-opetuksessa. Omien rutiinien ja toimintakäytänteiden tunnistaminen ja 

arvioinnille alttiiksi saattaminen voi olla vaikeaa, varsinkin jos kysymys tulee aivan 

yllättäen. 

  

K: Olet sä löytänyt tai kehittänyt jotain hyviä toimintakäytänteitä verkko-opetukseen… tavallaan 

niinkun, onks sulla jotain tiettyjä tapoja, joilla sä vaikka …? 

V1: Ei mulla varmaan, en mä osaa sanoa, että se olis kauheen systemaattista …  

 

9.1.2 Verkko-opetus vain osa opettajan työtä 
 

Verkko-opetuksen kehittäminen tai verkko-opetusta tukevat tehtävät voivat kuulua 

luonnostaan henkilön työnkuvaan, jolloin niihin ei ole erityisiä omasta kiinnostuksesta tai 

kehittymispyrkimyksistä nousevia perusteluja. Tällaisissakin tapauksissa voidaan olettaa, 

että henkilö on kuitenkin hakeutunut työhön, josta on kiinnostunut. 

 

K: No missä vaiheessa tvt tuli mukaan opetustyöhön? 
V2: Niin, joo, että määhän oon ollut tutkijana… no sillä tavalla, että mää oon tehnyt noita 

oppimateriaaleja ja tälle verkostolle juuri, niin tota. Mä tein sen semmosen johdanto (*) 

verkkomateriaalin. Sehän ei ole mitenkään erityisesti vaativa … interaktiivinen, kun se on lähinnä 

kirja tai luento verkossa. Tehtävineen ja noin, ja linkkejä kyllä siellä on. Ja sitten tota noin, oisko 

ollut 2001, olin ma. proffana täällä laitoksella, ja silloin sitten vedettiin peruskurssi syksyllä ja 

keväällä. Ja se keväällä oli sillä tavalla, että se oli verkkopohjainen. 

 

K: Mitä kautta se sitten lähti liikkeelle? Olikse oma kiinnostus vai mikä? 

V6: No se tuli oikeestan sitä varten, että se kuulu mun työtehtäviin sitten se, että mää hallinnoin 

sitä järjestelmää ja mä tosiaan olin suunnittelemassa uusien verkko-opetusmateriaalien tuottamista 

ja sitten olin myös siinä koulutuksessa mukana, jossa tehtiin sitten näitä materiaaleja Jyväskylän 

yliopiston ohjauksessa. 
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Verkko-opettajana kehittyminen liittyy parhaimmillaan haluun kehittyä opettajana. 

Kehittymistavoitteiden voimakkuus vaihtelee tapauskohtaisesti. Virkaiältään sekä iältään 

vanhin haastateltava oli tässä tutkimuksessa se, joka ilmaisi voimakkaimmin halunsa 

kehittyä opettajana.  

 

K: Miten verkko-opetuksessa kehittyminen on tavoitteena suhteessa muihin tavoitteisiin / omassa 

substanssiosaamisessa kehittymiseen? 
V4: Se verkko-opetus, se on mulle vain yks tapa opettaa. Ja koska mulla on halu, todella vakaa 

halu, tulla aina vain paremmaksi ja paremmaksi opettajaksi, niin se siis kuuluu siihen kategoriaan. 

Mutta se ei erillisenä taitona ole mulle mitenkään kiinnostava, et sitten kuitenkin… ei ei, erillisenä 

taitona ei mitenkään kiinnostava. Mutta sellaisena taitona, että kun minä haluan olla loistava 

opettaja, niin hallitsen senkin.  

 

9.2 Pedagoginen osaaminen pohjana verkko-opetuksellekin 
 

Verkko-opetus, kuten muukin opetus, rakentuu opettajan pedagogisen osaamisen varaan. 

Tämä tuli esiin, kun opettajilta kysyttiin, millaisia tietoja ja taitoja tarvittiin verkko-

opetuksen aloittamisen yhteydessä. Verkko-opetuksessa ei välttämättä erotu omaa 

verkkopedagogiikkaa, vaan opettajat luonnostaan käyttävät jo olemassa olevaa 

osaamistaan.  

 

K: Jos mietit niitä ensimmäisiä verkkokursseja, niin minkälaiset taidot ja tiedot korostu aluksi? 

V3: Ihan ensimmäiseksi miun mielestä se perusta on se, että … ymmärtää opettamista. Et se on 

kumminkin vaan väline sitten tää, että se perustuu niiku sellaselle pedagogiselle näkemykselle.  

 
K: No, minkälaiset taidot korostu aluksi, mitä se vaati sitten? 

V6: No itse asiassa homma oli sen verran helppoa tai se oli helppokäyttöinen ohjelma. Et se ei 

sinänsä ollut… et tollasilla perus niiku atk-käyttötaidoilla pääsi pitkälle. Tietysti tää … nää 

tämmöset pedagogiset valmiudet on taas vähän eri juttu, et siellä niiku piti ajatella sitä juttua 

erilailla kun tollasessa tavallisessa lähiopetuksessa. Että sehän muodostuu täysin erilailla, kun 

siinä ei ole sitä kontaktia opettajaan - -.   

 

9.2.1 Jo olemassa oleva osaaminen ohjaa verkko-opettajaa 
 

Seuraavassa pitkässä lainauksessa tulee herkullisesti esiin se, kuinka opettajan vahva jo 

olemassa oleva käsitys opettamisesta ohjaa myös verkon käyttöä. Vaikka henkilö 
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tiedostaakin oman näkemyksensä olevan joitakin ”teoreetikkojen” käsityksiä vastaan, hän 

pitää toimintatavastaan kunnioitettavasti kiinni ja perustelee sitä. Myös muiden 

haastateltujen vastauksissa näkyi, kuinka oma pedagoginen näkemys ja siihen liittyvä 

käyttöteoreettinen tieto siirretään verkkoon. Tosin opettajat eivät itse käyttäneet asioista 

näitä käsitteitä. 

 

K: Nyt on kolmas kerta menossa siitä verkkokurssissa, niin oletko huomannut ittessäs, että olisit 

jotenkin tavallaan kehittynyt siinä sen verkkokurssin vetäjänä tai muuttanut jotakin toimintatapoja 

suhteessa ensimmäisenä kertaan… puhuit siitä ohjeistuksesta… 

V4: - - Mie otin silloin ensimmäisellä karralla jo, ja niin kuin nytkin, ilmoitin kaikille ja kerroin 

ääneen, että mie otan sen kannan, että mie puutun niihin niin vähän kuin on mahdollista, niihin 

keskusteluihin. Et tarkoitus on todellakin, että he keskustelevat keskenään ja vain siinä 

tapauksessa, että joku lähtee sitten menemään ihan solmuun joku asia, niin sitten vasta puutun 

siihen puheeseen, et mie seuraan niitä tietenkin katson niitä tekstejä ja he tietävät, että minä 

seuraan niitä. Mutta mie tosiaan yritän olla puuttumatta ja tää että mie yritän olla puuttumatta, 

niin se on tietenkin, siis jotkut teoreetikot ovat sitä mieltä, että se on huono tapa. Eli että myös 

nettikurssilla pitäis myös ikään kuin hoitaa opiskelijoita tarkemmin. Mun kantani on se, että, 

nimenomaan kun se on avoimen yliopiston opetusta, että siis niitten ihmisten täytyy niin kuin 

todella itse päättää, että niitten on PAKKO itse päättää, olenko mukana, teenkö vai en. Ja sitten, et 

jos ne esimerkiksi lopettaa kesken, niin niille ei pitäisi jäädä mitään tällasta moraalista krapulaa 

siitä, että ne jättää kesken, koska ne on aikusia ihmisiä, niitten maailma voi muuttua kesken 

kurssin, tulee esteitä. Ei niitten tarvitse mulle selitellä ja pyydellä anteeksi, et anteeksi, en vaan nyt 

ehdi jatkaamaan jne.  Maailma on sellanen, että ei kaikkea voi tehdä, kaikkea mitä aikoo tehdä, 

niin ei voi tehdä ja semmonen niikun itseohjautuvuuden tuki … tukeminen, niin se on mulla tässä 

ideana, että mie en puutu niiden puheisiin tai niitten tekemisiin. 

K: Eli sää ajattelet tavallaan samalla tavalla opetuksesta oli se sitten verkossa tai lähiopetusta? 

V4: Kyllä joo…  
 
 
9.2.2 Toiminnan suhteuttaminen vaikutuksiin opiskelijoissa  
 

Tutkimukseen osallistuneet yliopisto-opettajat toivat hyvin usein ja erilaisissa yhteyksissä 

esiin opiskelijoiden näkökulman ja opiskelijoiden huomioimisen tärkeyden. 

Opiskelijalähtöinen asenne ei välttämättä ole edes tietoinen valinta. 

 

V6: No sanotaan, että mukana oli aluksi innokkaat. Siinä ei varmaan ollu sillain vaikeuksia, että ne 

kauheen innostuneita ja halukkaita tekeen. Monella oli, ne vaan halus tehä ennen kun ne ees ties, 
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mistä oli kyse. - - Ne jotka yleensä ekana lähtee, mihin tahansa tälläseen, niil on kiire ja ne haluu 

päästä kokeileen. Saattaa tulla vähän sellasta, että ne ei ehkä ymmärrä, miten se väline toimii ja 

miten siinä pitää ottaa opiskelijat huomioon erilailla mitä normaalissa opetuksessa, 

luentotyyppisessä.

 

Kriittistä suhtautumista verkko-opetuksen kannattavuutta kohtaan löytyy edelleen, ja 

osittain sekin perustellaan opiskelijoihin turvautuen. Näihin perusteluihin voidaan 

esimerkiksi ottaa mukaan oletuksia opiskelijoiden mielipiteistä. Tällöin ei puhuta 

opetuksen opiskelijalähtöisestä suunnittelusta, vaan pikemminkin käytännön tasolla 

tarjonnan suhteuttamisesta kysyntää vastaavaksi. Pintaan nousevat kysymykset siitä, 

tulevatko opiskelijat ylipäätänsä verkkokurssille ja sitoutuvatko he opiskelemaan siellä. 

 

V6: Niin, kun toisaalta mä en tiedä, että tälläsessä yliopistoympäristössä, kuinka tehokas, järkevä 

se verkko-opetus on, varsinkin jos se tapahtuu pelkästään laitoksen omilla resursseilla. Onks se 

järkevää ja kokeeks opiskelijat sen, saaks ne siit siitten loppujen lopuks enemmän hyötyä kuin 

tällasest tavallisesta opetuksesta: harjotukset-esseekirjotus-tyyppisestä toiminnasta. 

 

Kun verkko-oppimisympäristöön siirretään jo olemassa oleva pedagoginen osaaminen, 

välineen toivotaan taipuvan siitä syntyviin vaatimuksiin. Aina näin ei tapahdu, mutta 

positiivisiakin kokemuksia on löytynyt. Eräs haastatelluista halusi tukea opiskelijoiden 

keskinäistä tiedonjakamista ja ryhmähengen syntymistä ja oppimialusta osoittautuikin tässä 

toimivaksi. Tällöin välineen arviointi tapahtuu peilaamalla sen tuomia mahdollisuuksia 

vaikutuksiin opiskelijoissa. 

 

V4: ”ja nyt sitten on pantu heti pystyyn proseminaaria varten tämmönen keskustelurinki. - -  Ja 

sitten se on myöskin tällä hetkellä ainakin osoittautunut JUURI sellaiseksi kuin mie toivon. Eli mie 

toivon sitä, että proseminaariryhmä, jossa siis jokainen tekee omaa esitelmäänsä, niin että siitä 

kuitenkin hitsautuisi sellainen joukko, jossa jokainen tukee toinen toisiaan. - -  Niin nyt se näyttää 

toimivan, et se on mun mielestä semmonen hyvä juttu. ” 

 

Verkko-opettaja puntaroi myös verkko-opetuksen myötä opiskelijalle aukenevia 

pitkäntähtäimen etuja. Tällaisissa pohdinnoissa tulee esiin opettajan kyky ottaa vastuuta 

opiskelijoiden kehittymisestä.  
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V3:  - - Et kyllähän sen ymmärtää, et tietyl tapaa niinhän se on, et eihän se väline oo se pääasiasia 

eikä se saa tulla sellain… mut sit toisaalt niiko välineet on osa sitä nykysysteemiä ja niitä pitää 

osata käyttää ja miksei niitä harjoteltais niiko täällä silleen, et oltais niiko valmiita siirtymään 

työelämään.  

 

V3: - - yleensä siis silloin kun ihmiset tulee omasta vapaasta tahdostaan tällaselle kurssille, ne on 

niiku itte miettinyt sen, että ne ei tarvii sitä, että ne istuu luokassa ja tekee siellä niitä harjotuksia, 

vaan ne on sellasii itseohjautuvampia. Ja sen takia ne on niiko kiitollisia siitä mahdollisuudesta, 

että tulee tällanen vapaus. Ja sen takia miun mielestä verkkokurssit pitäis ajatella niin mielelllään, 

että ne on niiko vaihtoehtoja.  Ainakin (*)opinnoissa näkee sen, että on niitä, jotka ehottomasti 

haluaa semmosta niiko perinteistä kontaktiopetusta - -  ne arvostaa sitä, et on opettaja, jolta voi 

heti kysyä ja tällee. Et tietysti sit voi ajatella, et onks nii, et nyky-yhteiskunnassa pitäis tottua ja 

opettaa sellaseen, et olla itseohjautuva. Jotenkin tuntuu, et se on ehkä vähän liian tuskallista 

kaikille, et ehkä ne kypsyy ajastaan myöhemmin sit siihen. 

 

9.3 Arkityöstä selviytyminen työkalupakkia päivittäen 
 
 
Opettajilla ei ole aikaa miettiä, miten tieto- ja viestintätekniikkaa voisi hyödyntää uudella 

tavalla tai millaisia uusia toimintatapoja se tuo opetukseen. Tieto- ja viestintätekniikan 

osalta halutaan toimivia sovelluksia, joista on selkeästi apua käytännön työhön.  Verkko-

opetuksen eduksi lasketaan erityisesti opetuksen ohessa tapahtuva toiminnan 

dokumentointi sekä materiaalin jakamisen ja säilyttämisen helppous. Dokumentoinnin 

kautta voidaan päästä siihen, että kertaalleen tehty työ tai läpikäyty prosessi on 

muulloinkin hyödynnettävissä. 

 
 
9.3.1 Yleisessä kehityksessä mukana pysyminen 
 
 
Pyrkimys ajassa ja yleisessä kehityksessä mukana pysymiseen näyttäisi olevan eräänä 

tekijänä verkko-opetuksen käyttöönoton taustalla. Toisaalta verkko-opetus nähdään vain 

yhtenä muotona etäopetuksesta, joka ei sinänsä ole uutta tai erityisen pelottavaa. Yleisessä 

kehityksessä mukana pysyminen nähtiin osaksi ammattitaitoa. Yleiseen kehitykseen ja 

työelämässä tapahtuviin muutoksiin vastaamiseen viitattiin jo edellisessäkin luvussa. On 

myös opiskelijan etujen mukaista olla perillä niistä tvt:n sovelluksista ja toimintatavoista, 

joita ympäröivässä maailmassa joka tapauksessa käytetään.  
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K: Mitä luulet, mikä vaikutti eniten siihen, että se otettiin mukaan, tää oppimisympäristö? 

V1: - - Että siintä se niiku se kiinnostus tuli, että varmasti tajuttiin se, että tällanen… että kun sitä 

etäopetusta on täydennyskoulutuksen puolella jo ennestäänkin harrastettu, eri muodoissa niin tota, 

ei vaan tän tietotekniikan avulla vielä aikasemmin, mutta niin ni se nähtiin semmosena yhtenä, ihan 

tärkeänä uutena alueena sit joka täytyy ottaa niiku käyttöön. Hyödyllisenä. 

 

K: No mitä lisäarvoa verkko-opetuksesta yleisellä tasolla osastolle sitten tavallaan tulee? 

V1: No, kyllähän siinä on tietysti tämä näin, että olemme ajassa kiinni, varmasti, että 

hyödynnetään niitä mahdollisuuksia mitä on olemassa ja myöskin se että, meillä niinkun oma 

osaaminen laajenee sitä kautta, että ammattitaito tavallaan kasvaa sen myötä, että ottaa uusia 

menetelmiä haltuun. 

 

Opettajat pitävät itsestään selvänä sitä, että tvt:n opetuskäytön sovellukset kehittyvät alati 

eteenpäin. He ovat mukautuneet tilanteeseen, jossa tekniikan jatkuva kehitys on pysyvä 

olotila. Verkko-opettaja ei koskaan ole täysin valmis, sillä uutta opittavaa riittää aina, 

erityisesti tekniikan haltuun oton saralla.  

 

K: Oliko ensimmäisten kurssien jälkeen jotain erityisiä kehittymistarpeita tai asioita, joista koit 

tarvitsevasi lisää tietoa? 

V3: Siis jos aatteellee vaikka sitä teknistä puolta ni siinähän tulee aina jotain uusia jippoja, ja joku 

oppimisympäristökin, et aluksi käytin WebCT:tä ja nyt se on Moodle. ja siihen Moodleen menin 

ilman mitään kursseja. Ja nyt oon käynyt jonkun pienen koulutuksen, mut et siel on sellasii 

työkaluja, mihin en ole tutustunut, en ole edes miettinyt, miten niitä käytetään jne. Voi olla, että on 

paljon kehitettävää silläkin puolella, mutta tulee sellanen tietty, että nyt tää toimii …  

 

V4: - - Eli siis tämä johdantokurssi on se minun verkkokurssini ja sitten että nyt kun väline 

yksinkertaistuu niin tulen harrastamaan myöhemminkin tätä.      

 

9.3.2 Verkko-opetuksen avulla saavutettavat hyödyt  
 

Opettajan työtä helpottavina elementteinä mainittiin ylivoimaisesti useimmin tiedon ja 

materiaalien jakaminen ja säilytys verkossa. Nämä ovat pysyneet jo kauan opettajan tvt:n 

opetuskäytöllä saavuttavien hyötyjen listan kärkisijoilla, eikä se sinänsä yllätä. Tutkittavat 

kertoivat tvt:n hyödyntämisen lähteneen liikkeelle juuri näistä asioista ja ne ovat edelleen 

pinnalla opetuksessa. 
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Yllättävää on ehkä se, etteivät opettajat vieläkään näe muunlaisia hyötyjä, jotka liittyisivät 

oppimistulosten parantamiseen tai erilaisten oppimistyylien tukemiseen. Suoranaisia 

pedagogisia hyötyjä erilaisten menetelmien kokeilusta ei esitetä saavutettavan. Joitakin 

mainintoja oli sentään ohjausmahdollisuuksien lisääntymisestä. 

 

V2: Se tuli siinä todetuksi Optimasta, että se on lähinnä sellainen varasto. - - Ei ole käytetty niin 

monipuolisesti, kun se vois olla, esim. keskustelu. Kerran me kokeiltiin vaan keskusteluryhmiä 

siellä. - - 
 

K: Mistä se lähti alun perin liikkeelle tää tvt:n opetuskäyttö? 

V7: No se oli ihan kurssin kotisivut, tarjottiin ajankohtaista tietoa ja sitten opiskeluvaatimuksista 

kaikki nää luennot ja pienimuotoisemmat. Tiedotuskanavana… 

 

K: Oliko siinä joku tietty syy, että miksi se kurssi vietiin sinne WebCT:hen? 

V2: Tota siinä oli vähän semmonen kurssi … tai semmonen siinä oli, että kun meillä oli se matsku 

siellä verkossa. Niin tota tuntui siltä, että ainakin jos minä pidän sen luennon, niin minä puhun sen 

saman asian siellä luennolla, että miksi kahteen kertaan? Niin kokeiltiin sellaista, että lukekaan 

sieltä ja sit keskustellaan, et jotenkin ongelmalähtöisesti vietiin sit siellä verkossa. 

 

K: Materiaalipankkina varmaan toimii niiku laitoksella yleisemminkin? 

V6: Joo, meillä on yleensä siis toi, se on ihan meidän kotisivujen kautta tavallaan on jakelussa se 

materiaali. 

 

9.4 Ympäristön vaikutus verkko-opettajana toimimiseen  
 

Verkko-opettajakaan ei ole riippumaton ympäröivästä todellisuudesta, vaikka opetus 

tapahtuisikin virtuaalimaailmassa. Ympäristön vaikutuksen voimakkuutta verkko-

opettajana kehittymiseen on vaikea arvioida.  

 

9.4.1 Laitoksen kanta verkko-opetukseen 
 

Yhteisiä linjanvetoja verkko-opetuksesta ei ole tehty ainakaan niillä laitoksilla, joista 

tämän tutkimuksen haastateltavat tulivat.  

 

K: Mutta sellasia yhteisiä linjauksia ei oo tehty? 
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V6: Ei ei oo … edes keskusteltu siitä mun mielestä laitostasolla missään vaiheessa, että miten 

lähdettäisiin jatkamaan tai kehittämään tätä verkko-opetusta. 

 

K: Miten laitoksella on suhtauduttu verkko-opetuksen kehittämiseen? 

V4: Siellä ollaan, yleiskanta on se, että jos joku haluaa tehdä verkkokurssin, niin sen kun tekee. Eli 

siis välineet annetaan, tekninen tuki annetaan, kaikki mahdollinen copy right luvat kaikki tämmöset 

hankitaan, avustetaan sellasessa, mutta sinänsä siis siellä ei ole niiku aktiivisesti käynnistetty 

mitään. Siis siellä ei laitos ole päättänyt, että nyt sitten joku tekee jotakin. - -  

 

Samantyyppiset vastaukset toistuivat niissä haastatteluissa, joissa asia nousi selkeästi esiin. 

Kukaan ei kuitenkaan viitannut siihen suuntaan, että virallisten linjausten puuttuminen olisi 

häiritsevästi vaikuttanut omaan työhön. Sen sijaan epävirallisemmassa mielessä moitittiin 

yleistä toimintakulttuuria. 

 

K: No ootko keskustellu verkkokursseista muiden opettajien kanssa, jotka on myös tehneet 

verkkokursseja? 

V4: Siitä on puhuttu aika vähän. Meillä on sillä tavalla, sanoisin että, semmonen niin kuin huono 

tai niiku heikko ööö keskustelukulttuuri (poistettu laitos) laitoksella, siellä puhutaan kaikenlaisista 

asioista ja tuota, mut sillä tavalla et olis, jos esimerkiks pidetään, meil on joka kuukausi sellanen 

opettajien kokous, nimenomaan opetushenkilökunnan kesken kokous, niin sehän olis mainio 

tilaisuus puhua opettamisen erilaisista asioista. Niin se että kun se on virallinen tai siis tällanen 

niinku kokoon kutsuttu, niin se jotenkin jäykistää meidät ja näin ollen siis sellasta niiku yleistä 

keskustelua näistä verkkokursseista ei juuri ole käyty.  

 

Vuoropuhelukanavan puuttuminen on osoitus yhteistyön satunnaisuudesta ja vähyydestä. 

Haastatellut antavat ymmärtää, että yhteistyö verkko-opetuksen osalta olisi erittäin tärkeää. 

 

K: Oletko löytänyt/kehittänyt mielestäsi hyviä toimintamalleja verkko-opetukseen?  

V3: Joo, niiku sellaset perusohjeistukset alkaa hahmottua, että mitä siellä pitäisi olla ja sit jos 

ajatellaan (*) opetusta ni ja jokakurssilla on joku osasto, mis on resursseja, mitä voi käyttää - - 

Niin ne on sellaisia yhteishankkeita, et täällä niiku meillä voitais miettiä, että mitkä ne on ne (*), 

mitä halutaan suositella esimerkiksi. Et sellasii käytänteitä ja sit tietysti siinä palautteen 

antamisessa on kanssa sellasii asioita, joita on oppinut ja miten se käy kätevästi, mut kehittämistä 

on siin mielessä, et jokainenhan voi kehittää sellaista omaa palautepankkia, mut toisaalta on 

asioita, mitä vois kehittää yhdessä.  
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K: Eli teil ei oo ollu viel varsinaista sellasta yhteistoimintaa? V3: Ei-ei oo ollut sellaista. Siis 

meillähän on ollut sellanen isompi hanke, Virtuaaliyliopiston rahotuksella tää (**). Et siin niiku 

näkyy, että tavittais niitä toimintatapoja, et miten se saatais niiku toteutumaan. Et on niiku hanke, 

et on rahaa tehdä asioita, mut sit se jää liikaa jonkun yhden ihmisen harteille ja ihmiset ei innostu 

ja jotenkin et meiltä puuttuu sellanen, sitä voi sanoa kulttuuriksi, mut siis ihan sellaset niiku 

toimintatavat et miten sitä yhteistyötä vois tehä, ettei se olis hirvittävän sellanen ylimääräinen 

rasite, vaan se tulisi jotenkin luontevasti. Mut se että kuka sellasia malleja sitten kehittää, niin en 

tiedä.  

(*) poistettu opetettava ala  

(**) poistettu hankkeen nimi  

 

9.4.2 Yliopisto-opettajan asema  ja muut työtehtävät 
 
Yliopisto-opettajat muodostavat hyvin heterogeenisen ryhmän. Yliopisto-opettajaksi 

lasken tässä tutkimuksessa myös ne suunnittelijat, jotka antavat opetusta yliopistossa, 

vaikka eivät toimikaan opetusvirassa. Yliopisto-opettajilla on tahto tehdä myös tutkimusta 

opetustyön rinnalla. Se, kuinka opettamiseen suhtaudutaan, vaihtelee hyvin 

tapauskohtaisesti.  Kukaan tässä tutkimuksessa haastatelluista ei tuo esiin sitä, että 

opettaminen olisi rasite.  

 
K: Millaisia painopisteitä olet asettanut uralla etenemiseen ja millaisessa suhteessa opetustyön 

kehittäminen on niihin?  

V2: Niin, tietysti toivoisi että se olisi tutkimustyötä, mutta se jää opetustöissä vähemmälle se 

tutkiminen sitten.  

 

V5: Elikä, siis erikoissuunnittelija nimikkeellä oon töissä. - - Ja nyt siis työskentelen (*) 

hankkeessa, pääasiassa suunnittelu, hallinnointi, koordinointityötä. Ja sinäänsä niin kuin 

suunnittelijan työhön ei kuulu opetusvelvollisuutta, mutta mää oon silloin kun on työsopimusta 

tehty, mä halusin, että mun työhön liittyy jotakin opetusta, jotta sitten ei tipu siitä hommasta 

kärryiltä. - -  

K: Mut siis alun perin se, että sä sait opetusta osaksi sun työtä …  niin se oli sun oma toive?  

V5: Kyllä joo, jotenkin tuntu, että sillä tavalla saa semmosen kosketuksen tohon opiskelijatouhuun 

pidettyä yllä että. Se antaa kuitenkin sitä kuvaa tähän.  

 

K: Kuinka opetustyö vaikuttaa muuhun työhösi? Onko se rasite vai rikastuttaja? 
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V6: Sekä että aina tilanteen mukaan tietenkin. Että kyl se pääasiassa varmaan rikastuttaa 

ennemminkin kun on pelkkä rasite.  Mä en nää niiku sitä, mä en osaa nähdä sitä sellasena 

ongelmana tutkimuksen kannalta mitenkään, ennemminkin siintä on hyötyä. 

 

Verkko-opetusta ei koeta läheskään aina opetuksen luontevaksi monipuolistajaksi, vaan 

useasti sen ainoana lisäarvona nähdään osittainen ajasta ja paikasta riippumattomuus. 

Verkon käyttöä opetuksen osana vieroksutaan erityisesti niissä tapauksissa, joissa 

opiskelijoiden olisi muutenkin mahdollista olla läsnä lähiopetuksessa. Perustutkinto-

opiskelijoiden kohdalla näin on useimmilla laitoksilla.  

 

Poikkeuksen muodostavat yliopistoverkostojen järjestämä opetus, avoimen yliopiston 

opetus sekä täydennyskoulutuksen ohjelmat. Ajasta riippumattomuuskaan ei toteudu 

täysimittaisesti, sillä vain harvoja verkkokursseja voi suorittaa omaan tahtiin. Käytännön 

toteutuksen edellytyksenä on aikarajojen asettaminen ja useimmilla verkkokursseilla on 

järjestetty myös lähitapaamisia.  

 

V2: Se oli sellainen kokeilu. Sehän on vähän outoa, koska ihmiset kuitenkin fyysisesti on täällä 

kaikki opiskelemassa, että ne olis saattaneet tulla luennollekin. Tällä konstilla niillä vapautui 

ainakin lukujärjestykseen vähän tilaa ehkä johonkin muuhun hommaan. Ja täähän (*) on 

semmonen että ne opiskelijat on eri puolilta, tosiaan eri puolilta Suomea, että siinä on tavallaan 

järkeä siinä, että se on Optima –pohjainen.     

(*) Poistettu koulutusohjelman nimi  

 

Eräs haastateltu toi esiin, kuinka muiden ymmärtämättömyys asiasta voi johtaa 

ristiriitatilanteisiin. Tämä tulee huomioida yksilöiden ammatillista urapolkua tuettaessa 

sekä laitoksen sisäisiä yhteistyökuvoita suunniteltaessa. Ristiriitilanteita on ollut erityisesti 

verkko-opetuksen alkutaipaleella, mutta mahdollisesti vielä nykyäänkin niiden kesken, 

joilla ei ole asiasta kokemusta. 

 

V3: Et semmonen et mie kokisin et tää tvt:n hyväksikäyttö olis niin ku ulkoapäin, niin sitä se ei oo 

niin ku alun perin ollut. Siin on sellasia elementtejä, että huomaa, et täällä yliopistossa varmaan 

koetaan se ja siis varmaan niiku yleensäkin koululaitoksessa, et se tulee ulkoapäin. Ja sitten se, että 

sitä ei ymmärretä ja sen takia niiku itselle on ollut yllätys, et sitä ei ymmärretä. Ja sit joutuu 

sellasiin ihmeellisiin ristiriitatilanteisiin, et luulee et nyt kaikki tekee tätä tai että tästä 
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keskustellaan ja tiedetään ja sit siitä ei tiedetäkään.  Ja sitä vastustetaan, et siit tulee sellasia 

ihmeellisiä tilanteita.  

 

V3: Et musta niinku monessa yhteydessä tulee ilmi se, että ihmiset ajattelee ihan kummallisesti, et 

tää olis niiku joku uus asia tällänen verkkokurssi esimerkiksi, koska etäopetusta on aina ollut.  Et 

siin mielessä siin ei oo niinku mitään uutta, et täytyy osata suunnitella kurssi ja totani se seuraava 

askel on se, et ei pelkää teknologiaa, et on niinku valmis kokeilemaan ja tietynlaista sellasta, mitä 

voi olla itellä liikaakin, tällasta riskin ottoa niiku kykyä tai halukkuutta. 

 

K: Tuntukse siltä, että se yleinen suhtautuminen oli aika positiivista, vai miten sää kuvailisit sitä? 

V1: Kyl se osittain, et siinähän oli, et jotkut oli semmosia niiku, edelläkävijöitä ja ymmärsi sen 

merkityksen ja toiset piti sitä ihan huuhaana. Et ei tommosta kukaan tarvitse. Et se oli kyllä 

muistaakseni aika semmosta ristiriitasta, että kesti todella kauan aikaan ennen kuin, tää niinkun, 

onko se edes nytkään vielä mennyt… Nyt kyllä mä uskoisin, että ihmiset kyllä tietää jo että se on 

niikun normaalia, yks normaali opiskelun muoto. Ja väline siinä, mutta silloin yhekskytluvun 

loppupuolella vielä, niin tota, kyllä sitä aika ristiriitasesti suhtauduttiin siihen.    

 

9.4.3 Verkko-opettajien kollegiaalinen yhteistyö epäjärjestäytynyttä 
 
 
Opettajien välistä yhteistyötä verkko-opetuksen saralla on vain satunnaisesti, mutta sitä 

pidetään hyödyllisenä. Yhteistyö on tähän mennessä riippunut opettajan omasta 

kiinnostuksesta ottaa yhteyttä kollegoihin ja useimmiten se on ollut kahden opettajan 

välistä vuoropuhelua. Yhteistyön muotojen ei tarvitse olla laajamittaisia tai aikaa vieviä, 

vaan jo pelkkä ajatusten vaihto koetaan tärkeäksi. Myös pääsy seuraamaan toisten 

opettajien verkkokursseja koettaisiin tärkeäksi. Samassa yhteydessä tulee esiin kysymys 

siitä, ovatko kaikki kuitenkaan valmiita tiedon jakamiseen. 

 

V4: Mut sen sijaan ihan kahden kesken, esimerkiksi että mie oon puhunut just jollekin toiselle, joka 

on pitänyt jotain kurssia tai joku toinen on tullut oman verkkokurssinsa kanssa puhumaan minun 

kanssani ihan suoraan ja kahden kesken, niin semmosta kyllä tapahtuu.  

 

K: No millaisissa tilanteissa olet itte kokenut oppineesi jotkin ensiarvoisen tärkeää verkko-

opetuksen kannalta, että onko se joku koulutus vai …? 

V1: No kyllä siinä on koulutus ja sit siinä on tää tämmönen niinkun öö… hedelmällisin on 

keskustella ihmisen kanssa taikka henkilön kanssa joka on tota toteuttanut jonkun koulutuksen, että 

niitä eri tapoja ja erilaisia malleja, mitä kukin on toteuttanut siinä, niin se semmonen vertailu 
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sitten niin ni, se on musta hirveen tärkeetä. Että näkis, että se on musta vähän niiku puutekin, että 

ei pääse paljoo niiku katsomaan, tällain lurkkimaan, että mitä muut on... Minkälaisia 

verkkokursseja esim. yliopistolla muualla on? 

 

K: näät sää sellasen ees tärkeeksi että pääsisit ehkä kurkkaamaan vaikka toisten jotain matskuja 

tai kursseja, jos ne olis verkossa?  

V6: Miksi ei, sehän aina luo… rikastuttaa. Se on vaan aina sitten, että kuka haluaa, onko kaikki 

valmiita siihen. Ei varmaan voi pakottaa. 

 

9.5 Tulosyhteenveto  
 

Verkko-opettajana kehittymiseen liittyviä piirteitä kuvattiin luvun alussa esitetyssä 

mallissa neljän eri elementin kautta. Nämä elementit muodostavat samalla tutkimuksen 

keskeiset tulokset. Seuraavassa esittelen tulokset vielä tiivistetysti lyhyinä vastauksina 

kolmeen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Viimeiseen tutkimuskysymykseen 

vastaaminen jää seuraavaan lukuun, jossa palaan aiempaan tutkimukseen. 

 

Millaista on verkko-opettajana kehittyminen? Mitkä tekijät yliopisto-opettajien 

omien käsitysten mukaan vaikuttavat verkko-opettajana kehittymiseen ja 

ammatilliseen kasvuun? Verkko-opettajana kehittyminen ja oman opetuksen 

kehittämistoiminta rytmittyy epätasaisesti eikä ole jatkuvaa. Verkko-opettajana toimimisen 

ja kehittymisen pohja lepää ensisijaisesti yliopisto-opettajan jo olemassa olevassa 

pedagogisessa osaamisessa. Verkko-opettajana toimimiseen liittyy halu saada arkityöhön 

apuvälineitä ja omat kehittymistarpeet nousevat käytännöstä.  

 

Millaista on verkko-opettajien kollegiaalinen yhteistyö ja kuinka se tukee opettajan 

ammatillista kasvua? Laitoksen yleinen toimintakulttuuri ja jo vähäinenkin yhteistyö 

kollegoiden kanssa vaikuttavat välillisesti verkko-opettajana kehittymiseen. Tampereen 

yliopistossa kollegiaalinen yhteistyö verkko-opetuksen osalta on kuitenkin tällä hetkellä 

epäjärjestäytynyttä.  
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10 Verkko-opettajana kehittyminen peilattuna ammatilliseen kasvuun  

 

Luvussa peilaan tutkimustuloksiani aiempaan tutkimukseen sekä vastaan viimeiseen 

tutkimuskysymykseeni, millaisia yhteisiä piirteitä ja lähtökohtia verkko-opettajana 

kehittymisessä ja yleisemmän ammatillisen kasvun malleissa on?  

 

Leppänen (2005) toteaa, että vuorovaikutus osana yliopisto-opetusta on lisääntynyt viime 

vuosikymmeninä, vaikkakin uusien metodien löytäminen on hidasta. Vuorovaikutuksen 

käyttö opetuksessa vaatii opettajilta menetelmien hallintaa ja laittaa opettajan pedagogiset 

kyvyt koetukselle. Omassa kehittämishankkeessaan Leppänen on pyrkinyt totuttamaan 

yliopisto-opiskelijoita, ja itsensä opettajana, verkko-opiskeluun sekä kokeilemaan erilaisia 

menetelmiä opiskelijoiden aktiivisuuden lisäämiseksi. ”Ilman pedagogista koulutusta 

toimiva yliopistotutkija, - opettaja joutuu paneutumaan opetukseen ja kokeilemaan uusia 

menetelmiä varovaisesti luodakseen omannäköistä, toimivaa opetusta.” (Leppänen 2005, 

86-87.) Tähän tutkimukseen osallistuneiden haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että 

vaikka yliopisto-opettajalla olisikin pohjalla pedagogista koulutusta, on tunnusteleva ja 

rauhallinen eteneminen luontevin tapa uusien menetelmien ja työtapojen käyttöönotossa. 

Haastatellut yliopisto-opettajat näyttivät sekä itse edenneen pienien askeleiden kautta että 

suosittelivat sitä muille.  

 

Tutkittavien kokemuksia ja tässä työssä kehitettyä malli verkko-opettajana kehittymisestä 

voidaan verrata Järvisen esittämään urakehityksen malliin ja sen eri dimensioihin. Järvisen 

(1999) mallissa uran aloittamisen, eli induktiovaiheen, dialektisiin dimensioihin kuuluu 

reflektiivisyyden vastakohtana ”henkiinjääminen”, joka puolestaan viittaa uusien asioiden 

oppimisen ja omien tavoitteiden reflektoinnin minimointiin. Verkko-opetustaan aloittevilla 

näyttäisi olevan hieman taipumusta samaan suuntaan, sillä heillä korostui opetuksen 

järjestelyihin liittyvät peruselementit sen sijaan että olisi pohdittu, kuinka verkkoa 

voitaisiin hyödyntää uudella tai ”omaperäisellä” tavalla. Moni vertasi verkko-opetusta 

perinteiseen lähiopetukseen ja arvioi verkko-opetusta sitä kautta. 

 

Eräistä verkko-opettajista oli tunnistettavissa myös Järvisen mainitsema 

”vakiinnuttamisen” kehitysteema. Joillakin verkko-opettajilla oli meneillään vaihe, jossa 

he eivät kokeneet kouluttautumista tärkeäksi, vaan tietyllä tapaa perustaidot olivat jo 

hallussa. Lisäksi muutamilla opettajilla oli halu osallistua työyhteisön yhteisiin 
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projekteihin, mikäli sellaisia järjestettäisiin. Tämä puolestaan antaa viittauksia Järvisen 

mainitseman ”yhteisöorientaation” olemassa olosta.  

 

Jos verkko-opettajana kehittymistä verrataan Niemen (1995) opettajan kehittymiseen 

liittyvän mallin taustalla oleviin ammatillisen kehittymisen sisältöalueisiin ja lähtökohtiin, 

voidaan sieltäkin löytää joitakin yhtymäkohtia. Niemen mukaan opettajan työn tulisi 

perustua omakohtaisesti sisäistettyyn ja ymmärrettyyn tieto- ja tiedepohjaan, mikä 

todentuu myös verkko-opettajien työssä. Verkkoon siirretään se osaaminen ja pedagoginen 

näkemys, joka opettajalle on syntynyt muun, normaalin opetustyön kautta. Yliopisto-

opettajina heillä on vahva tiedepohja työnsä taustalla.  

 

Niemi (1995) toteaa, että opettajan työ on jatkuva tiedonhankintaprosessi, kun taas tässä 

työssä opettajien, yksinomaan verkko-opetukseen liittyvien, tietojen päivittäminen 

näyttäisi olevan hieman katkonaisempaa tai jopa epäjatkuvaa. Omaan substanssialaan 

liittyvien tietojen päivittäminen voi olla aktiivisempaakin. Uusia tietoja tvt:n 

opetuskäyttöön liittyen etsitään silloin kun niitä tarvitaan, ei puhtaasta mielenkiinnosta.  

 

Niemi (1995) on edelleen kuvannut, kuinka opettaja tarvitsee työssään monia käytännön 

taitoja. Tämä tuli selkeästi esiin myös verkko-opettajien haastattelujen kautta. Käytännön 

taidot viittaavat tässä tutkimuskontekstissa erityisesti tietoteknisiin taitoihin, mutta myös 

kurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen liittyviin käytännön asioihin. Se, kuinka vaikeaksi 

verkko-opettajat kokevat työssään tarvittavat käytännön taidot, vaihtelee tapauskohtaisesti.   

 

Tässä tutkimuksessa olleista useimmat kantoivat huolta opiskelijoiden asemasta ja 

suoriutumisesta verkkovälitteisessä opetuksessa. Samoin pohdinnoissa näkyi huoli 

opiskelijoiden selviytymisestä jatkossa työelämässä, jossa tieto- ja viestintätekniikan 

hyväksikäyttäminen on jokapäiväistä. Voidaan kysyä, tuoko uuden välineen ja 

menetelmien mukaan ottaminen korostuneemmin esiin pohdinnan niiden vaikutuksista 

opiskelijoihin. Vanhoissa rutiineissa pysyminen ei välttämättä kirvoittaisi tällaisia 

pohdintoja. Oman ammatillisen kehittymisen näkökulmastakin eräs haastateltava toi esiin 

vastuunsa yliopiston-opettajana olla täyttämässä yliopistolle asetettuja tehtäviä, sekä 

tutkimusta että opetusta edistäen. Niemen (1995) mallin eräänä lähtökohtana olikin 

opettajan työ eettisenä ammattina, jossa on vastuu sekä omasta ammatillisesta 

kehittymisestä että oppilaiden kehittymisestä.  

 68



 

Tässä tutkimuksessa oli kiinnostava huomata, kuinka osa vastaajista koki, ettei omalla 

laitoksella ole keskustelukulttuuria, joka tukisi opetuksenkehittämistyötä ja verkko-

opetuksen käsittelyä. Yksittäisten opettajien hyvät vuorovaikutustaidot eivät yksinään riitä 

käynnistämään laajempaa keskustelua tai koko opettajakunnan laajuista yhteistyötä. 

Yliopisto-opettajat kuitenkin kokevat, että keskustelu kahden opettajan välillä on helppoa 

virittää. Myös Niemen (1995) mallissa työyhteisön merkitys konkretisoituu 

mielenkiintoisella tavalla opettajan vuorovaikutustaitojen kautta.  

 

Yliopisto-opettajat eivät tuoneet esiin tavoitteita, joita he olisivat asettaneet verkko-

opettajana toimimiseen tai niissä tehtävissä kehittymiseen. Näytäisi siltä, että verkko-

opettajuus ei sinällään johda sen suurempaan oman opettajuuden pohdiskeluun kuin 

muutkaan opetusmuodot. Pohdinnat ja kriittisyys nousevat käytännön toteutuksen 

järjestämisestä ja tavoitteet liittyvät esimerkiksi tiettyjen ohjelmien käytön opetteluun. 

Niemen (1995) mukaan aktiivisen oppimisen ominaisuuksiin kuuluvat aktiivinen 

tiedonhankinta, tiedon prosessointi, omien tavoitteiden asettaminen sekä niiden 

kontrollointi. Tämä edellyttää jatkuvaa oman toiminnan arviointia sekä kriittistä 

reflektointia. (Niemi 1995, 36-38.) Lisäksi tämän tutkimuksen haastattelujen aikana tuli 

ilmi, että osa ei ollut aikaisemmin edes pohtinut verkko-opetukseen liittyviä 

toimintatapojaan tai niille perusteluja. 

 

Vaikka yhteistä aikaa ei arjen tasolla olisikaan paljoa, pienimuotoista kollegiaalista 

yhteistyötä tehdään joka tapauksessa. Eräs opettajista nosti esiin ajatuksen siitä, etteivät 

kaikki ole välttämättä valmiita tiedon jakamiseen ja omien kurssien näytille asettamiseen, 

eikä siihen voida pakottaa. Myös Friman (2004) on tuonnut esiin, kuinka 

työorganisaatioiden sisään kytkeytyvä vallankäyttö näkyy kysymyksinä siitä, missä 

asiantuntija haluaa tuoda tiedon esiin, ja kuinka halukas hän on tulkitsemaan sitä toisille. 

(Friman 2004, 39). Nämä vallankäyttöön ja tiedon jakamiseen liittyvät tekijät on syytä 

muistaa, kun viritetään laajempaa opettajien välistä yhteistyötä. Näyttäisi siltä, että 

yliopistossa on vielä pitkä matka tilanteeseen, jossa verkko-opetusta kehitettäisiin yksilön 

ja yhteisön yhteiskehityksessä ja verkko-opettajien asiantuntijuus hyödynnettäisiin 

tiedonluomisen näkökulmasta (vrt. Hakkarainen ym. 2002).  
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Leppäsen (2005, 86) mielestä uusien opettajasukupolvien on helpompi muokata 

perinteisestä luento-opetuksesta verkkoa hyödyntäviä opetustilanteita, sillä he ovat 

perehtyneet jo peruskouluiästä lähtien tietotekniikkaan. Tässä tutkimuksessa ei näyttänyt 

olevan eri-ikäisten välillä eroa siinä, kuinka helppoa verkkoon siirtyminen oli.   

 

Useissa aiemmissakin tutkimuksissa on todettu, että verkko-opetuksen pohja lepää 

opettajan pedagogisen osaamisen varassa (ks. esim. Nevgi, Kynäslahti, Vahtivuori, 

Uusitalo & Ryti 2002). Tämä sama pätee myös yliopisto-opettajiin, vaikka heillä ei 

välttämättä olisikaan taustalla pedagogista koulutusta. Yhtenä yhteisenä ja kantavana 

voimana verkko-opettajana toimimisessa näyttäisi olevan uskollisuus omille ajatuksille 

opetukseen liittyen ja syvemmällä tasolla uskollisuus omalle pedagogiselle näkemykselle. 

Kukaan ei tee sellaista, jota ei näe tärkeäksi tai jolle ei halua uhrata aikaa.  

 

Opettajien jo olemassa olevaa pedagogista osaamista tulee kunnioittaa. Yliopisto-opettajia 

on kannustettava luomaan omia toimintatapoja verkkoon, vaikkapa osittain vertailemalla 

omia käytänteitä muiden tapoihin toimia. Yliopisto-opettajia ei saa pakottaa valmiiseen 

”verkkopedagogiikkaan”, vaan heidän on annettava edetä omin ehdoin, kohti oman 

näköistä opetusta ja tapaa toimia verkko-opettajana, siten tuetaan heidän verkko-opettajana 

kehittymistään.  
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11 Pohdintaa ja jatkotutkimusaiheita 
 
 
Verkko-opettajana kehittyminen ei noudata yleisiä peräkkäisiä vaiheita, eikä siitä voida 

muodostaa vaiheteorian kaltaista jäsennystä. Verkko-opettajan matka noviisista ekspertiksi 

(ks. Berliner 1988) ei muodosta suoraa jatkumoa, jonka alku- ja päätepisteet olisivat 

selvästi erotettavissa. Tässä työssä tutkittujen yliopisto-opettajien haastatteluvastauksista 

oli vaikea löytää ajallisia seuraamoita, mikä saattaa johtua oman opetuksen 

kehittämistoiminnan epätasaisesta rytmittymisestä.  

 

Opetuksen kehittämiseen syvennytään hyvinkin erilaisissa tilanteissa ja uran eri vaiheissa, 

eikä näitä ajanjaksoja voi yhdistää vain tiettyyn ammatillisen kasvun vaiheeseen. 

Lopullista verkko-opettajan ekspertiyttä voi olla vaikea saavuttaa, sillä tekniikan 

kehittyminen on jatkuvaa ja uutta opittavaa riittää aina. Yliopisto-opettajat näyttäisivät 

myös hyväksyneen vallitsevan tilanteen, jossa muutos ja tvt:n opetuskäytön sovellusten 

kehittyminen on pysyvä olotila. Tähän tilanteeseen pyritään sopeutumaan parhaalla 

mahdollisella tavalla, kriittistä suhtautumista ja osittaista vastarintaa unohtamatta.  

 
Verkko-opettajana kehittyminen on yhteydessä yliopisto-opettajan ammatillisen kasvuun, 

vaikka sitä ei voidakaan suoraan sitoa tiettyyn ammatillisen kasvun dimensioon. Osalla 

opettajista näiden kahden prosessin linkittyminen tapahtuu omien tiedostettujen valintojen 

kautta, kun taas osa ei nosta niiden yhteyttä esiin. Pohtiessaan verkko-opetuksen 

mahdollisuuksia ja uhkia, opettaja ottaa aina kantaa yleiseen kehitykseen, tekee omia 

valintojaan ja vahvistaa sitä kautta omaa näkemystään opetustyöstä. Verkko-opetus ei ole 

ainut tapa kehittää opetusta, mutta näyttäisi siltä, että verkko-oppimisympäristön 

käyttöönoton myötä opettaja joutuu uudelleen arvioimaan opiskelijoiden odotuksia ja 

toimintatapoja. Nämä pohdinnat eivät ehkä nousisi yhtä selvästi esiin, jos opettaja jatkaisi 

uransa loppuun asti kerran valitsemallaan linjalla. Verkko-opettajana toimimisen 

tukeminen on aina myös opettajuuden ja ammatillisen kasvun tukemista. 

 

Verkko-oppimisympäristö on vain väline tai menetelmä, jota on ryhdytty käyttämään, 

mutta vieläkään sen käytössä ei ole saavutettu uudenlaisia (yksilöllisiä oppimispolkuja tai 

erilaisia oppimistyylejä) tukevia toimintatapoja. Tähän vaikuttaa alati vaivaava ajanpuute, 

mutta myös asenteet, joiden puitteissa verkko-opetusta kehitetään. Jo ”yksinkertaisen” 

verkkokurssin tekeminen vie aikaa, ja siksi aikaa ei riitä innovatiiviseen kurssien 
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kehittelyyn. Asenteiden vaikutus näkyy sitä kautta, että kriittisyys verkon mahdollisuuksia 

kohtaan on läsnä myös verkko-opettajana toimivien lausunnoissa.  

 

Kehittyminen verkko-opettajuuteen tapahtuu hitaasti ”kypsytellen”. Tämä tulee huomioida 

myös täydennyskoulutuksissa ja pitkänlinjan kehittämishankkeissa. Uusien toimintatapojen 

kehittämiseen päästään vasta, kun on tutustuttu perinpohjaisesti uuteen välineeseen. 

Välineet kehittyvät jatkuvasti, ja teknisen tietämyksen päivittäminen näyttäisi toisinaan 

olevan opettajille suurempi huolen aihe kuin pedagogisesti perusteltujen uudenlaisten 

toimintatapojen kehittäminen. 

 

Toisaalta merkkejä siitä, että opettajilla ja muilla toimijoilla on kiinnostusta syventyä 

verkko-opetuksen pedagogiseen ”optimointiin” on jo olemassa. Lisäarvoksi mainitaan 

edelleen tietty ajasta ja paikasta riippumattomuus, mutta kukaan tutkituista ei tuonut esiin 

sitä, että verkko suoranaisesti parantaisi oppimistuloksia tai että verkkoon voisi rakentaa 

oppimista paremmin tukevia ympäristöjä.  

 

Tällä hetkellä tvt:n opetuskäytön pedagogisen ulottuvuuden pohdinta ja uusien 

mahdollisuuksien kartoittaminen on epäjärjestäytynyttä. Uudenlaisia toimintatapoja ja 

käytänteitä voitaisiin kehittää ja levittää esimerkiksi paremmin organisoidun kollegiaalisen 

yhteistyön avulla. Opettajat keskustelevat verkko-opetuksen tematiikasta vain satunnaisesti 

toisten verkko-opettajien kanssa. Kehittämistoiminta kulminoituu lähinnä erilaisiin 

Virtuaaliyliopiston rahoittamiin hankkeisiin, jotka nekin jäävät vain hankkeen sisäisten 

toimijoiden harteille.  Osa opettajista haluaisikin järjestäytyneempää kehittämistoimintaa 

laitos/osastotasolla. Tällainen toiminta voisi selventää yhteisiä linjoja ja painopisteitä sekä 

tehdä ne helpommiksi noudattaa.  

 

VopNet-hankkeen toteuttamat kollegaverkostot tulevat tukemaan juuri näitä edellä 

mainittuja opettajien toiveita ja tarpeita kokemusten vaihtokanavan löytämisestä. Eräs 

haastateltu toi esiin, kuinka muiden ymmärtämättömyys verkko-opetuksesta voi johtaa 

ristiriitatilanteisiin. Hyvien käytänteiden löytämisen ja kehittämisen lisäksi tarvitaan 

edelleen verkko-opetuksen olennaisimman ytimen selventämistä ja kirkastamista. Asiaa ei 

auta yhtään se, että aihepiirin käsitteistö on jopa harhaanjohtavaa. Edelleen kuvitellaan, 

että verkkokurssiin ei voi kuulua lähitapaamisia. Myös opettajien toistama toteamus 
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verkkokurssien työläydestä on jatkunut niin kauan, että asiaa pidetään lähes itsestään 

selvyytenä.  

 

Kolmeen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin luvussa 9 sekä yhteenvedon 

omaisesti vielä pohdinnassakin. Viimeiseen tutkimuskysymykseen vastaaminen jäi 

poikkeuksellisesti lukuun, jossa peilasin tuloksia aiempaan tutkimukseen, sillä 

kysymykseen vastaaminen edellytti osittain aiempaan kirjallisuuteen tukeutumista. 

Kaikkiin tutkimuskysymyksiin vastattiin ja siltä osin tutkielman voidaan katsoa 

onnistuneen.  

 

Verkko-opettajana kehittymisen tutkiminen on tulevaisuudessa vielä tärkeämpää. Yhä 

useammat alkavat tavalla tai toisella hyödyntää verkkoa opetuksen tukena, ja silloin 

tarvitaan tietoa siitä, millaista tuon aihepiirin omaksuminen on. Samoja virheitä ei tarvitse 

toistaa, jos ne ovat kaikkien tiedossa. Vasta viime aikoina on voitu alkaa puhua opettajista, 

jotka ovat työskennelleet verkko-opetuksen parissa ”jo vuosia”. Vielä pitkään aikaan ei 

kuitenkaan ole saatavilla aineistoa opettajilta, jotka olisivat läpi koko uransa – 

noviisivuosistaan eläkeikään asti –  tehneet töitä tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan 

hyödyntäen.   

  
Verkko-opettajana kehittymisestä saisi rikkaampia ja syvempiä kuvauksia, jos tutkimusta 

tehtäisiin pitkittäistutkimuksena. Muutaman vuoden takaa löytyy varmasti aineistoja, joita 

on kerätty opettajilta, jotka ovat toimineet verkko-opetuksen ”pioneereina”. Näiden 

opettajien etsiminen ja aineiston uudelleen kerääminen voisi antaa hyvän 

vertailulähtökohdan tutkimukselle. Myös erilaiset säännöllisin väliajoin kerätyt 

kehitysesseet voisivat tuoda tarkemmin esiin ajallisia seuraantoja. Tällä tavoin päästäisiin 

myös käsiksi ammatilliseen urakehitykseen ja siihen vaikuttaviin monitahoisiin ilmiöihin. 

Edelleen näiden kahden ilmiön tarkastelu yhdessä tuntuu mielekkäältä. Urakehityksen auki 

purkaminen on kuitenkin vaikeaa, ja se vaatii myös tutkijan ja tutkittavan väliltä 

luottamuksellista suhdetta sekä pitkää yhteistyötä.    

 

Samoin verkko-opettajien kollegiaalisesta yhteistyöstä ja sen tukemisesta voisi olla 

kiinnostavaa sekä tarpeellista saada vielä lisää tietoa. Kollegiaalisen yhteistyön tutkimiseen 

keskittyminen edellyttäisi toisenlaisia tutkimusmenetelmiä. Aineistonkeruussa tutkijaa tai 

tutkielman tekijää palvelisivat paremmin esimerkiksi havainnointi ja ryhmähaastattelut.  
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12 Tutkimuksen luotettavuus  
 
Luotettavuuden eräänä lähtökohtana voidaan pitää tutkimusprosessin läpinäkyvyyttä.  

Tutkielmassani olen eritellyt tarkasti eri tutkimusvaiheita sekä todentanut ja 

havainnollistanut niitä kuvioiden sekä liitteiden avulla. Opinnäytetyöni edetessä olen 

jatkuvasti kirjoittanut muistiinpanoja. Tämä toimintatapa kulki mukana työssä aina 

kirjallisuuden etsimisestä johtopäätösten kirjoittamiseen asti.  

 

Tutkijan ja tutkittavien välisen suhteen osalta olen pohtinut, kuinka roolini opiskelijana 

mahtoi vaikuttaa joihinkin haastateltavien vastauksiin. Esimerkiksi kysyttäessä sitä, kuinka 

opettajat ottavat huomioon opiskelijapalautteen verkkokurssien suunnittelussa, tuntui 

joskus siltä kuin palautteelle olisi annettu suurempi arvo, mitä sillä todellisuudessa onkaan. 

Muutenkin haastateltavat toivat hyvin voimakkaasti esiin opiskelijoiden näkökulman sekä 

asettuivat heidän rooliinsa.  

 

Olen pyrkinyt hahmottamaan omaa suhdettani käytössäni olevaan grounded theory –

lähestymistapaan luvussa 8. Siellä olen pohtinut myös niitä kysymyksiä, jotka sivuavat 

tutkimuksen luotettavuutta, kuten valitsemani tutkimusmenetelmän suhdetta 

tutkimusaiheeseen ja -kysymyksiin sekä puhtaasti induktiivisen tutkimuksen 

mahdottomuutta. Siitosen (1999, 28, 172) mukaan straussilaisen ja glaserilaisen 

koulukunnan syntyminen on tuonut grounded theoryn mukaisella lähestymistavalla 

toteutetun tutkimuksen luotettavuustarkasteluun uuden piirteen, sillä tutkijan on jo ennen 

tutkimuksen tekemistä tutustuttava koulukuntien eroihin. Näistä eroavuuksista mainitaan 

lyhyesti luvussa 8. En osannut noudattaa täydellisesti grounded theory –lähestymistavan 

ohjeita, mutta sovelsin niitä parhaaksi katsomallani tavalla.  

  

Grounded theory –lähestymistapaa hyödyntävää tutkimusta arvioidaan luonnollisesti 

tutkimusprosessin huipentumana syntyvän teoreettisen mallin tai jäsennyksen 

näkökulmasta. Rakentamani mallin olen esitellyt luvussa 9. Mallin sisään rakentuneita 

tutkimuksen tuloksia olen luvussa 10 vielä verrannut aiempaan tutkimukseen niiltä osin, 

mitä tulokset antavat siihen mahdollisuuden. Aineistolähtöisellä lähestymistavalla olen 

saanut kokemuksen siitä, kuinka vaikeaa uuden tiedon tuottaminen lopultakin on. Tutkija 

joutuu myös kysymään itseltään, mihin niin sanottu uusi tieto tai teoreettinen jäsennys 
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pohjautuu. Mielestäni teoreettinen tausta, joka tutkielmani alkupuolella on esiteltynä, ei 

ohjannut liian tiukasti tutkielmani tekoa, vaan pystyin toteuttamaan aineistolähtöisyyttä.  

 

Onnistuneella aineistonkeruulla ja rikkaalla aineistolla on merkittävä osuus luotettavan 

analyysin ja johtopäätösten pohjana. Omaa työtäni tehdessäni pohdin toisinaan, että 

haastattelujen olisi pitänyt olla pitempiä tai että minun olisi pitänyt turvautua 

aineistotriangulaatioon.  

 

Tutkielman teon yhteydessä olen käynyt läpi joitakin tutkimuksen eettisyyteen liittyviä 

kysymyksiä. Ensimmäinen liittyi aiheen valintaan ja siihen, millaisen näkökulman otan 

verkko-opettajana kehittymiseen. Vaikka lopputöiden lukijakunta ei ole kovin laaja, 

voidaan olettaa, että aiheenvalinta kertoo jotakin painotuksista, joita kasvatus- ja 

koulutusmaailmassa kulloinkin on esillä. Tutkimusaihe ei ainoastaan kiinnostanut itseäni, 

vaan pidin ja pidän sitä edelleen merkityksellisenä ja tärkeänä. Pohdin, vaikuttaako 

näkökulmani ja oma innostuneisuuteni asiasta tapaan, jolla käsittelen verkko-opettajuutta. 

En halunnut missään vaiheessa arvottaa verkko-opetusta suhteessa johonkin 

”perinteisempään” opetusmuotoon. 

 

Tutkimuksen eettinen puoli on ollut esillä myös analysoidessani tutkittavieni haastatteluja. 

Aineistolähtöisen teoreettisen jäsennyksen rakentamisen yhteydessä joutuu voimakkaasti 

vertaamaan aineiston eri osia, ja synteesin tekeminen pakottaa moninaisten kategorioiden 

yhdistämiseen. Tässä yhteydessä olen pyrkinyt kunnioittamaan yksittäisten opettajien 

ajatuksia ja kannanottoja sekä säilyttämään autenttisuuden opettajien kokemuksissa. 

Analyysivaiheessa minulla myös toistui pelko väärien johtopäätösten tekemisestä. 

Opettajien aseman ja henkilöllisyyden suojaamista olen tavoitellut tuomalla tulososassa 

esiin tutkittavieni lausunnoista vain sellaisia osia, joiden perusteella heitä ei voi tunnistaa.  

 

Tutkielmallani en pyrkinyt laajaan yleistettävyyteen, vaan rakentamani teoreettinen 

jäsennys muodostaa eräänlaisen koonnin seitsemän haastattelemani yliopisto-opettajan 

kokemuksista. Yhtään tutkielmaa synny ilman tutkittavia, joten kiitos tämänkin 

opinnäytetyön valmistumisesta kuuluu yksinoikeutetusti tutkittavilleni. Toivon, että osasin 

kuunnella heitä sekä tulkita heidän kokemuksiaan riittävällä tarkkuudella. 

 75



 Kuviot ja taulukot 

 
 
Kuvio 1. Tutkielman teoreettisen taustan rakenne     12 
Kuvio 2. Opettajan ammatillisen kehityksen prosessimalli (Järvinen 1999, 266). 16 
Kuvio 3. Opettajan ammatillinen kehitys uusprofessionaalisuuden viitekehyksessä.  
(Niemi 1995, 43).         18 
Kuvio 4. Tutkielman avainkäsitteiden suhde toisiinsa    41 
Kuvio 5. Esimerkki aikajanasta analyysin apuvälineenä    49 
Kuvio 6. Graafinen esitys selektiivisen koodauksen tukena    51 
Kuvio 7. Verkko-opettajana kehittyminen      52 
 
 
Taulukko 1. Tutkittavien pedagoginen koulutus     37 
Taulukko 2. Aineiston kategoriat ja niiden suhteet toisiinsa    50 
 

 76



Lähteet 
 

Berliner, D.C. 1988. The Development Of Expertise In Pedagogy. American Association 

of Colleges for Teacher Education. New Orleans (La.)   

Bonk, J.C. & Cummings, J.A. 1998. A Dozen Recommendations for Placing the Student at 

the Centre of Web-Based Learning. Educational Media International. Vol. 35. Issue 

2, 82-89. 

Bron, A. 2002. Symbolic Interactionism as a Theoretical Position in Adult Education 

Research. In A. Bron & M. Schemmann (Eds.) Social Science Theories in Adult 

Education Research. LIT: Műnster, 154-179. 

Friman, M. 2004. Ammatillisen asiantuntijan etiikka ammattikorkeakoulutuksessa. 

Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä. Saatavilla verkossa: 

<http://selene.lib.jyu.fi:8080/vaitos/studies/studeduc/9513917231.pdf> Viitattu 

30.9.2004. 

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 

Hakkarainen, K, Palonen, T, & Paavola, S. 2002. Kolme näkökulmaa asiantuntijuuden 

tutkimiseen. Psykologia, 37, 6, 448-464. 

   Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2001. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.  

Honkonen, R. & Karila, K. 1995. Grounded theory ja analyyttinen induktio 

opiskelijatutkimuksessa. Teoksessa  J. Nieminen (toim.) Menetelmävalintojen 

viidakossa. Pohdintoja kasvatuksen tutkimisen lähtökohdista. Tampereen yliopisto. 

Kasvatustieteiden laitos. B13, 135-152. 

Ihanainen, P. 2002. Aikuisopettaja ja verkko-opiskelun vaatimukset. Teoksessa P. Sallila 

& A. Malinen (toim.) Opettajuus muutoksessa. Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja. 

Kansanvalitusseura: Helsinki, 152 – 186. 

Ilomäki, L.(toim.) 2002. Tietotekniikka koulun arjessa. Loppuraportti Helsingin kaupungin 

opetustoimen tietotekniikkaprojektista 1996 – 2000. Helsingin kaupungin 

opetusviraston julkaisusarja A2:2002. Saatavilla verkossa: 

<http://www.edu.hel.fi/attachment.asp?Section=1326&Item=1137> Viitattu 

23.9.2004. 

 77



Jäppinen, A. 2003. Miksi oppilaitos tarvitsee tietostrategian? Julkaisussa Y. Hyötyniemi 

(toim.) Muuttuuko mikään? Näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

strategiaan. Opetusministeriön julkaisuja 2003:16. 

Järvinen, A. 1999. Opettajan ammatillinen kehitysprosessi ja sen tukeminen. Teoksessa A. 

Eteläpelto & P. Tynjälä (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus. WSOY: Juva, 258- 

274. 

Järvinen, P. & Järvinen, A. 1996. Tutkimustyön metodeista. Opinpaja Oy: Tampere. 

Kallonen-Rönkkö, M. 2002. Opetusta virtuaalistamassa. Julkaisussa Yliopisto-opetusta 

virtuaalistamassa. Opetusteknologiakeskuksen selosteita N:o 1. Joensuun yliopisto. 

Karila, K. 1997. Lastentarhan opettajan kehittyvä asiantuntijuus. Lapsirakkaasta 

opiskelijasta kasvatuksen asiantuntijaksi. Oy Edita Ab: Helsinki. 

Kiviniemi, K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan 

ammattikorkeakoulu. A: Tutkimusraportteja. Kokkola.  

Koivisto & Kylämä & Listenmaa & Vainio.2002.Virtuaaliopetuksen haasteet ja niihin 

vastaaminen. ESR ja Opetusministeriö.  

Korhonen, V. 2003. Oppijana verkossa: aikuisopiskelijan oppimiseen suuntautuminen ja 

oppimiskokemukset verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Tampere: Tampereen 

yliopisto. 

Korhonen, V. & Pantzar, E. 2004. Verkko-opetuksen ja vuorovaikutuksen erityispiirteitä 

tunnistamassa. Teoksessa V. Korhonen (toim.) Verkko-opetus ja 

yliopistopedagogiikka. Tampere University Press: Tampere, 17-48. 

Korhonen, V. 2004. ”VOP II” – Verkko-opetuksen pedagogiikka ja opettajan kehittyvä 

asiantuntijuus. Julkaisematon hankepaperi.  

Koskela, H. 2003. Opiskelijoiden haasteellisuudesta ammattiopintoihin sitoutumisen 

substanssiteoriaan: Grounded theory -menetelmän soveltaminen 

ammattioppilaitoksen opettajien kuvauksiin opetettavistaan. Joensuun yliopiston 

kasvatustieteellisiä julkaisuja; n:o 86.   

Kähkönen, E. 2002. Arvot ja argumentit virtuaaliyliopiston rakentamisessa. Teoksessa 

Yliopisto-opetusta virtuaalistamassa. Joensuun yliopistopaino: Joensuu, 83-90. 

Leppänen, M. 2005. Monologia ja hypermediaa. Verkko-opetus luento-opetuksen apuna. 

Teoksessa M. Meriläinen (toim.) Kehittämishankkeista pysyviksi käytännöiksi? 

Yliopisto-opettajan pedagogisten perusopintojen ”Opetuksen ja opettajuuden 

kehittämishankkeiden” satoa 2003-2004. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden 

tiedekunnan selosteita N:o 92, 84-96. 

 78

http://tamcat.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20041013124648&PID=18441&SA=Opiskelijoiden+haasteellisuudesta+ammattiopintoihin+sitoutumisen+substanssiteoriaan+Grounded+theory+-menetelm%C3%A4n+soveltaminen+ammattioppilaitoksen+opettajien+kuvauksiin+opetettavistaan
http://tamcat.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20041013124648&PID=18441&SA=Opiskelijoiden+haasteellisuudesta+ammattiopintoihin+sitoutumisen+substanssiteoriaan+Grounded+theory+-menetelm%C3%A4n+soveltaminen+ammattioppilaitoksen+opettajien+kuvauksiin+opetettavistaan
http://tamcat.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20041013124648&PID=18441&SA=Opiskelijoiden+haasteellisuudesta+ammattiopintoihin+sitoutumisen+substanssiteoriaan+Grounded+theory+-menetelm%C3%A4n+soveltaminen+ammattioppilaitoksen+opettajien+kuvauksiin+opetettavistaan
http://tamcat.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20041013124648&PID=18441&SA=Joensuun+yliopiston+kasvatustieteellisi%C3%A4+julkaisuja
http://tamcat.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20041013124648&PID=18441&SA=Joensuun+yliopiston+kasvatustieteellisi%C3%A4+julkaisuja


Luukkanen, O. 2000. Opettaja vuonna 2010. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen 

ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 15. Opetushallitus.  

Metsämuuronen, J. 2003. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Gummerrus 

Kirjapaino Oy: Jyväskylä. 

Nevgi, A. & Kynäslahti, H. & Vahtivuori, S. & Uusitalo, A. & Ryti, K. 2002. Yliopisto-

opettaja verkossa – taidot puntarissa.Verkko-opettajien osaamisalueiden ja tarjolla 

olevien tukipalveluiden kartoitus. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos. 

Suomen virtuaaliyliopiston e-julkaisuja 5.  

Nevgi, A. & Tirri, K. 2003. Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Suomen 

Kasvatustieteellinen Seura. Turku. 

Niemi, H. 1995. Opettajien ammatillinen kehitys.Tampereen yliopiston 

opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A3/1995. 

Pirttimäki, S. 2004. Yliopisto-opettajien verkko-opetuksessa kohtaamat pedagogiset 

haasteet. Teoksessa E. Kähkönen (toim.) Verkko-oppimisen vakiintuessa. 

Näkökulmia ja arvioita mielekkyydestä, rahasta ja strategioista. Joensuun yliopisto 

Itä-Suomen virtuaaliyliopisto: Joensuu, 9-76. 

Ranne, K. 2002. Sosiaalipedagogiikan ydintä etsimässä. Sosiaalipedagogiikka 

suomalaisten ja ruotsalaisten asinatuntijahaastattelujen sekä dokumenttien valossa. 

Turun yliopiston sarja: C 189. 

Ruohotie, P. 1998. Ammatillinen uusiutuminen ja kehittyminen. Teoksessa Tutkiva 

opettaja 2. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 201-215. 

Ryymin, E. & Korhonen, K. 2004. Virtuaalinen työpaja opettajan ammatillisen 

kehittymisen tukena. Aikuiskasvatus (24), 3, 257-264. 

Sahlberg, P. 1996. Tutkiva opettaja. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja 

koulutuskeskus: Lahti. 

Sariola, J. & Evälä, A. (toim.) 2005. Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. 

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu –hankkeen raportti I. 

Yliopistopaino: Helsinki.  

Siitonen, J. 1999. Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Oulun yliopisto: Oulu. 

Saatavilla verkossa: < http://herkules.oulu.fi/isbn951425340X/> Viitattu 

31.10.2004. 

Silvonen, J. & Keso, P. 1999. Grounded theory aineistolähtöisen analyysin mallina. 

Psykologia 34 (2), 88-96. 

 79



Tella, S. & Vahtivuori, S. & Vuorento, A. & Wagner, P. & Oksanen, U. 2001. Verkko-

opetuksessa – opettaja verkossa. Edita Oyj: Helsinki. 

Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Helsinki: Kirjayhtymä. 

Vehviläinen-Julkunen, K. & Janhonen, S. 1992. Grounded teoria -menetelmän 

tutkimusprosessi: esimerkkejä hoitotyön koulutuksesta ja käytännön hoitotyön 

tutkimuksista. Hoitotiede 4 (2), 50-58. 

Vuorikoski, M. & Törmä, T. (toim.) 2004. Opettaja peilissä. Katse ammatilliseen kasvuun. 

Kansanvalistusseura.  

Väisänen, P. & Silkelä, R. 2000. Luokanopettajiksi opiskelevien ammatillinen kasvu ja 

kehittyminen pitkäkestoisessa ohjauksessa – Tutkimushankkeen teoreettisen mallin 

ja menetelmien kehittelyä. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita. N:o 76. 

Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. 

 

Muu kirjallisuus 

 

Tampereen yliopiston tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2004-

2006. Saatavilla verkossa: < http://www.uta.fi/tietohallinto/strategia/ > 

Tampereen yliopiston yliopistotyöyhteisön periaate- ja toimenpideohjelma.  

Saatavilla verkossa: < http://www.uta.fi/hallintokeskus/suunnittelu/> 

Vopnet –hankkeen www-sivut:  

<http://www.uta.fi/laitokset/okl/tokl/projektit/vopnet/hanke.htm> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80

http://www.uta.fi/tietohallinto/strategia/
http://www.uta.fi/hallintokeskus/suunnittelu/


 

 

 

LIITE 1: Haastattelurunko 
 
Taustatiedot 
Nimi: 
Ikä: 
Työtehtävä Tampereen yliopistossa: 
Virkasuhteen pituus Tampereen yliopistossa: 
Opetustyötä Tampereen yliopistossa (vuotta):  
Opetustyötä yhteensä muualla (vuodet/oppilaitokset): 
Yliopistopedagoginen koulutus (ov): 
Muu pedagoginen koulutus (aineenopettaja/LO): 
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutukset:  
 
Teemat 

• Yleiskuva  
• Aloitus (verkko-opetuksen/tvt:n hyödyntäminen) 
• Kehittyminen (verkko-opettajana) 
• Vaikutus yleisempään ammatilliseen kehitykseen 
• Kollegiaalinen yhteistyö 

 

1. Kuinka paljon tämänhetkiseen työnkuvaasi kuuluu opetustyötä? / Kuvailisitko työtehtäviäsi? 
2. Kuinka opetustyö vaikuttaa muuhun työhösi? 
3. Millaista tukea olet saanut laitokselta oman opetustyösi kehittämiseen? 
4. Kuinka paljon hyödynnät verkkoa opetuksen tukena tällä hetkellä? Mikä verkon hyödyntämisessä osana 

opetustyötä (mahdollisesti) kiehtoo? 

5. Oletko suunnitellut ja toteuttanut omia verkkokursseja?  
6. Milloin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö tuli ensimmäisen kerran mukaan omaan työhösi?  
7. Mikä vaikutti eniten siihen, että ryhdyit hyödyntämään tvt:aa opetustyössäsi? 
8. Millaista tukea sait laitokselta verkko-opetuksen aloittamiseen ja kehittämiseen?  
9. Millaiset taidot korostuivat aluksi? Mistä sai lisää tietoa/taitoja/tukea?  
10. Milloin huomasit, että olit edennyt verkko-opetuksessa aloittelijasta askeleen eteenpäin ja olit saavuttanut jotakin 

uutta omaan opetustyöhösi?  
11. Oletko löytänyt/kehittänyt mielestäsi hyviä toimintamalleja verkko-opetukseen?  
12. Miten verkko-opetuksen toimintamallit ja toimivat käytänteet syntyvät/löytyvät? 

 
13. Oletko muuttanut toimintatapojasi muussa opetustyössäsi sen jälkeen, kun olet alkanut hyödyntää verkkoa 

opetuksessa? 
14. Muuttuivatko kokemuksesi opettajan työstä verkko-opetuksen myötä?   
15. Millaisissa tilanteissa olet kokenut oppineesi jotakin ensiarvoisen tärkeää verkko-opetuksen kannalta?  
16. Mikä on mielestäsi vaikuttanut eniten kehittymiseesi verkko-opetuksen suunnittelijana ja toteuttajana? 
17. Millaisissa tilanteissa olet tarvinnut eniten tukea verkko-opettajana toimimiseen?  
18. Onko sinulla ollut yhteistyötä (oman tai jonkin muun laitoksen) muiden opettajien/henkilökunnan edustajien kanssa 

verkko-opetuksen osalta? 
 

19. Kuinka suuri merkitys opettajakollegoilla on ollut verkko-opettajana kehittymiseesi? 
20. Millaista palautetta olet saanut verkko-opetuksesta opiskelijoiltasi? 
21. Mitä lisäarvoa näet verkko-opetuksen tuovan itsellesi/opiskelijalle/laitokselle/yliopistolle yleisellä tasolla?  
22. Kuinka laitos/ muu henkilökunta hyötyy tällä hetkellä verkko-opetusta kohtaan tekemästäsi työstä?  
23. Kuinka ylläpidät osaamistasi tvt:n osalta?  
24. Korostuuko osaamisen ylläpitämisessä tvt:n opetuskäytön kohdalla jokin tapa muuta ammatillista osaamista 

enemmän?  
 
25. Millaisia painopisteitä olet asettanut oman työsi kehittämiseen ja uralla etenemiseesi? Millaisessa suhteessa verkko-

opetuksen kehittäminen on muihin tavoitteisiisi?  
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26. Millaisille osa-alueille erityisesti tarvitset jatkossa lisäkoulutusta? Kuinka koulutuksen tarve työssäsi ilmenee? 
27. Kuinka aiot tulevaisuudessa kehittää osaamistasi verkko-opettajana?  
28. Millaisia tulevaisuuden haasteita näet verkko-opetuksessa osana yliopisto-opetusta?  

 



 
 
LIITE 2: Esimerkki muistiinpanoista analyysivaiheessa 
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