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Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset 
SMKJ ry. Osana toimintansa kehittämistä SMKJ on aloittanut vuoden 2014 
alussa kokeilun, jossa muutamiin luokkatilassa järjestettäviin koulutuksiin on 
mahdollista osallistua myös verkon kautta. Verkko-osallistumismahdollisuu-
den lisäämisen tavoitteena on tuoda koulutuksiin osallistumiseen joustavuut-
ta sekä lisätä koulutustarjontaa. Tätä tarjontaa SMKJ:n on tarkoitus lisätä 
tuntuvasti tulevina vuosina, koska sillä voidaan kustannustehokkaasti kehit-
tää koulutustarjontaa paremmin jäseniä palvelevammaksi. 

Opinnäytetyöni tavoitteena on kerätä tietoa lähi- ja verkkokoulutuksen 
yhdistämisen tueksi, josta tässä työssä käytän termiä webinaari eli verkko-
seminaari. Pääongelmina selvitetään jäsenten kokemuksia webinaarista, 
sekä asennetta verkko-oppimiseen ja oppimiseen yleensä. Lisäksi 
selvitetään onko oppimisessa mahdollisesti eroja lähi- ja verkko-osallistujien 
välillä. Alaongelmina selvitetään puolestaan mitkä ovat webinaarien 
vahvuudet, heikkoudet ja haasteet sekä miten verkko-osallistujia voidaan 
koulutuksissa osallistaa. 

Työni on laadullinen tapaustutkimus, jonka teoreettisen perustan muodostaa 
verkkokoulutus ja sen eri muodoista esittelen tarkemmin webinaarin eli 
verkkoseminaarin. Tapaustutkimukselle tyypilliseen tapaan työssä on käy-
tetty sekä laadullisia että määrällisiä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. 
Tutkimuksen lopputuloksena on syntynyt kehittämisehdotuksia, joita 
hyödyntämällä webinaarista voidaan rakentaa vuorovaikutteinen, molemmat 
osallistumistavat huomioonottava koulutusmuoto.  
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The commissioner of the thesis is Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset 
SMKJ ry. As a part of operational development of SMKJ, the organization 
launched in the beginning of 2014 an experiment, in which few of their  
training sessions were held as interactive ´webinars´. This meant that the 
seminar or the workshop was also transmitted over the web from the seminar 
location and online members were interactively involved in the seminar.  
 
By using this method SMKJ wanted to give an equal opportunity to all of their 
members around the country to participate in the training sessions either on 
the spot or via internet. In the upcoming years SMKJ is going to significantly 
increase the number of webinars, because it is a cost-effective way to  
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1 JOHDANTO 

Ammattitietojen ja -taitojen kehittäminen on yhä tärkeämpää epävarmassa 

talous- ja työmarkkinatilanteessa, jota värittävät irtisanomiset ja lomautukset. 

Vastuu omasta kouluttautumisesta, osaamisesta ja kilpailukyvystä työmark-

kinoilla on yhä enemmän yksilöllä itsellään. (Otala 2000, 39; Hautamäki 

2008, 29.) Tilastokeskuksen (2013) tekemän tutkimuksen mukaan aikuiskou-

lutukseen osallistui vuonna 2012 yli puolet työvoimaan kuuluvista eli reilu 1,3 

miljoonaa henkilöä. Tutkimuksen vastaajien oman arvion mukaan syyt osal-

listua koulutukseen liittyivät työhön tai ammattiin eli koulutus oli ammatillista 

(Tilastokeskus 2013, 7). 

Useimmille aikuisille työhön liittyvät henkilöstökoulutukset ovat olleet tärkein 

tapa pitää yllä osaamistaan, mutta pelkkä henkilöstökoulutus on kuitenkin riit-

tämätön turva nykypäivän epävarmoilla työmarkkinoilla. Nykyisen tehtävän 

hoitamiseen tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi on hankittava 

osaamista, joka on tarvittaessa siirrettävissä uuteen ammattiin tai tehtävään. 

Yrittäjänä toimivilla puolestaan tärkein markkinointikeino on oma osaaminen, 

jonka kehittäminen on käytännössä kokonaan omasta aktiivisuudesta kiinni. 

(Hautamäki 2008, 29; Otala 2000, 38, 36; Sydänmaalakka 2009, 28.) 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset 

SMKJ ry, joka toimii yli 27 000 myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilai-

sen edunvalvonta- ja palvelujärjestönä (SMKJ 2014a). SMKJ:n toiminnan yk-

si pysyvistä painopisteistä on jäsenten työmarkkinakelpoisuutta ja -osaamista 

tukevien palveluiden tuottaminen. Koulutuspalvelu on jäsenten keskuudessa 

arvostettu jäsenetu. Tämä on huomioitu koulutusten suunnittelussa sekä ke-

hittämisessä, joissa hyödynnetään muun muassa jäseniltä saatuja kurssipa-

lautteita. (SMKJ 2013, 4–5.) 

SMKJ on aloittanut vuoden 2014 alussa kokeilun, jossa muutamiin luokkati-

lassa järjestettäviin koulutuksiin on mahdollista osallistua myös verkon kaut-

ta. Tarjontaa on tarkoitus lisätä tuntuvasti tulevina vuosina, koska sillä voi-

daan kustannustehokkaasti kehittää koulutustarjontaa paremmin jäseniä pal-

velevammaksi. Kaikkia koulutuksia ei ole mahdollista järjestää jokaisen jä-

senyhdistyksen alueella.  Myös jäsenten työkiireet tai elämäntilanne voivat ol-
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la esteenä luokkatilassa tapahtuvaan koulutukseen osallistumiselle. (SMKJ 

2013, 4–5.) 

Opinnäytetyöni on laadullinen tapaustutkimus, jonka tavoitteena on kerätä 

tietoa lähi- ja verkkokoulutuksen yhdistämisen tueksi, josta tässä työssä 

käytän termiä webinaari eli verkkoseminaari.  Pääongelmina selvitetään 

jäsenten kokemuksia webinaarista, sekä asennetta verkko-oppimiseen ja 

oppimiseen yleensä. Lisäksi selvitetään onko oppimisessa mahdollisesti 

eroja lähi- ja verkko-osallistujien välillä. Alaongelmina selvitetään puolestaan 

mitkä ovat webinaarien vahvuudet, heikkoudet ja haasteet sekä miten 

verkko-osallistujia voidaan koulutuksissa osallistaa. 

Työni teoreettisen perustan muodostaa verkkokoulutus, jonka eri muodoista 

esittelen tarkemmin webinaarin eli verkkoseminaarin. Tarkastelen pääasias-

sa teknisestä näkökulmasta. Lisäksi käsittelen ammattitietojen ja -taitojen 

kehittämistä työelämän näkökulmasta sekä verkon hyödyntämistä 

työelämälähtöisessä koulutuksessa. Teoriaosuuden jälkeen esittelen työni 

toimeksiantajan ja käyn läpi tutkimuksen taustat sekä toteutuksen. Lopuksi 

esittelen tutkimuksen tulokset ja niiden pohjalta laaditut kehittämisehdotuk-

set, joita hyödyntämällä webinaarista voidaan rakentaa vuorovaikutteinen, 

molemmat osallistumistavat huomioonottava koulutusmuoto.   
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2 VERKKOKOULUTUS  

2.1 Ammattitietojen ja –taitojen kehittäminen työel ämän näkökulmasta 

Ammattitietojen ja -taitojen kehittäminen on yhä tärkeämpää epävarmassa 

talous- ja työmarkkinatilanteessa, jota värittävät irtisanomiset ja lomautukset. 

Tilastokeskuksen (2013) tekemän tutkimuksen mukaan aikuiskoulutukseen 

osallistui vuonna 2012 yli puolet työvoimaan kuuluvista eli reilu 1,3 miljoonaa. 

Tutkimuksen vastaajien oman arvion mukaan syyt osallistua koulutukseen 

liittyivät työhön tai ammattiin eli koulutus oli ammatillista. (Tilastokeskus 

2013, 7) 

Tieto- ja viestintäteknologian kehittymisen myötä on siirrytty teollisesta yh-

teiskunnasta tieto- ja palveluyhteiskuntaan, jossa palvelut ja tietotyö perustu-

vat ihmisiin ja osaamiseen. Asiakkaalla on yhä enemmän vaikutusmahdolli-

suuksia tuotteisiin ja palveluihin, mikä tarkoittaa työntekijöiden kohdalla li-

sääntyviä osaamisvaatimuksia. Ammatillisten tietojen ja taitojen lisäksi vaa-

timuksissa korostuvat yhteistyö-, ongelmaratkaisu- ja päätöksentekotaidot 

sekä luovuus. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan myös 

kykyä ja halua oppia koko ajan uutta. (Koivisto 2007, 8–9; Otala 2008, 17–

18).  

Kilpailukyvyn perustuessa tietoon ja osaamiseen ihmisistä on tullut yrityksille 

yhä tärkeämpi resurssi. Monen yrityksen haasteena on tänä päivänä oikean-

laisten osaajien rekrytointi. Työvoimaa on markkinoilla, mutta sen osaaminen 

ei vastaa yritysten jatkuvasti muuttuvia tarpeita. Lisäksi globaalissa toimin-

taympäristössä myös osaajista käydään globaalia kilpailua. (Otala 2008, 25; 

Otala–Pöysti 2012, 18.) Tiivistetysti voidaankin todeta, että nykyisillä työ-

markkinoilla on vahvoilla ne, joiden osaaminen vastaa tämän päivän kasva-

via vaatimuksia sekä ne, jotka ovat valmiita edelleen kehittämään osaamis-

taan. 

Vastuu omasta kouluttautumisesta, osaamisesta ja kilpailukyvystä työmark-

kinoilla on yhä enemmän yksilöllä itsellään (Hautamäki 2008, 29; Otala 2000, 

39). Useimmille aikuisille työhön liittyvät henkilöstökoulutukset ovat olleet tär-

kein tapa pitää yllä osaamistaan (Otala 2000, 36). Vuonna 2012 palkansaa-

jista noin 1,1 miljoonaa eli 59 prosenttia osallistui henkilöstökoulutuksiin ja 

koulutuspäiviä oli reilu viisi. Koulutuspäivien määrä on kuitenkin laskenut 
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vuodesta 2006, jolloin koulutusta oli keskimäärin noin 6,5 päivää. (Tilasto-

keskus 2013, 8.)  

Pelkkä henkilöstökoulutus on riittämätön turva nykypäivän epävarmoilla työ-

markkinoilla, jossa pysyvät työpaikat vähenevät ja tilapäistyöt lisääntyvät. 

Nykyisen tehtävän hoitamiseen tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämisen li-

säksi on hankittava osaamista, joka on tarvittaessa siirrettävissä uuteen am-

mattiin tai tehtävään. Irtisanomisten välttämiseksi työtehtäviä saatetaan myös 

ulkoistaa niin, että työntekijästä tuleekin yrittäjä. Yrittäjänä toimivilla tärkein 

markkinointikeino on oma osaaminen ja sen kehittäminen on käytännössä 

kokonaan omasta aktiivisuudesta kiinni. (Hautamäki 2008, 29; Otala 2000, 

38,36; Sydänmaalakka 2009, 28.)  

2.2 Verkon hyödyntäminen työelämälähtöisessä koulut uksessa  

Tieto- ja viestintäteknologian nopea kehittyminen on yksi merkittävimmistä 

tekijöistä työelämän muutosten taustalla. Se on kuitenkin tuonut mukanaan 

myös uusia mahdollisuuksia työelämälähtöiseen osaamisen kehittämiseen 

niin yksilöille, kuin organisaatioillekin. Organisaatiolle on tarjolla useita erilai-

sia verkko-oppimisympäristöjä sekä -alustoja, joita voidaan hyödyntää sekä 

henkilöstön, että asiakkaiden kouluttamisessa. (Hautamäki 2008 4, 7; Kaup-

pi–Säntti–Nokelainen 2013, 4–6; Mäkitalo–Wallinheimo 2012, 9–12. ) 

Verkkokoulutus vastaa tämän päivän tarpeisiin tilanteessa, jossa asiakkaat 

sekä henkilöstö voivat olla hajaantuneena ympäri maailmaa ja kustannukset 

on pidettävä kurissa. Lisäksi nopeat ja jatkuvat muutokset edellyttävät kette-

ryyttä sekä joustavuutta, jota verkkokoulutus parhaimmillaan edustaa. Juuri 

nyt eletään myös aikaa, jossa suuret ikäluokat ovat eläköitymässä ja tilalle tu-

levat diginatiivit eli tietotekniikan aikakaudella syntyneet, jotka ovat tottuneet 

hyödyntämään erilaisia uuden tieto- ja viestintäteknologian työkaluja. Pysy-

äkseen kilpailukykyisinä uuden sukupolven silmissä, organisaatioiden on 

vastattava myös heidän odotuksiinsa muun muassa osaamisen kehittämi-

sessä.  (Hautamäki 2008 4, 7; Kauppi ym. 2013, 4–6; Mäkitalo–Wallinheimo 

2012, 9–12; Otala–Pöysti 2012, 19–19.) 

Teknologia kehittyy nopeasti, mutta erilaisia verkkokoulutusratkaisuja valitta-

essa tulisi aina ottaa huomioon käytettävissä olevat resurssit, kohderyhmä ja 

koulutuksen tavoitteet. Verkko-oppimisympäristön tulisi lisäksi olla selkeä ja 



7 
 
helppokäyttöinen, mutta sen olisi myös tuettava yhteisöllisyyttä sekä erilaisia 

oppijoita. (Kauppi ym. 2013, 4–6; Mäkitalo–Wallinheimo 2012, 38. ) 

Yksilöiden näkökulmasta katsottuna verkon välityksellä tapahtuva opiskelu 

on helpommin sovitettavissa työ- ja elämäntilanteeseen, jota usein leimaa kii-

re. Moni käyttää päivittäin työssä sekä vapaa-ajalla verkkoyhteydellä varus-

tettua tietokonetta, älypuhelinta ja/tai tablettia. Opiskelumahdollisuudet ovat 

siis käytännössä lähestulkoon aina käden ulottuvilla. Verkko-opiskelusta pu-

hutaan usein ajasta ja paikasta riippumattomana, mutta todellisuudessa op-

piminen vaatii aina aikaa ja oppija on fyysisesti aina jossakin paikassa. Verk-

ko tuo kuitenkin joustavuutta ajan ja paikan suhteen, jolloin myös omia kehit-

tämisen tarpeita vastaavan koulutuksen voi valita käytännössä jopa mistä 

päin maailmaa tahansa. (Kauppi ym. 2013, 4–6; Mäkitalo–Wallinheimo 2012, 

11, 78.) 

Verkon välityksellä tapahtuva opiskelu tarjoaa perinteiseen opiskeluun verrat-

tuna enemmän valinnan vapautta, mutta samalla se myös vaatii oppijalta 

enemmän itseohjautuvuutta sekä aktiivista ja motivoitunutta otetta opiske-

luun. Verkko-oppimisen lisääntyessä oppimisnäkemys on muuttunut yhä 

enemmän opettajakeskeisestä oppijakeskeisempään suuntaan. Siinä oppija 

nähdään aktiivisena toimijana, joka aikaisempien tietojensa ja kokemustensa 

kautta valikoi, tulkitsee ja käsittelee tietoa tarpeidensa ja kiinnostuksensa 

mukaan. (Kokkinen–Rantanen-Väntsi–Tuomola–Breitenstein 2008, 11, 48; 

Kalliala 2002, 31; Koivisto 2007, 11.) 

Toinen tekijä oppimisnäkemyksen muuttumisen taustalla on internetin myötä 

lisääntynyt tiedon määrä sekä tiedon entistä nopeampi vanheneminen. Tänä 

päivänä ei siis ole tarkoituksenmukaista kerätä valtavaa tietovarastoa, vaan 

löytää ajantasaista ja luotettavaa tietoa nopeasti. (Koivisto 2007, 11; Kokki-

nen ym. 2008, 48.) Myös internet on muuttunut kehittymällä niin sanottuun 

toiseen sukupolveen eli Web 2.0:an, jota hallitsevat erilaiset sosiaaliset me-

diat. Tiedon sanotaankin olevan tänä päivänä sosiaalisissa ja teknologisissa 

verkostoissa, joiden hyödyntämisestä on tullut osa osaamista. (Otala–Pöysti 

2012, 20–21; Sydänmaalakka 2009, 26–27.) 
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2.3 Webinaari 

Webinaari on verkossa järjestettävä seminaari, jota kutsutaan myös online-

seminaariksi sekä verkkoseminaariksi. Webinaari voidaan toteuttaa puhtaasti 

verkkoseminaarina tai yhdistämällä perinteiseen seminaariin verkko-

osallistumismahdollisuus. (Mehtälä 2012, 77.) Kuten perinteisiäkin 

seminaareja, webinaareja voidaan hyödyntää koulutusten lisäksi 

tiedottamisessa, markkinoimisessa ja myynnissä (Juslén 2014, 10–11).   

Järjestämisessä käytetään tarkoitukseen suunniteltua verkkokokousohjelmis-

toa, kuten Adobe Connect, WebEx tai iLinc. Webinaariin osallistuminen ta-

pahtuu verkon välityksellä omalta tietokoneelta joko internetissä olevan 

avoimen linkin kautta tai järjestäjän sähköpostiin lähettämästä linkistä. Osal-

listujat voivat olla joko etäällä oleva ryhmä tai etäällä olevat yksittäiset osallis-

tujat (Mehtälä 2014). 

Webinaarille on vaikea antaa yksiselitteistä määritelmää, koska termi on 

suhteellisen uusi ja sen käyttö on hyvin kirjavaa. Useimmiten webinaariin 

liitetään  termit reaaliaikaisuus ja vuorovaikutteisuus (Clay 2012, 17; 

Huhmarkangas 2014; Salminen 2011, 7). Reaaliaikaisuudella tarkoitetaan si-

tä, että tilaisuus välitetään suorana eli se tapahtuu juuri nyt. Vuorovaikutus 

puolestaan tarkoittaa yksinkertaisimmillaan viestin välittämistä, 

vastaanottamista sekä siihen reagoimista (Kalliala 2002, 78). Synkroninen eli 

reaaliaikainen vuorovaikutus voidaan määritellä tässä hetkessä tapahtuvaksi 

kaksisuuntaiseksi viestimiseksi, yleisimmin kouluttajan ja osallistujan välillä, 

joko puheella tai tekstipohjaisesti (Clay 2012, 44). 

Vuorovaikutuksen taso on Mehtälän (2014) mukaan se, mikä erottaa we-

binaarin verkkokoulutuksesta. Verkkokoulutuksissa vuorovaikutuksen tulisi 

olla monipuolista ja reaaliaikaista, myös koulutettavalta kouluttajaan käsin. 

Webinaarissa puolestaan vuorovaikutus on jonkin verran rajoittuneempaa. 

Usein palaute- ja kysymyskanava osallistujilta kouluttajan suuntaan on toteu-

tettu tekstipohjaisesti, joko ohjelmistossa olevalla chatilla tai ulkopuolisella 

palvelulla. Syy tähän valintaan on käytännöllisyys, koska yleisimmät tekniset 

ongelmat liittyvät ääniin. Chatin käyttö vuorovaikutuskanavana laskee myös 

kynnystä esittää kysymyksiä, sillä ihmiset ovat usein vieläkin arkoja puhu-

maan mikrofoniin. (Mehtälä 2014.)  
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Clay (2012,17) puolestaan haluaa käyttää webinaareista termiä web 

workshop, koska se kuvastaa hänen mielestään paremmin tekemistä ja häi-

vyttää mielikuvaa tilaisuudesta, jossa kouluttaja puhuu ja osallistujat ovat 

passiivisia kuuntelijoita.  Luonteeltaan hän määrittelee webinaarin, kuten 

Mehtälä (2014) verkkokoulutuksen. Yhteistä määritelmille on se, että we-

binaarissa osallistujalla tulee aina olla joko tekstipohjaisesti tai puheella to-

teutettu palaute- ja kysymyskanava kouluttajaan käsin.  

2.3.1 Vahvuudet ja heikkoudet 

Webinaarien yleistymiseen ovat vaikuttaneet niiden monet vahvuudet, jotka 

vastaavat tämän päivän tarpeeseen. Osallistujan kannalta vahvuuksia ovat 

muun muassa osallistumisen helppous ja nopeus sekä joustavuus. Koska 

osallistuminen ei edellytä matkustamista, webinaareja voidaan pitää myös 

ekologisena ja aikaa säästävänä vaihtoehtona.  (Huhmarkangas 2014; Meh-

tälä 2012, 77.) 

Järjestäjän kannalta webinaarit ovat kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla 

voidaan koota suurikin kohderyhmä yhteen maantieteellisestä sijainnista riip-

pumatta. Lisäksi fyysisessä tilassa tapahtuvaan koulutukseen voidaan yhdis-

tää verkko-osallistumismahdollisuus, jolloin osallistuja voi valita itselleen so-

pivimman vaihtoehdon.  Mikäli tilaisuus järjestetään pelkästään verkossa, 

säästöä syntyy tiloista sekä tarjoiluista aiheutuvien kulujen osalta. Webinaari 

on myös mahdollista nauhoittaa ja nauhoite jakaa osallistujille tilaisuuden jäl-

keen yhdessä muun materiaalin kanssa, jolloin käsiteltyjä asioita on mahdol-

lista vielä kerrata. (Mehtälä 2014; Peters–Griffiths 2012.)  

Monien vahvuuksien lisäksi webinaareihin liittyy myös heikkouksia, joita on 

hyvä punnita suunnitteluvaiheessa suhteessa koulutuksen tavoitteeseen, 

kohdeyleisöön ja ajalliseen kestoon. Toisin sanoen verkko ei voi aina korvata 

fyysistä tilaa. Webinaarissa on mahdollista hyödyntää videokuvaa, mutta kui-

tenkaan se ei aina korvaa fyysistä läsnäoloa, joka on yksi tapa oppia. Kas-

vokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa välittyy kehonkielestä, kuten eleis-

tä ja ilmeistä, sellaista informaatiota, joka verkon välityksellä saattaa jäädä 

herkästi huomaamatta. (Hautamäki 2008, 24; Mehtälä 2014; Peters–Griffiths 

2012.)  
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Vuorovaikutuksen lisäksi tulisi myös huomioida koulutuksen kohderyhmä. 

Etenkin vanhemmille ikäryhmille osallistumiskynnys voi kasvaa, koska ajatel-

laan webinaarin olevan liian ”tekninen” (Mehtälä 2012, 77). Webinaareja ei 

myöskään suositella koko päivän kestäviin koulutuksiin, sillä useimmiten se 

koetaan liian raskaaksi. Hyväksi pituudeksi webinaarille määritellään usein 

tunnista kahteen. (Clay 2012, 39–40; Peters–Griffiths 2012.) 

Yhtenä heikkoutena voidaan myös pitää webinaarien tekniikkariippuvuutta. 

Perinteisissä koulutuksissa tekniikkaongelmat ovat yleensä lähinnä haitta, 

mutta webinaareissa ne voivat pahimmassa tapauksessa keskeyttää we-

binaarin tai jopa estää sen järjestämisen (Clay 2012, 9–10). Käsittelen tek-

niikkaongelmia myöhemmin vielä haasteen näkökulmasta, jolloin tuon esiin 

myös erilaisia ratkaisumalleja, joilla ongelmiin voidaan varautua. 

2.3.2 Tarvittava tekniikka 

Käyn tässä luvussa läpi webinaarin järjestämisessä tarvittavan tekniikan, 

johon kuuluvat luotettavan ja tasalaatuisen verkkoyhteyden lisäksi verkkoko-

kousjärjestelmä ja mikrofoni, sekä tilanteesta riippuen myös web-kamera. 

Teknisiä ratkaisuja valitessa on syytä olla huolellinen, sillä ne vaikuttavat 

merkittävästi webinaarin onnistumiseen ja sitä kautta osallistujien kokemuk-

seen.  Webinaarin toteutustapa ja käyttötarkoitus ohjaavat tarvittavan teknii-

kan valintaa sekä sen käyttöä.  

Webinaarit perustuvat verkkokokousjärjestelmään, joka toimii verkossa kou-

lutustilana sekä apuvälineenä erilaisissa toiminnoissa. Järjestelmä muun 

muassa ottaa vastaan ilmoittautumisia, lähettää osallistujille osallistumislinkit 

sekä muistuttaa tilaisuuden alkamisesta. (Juslén 2014, 12–13.)  Webinaarin 

aikana puolestaan voidaan vuorovaikutuksessa ja osallistujien aktivoimisessa 

käyttää erilaisia järjestelmässä olevia toimintoja, joista enemmän seuraavas-

sa luvussa. Myös palautekysely webinaarin jälkeen on mahdollista toteuttaa 

järjestelmällä (Juslén 2014, 23). Verkkokokousjärjestelmiä on tarjolla paljon, 

niin maksullisia kuin maksuttomiakin. Hinnan lisäksi eroja on muun muassa 

perustoiminnoissa, käyttötarkoituksissa ja -kielissä sekä osallistujamäärien 

rajoituksissa, jotka kannattaa huomioida järjestelmää valittaessa (Hämeen 

kesäyliopisto 2009, 7–11). 
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Ääni on oleellinen osa webinaaria ja tarvittava mikrofoni riippuu webinaarin 

toteutustavasta. Pelkästään verkossa järjestettävässä webinaarissa voidaan 

mikrofonina käyttää kuulokemikrofoniyhdistelmää tai USB-liitännällä varustet-

tua pöytämikrofonia. (Juslén 2014, 13–14.) Toisessa webinaarin muodossa 

verkko-osallistujien on kuultava kouluttajan äänen lisäksi myös samassa ti-

lassa olevien lähiosallistujien äänet, sekä tarvittaessa myös toisin päin.  Par-

haiten kouluttajan ääni kuuluu verkko-osallistujille käytettäessä niin sanottua 

Madonna-mikrofonia, mutta ongelmana on, ettei se riitä poimimaan lähiosal-

listujien ääniä verkko-osallistujille. Suositeltavampaa onkin käyttää tilamikro-

fonia (esim. ClearOne Chat), jossa on kaiutin ja mikrofoni itsessään sekä si-

säänrakennettu kaiunesto. Verkko-osallistujien äänet kuuluvat koulutustilaan 

kaiuttimista ja mikrofoni poimii kouluttajan sekä lähiosallistujien äänet verkko-

osallistujille. (Mehtälä 2014.) 

Webinaarissa on mahdollista välittää myös videokuvaa tavallisella web-

kameralla. Videokuvan kohdalla on kuitenkin hyvä miettiä, tuoko se koulutuk-

selle oppimisen kannalta lisäarvoa. Tilanteessa, jossa koulutetaan jonkin oh-

jelman käyttöä tai kyse on pelkästään asiasisällöstä, kouluttajan puhuvan 

pään näkemisellä ei oppimisen kannalta ole juurikaan merkitystä, vaan tär-

keintä on itse asia ja miten se tuodaan esiin. Esimerkiksi kouluttajan jakaes-

sa oman työpöytänsä, osallistujat pystyvät näkemään ohjelman käytön suo-

raan ruudulta. Tällaisissa koulutustilanteissa kouluttaja voi koulutuksen aluksi 

käyttää videokuvaa esittäytyessään. (Mehtälä 2014.) 

Merkitykselliseksi videokuva tulee puolestaan silloin, kun koulutetaan esi-

merkiksi palvelutilanteita, joissa kouluttajan kehonkielen näkeminen on tär-

keää. Tällöin tarvitaan laadukasta videokuvaa ja kameran paikka on syytä 

valita huolella. Mikäli koulutuksessa on toisilleen vieraita ihmisiä ja tarkoitus 

on pääsiassa keskustella myös tällöin kasvojen näkeminen voi olla tärkeää, 

jolloin kouluttajan lisäksi verkko-osallistujat voivat esitellä itsensä kameran 

välityksellä. (Mehtälä 2014.) 

2.3.3 Vuorovaikutus ja osallistaminen 

Yleisin mielikuva webinaarista on, että esiintyjä tai kouluttaja puhuu, ja osal-

listujat ovat passiivisia kuuntelijoita. Syynä tähän on ehkä se, että se on 

myös käytetyin tapa, siitäkin huolimatta, että webinaareja markkinoidaan vuo-
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rovaikutteisuudella. (Clay 2012, 96; Huhmarkangas 2014.) Käytännössä kui-

tenkin vuorovaikutuksen taso ja osallistaminen ovat koulutuksissa järjestäjäs-

tä sekä kouluttajasta kiinni.  

Yleisesti vuorovaikutus mielletään osaksi tehokasta oppimista. Hyvässä kou-

lutustilanteessa on aina jonkin verran vuorovaikutusta kouluttajan ja osallistu-

jien välillä, sekä osallistujien kesken. Ilman vuorovaikutusta ja osallistamista 

webinaarista tulee herkästi myös puuduttava, jolloin houkutus tehdä muuta 

samanaikaisesti kasvaa eikä oppiminen ole tällöin tehokasta. Webinaarissa 

osallistujia voi olla useita kymmeniä, mutta ryhmän koko ei saisi vaikuttaa 

vuorovaikutukseen. On olemassa erilaisia tapoja, joilla vuorovaikutus voidaan 

järjestää myös isomman ryhmän kanssa.  (Clay 2012, 96, 5; Kupias–Koski 

2012, 133.)  

Äänen ja kuvan lisäksi, verkkokokousohjelmistot sisältävät monia välineitä 

vuorovaikutukseen ja osallistujien aktivoimiseen. Chatin kautta osallistujat 

voivat muun muassa esittää kysymyksiä ja antaa palautetta kouluttajalle sekä 

keskustella toistensa kanssa koulutuksen aikana. Pikakysely-toiminnolla kou-

luttaja voi esittää esimerkiksi erilaisia väittämiä tai kysellä mielipiteitä valmiilla 

vastausvaihtoehdoilla, kuten totta/tarua tai samaa mieltä/eri mieltä. Lisäksi on 

mahdollista luoda myös omia vaihtoehtoja. Yhteenveto vastauksista saadaan 

nopeasti näkyviin esimerkiksi ympyräkuviona. Kysely-toimintoa voidaan käyt-

tää myös ennakkotehtävän purkamisessa tehostamaan oppimista, jolloin 

kouluttaja esittelee kysymykset ja niihin tulleet vastaukset esimerkiksi ” Suuri 

osa on valinnut vaihtoehdon c, mutta oikea vastaus on kuitenkin b, koska…”. 

(Juslén 2014, 22; Mehtälä 2014.) 

Käden nosto-toimintoa puolestaan voidaan käyttää puheenvuoron pyytämi-

sen lisäksi kysymyksiin, joita ei ole syötetty pikakyselyyn valmiiksi. Kouluttaja 

voi kysyä esimerkiksi kuinka moni teistä käyttää älypuhelinta ja osallistujista 

älypuhelinta käyttävät ”nostavat käden”. Tämä toiminto sopii hyvin käytettä-

väksi tilanteisiin, joissa on mukana lähi- ja verkko-osallistujia, jolloin kysy-

mykset voidaan esittää molemmille ryhmille ilman ennakkovalmisteluja. 

Osassa ohjelmistoja on myös ryhmiin jakamis-toiminto, jota voidaan hyödyn-

tää pienryhmätyöskentelyssä. (Juslén 2014, 22; Mehtälä 2014.) 
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Ohjelmistossa olevien työkalujen lisäksi, vuorovaikutuksessa voidaan hyö-

dyntää ohjelmiston ulkopuolisena palveluna vaikkapa sosiaalisen median eri 

kanavia, kuten Twitteriä, jossa keskustelua voidaan käydä ennen ja jälkeen 

webinaarin sekä sen aikana. (Clay 2012, 44; Huhmarkangas 2014; Juslén 

2014, 22.) Sosiaalisen median kanavien käytössä tulee kuitenkin huomioida 

koulutuksen kohderyhmän tapa toimia eli käyttävätkö he esimerkiksi Twitte-

riä. Etenkin nuoremmille ikäryhmille eli niin sanotuille. diginatiiveille, jotka 

ovat syntyneet tietotekniikan aikakaudella, erilaisten sosiaalisen median ka-

navien käyttäminen on arkipäiväistä. Vanhemmille sukupolville, jotka ovat 

syntyneet ennen tietotekniikan kehittymistä, voi tällainen vuorovaikutus olla 

puolestaan vierasta. (Mäkitalo–Wallinheimo 2012, 10.) 

Webinaarin alussa on hyvä esitellä mitä ohjelmiston sisältämiä työkaluja kou-

lutuksen aikana käytetään vuorovaikutuksessa ja osallistamisessa. Lisäksi 

osallistujat tulisi ohjeistaa miten he voivat kommentoida, esittää kysymyksiä, 

ja onko tilaisuudessa mahdollista pyytää puheenvuoroa. (Andersen 2010.) 

2.3.4 Haasteet ja ratkaisumallit 

Tilanne, jossa on mukana sekä lähi- että verkko-osallistujia, on webinaarin 

muodoista haasteellisin. Ensimmäisenä haasteena on molempien osallistu-

mistapojen tasapuolinen huomioiminen ja toisena yhteenkuuluvaisuuden tun-

teen rakentaminen ryhmien välille eli tunne siitä, että kuulutaan samaan tilai-

suuteen. (Mehtälä 2014.) 

Tekniseltä kannalta tilanne on mahdollista ratkaista ”irrottamalla” kouluttaja 

perinteistä teknisistä laitteista, kuten tietokoneesta ja hiirestä, jolloin huomio 

ei liikaa kiinnity verkko-osallistujiin. Kouluttajan on mahdollista toimia luonte-

vimmalla paikalla eli lähiryhmän edessä, kun käyttöön otetaan esimerkiksi 

eBeam. Valkoisesta seinäpinnasta saadaan eBeamin avulla interaktiivinen 

älynäyttö, jonka kautta tietokonetta on mahdollista ohjata ilman hiirtä. Yh-

teenkuuluvaisuuden tunnetta puolestaan voidaan vahvistaa poimimalla näky-

ville Chat-ikkuna, jolloin lähiosallistujat näkevät verkko-osallistujien kirjoitta-

mat kysymykset sekä kommentit. Tilamikrofonia käyttämällä lähiosallistujien 

kommentit ja kysymykset puolestaan kuuluvat verkko-osallistujille. (Mehtälä 

2014.)  
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Molempia toteutusmuotoja koskettava haaste on tekniikka, jonka toimivuu-

dessa voi esiintyä ongelmia. Pahimmassa tapauksessa tekniikkaongelmat 

voivat johtaa webinaarin keskeytymiseen tai jopa estää sen järjestämisen. 

Yleisimmät ongelmat liittyvät kuitenkin ääniin (Mehtälä 2014). Ongelmia osal-

listujilla voivat aiheuttaa myös esimerkiksi palomuurit, jotka estävät sisään 

kirjautumisen tai verkkoyhteydet, jotka saattavat katketa ja osallistuja ”tipah-

taa” pois linjoilta tai lievempänä muotona yhteyden heikko laatu, joka aiheut-

taa viivettä ja ”pätkimistä”. Yhtälailla ongelmat voivat olla järjestäjän päässä 

eli esimerkiksi kouluttajan ääni ei kuulu, esitysmateriaali ei toimi, ohjelmistos-

sa esiintyy ongelmia tai yhteys katkeaa. (Clay 2012, 10–11.) 

Tekniikan kanssa toimiessa ongelmia esiintyy ja niihin on syytä varautua jo 

suunnitteluvaiheessa, jolloin ennakoidaan mitä ongelmia saattaa esiintyä, ja 

miten ne voidaan estää. Lisäksi käydään läpi miten toimitaan, jos ongelmia 

kaikesta huolimatta syntyy. Ennakointia voidaan tehdä osallistujien osalta jo 

ilmoittautumis- ja kutsuvaiheessa, jolloin heidät informoidaan laitevaatimuk-

sista, annetaan ohjeet tai linkki ohjemateriaaliin sekä teknisentuen yhteystie-

dot. Mikäli osallistujilla on mahdollisuus pyytää puheenvuoroja, ohjeistukses-

sa tulisi olla selkeät ohjeet äänilaitteiden tarkastamiseen. Lisäksi voidaan tar-

jota mahdollisuus kirjautua webinaaritilaan etukäteen määriteltynä ajankoh-

tana, laitteiden testausta varten. (Clay 2012 117–118; Juslén 2014, 18; Meh-

tälä 2012, 78.)  

Webinaarin alussa puolestaan käydään läpi mitä työkaluja koulutuksen aika-

na käytetään vuorovaikutuksessa ja kerrataan tuen yhteystiedot sekä toimin-

ta ongelmatilanteissa. Pahin tilanne on, jos webinaari keskeytyy järjestäjän 

päässä olevan ongelman takia. Tällaisessa tilanteessa osallistujille tulisi välit-

tömästi lähteä tieto esimerkiksi sähköpostiin. (Juslén 2014, 18; Mehtälä 

2014.) 

Järjestäjän puolella paras tapa varautua ongelmiin sekä niiden ratkomiseen 

on ottaa webinaarin järjestämiseen ja toteuttamiseen mukaan tekniikan hallit-

seva tukihenkilö. Käytännössä kokenut kouluttaja voi pitää webinaarin yksin-

kin pienelle ryhmälle, mutta teknisten ongelmien ratkaisu vie turhaan tärkeää 

aikaa itse koulutukselta. (Peters–Griffiths 2012.) Tukihenkilöstä käytetään 
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monia eri nimityksiä, kuten moderaattori, webinaari isäntä/emäntä, tuottaja ja 

housti (Andersen 2012; Clay 2012, 127; Mehtälä 2014).  

Valmisteluvaiheessa tukihenkilö opastaa tarvittaessa kouluttajaa ohjelmiston 

käytössä sekä ohjeistaa esitysmateriaalin suhteen, eli millaista materiaalia 

webinaarissa on mahdollista käyttää. Hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua 

tukihenkilön ja kouluttajan on suositeltavaa pitää vielä kenraaliharjoitus, jossa 

esitys käydään läpi ja testataan tekniikan toimivuus. Koulutuksen aikana tu-

kihenkilö ratkoo mahdollisia tekniikan kanssa esiintyviä ongelmia, olivatpa ne 

sitten osallistujilla tai kouluttajalla. Tekniikkaongelmien ratkomisen lisäksi, tu-

kihenkilö toimii webinaarissa usein myös kouluttajan avustajana, jolloin hän 

esimerkiksi avaa esitysmateriaalin valmiiksi, hoitaa pienryhmä jaot ja huoleh-

tii pikakyselyistä, seuraa chat-keskustelua sekä esittää osallistujilta tulleita 

kysymyksiä. Tarvittava tukihenkilöiden määrä riippuu webinaarin osallistuja-

määrästä. (Andersen 2012; Mehtälä 2012, 77–79.) 
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3 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 

3.1 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry on myynnin, markkinoinnin 

ja oston ammattilaisten sitoutumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jonka 

keskusjärjestönä toimii Akava. SMKJ tarjoaa jäsenistölleen yksilöllistä tukea 

ja turvaa työelämään, sekä sen muutostilanteisiin muun muassa koulutusten 

sekä palkka- ja sopimusneuvonnan muodossa. Yksilöllisyys tarkoittaa, että 

SMKJ ei pyri tekemään keskitettyjä sopimuksia jäsentensä työehdoista tai 

palkkauksesta. Syynä tähän linjanvetoon on alan luonne, jossa esimerkiksi 

palkan muodostumistavat vaihtelevat. SMKJ valvoo ja kehittää jäsentensä 

yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia etuja. Jäsentensä ammatillisena 

etujärjestönä sen tehtäviin kuuluu myös jäsentensä ammattitietojen ja -

taitojen kehittäminen. (SMKJ 2014a.) 

SMKJ jakautuu 23 alueelliseen ja kahteen valtakunnalliseen 

jäsenyhdistykseen (SMKJ 2012). Jäsenistön muodostavat yli 27 000 

myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaista (SMKJ 2014a). Liiton 

jäsenkelpoisuus määräytyy ammatillisesti, joka tarkoittaa, että kelpoisuuteen 

ei vaikuta jäsenen koulutus tai tutkinto (SMKJ 2013, 6). Jäsenyys lajeja on 

neljä; työsuhteiset, yrittäjät, opiskelijat ja eläkeläiset. Jäsenoikeudet ja -

palvelut sekä jäsenmaksut määräytyvät jäsenlajin mukaan. (SMKJ 2014b.) 

Vuonna 2011 yrittäjäjäsenille toteutetun kyselyn mukaan yksinyrittäviä oli 

jäsenistä 68 prosenttia ja suurin yksittäinen myytävä tuoteryhmä oli 

konsultointipalvelut (Röksä 2011). Vuoden 2013 palkkakyselyn mukaan 

työsuhteisillajäsenillä teollisuus oli toimialana suurimmalla osalla eli 41 

prosentilla ja tehtävän mukaan jaettuna päälliköitä oli eniten eli 54 prosenttia 

(Röksä 2013). Alla olevassa taulukossa on esitetty tarkemmin työsuhteisetjä-

senet toimialan ja tehtävän mukaan jaettuina. 

Taulukko 1. Työsuhteisetjäsenet toimialan ja tehtävän mukaan (Röksä 2013) 
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3.2 Koulutukset 

SMKJ:n toiminannan yksi pysyvistä painopisteistä on jäsenten työmarkkina-

kelpoisuutta ja -osaamista tukevien palveluiden tuottaminen. Koulutuspalvelu 

tarjoaa jäsenistölle edullisen tavan kehittää ammattitietoja ja -taitoja sekä yl-

läpitää työmarkkinakelpoisuuttaan. Koulutuspalvelu on jäsenten keskuudessa 

arvostettu jäsenetu ja tämä on huomioitu koulutusten suunnittelussa sekä 

kehittämisessä, joissa hyödynnetään muun muassa jäseniltä saatuja kurssi-

palautteita. Koulutukset muodostuvat lyhytkursseista, valmennuksista ja se-

minaareista, joita toteutetaan myös verkkokoulutuksina sekä mobiilikurssei-

na. Koulutustarjontaa markkinoidaan SMKJ:n toimittamassa ja tuottamassa 

myynti & markkinointi-lehdessä, Internet-sivuilla sekä jäsensähköposteis-

sa.(SMKJ 2013, 4–5.)  

Toimintasuunnitelmassa (SMKJ 2013, 5) määritellyt keskeiset koulutustee-

mat vuodelle 2014 ovat: 

• viestintävalmiudet 

• asiantuntijaratkaisujen myynti 

• myyntiprosessin parempi hallinta 

• oman toimintatavan hyödyntäminen myyntityössä 

• ajanhallinta ja muutosvalmius 

• esimiestaidot ja johtaminen 

• sosiaalinen media ja verkkokaupankäynti 

• verkkokursseina työnhaun sparraus, urasuunnittelu, ruotsin- ja eng-

lannin kieli 

• mobiilikurssina mm. ajoturvallisuus 
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4 TUTKIMUKSEN TAUSTAT JA TOTEUTUS  

4.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Jäsentensä ammatillisena etujärjestönä SMKJ:n toimenkuvaan kuuluu työ-

markkinoilla ja taloudessa tapahtuvien muutosten ennakoiminen sekä niihin 

reagoiminen (SMKJ 2013, 1–2.). Jäsentensä edunvalvonnan lisäksi liiton on 

huolehdittava myös omasta kilpailukyvystään. Työelämässä ja yhteiskunnas-

sa tapahtuvat muutokset koskettavat jäsenistöä, mutta ne näkyvät myös 

SMKJ:n toiminnassa. Suurimmat toimintaan vaikuttavat uhat ovat jäsenistön 

ikääntyminen ja eläköityminen, järjestäytymisasteen laskeminen, muutokset 

työmarkkinoilla sekä kaupan muutosten vuoksi vähentynyt alan työvoiman 

määrä. Myös kilpailu eri liittojen välillä on koventunut. Turvatakseen palvelu-

tason säilymisen ja huolehtiakseen kilpailukyvystään, SMKJ on linjannut 

useita sen toimintaan ja rakenteisiin kohdistuvia kehittämistoimia vuoden 

2014 toimintasuunnitelmassaan. (SMKJ 2013, 1–3, 8.) 

Osana koulutusten kehittämistä SMKJ on aloittanut vuoden 2014 alussa ko-

keilun, jossa muutamiin luokkatilassa järjestettäviin koulutuksiin on mahdollis-

ta osallistua myös verkon kautta. Tätä tarjontaa SMKJ:n on tarkoitus lisätä 

tuntuvasti tulevina vuosina, koska sillä voidaan kustannustehokkaasti kehit-

tää koulutustarjontaa paremmin jäseniä palvelevammaksi. Kaikkia koulutuk-

sia ei ole mahdollista järjestää jokaisen jäsenyhdistyksen alueella. Myös jä-

senten työkiireet tai elämäntilanne voivat olla esteenä luokkatilassa tapahtuvaan 

koulutukseen osallistumiselle luokkatilassa. Verkko-osallistumismahdollisuuden 

lisäämisen tavoitteena on tuoda koulutuksiin osallistumiseen joustavuutta se-

kä lisätä koulutustarjontaa. (SMKJ 2013, 4–5.) 

Opinnäytetyöni tavoitteena on kerätä tietoa lähi- ja verkkokoulutuksen yhdis-

tämisen tueksi, josta tässä työssä käytän termiä webinaari eli verkkosemi-

naari.  Pääongelmina selvitetään jäsenten kokemuksia webinaarista, sekä 

asennetta verkko-oppimiseen ja oppimiseen yleensä. Lisäksi selvitetään on-

ko oppimisessa mahdollisesti eroja lähi- ja verkko-osallistujien välillä. Alaon-

gelmina selvitetään puolestaan mitkä ovat webinaarien vahvuudet, heikkou-

det ja haasteet sekä miten verkko-osallistujia voidaan koulutuksissa osallis-

taa. 
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Työni teoreettisen perustan muodostaa verkkokoulutus, jonka eri muodoista 

esittelen tarkemmin webinaarin eli verkkoseminaarin. Käsittelen webinaareja 

pääasiassa teknisestä näkökulmasta. Työni sivuaa myös oppimista, jota kou-

lutuksella tulisi aina tavoitella. En kuitenkaan syvenny työssäni pedagogiik-

kaan tai didaktiikkaan, koska SMKJ käyttää koulutuksissaan useita koulutta-

jia ja käytännössä jokaisella kouluttajalla on oma pedagoginen tai didaktinen 

näkemyksensä. Näkökulman valintaani vaikutti myös se, että tärkeä osa we-

binaari kokemusta on tekninen toteutus, joka tässä tapauksessa on toimek-

siantajan vastuulla. Aiheesta ei kuitenkaan juuri ole saatavilla tietoa, eten-

kään webinaarin muodosta, jossa on mukana lähi- ja verkko-osallistujia. Läh-

teinä olen työssäni käyttänyt aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, tutkimuksia ja 

internet lähteitä sekä tekemääni asiantuntijahaastattelua. 

4.2 Tutkimuksellinen lähestymistapa ja tutkimuspros essi 

Opinnäytetyössäni tutkimuksellinen ote on laadullinen ja tutkimuksellisena 

lähestymistapana on tapaustutkimus (case study). Laadullisessa eli kvalitatii-

visessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, johon 

sisältyy ajatus todellisuuden moninaisuudesta. Tyypillisiä piirteitä laadulliselle 

tutkimukselle ovat muun muassa tutkimuskohteen mahdollisimman koko-

naisvaltainen tutkiminen, tutkittavan joukon valitseminen tarkoituksenmukai-

sesti sekä tapausten käsittely ainutlaatuisina, mikä tulee huomioida myös ai-

neiston tulkinnassa. (Hirsjärvi–Remes–Sajavaara 2010, 160–164.)  

Tapaustutkimus (case study) sopii tutkimukselliseksi lähestymistavaksi, kun 

tutkimuksen tarkoituksena on kehittämisen kohteen syvällinen ymmärtäminen 

sekä kehittämisehdotuksien ja -ideoiden tuottaminen. Tapaustutkimuksessa 

pyrkimyksenä ei ole tilastollinen yleistäminen, vaan tärkeämpää on saada 

suppeasta kohteesta selville paljon, kuin laajasta joukosta vähän. Tutkimus 

vastaa usein kysymyksiin miten ja miksi.  (Ojasalo–Moilanen–Ritalahti 2014, 

52–55.) Tapaustutkimukselle tyypillistä on, että siinä pyritään käyttämään eri-

laisia menetelmiä, jotta tutkittavasta tapauksesta saadaan mahdollisimman 

syvällinen, monipuolinen ja kokonaisvaltainen kuva. Tutkimusmenetelminä 

voidaan käyttää sekä laadullisia, että määrällisiä menetelmiä. ( Ojasalo ym. 

2014, 55.)  
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Perehdyin työni toimeksiantajan eli SMKJ:n toimintaan ja jäsenistöön tutki-

malla liiton internet-sivuja. Erityisesti kävin läpi toimintasuunnitelmaa vuodelle 

2014, ymmärtääkseni liiton nykytilan jäsenistön ja toiminnan suhteen. Lisäksi 

sain käyttööni aiemmin toteutettujen työmarkkinakyselyjen tulosten yhteenve-

toja. Webinaarien tämän hetkisestä toteutuksesta keskustelin SMKJ:n tutki-

mus- ja koulutuspäällikkö Jouni Röksän kanssa, pääasiassa puhelimitse se-

kä sähköpostin välityksellä. Vierailin myös kerran SMKJ:n toimistolla Helsin-

gissä, jolloin keskustelimme työntavoitteista sekä määrittelimme menetelmiä, 

joilla tavoitteet saavutetaan.  

SMKJ käyttää koulutusten suunnittelussa ja kehittämisessä muun muassa 

jäseniltä saatuja kurssipalautteita ja vuosittain toteutettavan työmarkkina-

kyselyn tuloksia. Myös tässä tutkimuksessa halusimme kerätä kehittämiside-

oita ja palautetta jäsenistöltä, koska heitä varten koulutuksia järjestetään. Va-

litsimme aineiston keruumenetelmäksi sähköisen kyselyn, jonka toteutusta 

sekä aineiston valintaa käsittelen tarkemmin työni loppupuolella luvussa 5.3. 

Toinen vaihtoehto olisi ollut haastatella koulutuksiin osallistuneita, mutta to-

tesimme, että käytännössä haastatteluja olisi vaikea toteuttaa ja toisaalta 

vastauksia toivottiin mahdollisimman suurelta joukolta. 

Tutustuessa toimeksiantajaan nousi esille, että koulutukset ovat jäsenten 

keskuudessa arvostettu jäsenetu. Ennen kyselyn toteuttamista työni kannalta 

oli oleellista selvittää miksi näin on. Selvittääkseni syitä kävin laajasti läpi eri-

laisia tutkimuksia, tilastoja sekä kirjallisuutta. Poimin työni kannalta keskei-

simmät vaikuttimet ja niiden pohjalta lähdin selvittämään miten verkon kautta 

toteutettu koulutus soveltuu työelämälähtöiseen tietojen ja taitojen kehittämi-

seen.  

Kyselyn pohjaksi valitsin niin sanotun Kirkpatrickin mallin, jonka esittelen lu-

vussa 5.1. Koska koulutuksen arviointimalliin ja työni tavoitteisiin kuuluu op-

piminen, tutkin myös aikuisten oppimista sekä syitä siihen miksi työelämän 

kannalta ammatillistentietojen ja -taitojen jatkuva kehittäminen on tärkeää. 

Kävin läpi laajasti aiheita käsittelevää kirjallisuutta sekä erilaisia tutkimuksia 

muun muassa työelämän muutoksista ja niiden vaikutuksesta osaamisen ke-

hittämiseen.  
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Saadakseni mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan webinaarien nykyto-

teutuksesta ja pystyäkseni tulkitsemaan kyselyn vastauksia, osallistuin ver-

kon välityksellä 25.2. järjestettyyn koulutukseen havainnoijana. Havainnointi 

on yksi tutkimusmenetelmistä, ja se sopii tiedon keruuseen esimerkiksi sil-

loin, kun halutaan selvittää miten ihmiset käyttäytyvät tai mitä tapahtuu luon-

nollisissa ympäristöissä. Havainnointi on systemaattista tarkkailua, jota voi-

daan käyttää tutkimusmenetelmänä yksistään tai esimerkiksi kyselyn täyden-

tämiseen tai lisänä. Sovimme koulutukseen osallistumisestani toimeksianta-

jan kanssa etukäteen ja olin mukana koulutuksessa tarkkailijan roolissa, kirja-

ten ylös koulutuksen eri vaiheissa tekemiäni havaintoja. (Ojasalo 2014, 114–

116.) 

Työni edetessä huomasin, että webinaareja käsittelevät internet-lähteet ja kir-

jallisuus eivät antaneet vastauksia työni kannalta oleellisiin kysymyksiin. 

Keskeisimmäksi ongelmaksi muodostui webinaarin järjestämistapa eli lähi- ja 

verkko-osallistujien yhdistäminen samaan koulutukseen. Tarvitsin lisätietoa 

muun muassa huomioon otettavista haasteista ja niiden ratkaisemisesta, 

teknisestä toteutuksesta sekä osallistamisesta. 

Edellisten pohjalta haastattelin Lapin ammattikorkeakoulun eOppimiskeskuk-

sessa erikoissuunnittelijana toimivaa Marko Mehtälää 13.5.2014 iLincin väli-

tyksellä. iLinc on yksi tarjolla olevista verkkokokousohjelmistoista ja sitä käy-

tetään Lapin ammattikorkeakoulussa etäluennoiden toteutuksessa. Pää-

dyimme tähän toteutustapaan käytännön syistä, koska olimme eri paikka-

kunnilla, mutta se sopi hyvin myös opinnäytetyöni aiheeseen. Sen lisäksi, et-

tä Mehtälä pystyi havainnollistamaan erilaisten ohjelman sisältämien työkalu-

jen käyttöä, haastattelu voitiin myös nauhoittaa. Jälkikäteen kuuntelin nau-

hoitteen useampaan kertaan ja tein litteroinnin eli kirjoitin haastattelun auki, 

mikä helpotti sen hyödyntämistä lähteenä. 
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5 KOULUTUKSEN ARVIOINTI  

5.1 Kirkpatrickin malli 

Valitsin koulutuksen arviointiin pohjaksi niin sanotun Kirkpatrickin mallin, joka 

on yleisesti käytössä edelleen, vaikka Donald L. Kirkpatrick kehitti sen jo 

vuonna 1959 (Frisk 2005,8; Kirkpatrick–Kirkpatrick 2006, xv.). Malli perustuu 

neljään portaaseen, jotka ovat reaktiot, oppiminen, toiminnan muuttuminen 

sekä tulokset ja vaikutukset. Portaat ovat sidoksissa toisiinsa ja arviointi tulee 

sitä vaikeammaksi sekä aikaa vievemmäksi, mitä korkeammalle portaita ede-

tään (Kuvio 1). Käyn läpi arvioinnin kolme ensimmäistä porrasta, joita olen 

hyödyntänyt kyselylomakkeiden suunnittelussa. Neljännen portaan eli tulos-

ten ja vaikutusten arviointi vaatii aikaa sekä osaamista eikä niiden tutkiminen 

ollut työn kannalta tarkoituksen mukaista. 

 

Kuvio 1. Kirkpatrickin malli (ks. Frisk 2005, 8–9)  

Ensimmäisellä portaalla olevaa reaktioiden arviointia Kirkpatrick ja Kirkpatrick 

(2006) vertaavat asiakastyytyväisyyden mittaamiseen, jonka tavoitteena on 

selvittää kuinka tyytyväisiä osallistujat ovat koulutukseen ja miten hyödyllise-

nä he sitä pitivät. Pyrkimyksenä ovat luonnollisesti positiiviset reaktiot, koska 

niiden pohjalta oppiminen on todennäköisempää kuin negatiivisten. Kuiten-

kaan positiivinenkaan reaktio ei takaa, että oppimista tapahtuu. (Kirkpatrick–

Kirkpatrick 2006, 21–22; Kupias–Koski 2012, 170–171.) Reaktioita voidaan 

arvioida koulutuksen aikana, lopussa tai sen jälkeen. Koulutuksen aikana 
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kouluttaja voi esimerkiksi seurata osallistujien käyttäytymistä tai esittää ky-

symyksiä. Koulutuksen lopussa voidaan esimerkiksi käydä palautekeskustelu 

tai pyytää osallistujia täyttämään palautelomake. Vaihtoehtoisesti kysely voi-

daan tehdä myös koulutuksen jälkeen. (Kupias–Koski 2012, 170–171.) Reak-

tioilla on merkitystä myös koulutusten markkinointia sekä asiakasuskollisuut-

ta ajatellen. Olivatpa kokemukset negatiivisia tai positiivisia, osallistujat mah-

dollisesti kertovat kokemuksistaan eteenpäin esimerkiksi työtovereilleen. To-

dennäköisesti koulutuksiin osallistutaan uudelleenkin, mikäli kokemukset ovat 

olleet positiivisia. (Frisk 2005, 12.)  

Arvioinnin toisella portaalla on oppiminen, joka voidaan määritellä pyrkimyk-

seksi muuttaa asenteita, tiedon lisäämiseksi ja/tai taitojen kehittämiseksi. Jot-

ta toiminnan muuttuminen olisi mahdollista, on ensin täytynyt tapahtua oppi-

mista. (Kirkpatrick–Kirkpatrick 2006, 22.) Oppimisen mittaamisessa keskei-

sessä osassa ovat koulutukselle asetetut tavoitteet, joiden tulisi olla aina sel-

keitä sekä ilmaista millaista toiminnan muuttumista koulutuksen tulisi saada 

aikaan. (Kupias–Koski 2012, 172–173.) 

Koulutusta suunnitellessa järjestäjä ja kouluttaja määrittelevät yhdessä koulu-

tuksen tavoitteet, jotka kohtaavat koulutuksen aikana osallistujien odotukset 

sekä tavoitteet. Tavoitteita voidaan tarkentaa vielä koulutuksen alussa kes-

kustelemalla osallistujien kanssa heidän odotuksistaan ja tavoitteistaan kou-

lutuksen suhteen. Oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää muun muassa eri-

laisia tehtäviä, kokeita sekä oppimispäiväkirjaa. Osallistujia voidaan myös 

pyytää arvioimaan mitä he ovat omasta mielestään koulutuksessa oppineet. 

(Kupias–Koski 2012, 11–13, 172–173.) 

Arvioinnin kolmannella portaalla eli toiminnan muuttumisella on tarkoitus mi-

tata, mitä vaikutuksia koulutuksella on ollut osallistujien toimintaa. Toiminnan 

muuttumisen arviointi on kahta edellistä haasteellisempi, koska toiminnan 

muuttumiseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin itse koulutus. (Kupias–Koski 

2012, 173–174.) Työelämälähtöisessä koulutuksessa tavoitteena on yleensä 

kehittää työssä tarvittavia tietoja ja taitoja, joiden käyttöönottoon vaikuttavat 

joko edistävästi tai hidastavasti muun muassa työtovereiden ja esimiehen 

suhtautuminen.  Arviointi tehdään viivästetysti esimerkiksi 3–6 kuukauden ku-

luttua koulutuksen päättymisestä, jotta opittu ehtii vaikuttaa osallistujien toi-
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minta tapoihin. Vertailukohdan saamiseksi osallistujia voidaan pyytää heti 

koulutuksen jälkeen arvioimaan, miten he aikovat hyödyntää opittuja asioita. 

(Frisk 2005, 67; Kupias–Koski 2012, 173–174.) 

5.2 Tutkittava aineisto 

Tutkittava aineisto muodostui kahden Verkotu tai kuole – koulutuksen osallis-

tujista, joita oli yhteensä 76. Koulutukset järjestettiin Helsingissä 25.2.2014 ja 

Kuopiossa 4.3.2014, molemmissa oli mukana myös verkkoryhmä. Koulutuk-

sen aiheena oli sosiaalinen media ammatillisessa verkostoitumisessa, asian-

tuntijuuden korostamisessa ja työnhaussa. Molemmissa koulutuksissa kou-

luttajana oli HC Services Oy:n pääkouluttaja Tom Laine. Tarkemmat tiedot 

koulutuksesta löytyvät liitteenä olevasta koulutusilmoituksesta (Liite1).  

Tutkimusaineiston valinnassa päädyimme toimeksiantajan kanssa harkin-

nanvaraiseen näytteeseen, koska tutkimuksen tavoitteena ei ollut kerätä 

yleistettäviä tuloksia vaan palautetta kehittämistyön tueksi. Harkinnanvarai-

sesta näytteestä puhutaan silloin, kun tutkimuskohteet valitaan harkinnan 

mukaan ja valinta perustellaan. (Vilkka 2007, 58.) Tutkittavan aineiston valin-

taan vaikuttivat koulutuksen ajankohta, joka sopi opinnäytetyön aikatauluun 

sekä koulutukseen ilmoittautuneiden määrä, jossa tavoiteltiin noin 40 osallis-

tujaa koulutusta kohden. Kolmas ja tärkein valintaan vaikuttava tekijä oli kou-

lutuksen toteutustapa eli fyysisen ja verkkoryhmän yhdistelmä. 

5.3 Sähköinen kysely 

Aineiston keräämismenetelmäksi valitsimme kyselyn, joka toteutettiin sähköi-

senä kyselynä Webrorol-ohjelmalla. Sähköisellä kyselyllä pystyttiin saavut-

tamaan helposti ja kustannustehokkaasti tutkittava joukko, joka oli maantie-

teellisesti hajallaan ja suuri. (Ojasalo ym. 2014, 128; Vilkka 2007, 28.) Lisäksi 

kyselyllä voitiin mitata tavoitteiden mukaisia arviointitasoja eli reaktioita, op-

pimista sekä toiminnanmuuttumista (Frisk 2005, 61). Kysely toteutettiin kak-

siosaisena, koska toiminnan muuttumisen arvioinnissa suositellaan kyselyn 

tekemistä viivästetysti eli esimerkiksi 1–3 kk:n kuluttua koulutuksen päättymi-

sestä. (Frisk 2005, 67.) 

Molemmat kyselyt lähetettiin osallistujille heidän ilmoittautumisen yhteydessä 

antamiinsa sähköpostiosoitteisiin. Sähköpostiin lähetettävässä kyselyssä tut-
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kimusetiikan huomioiminen oli erittäin tärkeää, koska yksittäisen vastaajan 

olisi voinut tunnistaa sähköpostiosoitteesta. (Hirsjärvi ym. 2010, 26; Vilkka 

2007, 74–75.) Vastaajille kerrottiin kyselyjen saatteissa (Liite 2), että vasta-

ukset tullaan käsittelemään ainoastaan yhteenvetoina niin, ettei yksittäistä 

vastaajaa pysty erottamaan. Webropol-ohjelman hallinnoinnista vastasi toi-

meksiantaja, joten en tutkimuksen missään vaiheessa käsitellyt jäsenten ni-

mi- tai sähköpostitietoja. 

Kyselylomakkeet (Liitteet 3 ja 4) laadittiin yhteistyössä SMKJ:n tutkimus- ja 

koulutuspäällikkö Jouni Röksän kanssa. Kävimme läpi tutkimuksen tavoitteet, 

joiden perusteella pohdimme alustavasti mitä kysymyksiä kyselyjen tulisi si-

sältää. Edellisten pohjalta jatkoin kyselyjen suunnittelua itsenäisesti. Käytin 

kyselyjen pohjana luvussa 5.1 esittelemääni Kirkpatrickin koulutuksen arvi-

ointimallia.  

5.3.1 Ensimmäinen kysely 

Ensimmäisen kyselyn tavoitteena oli kartoittaa reaktioita sekä oppimista. Lo-

make sisälsi kokonaisuudessaan 30 kysymystä, joista 22 kysymystä olivat 

yhteisiä kaikille ja kahdeksan lisäkysymystä verkko-osallistujille. Verkko-

osallistujien lisäkysymykset käsittelivät muun muassa tekniikan toimivuutta, 

verkko-osallistumisen hyviä ja huonoja puolia (Liite 3).  Kysely lähetettiin 

osallistujille sähköpostitse jo koulutuksen aikana ja osallistujille kerrottiin kou-

lutuksen alussa sekä lopussa, että he tulevat saamaan koulutusta koskevan 

kyselyn. Vastausaikaa annettiin yksi viikko ja muistutuksia lähettiin kaikkiaan 

neljä kertaa. Kysely lähetettiin 76 vastaanottajalle ja vastauksia saatiin 64 eli 

vastausprosentiksi muodostui 84 %, joka on erittäin hyvä. Vastaukset, joita ei 

ole käsitelty tuloksissa ovat liitteenä työn lopussa (Liite 5)  

Kyselylomakkeella kysymykset etenivät taustatiedoista oppimiseen ja edel-

leen reaktioihin. Kirkpatrickin mallista poiketen, oppimista kartoittavat kysy-

mykset olivat ennen reaktioita. Syy järjestyksen muuttamiseen oli loogisuus. 

Taustatiedoista kysely eteni sujuvasti oman osaamisen nykytasoon ja siitä oli 

puolestaan luontevaa siirtyä oppimiseen. Oppiminen oli myös vaativin osuus, 

joten se oli hyvä sijoittaa kyselyn keskivaiheille ja jatkaa siitä taas hieman ke-

veämmillä kysymyksillä. 
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Ensimmäinen kysely sisälsi kaikkiaan kymmenen avointa kysymystä. Avoi-

met kysymykset ja -vaihtoehdot olivat kyselyssä välttämättömiä, koska niiden 

avulla saatiin kerättyä yksityiskohtaisempaa tietoa koulutusten kehittämisek-

si. Vastaajia ei myöskään haluttu johdatella valmiilla vaihtoehdoilla, jotta saa-

daan mahdollisesti sellaistakin tietoa, jota kyselyn laadinnassa ei ole osattu 

ajatella. (Hirsjärvi ym. 2010, 198–199; Frisk 2005, 62.)  Kävin jokaisen kysy-

myksen kohdalla kaikki vastaukset läpi ja muodostin otsikoita sisältöjen mu-

kaan. Lopuksi vielä yhdistin otsikoita suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Hyödyn-

sin luokittelussa Word-tekstinkäsittely ohjelmaa. 

5.3.2 Jatkokysely 

Jatkokyselyn tavoitteena oli toiminnan muuttumisen arviointi ja se sisälsi ko-

konaisuudessaan 18 kysymystä, jotka olivat yhteisiä kaikille. Kysely lähettiin 

edelliseen kyselyyn vastanneille noin kuukauden kuluttua ensimmäisestä ky-

selystä. Vastausaikaa annettiin jälleen yksi viikko, mutta sitä kuitenkin jatket-

tiin vielä viikolla heikon vastausmäärän vuoksi. Muistutuksia lähetettiin viisi 

kertaa. Kysely lähettiin 64 vastaanottajalle ja vastauksia saatiin 43 eli vasta-

usprosentiksi muodostui 67 %. Vastausprosenttiin voidaan olla erittäin tyyty-

väisiä ottaen huomioon, että kysely oli jo toinen koulutukseen liittyvä kuukau-

den sisällä. Vastaukset, joita ei ole käsitelty tuloksissa ovat liitteenä työn lo-

pussa (Liite 5).  
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6 TULOKSET  

6.1 Ensimmäiseen kyselyyn vastanneiden taustatiedot  

Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 64 koulutukseen osallistuneista ja vastaajat 

jakautuivat sukupuolen mukaan melko tasan eli miehiä 35 (54,7 %) ja naisia 

29 (45,3 %). Jakauma on esitetty kuviossa kaksi. Fyysisestä ryhmästä kyse-

lyyn vastasi 31, joista miehiä 18 (58,1 %) ja naisia 13 (41,9 %). Verkkoryh-

mästä puolestaan vastasi 33, joista miehiä oli 17 (51,5 %) ja naisia 16 (48,5 

%). 

  

Kuvio 2. Vastaajien sukupuoli (N=64) 

Iän mukaan jaettuna vastaajista 35 eli yli puolet (54,7 %) sijoittui välille 45–54 

vuotta. Alle 35–vuotiaita oli yhdeksän (14,1 %), 35–39 vuotiaita sekä 55–60 

vuotiaita oli molempia seitsemän (10,9 %). 40–44-vuotiaita puolestaan oli  

viisi (7,8 %) ja vain yksi yli 60–vuotias (Kuvio 2). 

 

Kuvio 3. Vastaajien ikä (N=64) 
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Lähiryhmään osallistuneet tulivat koulutuspaikkakunnalta tai sen lähiseudul-

ta. Verkkoryhmään osallistujia tuli sen sijaan hyvin laajalta alueelta, jopa 

Pohjois-Suomesta asti (Taulukko 2). Tässä tapauksessa tulokset tukevat si-

tä, mitä verkko-osallistumismahdollisuudella tavoitellaan eli koulutustarjonta 

tavoittaa jäseniä paremmin, kun osallistuminen ei ole fyysisestä sijainnista 

riippuvaista.  

Taulukko 2. Vastaajat asuinpaikkakunnan mukaan (N=63) 

 

Vastaajista suurimmalla osalla eli 28 (43,8 %) korkein koulutus oli ammatti-

korkeatutkinto (tai sen jatkotutkinto). Toisen asteentutkinto oli vastaajista 17 

(26,6 %), yliopistotutkinto 11 (17,2 %) ja ammattitutkinto 7 (10,9 %). Ainoas-

taan yhdellä vastaajalla ei ollut ammatillista koulutusta tai tutkintoa (Kuvio 4). 

 

Kuvio 4. Vastaajien koulutustaso (N=64) 
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6.2 Oppiminen 

Oppimisen kartoittamiseksi sekä tulevaa toiminnan muuttumisen arviointia 

ennakoiden, vastaajia pyydettiin ensiksi arvioimaan osaamisensa lähtötasoa 

muutamissa tietotekniikkaan ja verkkoon liittyvissä asioissa.  Vastaajilta ky-

syttiin myös, mitä palveluja he käyttävät niin, että ovat itse sisällön tuottajia. 

Edellisten lisäksi heitä pyydettiin kertomaan avoimella kysymyksellä tärkeys-

järjestyksessä kolme koulutuksessa oppimaansa asiaa, jotka he aikovat ottaa 

käyttöön yhden kuukauden sisällä.  

6.2.1 Osaamisen lähtötaso 

Vastaajat arvioivat omaa osaamistaan muutamissa tietotekniikkaan ja verk-

koon liittyvissä asioissa, johon kuuluivat myös kolme keskeisintä koulutuk-

sessa käsiteltyä sosiaalisen median kanavaa eli LinkedIn, Facebook ja Twit-

ter. Arvioinnissa käytettiin viisiportaista asteikkoa, jossa viisi oli erinomainen 

ja yksi heikko. Mukana oli myös ”en käytä” -vaihtoehto. 

Osaamisen lähtötasoissa ei ollut eroavaisuuksia lähi- ja verkkoryhmän 

kesken. Yleisesti tietotekniset taidot olivat hyvin hallussa ja tietokoneen 

ohjelmien asennustaitoa lukuunottamatta keskiarvot olivat yli neljä. 

Sosiaalisen media kanavista parhaiten osattiin käyttää Facebookia (3,23) ja 

seuraavaksi LinkedIniä (2,81), joka oli pääosassa koulutuksessa. Twitterin 

kohdalla osaaminen oli heikointa (1,56). Kokonaisuutena keskiarvoksi 

muodotui 3,54 (Taulukko 2).  

Taulukko 3 Tekniikkaan ja verkkoon liittyvä osaaminen (N=64) 
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6.2.2 Palveluiden käyttö sisällöntuottajana 

Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää aktiivisuutta palveluiden käytössä se-

kä osaamisen syvyyttä. Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi mukana olivat ”muu, 

mikä” sekä ”en mitään” -vaihtoehdot.  Tuloksista voidaan huomata, että lähes 

kaikki vastaajat tuottavat sisältöä johonkin palveluun. Ainoastaan neljä vas-

taajaa, kolme verkkoryhmästä ja yksi lähiryhmästä valitsi ”en mitään” -

vaihtoehdon. Vastaajista 51 (N=64) eli suurin osa ilmoitti tuottavansa sisältöä 

Facebookiin. Seuraavaksi suosituin oli LinkedIn ja kolmantena Twitter (Tau-

lukko 3).  

Taulukko 4. Sisällöntuottajina käytettävät palvelut (N=64) 

 

Verkkoryhmä oli hieman aktiivisempi sisällön tuottajina, esimerkiksi blogia kir-

joitti verkkoryhmästä kymmenen vastaajaa ja lähiryhmästä puolestaan neljä 

vastaajaa. Muu, mikä – vaihtoehtoon tuli verkkoryhmästä 12 vastausta ja lä-

hiryhmästä vain kaksi.  

Avoimet vastaukset muu, mikä – vaihtoehtoon olivat seuraavanlaisia (suluis-

sa vastaajien määrä): 

• yrityksen verkkosivut/verkkokauppa (4) 

•  omat verkkosivut (2) 

•  Pinterest (2) 

• yrityksen intranet (1) 

•  VKontakte (1) 

• Google+ (1) 
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• What's up (1)  

• koulutusmateriaalin teko; Excel ja Powerpoint (1) 

6.2.3 Tärkein koulutuksessa opittu asia 

Tärkeimmäksi opituksi asiaksi nousi selkeästi LinkedIn, joka mainittiin 54 

vastauksessa (N=64). Yli puolet aikoi täydentää/ parantaa profiiliaan tai ottaa 

LinkedInin aktiivisemmin käyttöön. Viisi vastaajaa aikoi luoda LinkedIn – pro-

fiilin. 

 “LinkedIniin omien tietojen päivitys” 

” Linkedin hyödyntäminen yritystoiminnassani.” 

”linkedin cv:n parempi sisällön tuottaminen ja linkedin -verkoston käyt-
tö työnhakutilanteessa ja minun löydettävyydessä” 

”Teen itselleni hyvän LinkedIn profiilin ja herään kuolleista ; )” 

“Tein jo muutoksia LinkedIn profiiliin” 

Muut vastaukset käsittelivät yleisesti sosiaalisen mediaa esimerkiksi sen tär-

keyttä.  

”Sosiaalisen median voiman ymmärtäminen. Aion rakentaa SOME 
strategian yhden kuukauden sisällä ja kartoittaa ne mediat, jossa mi-
nun kannattaa olla ammattilaisena mukana.” 

”Luon profiilit tärkeimpiin some kanaviin, jotta työllistyisin uuteen työ-
paikkaan nopeasti.” 

”Tutustua paremmin erilaisiin verkkopalveluihin ja miettiä mikä sovel-
tuu parhaiten omaa yritystoimintaa tukemaan” 

Kolme vastaajaa koki, etteivät he olleet oppineet mitään ja yksi vastaaja puo-

lestaan aikoi katsoa koulutuksen jälkikäteen. Verkko-osallistujista muutamat 

olivat jo koulutuksen aikana esimerkiksi parantaneet profiiliaan. Muuten vas-

tauksissa ei juuri ollut eroavuuksia. 

6.2.4 Toiseksi tärkein koulutuksessa opittu asia 

Toiseksi tärkeimmän opitun asian kohdalla hajontaa tuli edellistä enemmän, 

mikä myös teki vastausten koodaamisesta hieman haasteellista. LinkedIniä 

koskevia vastauksia tuli edelleen eniten eli 14 (N=64). Vastaajista 10 nosti 
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esille sosiaalisen median hyödyntämisestä työssä, työnhaussa tai yrityksen 

toiminnassa.  

”LinkedIn / ammatillinen verkottuminen.”  

”LinkedIN kaveriksi pyytäjien tsekkaus paremmin” 

“SoMen monipuolisempi hyödyntäminen työssä” 

”Eri kanavien merkitykset ja niiden linkittyminen toisiinsa eli kokonai-
suuskuvan saaminen ja Mm. Yrityksen kannalta "somevahdit".” 

“Blogi työnhakua varten.” 

”Mitä some kanavia yrityksemme kannattaa käyttää” 

Saman verran vastauksia koski myös sosiaalisen median merkitystä koko-

naisuutena. Twitteriin liittyviä vastauksia tuli kahdeksan ja Facebookiin puo-

lestaan viisi. Lisäksi muutamassa vastauksessa mainittiin Google+ ja Pinte-

rest.  

”Koin verkossa näkyvyyden tärkeämmäksi kuin luulin” 

”Twitterin ahkerampi käyttö ja omat twiitit” 

”Aktivoidun kanavilla joissa viestini on ollut passiivinen” 

“facebook-profiilin päivitys” 

Tyhjiä tai oppimiseen liittymättömiä vastauksia tuli seitsemän eli määrä li-

sääntyi edellisestä neljällä. Merkittävin ero vastauksissa verkko- ja lähiryh-

män välillä oli LinkedIn, johon yhdeksän vastausta tuli verkkoryhmästä. Muu-

ten vastaukset jakaantuivat melko tasan. Lähiryhmästä tuli muutama vastaus 

enemmän Twitteriin ja Facebookiin liittyen. 

6.2.5 Kolmanneksi tärkein koulutuksessa opittu asia 

Kolmanneksi tärkeimmäksi opituksi asiaksi koettiin sosiaalisen median hyö-

dyntäminen työnhaussa sekä työntekijöiden rekrytoinnissa ja liiketoiminnassa 

yleensä, johon vastauksia kertyi 14 (N=64).  

”Cv ja hakemuksen sisällön yksinkertaistaminen nopeasti luettavaksi” 
 
”Passiivinen työnhaku” 
 
”Sosiaalinen media uusien työntekijöiden rekrykanavaksi” 
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”Sosiaalisen median käyttö tulevassa työssäni! Työttömänä ollessani 
harjoittelen nyt oman työni ja ammattitaitoni myymisellä ja linkittymällä. 
Seuraavaksi vien oppeja tulevaan työhöni.” 
 
”Hyödyntää verkkopalvelu edistämään liiketoimintaa. Tämä vasta kol-
mantena siksi, että verkkopalvelu pitää osata hyödyntää täysin, eli 
opetellaan soutamaan ennenkuin heitetään verkkoja veteen.” 

 

Seuraavaksi eniten vastauksia keräsi hieman ehkä yllättäen Twitter, jota kos-

kevia vastauksia tuli 11. Vastaukset vaihtelivat Twitter-tilin luomisesta sen ak-

tiivisempaan käyttöön. Yksi vastaaja oli koulutuksen myötä huomannut, ettei 

tarvitse Twitteriä. Kahdesta viiteen vastausta keräsivät muut sosiaalisen me-

dian kanavat eli LinkedIn, Google+ ja Pinterest.  

”Mietin vielä Twitteriin kirjautumista” 
 
”Twitter -tilini ottaminen aktiiviseen käyttöön.” 
 
”Tutustun Google+ toimintaan” 

Kuusi vastaajaa kertoi koulutuksen yleisesti lisänneen sosiaalisen median tie-

tämystä. Neljä vastaajaa mainitsi yleisesti profiilin kuntoon laittamisen sekä 

aktivoitumisen verkottumisessa.  

”Tietoa erilaisista some-palveluista, joista koskaan en edes kuullut-
kaan.” 
 
”Mitkä Some jutut eivät ole minua varten, näin ollen osaan keskittyä 
oikeisiin asioihin” 
 
”Tehokkaampi verkottuminen.” 

 

Vastaajista jo 17 jätti kohdan tyhjäksi tai vastaukset olivat oppimiseen liitty-

mättömiä. Edelleen vastaukset jakaantuivat melko tasan verkko- ja lähiryh-

män kesken. Verkkoryhmästä kymmenen vastasi sosiaalisen median hyö-

dyntäminen työnhaussa sekä työntekijöiden rekrytoinnissa ja liiketoiminnassa 

yleensä olleen kolmanneksi tärkein, kun sen mainitsi lähiryhmästä vain neljä. 

Lähiryhmästä sen sijaan tuli enemmän vastauksia koskien yksittäisiä sosiaa-

lisen median kanavia, joiden lisäksi mainittiin myös profiilien ristiinlinkitys.  
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6.2.6 Itsensä kehittämisen merkitys  

Koulutuspalvelu on jäsenten keskuudessa arvostettu jäsenetu, joten myös 

kyselyyn otettiin mukaan kysymys, jossa kysyttiin miksi itsensä kehittämistä 

pidetään tärkeänä. Kysymykseen vastauksia tuli yhteensä 55 (N=64) eli vain 

kahdeksan vastaajaa jätti vastaamatta.  

Kysymys oli ainoa, jossa vastaajat olivat hyvin yksimielisiä. Vastauksissa 

toistui kolme teemaa. Käytännössä nämä teemat voisi myös yhdistää yhdeksi 

kokonaisuudeksi, mutta haluan tässä kohtaa nostaa esiin niitä pieniä eroja, 

joita vastauksissa esiintyi. Vastauksista 29 käsitteli maailman muuttumista ja 

sen edellyttämää ajan tasalla pysymistä uutta oppimalla. 

 
”Pysyy kehityksen kelkassa.” 
 
“koska vain muutos on pysyvää ja sen mukana tulee pysyä” 

 
”Maailma kehittyy nopeammin kuin koskaan - jatkuva itsensä kehittä-
minen on MUST.” 

 
”jotta pysyy tietoisena missä maailmassa mennään ja jotta voi itse olla 
ajan tasalla myös omassa työssään, omalla alalla ja mitä maailmalla 
ylipäätänsä tapahtuu. Kaikki uusi oppi on hyödyksi jossain kohtaa 
elämää, sen olen huomannut ! :)” 
 
”Nykymaailmassa putoaa nopeasti kyydistä, jos ei pysy hereillä.” 
 
”En ole koskaan valmis 
Vaikka olisin sitä joltain osin tänään, niin maailma muuttuu  
ympärilläni koko ajan niin paljon, että vuoden päästä nykyiset tiedot ja 
taidot jo vanhaa tietoa. Vierivä kivi ei sammaloidu!” 
 
”Koskaan ei ole valmis eikä yritys kouluta tarpeeksi” 

”Maailma ympärillä kehittyy.”  

”Maailma muuttuu, joko muutut mukana tai jämähdät paikallesi”. 

Ammatillinen kehittyminen/kehittäminen, itsensä kehittäminen, työmarkki-

nat/markkinat, työllistyminen, työ/ura tai työelämä  esiintyi 15 vastauksessa. 

”Ammatillinen kehittyminen on aina tärkeää, että pystyy viemään sekä 
itsensä että yrityksen jossa työskentelee seuraavalle tasolle” 
 
”Työtehtävien takia sekä myös oman työllistymisen takia” 
 
”Pystyäkseen kehittymään työssä, omana itsenä, on myös kehitettävä 
itseä, haastettava uusiin tilanteisiin” 
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”Ainoa tapa turvata potentiaali työmarkkinoilla” 
 
”Ammatillinen kehittäminen pitää osaamisen ja työteon korkealla taso-
la.” 
 
”Työelämässä ja bisneksessä pätee: "Evolve or die". Itsensäkehittä-
minen on elinehto ja lisäksi suurimpia intohimojani.” 

 

Lopuissa vastauksista nostettiin uuden oppiminen yleisesti tärkeäksi osaksi 

ihmisen elämää. 

”hassu kysymys. Kuuluuhan jo ihmisen perusluonteeseen oppiminen 
ja kehitys” 
 
”Minä olen oma voimavarani. Itseäni kehittämällä voin hyvin ja se on 
kuin laittaisi rahaa pankkiin.” 

”Hyvä aihe ja mielenkiinto uuteen vaikka olen jo 60+.” 

””Kun ihminen kokee osaavansa täydellisesti jotain, on umpikujassa. 
Aina voi parantaa, kehittää ja oppia.” 

”Haluan tulla paremmaksi ihmiseksi, haluan saavuttaa enemmän, ha-
luan oppia käyttämään oman potentiaalin tehokkaasti.” 
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6.3 Reaktiot 

Reaktioiden arvioinnin tarkoituksena oli selvittää kuinka tyytyväisiä osallistu-

jat olivat koulutuksen toteutukseen ja käytännön järjestelyihin sekä miten 

hyödyllisenä he koulutusta pitivät. Asteikollisten- ja monivalintakysymysten li-

säksi reaktioiden arvioinnissa käytettiin avoimia kysymyksiä, jotta vastaajat 

saivat omin sanoin kertoa esimerkiksi mikä oli parasta ja mikä heikointa. As-

teikkoihin perustuvissa kysymyksissä käytettiin viisiportaista arviointiasteik-

koa, jossa yksi oli heikko ja viisi erinomainen. Lisäksi joihinkin kysymyksiin oli 

välttämätöntä ottaa mukaan, en käytä -vaihtoehto. (Hirsjärvi ym. 2010, 198–

199; Frisk 2005, 62.) 

6.3.1 Ennakkoinformaation onnistuminen 

Reaktioiden ja oppimisen arvioinnin kannalta keskeinen mittari on kuinka hy-

vin koulutus vastasi osallistujien odotuksia, sillä se kertoo kokonaistyytyväi-

syydestä. Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 kuinka hy-

vin koulutus vastasi heidän odotuksiaan. Verkkoryhmästä hieman yli 80 % 

(27) ja lähiryhmässä puolestaan 90 % (26) oli sitä mieltä, että koulutus vasta-

si heidän odotuksiaan, joko hyvin tai erinomaisesti (Kuvio 5).  

 

Kuvio 5. Koulutuksen odotuksiin vastaaminen 

Tuloksesta voidaan päätellä, että koulutuksen ennakkoinformaatiossa oli on-

nistuttu kuvaamaan sisältöä ja tavoitteita hyvin, koska koulutus vastasi osal-

listujien etukäteen sille asettamia odotuksia. Oppimisen kannalta tavoitteiden 

kohtaaminen on tärkeää, koska silloin osallistujat todennäköisemmin kokevat 
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koulutuksen olleen hyödyllinen ja oppimista on tapahtunut. Miten koulutuksen 

tavoitteet ja sisältö oli ennakkoon tuotu esiin, ilmenee tarkemmin liitteenä 

olevasta koulutusilmoituksesta (Liite 1).  

Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, olivatko he huomanneet ennakkoinformaatios-

ta, että ryhmiä on kaksi. Koulutukset olivat allekkain koulutuskalenterissa, 

mutta varsinaisessa koulutusilmoituksessa ei ollut mainintaa kahdesta ryh-

mästä. 

Tulokset ovat mielenkiintoiset, sillä verkkoryhmän vastaajista suurin osa eli 

73 prosenttia oli huomannut ryhmiä olevan kaksi. Lähiryhmästä sen sijaan 

suurin osa eli 65 prosenttia ei ollut huomannut, että koulutuksessa on muka-

na myös verkko-osallistujia (Kuvio 6).  

 

Kuvio 6. Ennakkoinformaatio kahdesta eri ryhmästä  

Mikäli tulokset olisivat olleet toisin päin, sillä olisi voinut olla mahdollisesti vai-

kutusta koulutuksen reaktioihin, koska pelkässä verkkototeutuksessa koulut-

tajan huomio olisi ollut suunnattuna täysin verkko-osallistujiin. Tässä tapauk-

sessa verkko-osallistujien voidaan olettaa ymmärtäneen, että heidän vuoro-

vaikutuksensa on mahdollisesti rajoittuneempaa, kuin pelkässä verkkokoulu-

tuksessa. 

6.3.2 Ryhmien tasa-arvoisuus oppimisen kannalta 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan miten heidän mielestään oppimisen tasa-

arvoisuus toteutui, kun mukana oli sekä lähiryhmä, että verkkoryhmä. Ylei-
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sesti verkko-oppiminen vaatii enemmän itseohjautuvuutta ja sitä kautta myös 

vastuunottamista omasta oppimisesta. 

 Verkkoryhmään kuuluneista vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että ryhmät 

olivat tasa-arvoisia ja oppiminen oli itsestä kiinni.  Lähiryhmästä 13 vastaajaa 

oli sitä mieltä, että yhdistelmäryhmä suosi fyysistä ryhmää ja yhtä monta oli 

puolestaan sitä mieltä, että ryhmät olivat tasa-arvoisia ja oppiminen oli itsestä 

kiinni. Lisäksi yksi lähiryhmään osallistuneista vastaajista oli sitä mieltä, että 

yhdistelmäryhmä suosi verkkoryhmää (Kuvio 7).  

 

Kuvio 7. Arviot oppimisesta eri ryhmien välillä (N=64) 

Tuloksista on positiivista huomata, että verkko-osallistujista kuitenkin hienoi-

nen enemmistö oli sitä mieltä, että oppiminen oli itsestä kiinni. Suurimmaksi 

osaksi yhdistelmäryhmä kuitenkin vaikuttaa verkko-osallistujiin, koska heidän 

vuorovaikutusmahdollisuutensa ovat rajoittuneemmat ja mahdollisesti myös 

kouluttajan huomio on enemmän lähiryhmässä, vaikka huomio tulisikin kiin-

nittää molempiin ryhmiin tasapuolisesti. 

6.3.3 Tekniikan toimivuus verkko-osallistujilla 

Verkkoryhmällä tekniikan toimivuus vaikuttaa reaktioihin, koska heidän ko-

kemuksensa koulutuksesta perustuu pitkälti siihen miten hyvin tai huonosti 

tekniikka toimii.  Ensimmäisessä koulutuksessa, johon kysely kohdistettiin, oli 

teknisiä ongelmia järjestäjän puolella. Kouluttajan esitysmateriaalista ei nä-

kynyt oikeareuna kunnolla ja lisäksi vielä lähiryhmän ääniä ei saatu kuulu-
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maan verkkoon. Esiintyneet ongelmat vaikuttivat koko koulutuksen ajan, kos-

ka niihin ei löytynyt ratkaisua. 

Moni mainitsikin, että materiaalin näkyvyydessä ja äänen kuuluvuudessa oli 

ongelmia. Muilta osin tekniikan toimivuuden kanssa ongelmia oli esiintynyt 

muutamilla (Taulukko 5).  

Taulukko 5. Tekniikan toimivuus (N=33) 

 

6.3.4 Verkko-osallistujien huomioiminen koulutuksessa 

Verkkoryhmään osallistuneilta vastaajilta kysyttiin, millaista oli heidän huomi-

oimisensa vetäjän puolesta. Lähi- ja verkkoryhmän yhdistäminen samaan 

koulutukseen on kouluttajan kannalta haasteellinen tilanne, koska hänen tuli-

si pystyä huomioimaan molemmat ryhmät tasapuolisesti sekä luomaan yh-

teenkuuluvaisuuden tunne ryhmien välille. Yli puolet vastaajista oli sitä miel-

tä, että heidän huomioimisensa oli ollut joko erinomaista tai hyvää. Kuitenkin 

vastaajista yli kolmasosa oli sitä mieltä, että heidät oli huomioitu tyydyttävästi, 

välttävästi tai heikosti (Kuvio 8).  

 

Kuvio 8. Verkko-osallistujien huomioiminen (N=33) 
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Tulokseen on voinut ainakin osaksi vaikuttaa ensimmäisessä koulutuksessa 

äänen kanssa esiintyneet ongelmat, sillä kouluttaja ei aina muistanut toistaa 

lähiryhmästä tulleita kysymyksiä tai kommentteja. Näin ollen verkko-

osallistujat kuulivat vain kouluttajan vastaukset. 

6.3.5 Suhtautuminen verkkokoulutukseen 

Verkkoryhmään osallistuneista haluttiin selvittää myös, kuinka monta kertaa 

he ovat aiemmin osallistuneet verkkokoulutukseen ja osallistuisivatko he 

mahdollisesti myös jatkossa verkkoympäristössä tapahtuvalle kurssille. Näi-

den kysymysten tarkoituksena oli kartoittaa osallistujien suhtautumista verk-

kokoulutukseen. Vastaajista kymmenen ilmoitti, että ei ollut kertaakaan ai-

emmin osallistunut verkkokoulutukseen. Yhdeksän vastaajista oli osallistunut 

1-2 kertaa. Vastaavasti kahdeksan vastaajaa oli osallistunut verkkokoulutuk-

seen yli kymmenen kertaa (Kuvio 9). 

 

Kuvio 9. Aiemmat verkko-osallistumiskerrat (N=33) 

Lähestulkoon kaikki ilmoittivat, että osallistuisivat verkkokoulutukseen uudel-

leenkin. Ainoastaan kaksi vastasi ehkä ja yksi ei (Kuvio 10). Suhtautuminen 

verkkokoulutukseen oli siis tässä tapauksessa vastaajien keskuudessa 

myönteinen.  

 

Kuvio 10. Verkkokoulutukseen osallistuminen tulevaisuudessa (N=33) 
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6.3.6  Verkko-osallistumisen hyvät ja huonot puolet 

Verkko-osallistumisen hyviä ja huonoja puolia vastaajat saivat kertoa 

avoimella vastauksella. Hyvissä puolissa esille nousivat webinaariin 

yleisestikkin liitettävät vahvuudet eli matkustuksen välttäminen, ajan- ja 

rahansäästö, osallistumisen helppous ja noupeus sekä vapaus valita 

ympäristö, jossa koulutusta seuraa. Edellä mainitut esiintyivät kaikkiaan 29 

vastauksessa (N=33). Samat asiat toistuivat, kun verkko-osallistujilta kysyttiin 

tärkeimpiä syitä osallistua verkkokoulutukseen. Useissa vastauksissa 

toivottiin myös, että verkko-osallistumismahdollisuus liitettäisiin useampiin 

koulutuksiin. 

”Loistava paikasta riippumaton ja aikaa säästävä tapa osallistua. 
Matka-aika mennen tullen jää hyötykäyttöön. verkko-osallistumisia voisi 
olla tarjolla paljon enemmän!” 

”Sai olla omassa ympäristössä ja keskittyä täysin esitykseen. Kirjoitin 
10 sivua muistiinpanoja. Tom antoi hyviä esimerkkejä!! Lisäksi hän an-
toi hyviä vinkkejä SoMen hyödyntämsieen” 
 
”Vaivaton, ei tarvinnut lähteä mihinkään. Keskittyminen asiasisältöön 
ehkä intensiivisempää kuin paikan päällä. Tekniikka toimi pääosin ok.” 

 
”Sai toteuttaa koulutuksen, vaikkei töiden puolesta ole samassa 
kaupungissa. Tämmöinen järjestelmä kaikkiin mahdollisiin koulutuksiin 
olisi loistava lisä!” 

”mahdollisti osallistumisen mistä vain, esim. kotoa tai työmatkalta mistä 
päin Suomea tahansa” 

”Voi osallistua helposti omalla koneella missä vaan, ei mene aikaa eikä 
turhaa rahaa matkustamiseen. Helposti saavutettavissa, nopeaa, käte-
vää.” 
 

Kahdessa vastauksessa mainittiin myös kouluttajan osaaminen ja 

koulutuksen onnistuminen yleisesti. 

”Ammattilaista on hieno seurata” 

”Tehokas meno ja meininki! Hyvä, ei nysväämistä ja jumittamista. Pysyi 
hyvin kärryillä, pystyi koko ajan päivittämään omia tilejä 
samanaikaisesti ja tekemään/oppimaan! :-) Sai tietää mikä merkitys 
tietyllä toiminnalla on ja mitkä taas turhia. Erittäin hyvä ja ihana vetäjä! 
Jej-jej:-)” 
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Kaksi vastaajaa oli lisäksi sitä mieltä, että verkko-osallistumisessa ei 

juurikaan ole hyviä puolia. 

”ei erityisiä plussia paitsi että voit olla ns kotisohvalla” 

”Webinaarissa ei ole hyviä puolia. Se on passivoiva ja 
osallistamiseltaan vanhanaikainen alusta. Etäkokousohjelmissa kuten 
Webexissä, Lyncissä ja Adobe Connectissa on hyviä puolia esim. 
pienryhmät, erilaiset aktivointimahdollisuudet yhteinen jaettava 
valkotaulu jne.” 

Verkko-osallistumisen huonoissa puolissa nousivat voimakkaimmin esiin 

vuorovaikutuksen puuttuminen sekä tekniikan kanssa esiintyneet ongelmat, 

jotka mainittiin usein samassa vastauksessa molemmat.  Verkko-osallistujilla 

oli mahdollisuus lähettää kysymyksiä sähköpostilla moderaattorille, joka 

puolestaan esitti ne kouluttajalle. Tätä vaihtoehtoa pidettiin kuitenkin liian 

hitaana ja moni vastaajista kaipasikin chattia, jonka välityksellä olisi voinut 

osallistua paremmin keskusteluun ja esittää kysymyksiä kouluttajalle. Lisäksi 

muutama olisi toivonut kuvayhteyttä. Vuorovaikutuksen olemattomuuden 

takia verkottuminen muiden osallistujien kanssa koettiin vaikeaksi. 

”Rajallinen aika ja osallistumisen mahdottomuus. 
Sähköpostikysymykset ei ole perillä riittävän nopeasti. Asia on jo 
mennyt eteenpäin. Chat tai puheenvuoro toimisi ajantasaisena.” 

”Kasvoja ei nähnyt eli fyysistä verkostoitumista ei tapahtunut, joten en 
näe esimerkiksi järkeväksi lisätä Linkedinin profiliini täysin tuntematto-
mia ihmisiä” 
 
”Interaktiivisuus jää vähiin, chat olisi auttanut kysymysten esittämises-
sä. Paikan päällä osallistuvien kysymykset jäivät ilmaan. Alkuun Tom 
muisti toistaa, mutta loppua kohden toistot taisivat unohtua.” 
 
”Keskustelun ja verkostoitumisen puute, ei päässyt tutustumaan muihin 
osallistujiin. Pieniä teknisiä hankaluuksia, ääni katosi 3-4 kertaa, mutta 
palasi hetken kuluttaua. Yhden kerran jouduin äänen katoamisen vuok-
si lopettamaan istunnon ja kirjautumaan uudelleen.” 
 
”Yksisuuntaisuus, chattiominaisuus olisi pitänyt olla ehdottomasti käy-
tössä. Nyt jäi irrallinen olo, kuullaanko kysymyksiäni ja vastataanko nii-
hin s-postitse Jounin kautta vetäjälle. Äänen kaikuminen oli ärsyttävää, 
ei vetäjän vaan esim. Jounin. Mykistys olisi pitänyt olla päällä hänen 
tietsikassaan (?)” 
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Neljä vastaajista piti koulutusta liian pitkänä verkkokoulutukseksi ja yhden 

vastaajan mielestä tahti koulutuksessa oli liian nopea. 

 

”Kestoltaan koulutus oli ehkä liian pitkä. Välillä mielenkiinto herpaantui 
ja lisäksi luennoija ajoittain jätti toistamatta koulutuksessa läsnä ollei-
den kommentit tai kysymykset, jolloin asia jäi hieman etäiseksi.” 
 
”Passiivinen kuuntelu, koulutuksessa ei tarpeeksi huomioitu verkko-
osallistujia, ensimmäiset kaksi tuntia oli todella tylsää kuunnella melko 
tylsiä asioita, neljä tuntia on liian pitkä aika verkko-osallistumiselle, Lin-
kedIn on tällä hetkellä hyvin tärkeä asia verkkottumisessa, miksi tämä 
jätettiin loppuun?? Tylsän ja puuduttavan alun jälkeen ei jaksanut enää 
kuunnella loppua. Olisi ollut hyvä nähdä puhuja.” 
 
”VÄhän nopeasti meni eteenpäin että oli vaikeaa pysyä mukana” 
 

Neljä vastaajaa oli puolestaan sitä mieltä, että heikkoja puolia ei ollut yhtään. 

”Onko niitä?” 
 
”ei mitään mainittavaa” 
 

 ”ei huonoja puolia.” 
 

”Hetkellinen äänen häiriöt, mutta häiriöitä on myös isoissa seminaari-
luokissa. Ei siis mitään huonoja puolia verkkoseminaarissa.” 

 
 
6.3.7 Kouluttajan ammatti- ja esiintymistaito sekä esityksen sisältö 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kouluttajan ammatti- ja esiintymistaitoa, sekä 

esityksen sisältöä asteikolla 1–5, jossa yksi oli heikko ja viisi erinomainen. 

Verkkoryhmästä kaksi vastaajaa (N=33) arvioi kouluttajan ammattitaidon 

tyydyttäväksi. Esiintymistaitoa kuusi vastaajaa verkkoryhmästä piti 

tyydyttävänä ja yksi välttävänä. Esityksen sisällön arvioi verkkoryhmästä 

kahdeksan vastaajaa tyydyttäväksi, yksi välttäväksi ja yksi heikoksi. 

Lähiryhmästä ammatti- ja esiintymistaito arvioitiin erinomaiseksi tai hyväksi. 

Esitysmateriaalin kohdalla erinomaisen ja hyvän lisäksi kaksi lähiryhmään 

osallistunutta arvioi sisällön tyydyttäväksi. Molempien ryhmien vastaajien 

(N=64) arviot yhteenlaskettuina, kouluttaja sai kaikista arvioinnin kohteena 

olleista osa-alueista keskiarvoksi yli neljä (Taulukko 6). 
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Taulukko 6. Kouluttajan arviointi (N=64) 

 

Kouluttajan eri osa-aluielta saamia hyviä arvioita tuki myös kysymys, jossa 

vastaajilta tiedusteltiin minkä he kokivat koulutuksessa olleen parasta. 

Vastajista suurin osa molemmista ryhmistä nosti esille kouluttajan 

ammattitaidon, esityksen sisällön tai käytetyt esimerkit. 

Ammatti- ja esiintymistaitoa kommentoitiin muun muassa seuraavasti: 

”Kouluttaja ja hänen osaaminen asiassa” 

”Kouluttajan osaaminen ja sisällön hallinto.” 

”Tomin asiantuntemus toi loistavia oivalluksia.” 

”Kouluttajan valtava tieto-taito ja selkeä esiintyminen” 

”Asiallinen ytimekäs ulosanti. Kiinnostava aihe. Asiantuntija. 
Huumorintajuinen. Puhuu selkokieltä suomeksi, kirosanat mukaan 
lukien. Ei jargonia. Hyvä!  

”Esimerkillinen tapa kertoa mitä tapahtuu nyt, mitä seuraavaksi + 
aikataulun kertominen koko ajan” 

Esityksen sisältöä puolestaan kommentoitiin muun muasa seuraavasti: 

”Hyvä vauhti ja kiinnostuksen ylläpito esimerkein” 

”Konkreettinen, hyvä flow. ei liian pinnallinen ei liian yksityiskohtainen. 
sopivasti yleinen taso ja syventävät esimerkit” 

”tärkeiden asioiden konkreettinen läpikäyntiominen koko ajan” 

”Uusi tieto verkostoitumisen mahdollisuuksista. Vertailuja erilaisista 
sosiaalisen median vaihtoehdoista. Ohjeita sivun ylläpitoon” 

”Paljon tietoa” 

”monipuolisuus, asiaa tuli paljon” 

”Mikään kysymys ei jäänyt arvailun varaan.” 
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6.3.8 Koulutuksessa kehitettäviä asioita 

Kaikilta vastaajilta kysyttiin, mikä koulutuksessa oli heikonta eli mitä he 

kehittäisivät. Suurin osa vastauksista molemmissa ryhmissä käsitteli 

koulutuksen sisältöä ja aikataulutusta. Vastaajat muun muassa kokivat, että 

koulutuksen sisältö oli liian laaja ja LinkedIniin olisi voinut keskittyä 

enemmän, jättäen alussa esiteltyjä muita sosiaalisen median kanavia 

vähemmmälle. Moni koki myös, että aika loppui koulutuksessa kesken. 

”Asia on liian laaja ja aikaa on liian vähän. Ehkä olisi paremmin jos 
voisimme keskittyä vain yhteen asiaan kerralla, esim. LinkedIn.” 

”Enemmän keskittymistä ja vinkkejä LinkedIn sisältöön kuin sitä alussa 
tullutta informaatiota. Aika loppui kesken ja keskusteltavaa olisi ollut 
enemmän kuin aikataulu salli.” 
 

”Aikataulu oli erinomaiselle aiheelle liian tiukka, olisin jaksanut kuunnel-
la vielä tunnin pidempäänkin :-)” 
 
”tärkein eli LinkedIn jäi kuitenkin jotenkin pintapuoliseksi. ehkä pitäsi ol-
la erillinen LinkedIn työpaja jossa jokaiselle rakennetaan tehokas profiili 
jne.” 
 
”Alku kokonaisuudessaan. Saattoi johtua siitäkin, että fb, Twitter ym. 
ovat itselle niin tuttuja.” 
 
”Ehkä Linkedin osuus olisi voinut olla pidempi koska se on kuitenkin 
työn kannalta tärkein.” 
 

Yhteistä molemmille ryhmille oli myös, että tekniikan kanssa esiintyneet on-

gelmat nostettiin esiin. Verkko-osallistujien kohdalla se oli odotettavissa, mut-

ta lähiryhmässä mukana olleiden kohdalla ehkä hieman yllättävää.  

 

”Tekniikka ei vissiin pelannut ihan odotetusti (kaijuttimet eivät toimineet 
joten emme kuulleet verkon yli osallistuvien kommentteja, emmekä pys-
tyneet katsomaan esimerkkivideoita)” 
 
”Esitystekniikka (äänentoisto puuttui, ei voit katsoa videoita)” 
 
”Tekniikan luotettavuus, siinä aina kehitettävää. Vaikka ääni riittää, pu-
hujan kuva kyllä toisi lisäarvoa esitykseen.  Toisaalta se lisää taas tek-
nisiä haasteita.” 
 
”tekniika kuntoon oikeilla välineillä” 
 



46 
 
Lähiryhmään osallistuneiden vastaukset käsittelivät muuten melko vaihtele-

vasti esitysmateriaalia ja käytettyjä menetelmiä sekä koulutustilan järjestely-

jä. 

”Antaisin powerpoint materiaalin mitä kouluttaja näyttää ensin ja siihen 
voisi tehdä muistiinpanot, tulisi vielä parempi lopputulos” 
 
”Harjoitukset puuttuivat.” 
 
”Enemmän interaktiivisuutta, nyt kouluttaja pääasiassa puhui ja muut 
kuunteli. Omat tietokoneet voisi olla hyvä juttu olla mukana, niin silloin 
voisi samalla kokeilla mikä toimii mikä ei.” 
 
”Teetä ja kahvia saisi olla myöhemminkin tarjolla” 
 
”pääsin itse osallistumaan tilaisuuteen vartin myöhässä. Ensimmäisellä 
lyhyellä tauolla kaikki karjalanpiirakat oli jo syöty ja olin itse pelkällä 
kahvilla viidestä yhdeksään.” 
 

Verkkoryhmään osallistuneiden vastauksissa nousivat esiin puolestaan muun 

muassa vuorovaikutteisuus sekä pitkään saman esitysdian katsominen.  

”Puheyhteys myös verkko-osallistujille. Videokuva luennoitsijasta” 

”Hmm..vuorovaikutussuhteen webinaariin, kun vuorovaikutuksesta 
kerran puhutaan” 

”Verkossa olijoiden aktivointi - että voisi kysyä asioita.” 

”Kerroin jo aiemmin. Webinaari olisi hyvä pitää vain verkko-osallistujille, 
tälläiset yhdistelmäopetukset harvoin onnistuvat. On todella 
puuduttavaa tuijottaa ikuisuuden samaa kalvoa ja kuunnella 
tasapaksua puhetta näkemättä kouluttajaa.” 

Kolme lähiryhmästä ja yksi verkkoryhmästä olivat sitä mieltä, ettei 

koulutuksessa ollut mitään kehitettävää tai heikkoa. Neljä vastaajaa jätti 

kysymykseen vastaamatta. 

”Ei tässä ollut mitään heikkoa. Ihanaa kun ei ollut ryhmätehtäviä eikä 
pakoettua vastaamista "Miksi olet tullut kurssille ja kerro itsestäsi".” 

6.4 Toiminnan muuttuminen 

Kuukauden kuluttua koulutuksen päättymisestä ensimmäiseen kyselyyn vas-

tanneille lähetettiin jatkokysely, jonka tavoitteena oli kartoittaa toiminnan 

muuttumista. Vastaajilta kysyttiin muun muassa kolme tärkeintä koulutukses-

sa opittua asiaa, jotka he ovat ottaneet käyttöön. Lisäksi tiedusteltiin, mitkä 
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asiat olivat edistäneet opittujen asioiden käyttöönottoa ja mitkä puolestaan 

estäneet tai hidastaneet.  

6.4.1 Tärkein opittu asia, joka on otettu käyttöön 

Kysymykseen tuli 39 vastausta, joista 21 liittyi LInkedIniin. Vastaajat olivat 

pääasiassa muokanneet profiiliaan sekä ottaneet palvelun aktiivisempaan 

käyttöön.  

”Linkedinin profiilin muokkaaminen näkyvyyden parantamiseksi työn-
antajille” 

”Päivittänyt Linkedinin ja etsinyt sieltä aktiivisemmin tietoa” 

”Verkotun Linkedinissä mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti” 

”Oman linkedin sivuston viimeistely sopivilla hakusanoilla” 

”LinkedInin hyöty työnhaussa sekä endorssaamisessa asiakkaita ja 
siten saamalla itse endorssauksia. Oman henkilökohtaisen freelance-
sivuston julkaisussa ihan huikee noste:-D Eli uskalsin lähteä 
julkaisemaan sivuani ja tekemään some-yhteyksiä sivulle. Investointi 
omiin sivuihin tulee tuomaan minulle hienot työnsaantimahdollisuut. 
Näin uskon.” 

”Linkedinin tietojen syöttö ja ideoiden haku huomaamatta muista profii-
leista.” 

”LinkedIn-palvelun aktiivisempi käyttö ja löydettävyyden optimointi.” 

Viidessä vastauksessa mainittiin yleisesti profiilin muokkaus tai verkottumi-

nen, mutta ei eritelty palvelua. Yksi vastaajista oli luonut profiilin jokaiselle 

sosiaalisen median kanavalle ja yksi vastaaja avannut Twitter-tilin, mutta ei 

ollut käyttänyt sitä.  

”Oma profiili kannattaa laittaa kuntoon” 

” oman verkkopresenssin optimointi -> tein jo muutoksia” 

Kahdessa vastauksessa mainittiin opittujen asioiden hyödyntäminen yrityk-

sessä. Kaksi vastaajaa puolestaan kertoi hyödyntävänsä LinkedInistä koulu-

tuksessa opittuja asioita, kun ehtii. Loput vastauksista käsittelevät yleisesti 

koulutuksesta mieleen jääneitä oppeja. 

”Facebook -sivujen käyttö yrityksen tiedotuskanavana” 
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”Useita asioita mitkä muokkaan LInkedIn profiiliin kunhan ehdin. Tär-
kein ehkä heti näkyvät tiedot” 

”Vinkki- Mikä tahansa verkkomedia, pidä sitä yllä, ole esillä koko ajan.” 

”Käytä vain sinulle tärkeitä medioita.” 

6.4.2 Toiseksi tärkein opittu asia, joka on otettu käyttöön 

Kysymykseen vastasi 32, joista kaksi ilmoitti, ettei ole ottanut muuta käyt-

töön. Vastauksista 12 käsitteli LinkedIniä, josta esiin nousivat edellistä 

enemmän yksityiskohdat, kuten verkostoon hyväksyttävien tarkempi seulo-

minen, avainsanojen merkitys ja yksityisyysasetukset. 

”Linkedin käyttöön liittyviä vinkkejä. Mitä kannattaa mitä ei kannata 
tehdä” 

”Varovaisempi nyt, ketä hyväksyn LinkedIn verkostooni” 

”LinkedIn käytön tehostaminen yritysmyynnissä” 

”Avainsanojen merkitys omassa LinkedIn –profiilissa” 

Vastauksista yhdeksässä nostettiin yleisesti esiin sosiaalinen media ja eten-

kin siihen suhtautumisessa sekä sen käytössä tapahtuneet muutokset. Li-

säksi neljässä vastauksessa mainittiin yksittäisinä palveluina Twitter ja Face-

book. 

”Muiden some-sivustojen päivittäminen.” 

”Olen aloittanut ajatella toisella tavalla miten markkinoida tuotteitani 
asiakkaille ja kuluttajille.” 

”Aktiivisen SOME jäsenyyden ymmärtäminen ja käytön lisääminen” 

”Twitter, hauska lisä kevyempään streamiin;-) sekä blogin käyttönotto 
omalle sivustolle ja oppimisesta kirjoittaminen lyhyenä tavarana.” 

”fb- yrityksen sivujen pieniä muokkauksia” 

Jälleen loput vastauksista käsittelivät yleisesti kulutuksesta mieleen jääneitä 

oppeja. 

”Sain hyvän yleiskuvan somesta.” 

”On muutettava toimintatapoja urakehityksen vuoksi ja nopeasti” 

”Tee riittävän hyvät sivut.” 

”Oikeanlainen kontaktien luonti” 
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6.4.3 Kolmanneksi tärkein opittu asia, joka on otettu käyttöön 

Tähän kysymykseen vastauksia tuli vain 22, joista kahdessa vastaaja kertoi, 

ettei ole ottanut muuta käyttöön. Twitter, LinkedIn ja verkostoituminen mainit-

tiin kukin kolmessa vastauksessa. 

”Aktivoitunut Twitterissä” 

”Henkilöstön LinkedIn -sivujen rakentaminen” 

”Rohkea verkostoituminen” 

Kuudessa vastauksessa käsiteltiin sosiaalisen median seuraamista ja sen 

tärkeyttä, koska uutta tulee koko ajan. Yksi vastaaja kertoi, että on muun 

muassa päivittänyt asiantuntija.fi-sivuaan. 

”Olen aloittanut miettiä miten asiakkaani ovat muuttumassa toimin-
taympäristöissään, ja miten itse seuraan perässä etten putoa kelkas-
ta.” 

”Tutki eri mahdollisuuksia sillä palveluita tulee koko ajan lisää” 

”päivitin sivujani mm. asiantuntija.fi – sivuille” 

Neljä vastausta käsitteli yleisesti koulutuksessa mieleen jääneitä oppeja. 

”omat valinnat ratkaisee miten näkyy ja missä näkyy” 

” tieto toi varmuutta” 

6.4.4 Opittujen asioiden käyttöönottoa edistäneet tekijät 

Kysymykseen opittujen asioiden käyttöönottoa edistävistä tekijöistä vastasi 

32, joista neljä oli tyhjää vastausta ja kaksi ei ymmärtänyt kysymystä. Viisi 

vastaajaa ilmoitti, että edistäviä tekijöitä ei ollut tai opittuja asioita ei ollut vielä 

otettu käyttöön. 

”Ei vielä mitään erityistä.” 

”Eivät mitkään. Pitäisi olla aikaa enemmän että ehtisi miettimään asioi-
ta. Nykypäivän työelämä on niin kiireistä ja kuormitettua että vain illalla 
koton voi ehtiä miettimään näitä asioita.” 
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Vastaajista 11 kertoi opittujen asioiden käyttöönottoa edistäneen oma aktiivi-

suus ja motivaatio oppia uutta. Opittuja asioita oli alettu kokeilla itsenäisesti 

käytännössä, joko yksin tai toisen henkilön kanssa. Kaksi vastaajista oli myös 

jakanut osaamistaan. 

”Tein heti muutokset omaan profiiliin ja pääsin heti myös jakamaan 
oppimaani” 

”Kirjasin itse ylös ne asiat, jotka otan käytäntöön.” 

”Toisen henkilön osallistuminen samaan koulutukseen => työkalujen 
käyttöönotto yhdessä ja sparraus” 

”Teen tällä hetkellä yhteistyötä yrittäjien kanssa, joille some on vielä 
hieman outo.” 

”Halu menestyä ja mielenkiinto uusia juttuja kohtaan ” 

”Motiivi ja hyöty :-)” 

Kahden vastaajan mielestä edistävänä tekijänä oli ollut aiempi tietämys asi-

oista eli kaikki ei ollut aivan uutta. Kaksi vastaajaa koki, että aikaa oli löytynyt 

riittävästi opittujen asioiden käyttöönottoon. 

”Ajan löytyminen ja tehtävien prioirisointi (jotta ehtii paneutua näihin uu-
siin juttuihin)” 

”etukäteen some- palveluiden käyttö - oli helppo omaksua pieniä lisä-
vinkkejä ja –neuvoja” 

Kolme vastaajaa kertoi, että koulutus oli vaikuttanut edistävästi opittujen asi-

oiden käyttöönotossa ja yhden mielestä osallistuminen verkkokoulutuksiin. 

Kahdella vastaajista uuden työpaikan löytäminen oli edistänyt käyttöönottoa. 

”Selkeä ohjeistus LinkedInin eri osien täydentämisestä.” 

”oma työnhakutilanne" 

6.4.5 Opittujen asioiden käyttöönottoa estäneet tai hidastaneet tekijät 

Kysymykseen opittujen asioiden käyttöönottoa estäneistä tai hidastaneista 

tekijöistä tuli vastauksia 31, joista viisi oli tyhjää ja yksi ei ymmärtänyt kysy-

mystä. Kolme vastaajaa puolestaan kertoi, että mikään ei ollut estänyt tai hi-

dastanut opittujen asioiden käyttöönottoa. Yksi vastaaja mainitsi, että ei ollut 

vielä perusteellisesti päivittänyt LinkedIn -sivuja, mutta ei kertonut syytä. 
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”Ei ole ollut esteitä.” 

Vastaajista 14 eli suurin osa kertoi oman saamattomuuden, ajan puutteen tai 

ajan hallinnan estäneen tai hidastaneen opittujen asioiden käyttöönottoa. 

”saamattomuus ja "koneajan puute" 

”Ikuinen haaste ajan puute..” 

”Ajanhallinta ja työkiireet. Työkiire ja perhe, niiden hallinta vaatii tasa-
painoilua. Ja tämän päivän työtahti sekä alati kasvava sähköposti-
ruuhka ja sähköpostitulva on kasvava helvetti” 

”Oman ajankäytön hallinta, prokrastinaatio. Olen yllättynyt että koulu-
tuksesta on ehtinyt vierähtää jo kuukausi.” 

Ajanpuute, illalla ei ole enää virkeimmillään, ja tässä olisi hyvä olla vi-
reystasoltaa korkealla” 

Kolme vastaajista koki estäneeksi tai hidastaneeksi tekijäksi sen, että koulu-

tuksessa opituille asioille ei juuri nyt ole käyttöä. Yksi vastaaja puolestaan 

sen, että ei juuri nyt ole työelämässä. Yhdellä vastaajalla syynä oli organisaa-

tion haluttomuus ottaa osaa sosiaaliseen mediaan. 

” Tässä hetkellä somen käytölläni ei ole sellaista konkreettista tavoitet-
ta, johon kaikkia mahdollisuuksia voisi hyödyntää.” 

” Ajattelin aloittaa blogin, en aloita, koska yritys tarjoaa sen mahdolli-
suuden.” 

” Poissa työelämästä toistaiseksi” 

” Oman organisaation jähmeys ottaa osaa some-yhteyksiin ja luoda 
asiakkaiden kanssa läpinäkyviä kontakteja” 

Yksi vastaaja kertoi, että oma ammattitaidottomuus palveluiden käy-
tössä oli ollut estäneenä tai hidastavana tekijänä ja yhdellä vastaajista 
puolestaan puuttui tarvittava kielitaito. 

6.5 Koulutuksesta saatu käytännön hyöty  

Vastaajilta kysyttiin mitä hyötyä koulutuksesta on ollut käytännössä. Vasta-

uksia tähän kysymykseen tuli 38, joista viidessä vastaaja ei kokenut saa-

neensa konkreettista hyötyä ainakaan vielä tai ei osannut sanoa mitä se voisi 

olla. Yksi vastaaja koki, että hyötyä varmaankin olisi ollut, jos olisi saanut teh-

tyä jotakin. 
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”Ei vielä käytännön hyötyä, havaittavissa olevaa.” 

”Vielä ei ole konkretisoitunut” 

Suurin osa vastaajista kuitenkin koki, että koulutuksesta oli ollut hyötyä. Neljä 

vastaajaa oli hyödyntänyt kulutuksessa opittuja asioita työnhaussa ja yhdellä 

vastaajalla hyöty oli konkretisoitunut työpaikan löytymisen muodossa. 

”Useita vapaita työpaikkoja, joita ei muualta ole löytynyt.” 

”Sain lisätietoa LinkedInistä ja hyödynsin tietoa työnhaussa.”  

”Juurikin oman työnhaun aikaisessa käynnistyksessä. Määräaikainen 
sopimus päättyy 4.6.2014” 

”ehkä työnhaussa” 

”Olen saanut työpaikan” 

Moni uskoi myös näkyvyytensä sosiaalisessa mediassa parantuneen, josta 

erilaisia konkreettisia hyötyjä. Vastaavasti myös hyötyä toisin päin eli osaa it-

se etsiä kontakteja ja verkottua. Edellä mainittuja vastauksia tuli kaikkiaan 

12. 

”Linkedinin muokkaamisen jälkeen sain välittömästi todella hyvän tar-
jouksen” 

”Facebook -tiedottamisen kautta nuorempia tavoitettu enemmän” 

”Osaan etsiä paremmin oikeita kontakteja” 

” LinkedIn erittäin tärkeä omassa kv-bisneksessä asiakkuuksien löy-
tämisessä”   

”Olen paremmin verkottunut ammattillisesti” 

”uskallan näkyä paremmin ja oikeammin” 

”Verkottumisen kautta olen jo saanut yhden uuden päämiehen, vanha 
tuttava/kolleega joka oli jäänyt laman ajoilta. 90-luvulla ei ollut internet-
tiä eikä muitakaan someja jonka kautta kontaktit säilyvät yli ajan. Kol-
leega oli ulkomaalainen ja hän oli ajan saatossa kehittänyt mielenkiin-
toisen omaa alaani edustava konsepti. Nyt oli sopiva aika laajentaa 
vientiä, ja sitten olin sopivasta oikealla paikalla oikeaan aikaan. Joten 
kiitos Linkedin, se toimii!” 

Kaksi mainitsi sosiaalisen median tietämyksen osaksi ammatillista kehittymis-

tä ja yksi profiilin kehittämisen ammatilliseen käyttöön konkreettisena hyöty-

nä. Lisäksi yksi vastaaja oli hyödyntänyt LinkedIn tietouttaan valmentamalla 

muita ja yksi pohti miten voisi hyödyntää sosiaalista mediaa työssään. 
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”Ammatillisessa kehittymisessä lisätietoa” 

”Olen osannut neuvoa paremmin valmennuksissamme olevia henkilöi-
tä LinkedInin käytössä ja varmasti oma profiili on nyt parempi”  

Kuusi kertoi yleisesti sosiaalisen median tietämyksen lisääntyneen eli miten 

erilaisia palveluja käytetään ja miten tärkeä sosiaalinen media todella on tänä 

päivänä. Loput vastauksista olivat enemmänkin positiivisia kommentteja. 

”Sain lisätietoa siitä, kuinka paljon erilaisia sosiaalisen median sivusto-
ja käytetään.” 

”Ymmärsin esimerkkien kautta laajemmin ja konkreettisemmin, miten 
sosiaalista mediaa voi hyödyntää itsensä ja asiansa esille tuomisessa 
uusin keinoin.” 

”Omalla kohdallani aivan ratkaiseva merkitys, paras koulutus kautta 
aikojen” 

”Hyvä kooste tämän hetken some tilanteesta” 

6.6 Toiveet lisäkoulutuksesta 

Kysymykseen mistä (aiheeseen liittyvästä) toivoisit lisäkoulutusta tuli vasta-

uksia 30. Yksitoista vastaajaa toivoi jatkokurssia, jossa voisi syventää osaa-

mistaan esimerkiksi LinkedInistä. Lisäksi kaksi vastaajaa totesi, että voisi 

käydä saman kurssin uudestaan. 

”Kansainvälisen kaupan kanssa työskenteleville oma sessionsa.” 

”Jatkokurssi LinkedInin ja Twitterin käyttöön” 

”LinkedIn profiilin hiomisen sparraus samaan tapaan kuin SMKJ:lla on 
CV-työpajoja” 

”Koulutus keskittyi aika paljon työnhakuun ja rekrytointiin. Toivoisin li-
sätietoja siitä, miten yritys voi hallitusti ja muita ärsyttämättä viestittää 
sosiaalisessa mediassa.” 

”Pelkästään LinkedIn-koulutus - 2 tuntia” 

”Käytännön steppeinä profiilin luominen ym. Kaikki käytiin niin nopeas-
ti läpi.” 

”Tekisi hyvää käydä sama kurssi uudestaan” 

Seitsemän vastaajaa toivoi koulutusta sosiaalisen median hyödyntämisestä 

markkinoinnissa (erityisesti Facebook) ja/tai työnhaussa. Lisäksi kaksi vas-

taajaa toivoi koulutusta yleisesti sosiaalisesta mediasta, kuten Instagramista. 

”Somen hyödyntäminen markkinoinnissa.” 



54 
 

”Sosiaalisen median hyödyntäminen työmahdollisuuksien löytämiseksi 
ja somen hyödyntämistä omassa työssä markkinointikanavana” 

”B2B some markkinoinnista ja myynnistä” 

”Koulutusta enemmän markkinoinnista esim. facebookin kautta” 

”Facebook-pelisäännöt yrityksen markkinoinnissa/ miten toimii Linke-
dIn käyttö yrityksen tiedottamisessa” 

”Instagram ja SoMe muut palvelut.” 

Viisi vastausta käsitteli vaihtelevasti eri aiheita ja kolme vastaajaa ei osannut 

kertoa mistä toivoisi lisäkoulutusta tai sille ei juuri nyt ollut tarvetta.  

”Tulevaisuuden myyntityöstä” 

”Kaikki myyntitaitoihin liittyvä” 

”Kun aloitan yrittäjänä niin tarvitsisin apua palvelujen luomisessa.” 

”Työnhausta” 

”Ikärasismin murtaminen ja ikääntyvän työntekijän mahdollisuudet 
työmarkkinoilla” 

6.7 Yhteenveto 

Molempien ryhmien vastaajat olivat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä koulutuk-

seen, vaikka etenkin verkko-osallistujat joutuivat kärsimään teknisistä ongel-

mista.  Lisäksi heillä oli hyvin rajoittuneet mahdollisuudet osallistua vuorovai-

kutukseen. Kaikesta huolimatta verkkoryhmään osallistuneet vastaajat toivoi-

vat lisää koulutuksia, joihin on mahdollista osallistua verkon kautta. Koulutta-

jan ammatti- ja esiintymistaitoa pidettiin arvossa, mutta koulutuksen sisällöstä 

tuli jokseenkin ristiriitaista palautetta. Arviointiasteikolla ja avoimissa vastauk-

sissa esitystä pidettiin hyvänä, mutta kuitenkin kehittämisehdotuksissa nos-

tettiin esille, että asiaa oli liikaa ja etenkin alkuosaa pidettiin useissa vastauk-

sissa liian pitkänä. LinkedIn -osio sen sijaan sai kiitosta ja moni toivoikin, että 

siihen olisi keskitytty tarkemmin. 

LinkedIniä, koskevia vastauksia tulikin runsaasti, kun vastaajilta kysyttiin 

kolme tärkeintä koulutuksessa opittua asiaa, jotka he aikovat ottaa käyttöön 

yhden kuukauden sisällä. Jatkokyselyssä tiedusteltiin mitkä kolme asiaa on 

otettu käyttöön ja edelleen eniten vastauksia keräsi LinkedIn. Vastaajat olivat 

myös melko hyvin toteuttaneet sen minkä aikoivat ja moni koki koulutuksen 
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olleen hyödyllinen monella tapaa. Hyöty näkyi muun muassa parempana 

verkottumisena, näkyvyyden lisääntymisenä ja jopa työpaikan löytymisenä. 

Opittujen asioiden käyttöönottoa edistäneissä ja estäneissä tai hidastaneissa 

tekijöissä ei varsinaisesti tullut esille mitään yllättävää. Aikuisilla halu oppia 

uusia asioita ja ottaa niitä käyttöön vaatii omaa aktiivisuutta sekä motivaatio-

ta. Motivaation kohdalla tekijät ovat työperäisiä, mutta myös sisäistä halua 

kehittyä. Estäneenä tai hidastavana tekijänä mainittiin useimmin ajanpuute, 

joka on varmasti ongelmana useimmilla aikuisilla. Aika on rajallista ja yhteen 

on usein sovitettava perhe- ja työelämä. 

Yksi tapa säästää aikaa ja vaivaa on verkkokoulutuksiin osallistuminen, kos-

ka ne eivät edellytä matkustamista. Tämä tuli voimakkaasti esille, kun vas-

taajilta kysyttiin verkko-osallistumisen hyviä puolia ja tärkeimpiä syitä osallis-

tua verkkokoulutukseen. Huonoissa puolissa puolestaan esiin nousivat we-

binaariin yleisestikin liittyvä heikkoudet eli tekniikkariippuvuus ja vuorovaiku-

tuksen erilaisuus sekä rajallisuus. Hienoinen enemmistö verkkoryhmään kuu-

luneista vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että koulutuksessa ryhmät olivat 

tasa-arvoisia ja oppiminen oli itsestä kiinni. 

Näiden ryhmien osalta kokeilun voidaan todeta saavuttaneen tavoitteensa, 

joka oli koulutustarjonnan kehittäminen niin, että se palvelisi jäseniä parem-

min. Verkko-osallistumismahdollisuuden myötä koulutuksiin saatiin mukaan 

jäseniä ympäri Suomea, jopa Pohjois-Suomesta asti. Kuitenkaan se ei tarkoi-

ta sitä, että verkko-osallistujan tulisi olla kaukaa vaan jokaisella on mahdolli-

suus valita itselleen sopivin vaihtoehto. 

Toiveita lisäkoulutuksesta tuli mukavasti ja suurin osa vastaajista toivoi jatko-

kurssia Verkotu tai kuole – koulutuksessa esiteltyihin sosiaalisen median ka-

naviin. Erityisesti LinkedIn herätti kiinnostusta ja siihen liittyen toiveita tuli pe-

ruskurssista syventäviin kursseihin asti. Myös Facebookista ja Twitteristä toi-

vottiin lisää koulutuksia, joissa syvennyttäisiin kyseisten kanavien käyttämi-

seen yrityksen markkinoinnissa. 
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6.8 Kehittämisehdotukset 

Koulutuksen arvioinnin tavoitteena oli kerätä osallistujilta palautetta, jota on 

mahdollista hyödyntää jatkossa vastaavanlaisten koulutusten kehittämisessä. 

Lähi- ja verkko-osallistujien yhdistäminen samaan koulutukseen otettiin kyse-

lyihin vastanneiden keskuudessa vastaan pääosin hyvin, mutta kehitettävää-

kin löytyi. Käyn seuraavaksi läpi tutkimuksessa esiin tulleet kehittämisen koh-

teet ja esitän ehdotuksia, miten tilannetta voisi jatkossa parantaa. 

Ennakkoinformaation tulisi antaa kaikki oleellinen tieto koulutukseen liittyen. 

Tässä tapauksessa kuitenkin suurin osa lähiryhmään osallistuneista vastaa-

jista ja lähes kolmannes verkkoryhmään kuuluneista vastaajista ei ollut huo-

mannut, että mukana on myös toinen ryhmä. Yhdistelmä ryhmästä ei ollut 

mainintaa varsinaisessa koulutusilmoituksessa, vaan koulutukset näkyivät al-

lekkain koulutuskalenterissa. Vaati siis tarkkaavaisuutta huomata kyseinen 

yksityiskohta. Maininta yhdistelmäryhmästä olisi siis hyvä lisätä myös varsi-

naiseen koulutusilmoitukseen, koska se saattaa vaikuttaa osalla päätökseen 

koulutukseen osallistumisesta. 

Webinaarien yksi heikkous on tekniikkariippuvuus ja se tuli ilmi myös tässä 

tapauksessa. Hyväkään valmistautuminen ei takaa, että tekniikka toimisi 

moitteettomasti. Tällä kertaa ongelmilta olisi ehkä voitu kuitenkin välttyä, mi-

käli kouluttaja olisi tullut koulutustilaan hieman aikaisemmin. Silloin hänellä 

olisi ollut riittävästi aikaa varmistaa äänitekniikan ja materiaalien toimivuus 

yhdessä moderaattorin kanssa, joka toimi etäältä koulutuksessa teknisenä 

tukena. Ääniongelma oli verkko-osallistujien kannalta harmillinen, sillä he ei-

vät kuulleet lähiryhmästä tulleita kysymyksiä eikä kouluttaja muistanut niitä 

aina toistaa ennen vastaamistaan. 

Vuorovaikutuksen ja verkko-osallistujien osallistamisen suhteen koulutukses-

sa oli myös parannettavaa. Ensinnäkin sähköposti palaute- ja kysymys-

kanavana koettiin liian hitaaksi tilanteessa, joka perustuu reaaliaikaiseen 

vuorovaikutukseen. Parempi vaihtoehto olisi ollut chat, jossa verkko-

osallistujat olisivat voineet keskustella myös toistensa kanssa. Muuten toi-

minta-ajatus olisi ollut sama kuin sähköpostinkin kanssa eli moderaattori olisi 

poiminut chatin kautta tulleet kysymykset ja esittänyt ne kouluttajalle. Vieläkin 
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parempi vaihtoehto olisi, jos kouluttaja ottaisi chatin näkyviin esitysmateriaa-

lin viereen koulutustilassa, jolloin myös lähiryhmäläiset näkisivät verkko-

osallistujien kysymykset ja kommentit. Tällöin syntyisi ryhmien välille vah-

vempi yhteenkuuluvaisuuden tunne ja kouluttaja voisi reagoida kysymyksiin 

sekä kommentteihin välittömästi. Verkko-osallistujia olisi voinut myös helposti 

osallistaa koulutuksessa hyödyntämällä chatin lisäksi käden nosto-toimintoa. 

Käytännössä verkko-osallistujat olisivat voineet vastata samoihin kysymyk-

siin, kuin lähiosallistujat chatin välityksellä tai ”nostamalla käden”.  

Osallistaminen ja vuorovaikutus vaativat suunnittelua, johon kuuluu myös se, 

että koulutuksessa niihin varataan riittävästi aikaa. Nyt koulutuksessa aika-

taulu oli melko tiukka ja loppua kohden tuli kiire. Verkko-osallistujien kannalta 

tulisi lisäksi kiinnittää huomiota esitysdiojen vaihtumiseen, jossa tahdin tulisi 

olla hieman nopeampi kuin lähitilanteessa. Mikäli koulutustilasta ei välitetä 

videokuvaa, esitysmateriaali on ainoa mitä verkon välityksellä koulutuksesta 

on mahdollista nähdä ja saman dian katselu käy äkkiä tylsäksi. Videokuvan 

välittäminen ei tässä tilanteessa olisi tuonut juurikaan lisäarvoa oppimisen 

kannalta, mutta kouluttaja olisi voinut kuitenkin käyttää videokuvaa esittäyty-

essään.  

Lähi- ja verkko-osallistujien yhdistäminen samaan koulutustilanteeseen on to-

teutuksen kannalta haasteellinen, mutta ei mahdoton. Ottamalla tekniikan tar-

joamat mahdollisuudet tehokkaasti käyttöön koulutuksista on mahdollista ra-

kentaa vuorovaikutteisia ja molemmat osallistumistavat huomioonottavia ko-

konaisuuksia. Jatkossakin koulutusten yhteydessä kannattaa kerätä palautet-

ta, jotta kehittämistyötä voi viedä oikeaan suuntaan. 
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7 POHDINTA  

Opinnäytetyöni tavoitteena oli kerätä tietoa lähi- ja verkkokoulutuksen yhdis-

tämisen tueksi. Pääongelmina selvitettiin jäsenten kokemuksia webinaarista, 

sekä asennetta verkko-oppimiseen ja oppimiseen yleensä. Lisäksi selvitettiin 

mahdollisia oppimisen eroja lähi- ja verkko-osallistujien välillä. Tutkimusai-

neiston keräämismenetelmäksi valitsimme sähköisen kyselyn, jolla pystyttiin 

tavoittamaan kustannustehokkaasti tukittava joukko, joka oli hajallaan ja suu-

ri. Otanta menetelmänä käytettiin harkinnanvaraista näytettä, koska tarkoi-

tuksena ei ollut yleistää tuloksia vaan selvittää mitä koulutuksessa tulisi kehit-

tää. Koulutuksen arvioinnissa käytettiin pohjana niin sanottua Kirkpatrickin 

mallia, jolla pystyttiin mittaamaan kaikkia tavoitteidenmukaisia arviointitasoja 

eli reaktioita, oppimista ja toiminnan muuttumista. 

Kyselylle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin, vaikka ensimmäisen kyselyn 

tekemisessä tuli kiire. Tuloksia käsitellessä huomasin, että taustakysymyk-

sissä olisi lisäksi voinut olla asema sekä työkokemus vuosissa, joita olisi voi-

nut käyttää ristiintaulukoinnissa. Useista tarkastuksista huolimatta lomakkei-

siin jäi myös kirjoitusvirheitä, mutta niillä ei tutkimuksen onnistumisen kannal-

ta ollut merkitystä.  

Alaongelmina selvitettiin mitkä ovat webinaarien vahvuudet, heikkoudet ja 

haasteet sekä miten verkko-osallistujia voidaan koulutuksissa osallistaa. Näi-

tä kysymyksiä pyrin avaamaan työni teoriaosuudessa, joka toivottavasti myös 

vastaa lukijalle mitä termin webinaari tarkoittaa. Yksi merkittävä haaste opin-

näytetyön tekemisessä oli ajantasaisen, luotettavan ja oikeanlaisen lähdema-

teriaalin löytäminen. Verkkokoulutusta käsittelevä kirjallisuus painottui pää-

sääntöisesti 2000-luvun alkupuolelle ja nykyisellä tekniikan kehittymisvauhdil-

la tiedot olivat käytännössä jo pääosin vanhentuneita. Vaikka webinaarit ovat 

yleistyneet, niin silti aiheesta on hyvin vähän suomenkielistä materiaalia ja 

englanninkielisten kirjojen saatavuus kirjastoista oli melko heikko. Verkkoma-

teriaalissa puolestaan tuli usein vastaan luotettavuus, koska kyse oli pää-

sääntöisesti ohjelmistovalmistajista sekä ohjelmistoja myyvistä tahoista.  

Oman vaikeutensa toi vielä toteutustapa eli lähi- ja verkkoryhmän yhdistelmä, 

josta ei käytännössä löytynyt materiaalia lainkaan. Olin yhteydessä useisiin 

eri tahoihin sähköpostitse ja puhelimella, mutta vastauksia kysymyksiini en 
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juuri saanut vaan jouduin oravanpyörään, jossa ohjattiin ottamaan yhteyttä 

aina seuraavaan tahoon tai viesteihini ei vastattu lainkaan. Tässä kohtaa ha-

luan välittää vielä kiitokseni Marko Mehtälälle, joka suostui kiireisestä työs-

tään huolimatta antamaan asiantuntijahaastattelun. Hänen asiantuntijuutensa 

oli vakuuttavaa. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi, olen käyttänyt lähteenä 

useissa kohdin Mehtälän haastattelua. 

Haasteista huolimatta tutkimus oli mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. 

Olen suorittanut tradenomitutkintoani monimuoto-opintoina, joihin kuulunut 

läpi- ja itseopiskelun lisäksi etäluentoja. Työni kautta pääsin kuitenkin tarkas-

telemaan asioita hieman eri kantilta ja opin paljon uusia asioita muun muassa 

käytettävästä tekniikasta sekä sen monipuolisesta hyödyntämisestä esimer-

kiksi vuorovaikutuksessa ja oppimisen tehostamisessa. Olen Verkotu tai kuo-

le – koulutukseen osallistuneiden vastaajien kanssa samaa mieltä siitä, että 

Tom Laine on alansa ammattilainen ja koulutus oli hieno läpileikkaus sosiaa-

lisen median maailmaan. Omalla kohdallani koin erittäin hyödylliseksi koulu-

tuksessa sosiaalisen median käytön työhaussa, koska se on todennäköisesti 

seuraava prosessi, johon on opintojen päätyttyä ryhdyttävä.   Näin opintojen 

lopuksi voin myös todeta, että oppiminen on elinikäinen prosessi, joka ei lopu 

tähän tutkintoon. Omaa osaamistaan on päivitettävä jatkuvasti pysyäkseen 

kilpailukykyisenä vaativilla työmarkkinoilla. 
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KOULUTUSILMOITUS      Liite 1 

Verkotu tai kuole 

19.2.2014 klo. 17:00 - 21:00 verkkokoulutus  

Sosiaalinen media ammatillisessa verkostoitumisessa, asiantuntijuuden ko-
rostamisessa ja työnhaussa 

– kanavat, toimijat, tavat 

– miten ja miksi verkostoitua, ja kenen kanssa? 

– LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ ja muita sosiaalisen median esi-
merkkejä parhaista käytänteistä 

– Facebook–aplikaatiot 

– BranchOut, BeKnown 

– blogit, keskusteluryhmät, omat verkkosivut, ym. 

– Itsensä brändääminen sosiaalisessa mediassa 

– Henkilöbrändäys ja asiantuntijuuden korostus 

LinkedIn ja muut asiantuntijuutta korostavat verkostot 

– Referenssit ja suosittelut 

– Sosiaalisen median profiilien optimointi 

Vinkit oman profiilin optimointiin LinkedInissä 

– Varoituksen sanat; käymme läpi eri näkökulmia ansioluettelon ja sosiaali-
sen median profiilien eroihin, tiedostomuotojen ja sisällön merkitys, jne. 

Koulutuksen pääfokus on suurimmissa ja käytännöllisimmissä sosiaalisen 
median palveluissa LinkedIn, Twitter ja Facebook, mutta sisältää myös useita 
muita palveluita joita voidaan hyödyntää osallistujien ammatilliseen verkostoi-
tumiseen, työssä menestymiseen ja oman osaamisen esittelyyn eri tavoin. 
Koulutus sisältää suuren määrän käytännön case-esimerkkejä. 

Tom Laine on sosiaalisen median asiantuntijayritys HC Services Oy:n pää-
kouluttaja ja crowdsourcing-yritys Innopinion Oy:n Toimitusjohtaja. Tom on 
myös Suomen verkostoitunein henkilö LinkedInissä. 

Koulutus on ilmainen SMKJ:n jäsenille. 

EI-jäsenille hinta 350 €+alv. 
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SAATE         Liite 2 

Hyvä SMKJ:n jäsen – auta meitä olemaan edelläkävijä  ja vastaa tähän 

tärkeään opinnäytetyökyselyyn, jolla tutkimme webin aaria/fyysistä 

ryhmää koulutuksessa. 

Osallistuit Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ;n järjestämään Ver-

kotu tai kuole – koulutukseen. Valmentajana toimi Tom Laine- 

Mitä opit koulutuksessa? Miten sen koit? 

Toivomme, että kerrot sen meille oheiseen kyselyyn vastaamalla. 

Kysely on Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelevan Riikka Hyvärisen opin-

näytetyötutkimus. Kysymykset käsittelevät verkko-osaamista, koulutuksen 

järjestelyjä ja oppimista. 

Aikaa vastaamiseen menee noin 15–20 minuuttia ja tutkimuksen onnistumi-

sen kannalta jokainen vastaus on tärkeä. 

Vastausaikaa sinulla on YKSI VIIKKO siitä, kun saat tämän viestin. Vastaat-

han kuitenkin mahdollisimman HETI, ettei se unohdu. 

Vastaukset käsitellään luottamuksella ja vain yhteenvetoina. Lisäksi lähe-

tämme sinulle opinnäytetyön sen valmistuttua ja voit hyödyntää sitä itse, kun 

mietit webinaarien käyttöä asiakaskoulutukissa ja verkkotapaamisissa. 

”SMKJ tekee yhteistyönä tämän tutkimuksen, koska haluamme olla edelläkä-

vijöitä myös verkkokouluttamisessa. Tässä työssä tarvitsemme myös sinun 

apua. Annathan hankkeelle tukea, sillä ilman sitä, tämä tavoite ei toteudu. 

Arvomme osallistujien kesken 10 kirjapalkintoa” – Jouni Röksä, SMKJ:n kou-

lutus – ja tutkimuspäällikkö. 

Tutkimuksen tekijä: Riikka Hyvärinen, opiskelija, Lapin ammattikorkeakoulu 
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KYSELYLOMAKE 1       Liite 3 

 
 

1. Olen 
 
o mies 
o nainen 

 
2. Ikäni on (vastaushetkellä) 

 
o alle 35 vuotta 
o 35–39 vuotta 
o 40–44 vuotta 
o 45–49 vuotta 
o 50–54 vuotta 
o 55–60 vuotta 
o yli 60 vuotta 

 
3. Asuinpaikkani postinumero 

 
 

4. Koulutustasoni (valitse korkein) 
 

o Ei ammatillista koulutusta tai tutkintoa 
o Ammattitutkinto tai vastaava 
o Toisen asteen tutkinto (merkonomi, teknikko, vastaava) 
o Ammattikorkeakoulututkinto (tai sen jatkotutkinto) 

(tradenomi, AMK–insinööri, vastaava) 
o Yliopistotutkinto 

 
5. Osaamistasoni seuraavissa verkkoon ja tietotekniikkaan liittyvissä asiois-

sa 
 
Omantietokoneen käyttötaito 
 
o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 
o En käytä 

 
Tietokoneen ohjelmien asennus taito 
 
o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 
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o En käytä 
 
Linkedinin käytön taito 
 
o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 
o En käytä 

 
Facebookin käytön taito 
 
o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 
o En käytä 
Twitterin käytön taito 

o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 
o En käytä 

 
6. Mitä palveluja käytät niin, että olet myös itse sisällön tuottaja? 

 
o Linkedin 
o Facebook 
o Twitter 
o Blogi 
o Instagram 
o Muu, mikä 
o Muu, mikä 
o En mitään 

 
7. Tärkein koulutuksessa oppimani asia, jonka aion ottaa käyttöön yhden 

kuukauden sisällä 
 
 

8. Toiseksi tärkein koulutuksessa oppimani asia, jonka aion ottaa käyttöön 
yhden kuukauden sisällä 
 
 

9. Kolmanneksi tärkein koulutuksessa oppimani asia, jonka aion ottaa käyt-
töön yhden kuukauden sisällä 
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10. Verkotuin Tom Laineen kanssa 

 
o Kyllä, jo koulutuksen aikana 
o Kyllä, heti koulutuksen jälkeen 
o En vielä, mutta aion 
o En aio 
o Olin jo verkottunut 

 
11. Verkotuin muiden koulutukseen osallistuneiden kanssa 

 
o Kyllä 
o En vielä, mutta aion 
o En aio 
o Olin jo verkottunut 

 
12. Arvioi omaa aktiivisuuttasi koulutuksen alussa ja lopussa 

 
Aktiivisuus koulutuksen alussa 
 
o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 

 
Aktiivisuus koulutuksen lopussa 
 
o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 
 
Aktiivisuutesi yleensä koulutuksessa 
(vrt. ryhmän aktiivisuuteen) 
 
o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 
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13. Arvioi omaa motivaatiotasi koulutuksen alussa ja lopussa 

 
Motivaatio koulutuksen alussa 
 
o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 
 
Motivaatio koulutuksen lopussa 
 
o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 

 
14. Koulutus vastasi odotuksiani 

 
o Erinomaisesti 
o Hyvin 
o Tyydyttävästi 
o Välttävästi 
o Heikosti 

 
15. Ymmärsitkö etukäteisinformaatiosta, että ryhmiä on kaksi: fyysinen ryhmä 

ja verkkoryhmä? 
 
o Kyllä 
o En, tajusin sen vasta esittelyssä 

 
16. Miten arvioit osaltasi yhdistetyn ryhmän ja verkkoryhmän kannalta oppi-

mista 
 
o Yhdistelmäryhmä suosii fyysistä ryhmää 
o Yhdistelmäryhmä suosii verkkoryhmää 
o Ryhmät olivat tasa-arvoisia, oppiminen oli itsestä kiinni 
o En osaa arvioida 

 
17. Osallistuin koulutukseen Verkotu tai kuole 

 
o Fyysiseen ryhmään 
o Verkkoryhmään 

 
18. Oliko tekniikan toimivuuden kanssa ongelmia webinaarin eri vaiheissa? 

 
Sisään kirjautumisessa 
o Kyllä 
o Ei 
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Yhteyden pysyvyydessä 

o Kyllä 
o Ei 
 
Äänen kuuluvuudessa 
o Kyllä 
o Ei 
 
Kuvan laadussa 
o Kyllä 
o Ei 
 
Materiaalin näkyvyydessä 
o Kyllä 
o Ei 
 
Koulutuksen seuraamisessa yleensä 
o Kyllä 
o Ei 
 

19. Testasitko laitteita ennen koulutuksen alkua 
 
o Kyllä 
o Ei 
 

20. Arvio verkko-osallistujien huomioimisesta koulutuksessa, millaista se oli 
vetäjän puolesta 
 
o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 

 
21. Kuinka monta kertaa olet osallistunut verkkokoulutukseen aiemmin 

 
o En kertaakaan 
o 1-2 kertaa 
o 3-5 kertaa 
o 6-10 kertaa 
o yli 10 kertaa 

 
22. Mitkä olivat verkko-osallistumisen hyvät puolet 

 
 

23. Mitkä olivat verkko-osallistumisen huonot puolet 
 
 

24. Mitkä olivat tärkeimmät syyt, että osallistuit verkko-opetukseen 
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25. Voisitko osallistuvasi myös jatkossa verkko-ympäristössä tapahtuvalle 

kurssille (webinaari) 
 
o Kyllä 
o En 
o Ehkä 

 
26. Arvioi Tom Laineen koulutusta 

Kouluttajan ammattitaito 

o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 

 
Kouluttajan esiintymistaito 
 
o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 

 
Kouluttajan esityksen sisältö 

o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 

 
27. Mikä oli koulutuksessa parasta 

 
 

28. Mikä heikointa, mitä kehittäisit 
 
 

29. Miksi itsesi kehittäminen on sinusta tärkeää 
 
 

30. Miksi sosiaalisen median taitojen oppiminen on sinusta ammatillisesti tär-
keää 
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KYSELYLOMAKE 2       Liite 4 

1. Olen 
 
o mies 
o nainen 

 
2. Ikäni on (vastaushetkellä) 

 
o alle 35 vuotta 
o 35–39 vuotta 
o 40–44 vuotta 
o 45–49 vuotta 
o 50–54 vuotta 
o 55–60 vuotta 
o yli 60 vuotta 

 
3. Asuinpaikkani postinumero 

 
 

4. Koulutustasoni (valitse korkein) 
 

o Ei ammatillista koulutusta tai tutkintoa 
o Ammattitutkinto tai vastaava 
o Toisen asteen tutkinto (merkonomi, teknikko, vastaava) 
o Ammattikorkeakoulututkinto (tai sen jatkotutkinto) 

(tradenomi, AMK–insinööri, vastaava) 
o Yliopistotutkinto 

 
5. Millainen on nyt Linkedin-käyttötaitosi 

o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 
o En käytä 

 
6. Millainen on nyt Facebookin käyttötaitosi? 

o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 
o En käytä 
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7. Millainen on nyt Twitterin käyttötaitosi? 

o Erinomainen 
o Hyvä 
o Tyydyttävä 
o Välttävä 
o Heikko 
o En käytä 

 
8. Mitä palveluja käytät niin, että olet myös itse sisällön tuottaja 

o Linkedin 
o Facebook 
o Twitter 
o Blogi 
o Instagram 
o Muu, mikä 
o Muu, mikä 
o En mitään 

 
9. Verkotuitko Tom Laineen kanssa? 

o kyllä 
o en 
o  

10. Verkotuitko muiden osallistujien kanssa? 
o kyllä 
o en 

 
11. Tärkein Tom Laineen Verkotu tai kuole -koulutuksessa oppimasi asia, 
jonka olet ottanut käyttöön? 
 
 
 
12. Toiseksi tärkein Tom Laineen Verkotu tai kuole -koulutuksessa oppimasi 
asia, jonka olet ottanut käyttöön? 
 
 
 
13. Kolmanneksi tärkein Tom Laineen Verkotu tai kuole -koulutuksessa op-
pimasi asia, jonka olet ottanut käyttöön? 
 
 
 
14. Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut käytännössä (esim. työssä, työnhaus-
sa, liiketoiminnassa, ammatillisessa kehittymisessä) 
 
 
 
15. Mistä (aiheeseen liittyvästä) toivoisit lisäkoulutusta? 
 
 
 
16. Mitkä seikat ovat edistäneet koulutuksessa oppimiesi asioiden käyttöön-
ottoa? 
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17. Mitkä seikat ovat estäneet tai hidastaneet koulutuksessa oppimiesi asioi-
den käyttöönottoa? 
 
 
 
18. Miten tärkeänä pidät sosiaalisen median taitoja työmarkkina-arvosi kan-
nalta? (tuoko osaaminen sinulle lisäarvoa työmarkkinoilla) 
 

o erittäin tärkeänä 
o tärkeänä 
o jonkin verran tärkeänä 
o ei merkitystä 
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KYSELYJEN VASTAUKSIA      Liite 5 

Ensimmäinen kysely 

Kouluttaja Tom Laineen kanssa verkottuminen 

 

Kuvio 11. Kouluttaja Tom Laineen kanssa verkottuminen 

Muiden koulutukseen osallistuneiden kanssa verkottu minen 

 

Kuvio 12. Muiden osallistujien kanssa verkottuminen 
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Aktiivisuus ja motivaatio koulutuksen eri vaiheissa  

Taulukko 7. Aktiivisuus ja motivaatio (N=64) 

 

 

Laitteiden testaaminen 

 

Kuvio 13. Laitteiden testaaminen (N=33) 
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Jatkokysely 

Vastaajien taustatiedot 

 

Kuvio 14. Sukupuoli (N=42) 

 

Kuvio 15. Ikä (N=43) 

 

Kuvio 16. Koulutustaso (N=43) 
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Käyttötaidot: LinkedIn, Facebook ja Twitter  

 

Kuvio 17. LinkedInin käyttötaito 

 

Kuvio 18. Facebookin käyttötaito 

 

Kuvio 19. Twitterin käyttötaito 
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Palveluiden käyttö sisällön tuottajana 

 

Kuvio 20. Palveluiden käyttö sisällöntuottajana 

Muu, mikä: 

• lisätieto: blogi tulossa 

• sähköposti 

• Pinterest 

• Google + 

• pinterest 

• työnantajan internet sivusto 

• nettisivut 

• Bitstream 

• several other networks 

• työnantajan intranet sivusto 

Tom Laineen kanssa verkottuminen 

 

Kuvio 21. Tom Laineen kanssa verkottuminen 
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Muiden osallistujien kanssa verkottuminen 

 

Kuvio 22 .Muiden osallistujien kanssa verkottuminen  

Sosiaalisen median taitojen tärkeys työmarkkina-arv on kannalta 

 

Kuvio 23. Sosiaalisen median taitojen tärkeys työmarkkina-arvon kannalta 

 

 

 

 


