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1 Johdanto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja kuvata sitä, miten nykyaikaisessa yri-

tyksessä vastataan alati yleistyvään tarpeeseen kouluttaa henkilöstöään mahdollisim-

man tehokkaasti ja nykyaikaisesti. Tietoverkkojen jatkuva läsnäolo normaalissa arjes-

samme yhtäältä luo helpon pohjan kehittää ja hyödyntää niitä opetuksessa ja koulutuk-

sessa, mutta toisaalta tietoverkkojen olemassaolo juuri luo paineen yrityksille kouluttaa 

henkilöstöään mahdollisimman ajanmukaisin tiedoin. Tieto on nykyaikaisessa maail-

massa yhä useamman saatavilla ja muokattavissa. Osaamisen edellytykset ja alati li-

sääntyvä tarve osata kapean sektorin erikoistaitoja pakottaa tietoa ja tietorakenteita hal-

linnoivien tahojen kehittämään sitä, miten tieto saadaan muokattua ja jaettua eteenpäin 

hyötykäyttöön mahdollisimman helposti ja tehokkaasti. Nykyaikainen koulutus ei enää 

ole yksittäisten konkreettisten taitojen välittämistä eteenpäin. Näitä yksinkertaisia ja 

konkreettisia taitoja toki tarvitaan eri ammatteja varten, mutta nykyaikainen koulutus-

suuntaus tähtää erityisesti siihen, että koulutettavalla olisi mahdollisimman laajat taidot 

hyödyntää, kehittää ja laajentaa osaamistaan oma-aloitteisesti.  

Kuinka järjestää opetus sellaiseksi, että se tukisi kaikkien oppijoiden oppimista mahdol-

lisimman tehokkaasti? Miten se järjestetään niin, että se antaa hyvät valmiudet oppijalle 

laajentaa, ja tätä kautta hyödyntää, osaamistaan omassa arjessa ja työelämässä? Insi-

nööriopinnoissa on ollut mahdollista yhdistää kaksi hyvin erilaista oppimiskokemusta yh-

teen. Yksi on palkkatyössä saatu kokemus opetuksen järjestämisestä ja toinen on opis-

keluista saatu henkinen pääoma, jonka toivon ohjaavan tulevaa uranäkymiä suuntaan, 

jossa on mahdollista yhdistää nämä kaksi isoa mielenkiinnon kohdetta.  

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa asetettiin tavoitteeksi tutkia juuri yritysmaailman 

koulutusjärjestelmien rakenteita. Aiheen hankintavaiheeseen se toi oman haasteensa. 

Yrityksiä, joissa on selkeästi eroteltuna koulutukseen erikoistunut yksikkö, tuntui olevan 

harvassa. Yhteistyö Enston kanssa toi kuitenkin tilanteeseen muutoksen, joka tuntui aja-

tuksena kiinnostavimmalta. Miten Enston kaltaisessa monikansallisessa yrityksessä jär-

jestetään henkilöstön koulutus, ja miten sitä kehitetään? E-learning, e-opetus, verkko-

oppiminen ynnä muut samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet olivatkin käytännön tasolla Ens-

tolle hyvin uusia. Yllätyin, kun kuulin, että Ensto vasta laatimassa henkilöstönsä koulut-

tamiseen yhdenmukaistettua systeemiä. Verkko-opetusta eri muodoissaan on kuitenkin 
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järjestetty ja tutkittu jo kauan. Ensto on kuitenkin reagoinut koulutusjärjestelmänsä uu-

distamiseen, mikä lienee tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeä asia. Uudistuksen tarkoi-

tuksena on ajanmukaistaa koulutusta ja samalla luoda järjestelmä, jolla koulutustasoa 

pystytään pitämään yllä jatkossakin. 
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2 Ensto 

2.1 Yrityksen esittely 

Ensto on vuonna 1958 perustettu, nykyään kansainvälisillä markkinoilla toimiva yritys. 

Ensto valmistaa, kehittää ja markkinoi erilaisia sähköjärjestelmiä ja –tarvikkeita. Ensto 

on nk. cleantech-yritys, joten se keskittyy toiminnassaan vihreiden arvojen vaalimiseen 

ja pyrki edesauttamaan kestävää kehitystä. Ensto työllistää Euroopassa ja Aasiassa n. 

1600 henkilöä ja se toimii 20 eri maassa. Tuotantoa Enstolla on kaikkiaan seitsemässä 

eri maassa. Suomessa on kaksi tuotantopistettä: Porvoossa ja Mikkelissä.  

Enston kolme keskeisintä liiketoiminta-aluetta ovat Ensto Electrification, Ensto Lighting 

ja Ensto Utility Networks. Ensto Electrification pitää sisällään mm. sähköistykseen, läm-

mitysjärjestelmiin, ilmanvaihtoon liittyvät tuotteet. Ensto Lightingin tuottaa valaistukseen 

liittyviä ratkaisuja koteihin ja teollisuudelle, ja Ensto Utility Networks kattaa sähkönjake-

luun, mm. ilma- ja maajohtoteknologiaan liittyvät tuotteet. Näiden lisäksi Enston keskei-

simmistä osa-alueista hieman etäämmällä on Ensto Chago, joka on suuntautunut säh-

köautojen latausjärjestelmiin riittyviin ratkaisuihin. (Ensto, 2017). 

2.2 Enston koulutusjärjestelmä 

Ensto tähdentää, että se pitää tuotekoulutusta erittäin tärkeänä osa-alueena liiketoimin-

nassaan (ensto.com/support/training, 2017). Tuotteet, joita Ensto pääasiallisesti myy ja 

markkinoi, vaativat käyttäjältään erikoisosaamista ja riittävän kattavaa tietoa esimerkiksi 

työturvallisuuteen liittyen. Sähköalan laitteistoihin sisältyy mittava määrä tuotetietoutta, 

jonka täytyisi olla kattavasti saatavilla sekä jälleenmyyjille, että Enston tuotteita työmaa-

kohteissa asentaville asentajille. 

Kuten sanottua, kattavalla koulutuksella pyritään käyttäjätyytyväisyyteen ja –turvallisuu-

teen. On kuitenkin selvää, että laadukas myynninjälkeinen toiminta tuotetukineen ja ta-

sokkaine koulutus- ja tietopaketteineen muodostaa kuvan laadukkaasta ja luotettavasta 

sähköalan yrityksestä. Tällä on myynnin ja yleisen liiketoiminnan kehittymisen kannalta 

iso merkitys. Koulutustapahtumat ovat hyvä keino kerätä hyvin yksityiskohtaistakin käyt-

täjätietoa kentältä tuotekehitystä varten. Tuotteet, jotka on suunniteltu sellaiseksi, että 
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niitä on mahdollisimman helppoa ja turvallista käyttää, täytyy suunnitella vahvassa yh-

teistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tarpeet ja kohteiden vaatimukset hahmotellaan 

jo myyntitapahtuman yhteydessä, mutta lopullinen asiakastyytyväisyys varmistetaan jär-

jestämällä laadukas koulutus ja tuotetuki. 

2.3 Ensto Pro 

Koulutusjärjestelmän laatu- ja kehittämisvaatimuksien myötä Ensto on luonut organisaa-

tioonsa oman - erityisesti koulutukseen keskittyvän - osa-alueen, Ensto Pron. Ensto Pro 

kattaa sekä yrityksen sisäisen, että asiakkaalle suuntautuvan koulutuksen suunnittelun 

ja toteutuksen. Asiakkailleen Ensto järjestää koulutusta jokaisella liiketoiminta-alueellaan 

ja pyrkii vastaamaan koulutustarpeisiin asiakaslähtöisesti, räätälöimällä sisällön aina tar-

peen mukaan. Yrityksen sisäinen koulutus pyrkii pitämään luonnollisesti henkilöstönsä 

osaamisen korkealla tasolla. Tuotteisiin liittyvä erikoisosaamisen hallitseminen antaa 

tuotteiden myynnistä vastaaville itseluottamusta ja varmuutta asiakaspalveluun. Tuote-

valikoimaan kuuluvat tuotteet muuttuvat alati, joten säännöllinen koulutus varmistaa, että 

henkilöstöllä on koko ajan viimeisin ja parhain mahdollinen tieto Enston tarjoamista tuot-

teista ja ratkaisuista. 

Enston Pron sisäiseen viestintään laaditun koulutusoppaan mukaan säännöllisellä kou-

lutuksella on myös voimaannuttava, yhteishenkeä parantava vaikutus.  
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3 E-learning 

3.1 Määritelmä 

Nykyisen työelämän haasteet johtuvat suurelta osin työolosuhteiden ja työtehtävien no-

peista muutoksista. Teknologian jatkuva kehittyminen pakottaa yritykset ja yhteisöt uu-

distamaan työympäristönsä teknologista ympäristöä. Tarve tuotannon tehostamiseen ja 

kustannustehokkuuden kasvattamiseen pakottaa uudistamaan monia asioita ja toimin-

tamalleja, mikä luo runsaasti paineita kouluttaa työtä tekevä henkilöstö mahdollisimman 

tehokkaasti. Käsitteenä e-learning viittaa yleensä koulutuksen ja opetuksen järjestämi-

seen erilaisia ICT-järjestelmiä hyväksi käyttäen. (Information and communication tech-

nologies). Käsite on hyvin laaja mutta konkreettisesti se on juuri edellä mainitun kaltaista, 

tietoverkkoja ja niiden avulla toimivien elektronisten laitteiden valjastamista kokonaan tai 

osittain opetus- ja koulutuskäyttöön. Sen tavoitteena on erota nk. perinteisestä opetuk-

sesta siten, että sen käyttö olisi henkilökohtaisempaa ja joustavampaa. Muita e-learnin-

giin liitettyjä käsitteitä ovat e-opetus, etäopetus, virtuaaliopetus, web-koulutus tai tieto-

koneavusteinen opetus. Opetusmateriaali voi olla esimerkiksi tekstiä, kuvaa, animaatiota 

videoita tai ääntä. Tyypillisesti oppimisen työkaluna on tietokoneohjelma, joka on laadittu 

sisällöltään ja toiminnoiltaan opetusta tukevaksi. (About e-learning 2015, Beal 2015). 

3.2 Miksi e-opetus? 

Yksi selkeimmistä e-learningin, - tässä yhteydessä verkko-opetuksen - eduista on sen 

aikaan ja paikkaan sitoutumattomuus. Opetus voidaan järjestää siten, että koulutusma-

teriaali on kokoaikaisesti saatavilla ja siihen pääsee käsiksi juuri silloin kun haluaa. (Jamil 

2012). Verkko-opetuksen materiaalin julkaiseminen, levittäminen ja muokkaaminen on 

tarvittaessa nopeaa. Riippuen julkaisufoorumista, se saavuttaa yleisönsä tarvittaessa 

välittömästi ja sen sisällön käsittely siihen liittyvä vuorovaikutus voi heti alkaa. 

Verkko-opetus on kustannustehokasta. Kun opetus ei ole aikaan, paikkaan tai konkreet-

tiseen materiaaliin sidottua, se voidaan toteuttaa laajuuteensa nähden pienin kustannuk-

sin.  
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Verkko-oppiminen mahdollistaa nopean palautteen opiskelusta. Se myös yhdistää yh-

teistoiminnallisen oppimisen ja opiskelijan omaan tahtiin etenemisen hyvät puolet. Suu-

rin osa verkko-opetuskursseista on suunnattu kognitiivisten, eli tiedollisen sisällön välit-

tämiseen. Ajattelun taidot ja opetuksen interaktiivisuus korostavat e-oppimisen hyviä 

puolia, koska niiden avulla opitaan "tekemällä" enemmän (FAO 2012). Tällä ilmeisesti 

tarkoitetaan tiedon omaksumiselle välttämätöntä prosessointia, jota edesauttaa opetuk-

sen sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset ominaisuudet.  

E-kurssit voidaan lajitella ja muokata juuri sellaisiksi kokonaisuuksiksi, joista kurssin 

suunnittelijan ja toisaalta myös e-opetukseen osallistujan on helppo poimia ne sisällöt, 

jotka parhaiten soveltuvat hänen tarpeisiinsa. Monet yritykset, jotka ovat aiemmin epä-

onnistuneet henkilöstönsä ajanmukaisessa koulutuksessa, ovat hyötyneet e-opetuksen 

nopeasta muokattavuudesta ja kohdennettavuudesta. Myynnin ja tuotekehityksen pa-

rissa työskentelevien on nopeasti omaksuttava tietoa, joka on saattanut muuttua hyvin-

kin nopeasti. (Rosenberg 2006, 47).  

Vaikka oppimisympäristön ja -teknologian rakentaminen on vaativaa, se tarjoaa silti 

etuja, joita perinteinen opetus ja koulutus eivät tee. (Clark & Mayer 2011, 3). 

3.3 Haasteet koulutuksen järjestäjälle 

E-opetus pitää luonnollisesti sisällään paljon haasteita, tässä Mobbsin mukaan luetel-

tuna niistä muutama:  

Mikäli opiskelu nojautuu paljon opiskelijan omaan motivaatioon, se voi määrätyissä tilan-

teissa olla haitallista. Mikäli opiskelumotivaation taso on hyvin matala, on oppisisältöjen 

tehokas omaksuminen haastavaa. Ulkopuolinen opiskeluaikataulu tuo monesti kaivattua 

tehokkuutta opiskeluun. Mikäli tätä ei ole tarjolla, voi opiskelun lopputulos kaatua jo pelk-

kiin aikatauluongelmiin.  

E-oppiminen vaatii yleensä aina nykyaikaiset opiskeluvälineet, joilla täytyy päästä käsiksi 

tietoverkoissa olevaan tietoon. Mikäli verkkotyöskentelyn perustaidot eivät ole hallin-

nassa, opiskelu on vaikeaa. Opiskelulaitteiston tulisi olla myös yhteensopiva käytetyn 

oppimisalustan kanssa.   
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Kurssimateriaalin tason on kohdattava e-opetuksen hyödyt. Kurssimateriaali ei saa olla 

siis vain kirjallisen kurssin toisinto, joka on vain ladattu tietoverkkoon, ja jonka opiskelijat 

pahimmassa tapauksessa vain printtaavat käyttöönsä. E-opetuksen kurssien materiaali 

on muokattava sellaiseksi, että siinä on hyödynnetty e-opetuksen mahdollisuudet par-

haimmalla mahdollisella tavalla. Tietoverkoissa työskentely ei sovi kaikille. Joillekin on 

tärkeää sosiaalinen vuorovaikutus, joten kurssin sisältö on syytä laatia mahdollisimman 

interaktiiviseksi.  

E-opetus voi olla kallista, vaikka sen tarkoitus olisi olla kustannustehokas vaihtoehto. 

Opetus voi tulla pitkällä aikavälillä edulliseksi, mutta silti opetuksen välineistö-, materi-

aali- ja kehityskustannukset voivat varsinkin alussa yllättää.  E-opetuksessa on hankalaa 

huomioida ne, joilla on jokin oppimista vaikeuttava haitta. Nämä haitat ovat monesti hel-

pommin havaittavissa nk. kontaktiopetuksessa. (Mobbs 2013). 

3.4 Verkkokoulutuksen suunnittelu ja toteutus 

Verkko-opetuksen ja e-opetuksen toteutus jakautuu opetuksen suunnitteluun, yhteiseen 

suunnitteluun, aktivointiin, toimintaan ja arviointiin. Suurin merkitys on opiskelun suun-

nittelulla niin opiskelijoiden kuin kurssin vetäjän osalta. Verkossa voidaan keskustella 

sekä itse toiminta- että aktivointivaiheessa. (Tella 2001, 236-238). 

Verkkokurssin onnistumiselle on olemassa muutamia lähtökohtia: Opiskelijan tavoittei-

den ja resurssien arvioiminen, motivointi ja innostaminen korostuvat itseohjautuvassa 

opetuksessa. Riittävä pedagoginen tuki tulisi olla, varsinkin kurssin alussa, koko ajan 

saatavilla. Pelkkä sisältöopetus ei riitä. On muistettava, että ajankäytöllisesti verkko-ope-

tus voi olla haastavampi kuin lähiopetus. Verkko-opetus vaatii paljon opetuksen järjestä-

jältä. Lähiopettajan ja verkko-opettajan ajankäyttö painottuu eri tavalla. Verkko-opettajan 

aikaa ja sitoutuneisuutta kysytään runsaasti opetuksen suunnitteluvaiheessa. (Tella 

2001, 35-36.)  

Koska opiskelu on joustavaa, asettaa se arvioinnille tiettyjä vaatimuksia. Arvioinnin on 

oltava sellaista, että se huomioi riittävästi oppisisällön raamit. Opettajan tehtävänä on 

määritellä oppisisältöjen rajat, jotta opintosuoritteiden arviointi olisi mahdollisimman 

helppoa. Opettajalla on mahdollisuus seurata opetuksen ja oppimisen edistymistä, jolloin 

voi antaa tarvittaessa ohjausta. (Tella 2001, 140.)  
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3.5 E-oppimistulosten arviointi 

Opettajalle varsin hyödyllinen ominaisuus verkko-opetuksen alustoissa on suora palaute 

opiskelijoiden edistymisestä ja oppimistuloksista. Kun verkko-opetuksen laatija on rajan-

nut oppisisällöt sellaiseen muotoon, jonka yksiselitteinen arviointi on helppoa, arviointi 

on tällöin selkeää ja informatiivista. On todettu, että faktaan perustuvat opettajan arvioin-

tiin liittyvät palautteet motivoivat opiskelijaa ja niillä on positiivinen vaikutus kurssin lop-

putulokseen ja arvosanaan. (Lytras M. 2010, 271-272).  

3.6 E-opetuksen kustannustehokkuus 

Kustannustehokkuus nousee tärkeäksi osatekijäksi minkä tahansa e-opetusjärjestelmiä 

hyödyntävän yrityksen kustannuslaskelmissa. E-opetusta ja perinteisiä koulutusmene-

telmiä voidaan vertailla ja huomata muutama selkeä ero näiden välillä.  

Fyysinen opetus ja sen järjestäminen maksaa, ihan jo siinäkin mielessä, että koulutuk-

sen siirteleminen kouluttajineen on työlästä. Se saattaa aiheuttaa logistisia, aikataululli-

sia ja resursointiin liittyviä ongelmia. E-opetuksessa tämä ongelma ei välttämättä ko-

rostu, mutta on silti huomattava, että koulutussisällön tuottaminen - järjestelmän ylläpi-

toineen - ei ole ilmaista. Karkeasti jaettuna on kolme tekijää, jotka vaikuttavat kustannuk-

siin kaikkein eniten: 

 Koulutettavien määrä 

 Koulutuksen fyysinen sijainti, matkakulut 

 Koulutuksen kesto (Agostino, ym. 2004)  

On eri asia järjestää koulutus suurelle määrälle koulutettavia, jos kustannukset ovat riip-

pumattomia osanottajamäärästä. E-opetuksessa on mahdollista tuottaa isolle määrälle 

opiskelijoita laadukasta ja monipuolista kurssimateriaalia samalla työ- ja rahamäärällä 

kuin pienemmällekin osanottajamäärälle.  

Yrityksen on siis punnittava, miten koulutusjärjestelmä pidetään ajantasaisena ja elinvoi-

maisen myös tulevaisuudessakin. Digitaalisen koulutusmateriaalin tuottaminen, ylläpitä-

minen ja arvioiminen kuluttavat varmasti henkilöstöresurssia riippuen siitä, miten moni-

puolisena ja kaiken kattavana sisältö halutaan pitää. (Agostino ym, 2004) 
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4 Oppimisalustat 

4.1 Oppimisalustat eli LMS-järjestelmät 

Oppimisalusta e-opetuksessa on sähköinen ohjelmisto, jossa on työkaluja eri opetusma-

teriaalien ja tietojen hallintaan, harjoitusten julkaisemiseen, keskusteluun ja opiskelijoi-

den työsuoritteiden katseluun. Oppimisalustoista puhuttaessa törmää myös lyhentee-

seen LMS. Wikipedia kuvaa käsitteen LMS (Learning Management System) ohjelmis-

toksi, jolla "voidaan hallita, dokumentoida, seurata ja raportoida kurssien, e-oppimisen 

sekä oppisisällön käyttöä oppimisprosessin aikana" (Ellis, 2009). Yleisiä opetusalustoja 

ovat esim. Moodle, Totara, Adobe Connect, sekä mm. peruskoulutasolla käytössä olevat 

ePortfolio, Fronter ja Peda.net. Alustoja on tarjolla kymmeniä, ellei jopa satoja. Näiden 

lisäksi on tarjolla sosiaalisen median piirissä käytettyjä alustoja ja työkaluja, joista monet 

ovat maksuttomia. Nämä edellä mainitut ovat siis oppimisalustoja. Niitä ei tulisi mieltää 

suoraan oppimisympäristöiksi. (Saarinen ym., 2002, 113.)  

4.2 Oppimisalustan valinta 

Tällä hetkellä on tarjolla jatkuvasti kasvava joukko erilaisia palveluntarjoajia ja heidän 

suunnittelemiaan ja markkinoimiaan oppimisalustoja ja –järjestelmiä. Koulutustaan 

suunnittelevalla yrityksellä on iso työ valita juuri sille sopivin järjestelmä, joka vastaa juuri 

heidän tarpeisiinsa. Suurin motivaatio valita juuri se oikea on tietysti raha; käytettävissä 

olevat resurssit ja mahdollinen kustannuskehitys.  

Oppimisalustan valintaprosessiin voi liittyä seuraavan kaltaisia huomionarvoisia seik-

koja: (Zeiberg 2001) 

1) LMS-palveluntarjoajien kartoituksella pyritään kartoittamaan laaja-alaisesti se 

palveluntarjoajien kenttä, jota on tarjolla yrityksen sen hetkiseen tarpeeseen. 

Täysin soveltuvaa voi olla hankala löytää, mutta silti on syytä rajata ne palvelun-

tarjoajat mukaan, jotka sopivat parhaiten ja joiden joukosta löytyy tarvittaessa 

kompromissiratkaisu LMS-järjestelmän hankintaan. 

2) LMS-järjestelmän esivalinta tuo nähtäville ne ratkaisut, joiden oletetaan vastaa-

van yrityksen tarpeita parhaiten. Tässä vaiheessa on syytä, että monen eri alan 
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asiantuntijat ovat jo mukana laatimassa raameja sille, minkälaisia vaatimuksia 

järjestelmän implementointi mahdollisesti aiheuttaa. 

3) Käytännön järjestelmien esittelyssä palveluntarjoajien on mahdollista tutustuttaa 

tarjolla olevat järjestelmät yhtiön johdolle ja muille avainhenkilöille.   

4) Palveluntarjoajien etsimisvaiheessa rajataan vähitellen ne järjestelmät pois, jotka 

ovat eivät sovellu tarpeeseen, tai ovat budjetin ulkopuolella. 

5) LMS:n implementoinnissa on oleellista yrityksen toimintojen muokkaaminen 

LMS:n vaatimusten mukaiseksi, ja toisin pain. LMS laaditaan sellaiseksi, että se 

toimii parhaimmalla tavallaan ja kaikki sen potentiaali saadaan hyödynnettyä. 

uusi järjestelmä voi vaikuttaa paljonkin yhtiön liiketoimintoihin ja niihin tulee va-

rautua. On tärkeää, että yrityksen IT-henkilöstöllä, ja palveluntarjoajalla on suju-

vat kommunikaatiomahdollisuudet ja selkeä vastuunjako. 

Foreman (2013) kuvaa LMS:n valintaprosessin seuraavan kaltaisena prosessina (ku-

vio1): 

  

 

 

 

 

 

Kuva 1. LMS-järjestelmän valintaprosessi 

4.3 Oppimisalustojen käytettävyys 

LMS-järjestelmien käytettävyydestä puhuttaessa Nielsen (2012) on jakanut käytettävyy-

den viiteen eri tärkeimpään sitä määrittelevään komponenttiin: opittavuus (learnability), 
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yrityksen 

tarpeet 
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Hanki kokemuksia 

tarjolla olevista 

järjestelmistä ja niiden 
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Vertaile ja arvioi 

tuotteita 
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Valitse 

sopiva 

järjestelmä 
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tehokkuus (efficiency), muistettavuus (memorability), virheet (errors) ja tyytyväisyys (sa-

tisfaction). Reiss (2012) sen sijaan onnistuu tiivistämään ne kolmeen: Käytön helppous, 

eleganssi (elegance) ja selkeys (clarity). Käytön helppous pitää sisällään fyysiset omi-

naisuudet, kuten toiminnallisuus, vaste (responsiveness), ergonomia ja käytännöllisyys. 

(Reiss 2012, 1, 109). Thurow (2014) sen ei näe käytettävyyttä ensisijaisesti käyttäjäko-

kemuksena tai -palautteena, vaan ominaisuutena, jonka avulla käytettävyyden arvioinnin 

kohde on tehtävänsä hoitanut.  

4.4 Totara Enston LMS-työkaluna 

Totara on internet-pohjainen, laajalti käytössä oleva Moodle-oppimisympäristöön poh-

jautuva koulutuksen ja opetuksen työkalu. Totaran eräs - heidän itsensä korostama - 

ominaisuus on sen avoimeen lähdekoodiin pohjautuva rakenne. Totaran oppimisalustaa 

pystyy tarvittaessa muokkaamaan erittäin tehokkaasti, mikäli sille koetaan tarvetta. Avoi-

men ja muunneltavan sisällön lisäksi Totara mainostaa tarjoavansa palvelujaan kustan-

nustehokkaasti. Runsaasti mainostettu ”open source” –konstruktiokin siis kuulostaa lu-

paavalta. Ohjelmistot ja oppimisalustat vaativat kuitenkin päivittämistä, sekä osaamista 

ja aikaan liittyviä resursseja. Yrityksen onkin siis laskettava tarkkaan, milloin kannattaa 

valita täyden palvelun ratkaisu. Kuten Stewart ym. tähdentävät, LMS-järjestelmän im-

plementointi yrityksen käyttöön ei rajoitu pelkästään lisenssimaksujen ja laitteiston 

hankintaan ja ylläpitoon liittyviin kustannuksiin. Mukaan tulisi huomioida myös jo ole-

massa oleviin muihin järjestelmiin integroituminen, järjestelmätuki ja henkilöstön kou-

lutus. (Stewart, Briton, Gismondi, Heller, Kennepohl, McGreal, Nelson 2007, 1-2). 

Ensto on valinnut Totaran yhdeksi oppimisen ja koulutuksen työkaluksi, jolla e-oppi-

mista pyritään kehittämään ja koulutuksen laatua edesauttamaan. Tätä tutkimusta 

varten haastattelin lyhyesti opinnäytetyöni ohjaajaa Maria Vickholmia, joka Training 

Managerina vastaa Enston ja Ensto Pron koulutusjärjestelmistä ja niiden kehittämi-

sestä. Hänen mukaansa Ensto päätyi käyttämään Totaraa muun muassa sen koh-

tuullisten käyttökustannusten ja monipuolisuuden vuoksi. 

Järjestelmän käyttökustannukset koostuvat vuosittaisista lisenssimaksuista ja palve-

lun varsinaisena tarjoajana ja räätälöijänä toimivan Discendumin vuosittaisesta käyt-

täjien määrään perustuvasta maksusta. Discendum Oy on suomalainen oppimiseen 
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ja opettamisen hallintaan liittyvien järjestelmien toimittamiseen ja konsultointiin eri-

koistunut yritys (Discendum Oy 2017). Discendum on ollut mukana sekä Enston, että 

usean muun yksityisen ja julkisen sektorin koulutusjärjestelmien kehityksessä. 

Seuraavassa kappaleessa kuvaan Totaran keskeisimmät ominaisuudet ja käyttöliit-

tymän perustoiminnot, lähinnä koulutuksen sisällön suunnittelijan näkökulmasta. 

4.4.1 Totaran keskeiset ominaisuudet ja toiminnot 

Seuraavassa esitellään Totaran keskeisimmät verkkokurssien suunitteluun ja totetuk-

seen liittyvät työkalut. Nämä työkalut ja työskentelymenetelmät on esitelty Totaran 

omalla nettisivulla, ”Totara for Trainers” –osiossa (kuva 2). Tämä sivuston osa esittelee 

konkreettisesti Totaran keskeisimmät ominaisuudet ja antaa myös käytännöllisiä toteu-

tusvinkkejä kurssin suunnittelijalle. 

 

Kuva 2. Totara for Trainers 
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Kuva 3. Kurssin suunnitteluohje 

Kurssin suunnitteluun liittyvässä osiossa (kuva 3) neuvotaan seikkaperäisesti, miten 

kurssin rakenne kannattaa laatia. Ohje ei ainoastaan keskity Totaran käyttöön liittyviin 

ominaisuuksiin, vaan siinä myös esitellään eräs tapa suunnitella johdonmukaisesti ete-

nevä kurssi. 
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Kuva 4. Totaran yhteisöllinen oppiminen 

Totaran käytössä rohkaistaan nykysuuntausten mukaisesti huomioimaan opiskelijoiden 

yhteisöllisen ja sosiaalisen oppimisen tehokkuus (kuva 4). Totara tarjoaa alustallaan op-

pijoille mahdollisuuden jakaa opintoihin liittyviä asioita, ja täten lisätä yhteistyön tuomia 

mahdollisuuksia monipuolisempaan oppimiseen. Keskustelufoorumit ja chatit antavat 

mahdollisuuden tehostaa opiskelua ja samalla ne mahdollistavat uuden ulottuvuuden 

kurssin suunnitteluun. E-learning –teorioissa usein tavatut käsitteet synkroninen ja 

asynkroninen opetus on näkyvästi valjastettu konkretian tasolle. Asynkronisessa opetuk-

sessa pyritään hyödyntämään opiskelijan omaa aikataulua ja etenemisvauhtia, eikä ope-

tus ole niin aikaan ja paikkaan sidottua (Garrison 2011). 

 

Kuva 5. Kompetenssit 
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Kompetenssit (competencies) ovat Totaran oppimisalustalle (kuva 5) laadittuja opiskeli-

jan etenemistä kuvaavia askeleita. Ne voidaan ymmärtää esimerkiksi eräänlaisina väli-

tavoitteina, joiden avulla pystytään luomaan välitavoitteita, ”palkita” edistymisestä tai yk-

sinkertaisesti kertomaan opiskelijalle opintojensa etenemisvauhdin ja –vaiheen. 

 

Kuva 6. Opintojen ohjaus 

Opintojen edistymisen tarkkailua arvioinnin lisäksi on mahdollistettu siten, että voidaan 

luoda opiskelijalle tietynlainen opintopolku. Opintopolulla ymmärretään opiskelijan tavoit-

teiden mukaan laadittu kokonaisuus, jonka opiskelija käy läpi tietyn ennakkosuunnitel-

man mukaan. Tätä voisi kutsua myös interaktiiviseksi opinto-ohjaukseksi (kuva 6). To-

tara mahdollistaa opintopolun suunnittelun lisäksi sen aikatauluttamisen. Voidaan esi-

merkiksi laatia tietyn tyyppisien kurssien järjestämiselle kiinteät aikavälit. Tällainen kurssi 

voisi olla esimerkiksi turvallisuuteen liittyvä, koska turvallisuuskoulutusta on järjestettävä 

säännöllisesti ja sen sisältöä päivitetään jatkuvasti. 

Totaran toimintoja pystyy muokkaamaan melko kattavasti kouluttajan ominaisuudessa. 

Erityisen kiinnostavana nousevat esiin asetuksissa olevat ”hierarkiat” ja ”kompetenssit”. 

Niiden avulla käyttäjän on mahdollista luoda käyttöönsä edustamansa yrityksen tai yh-

teisönsä mukaiset rakenteet ja järjestää opetusmateriaalia niiden mukaan. Tästä voi olla 

hyötyä esimerkiksi silloin, jos opetussisällön tuottaja haluaa osoittaa tietyn opetuspaketin 
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vain tietylle organisaation osa-alueelle. Kompetenssirakenteet taas mahdollistavat erilai-

sien opetuksen sisällön tasojen määrittämisen. Tästä voi olla hyötyä, kun haluaa jaotella 

opiskelijoita osaamisen tai muun ominaisuuden perusteella, tai osoittaa opiskelijalle 

minkä tasoinen kurssi tai kurssimateriaali hänellä on käytössään. Asetuksissa pystytään 

muokkaamaan kompetenssirakenteet halutun kaltaisiksi (kuva 7 ja 8) 

 

Kuva 7. Esimerkki asetuksista: Kompetenssirakenteet 

 

Kuva 8. Kompetenssien muokkaus 
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Opiskelijalle, opettajalle ja kurssin suunnittelijalle hyödyllistä tietoa on myös edistyminen 

monissa eri samanaikaisissa kursseissa. Tätä varten voidaan avata kokonaisnäkymä, 

jossa näkyy kaikki kurssit, joihin on ilmoittauduttu, sekä niissä tapahtunut edistyminen 

(kuva 9). 

 

Kuva 9. Totaran opintosuoritukset 

4.4.2 Totaran käyttöliittymä 

Totaran käyttöliittymään tutustumiselle on laadittu erinomainen ympäristö. Totaran netti-

sivujen (Totaralms.com) kautta pääsee erityiseen academy-osioon (https://academy.to-

taralms.com), jossa voi väliaikaisten käyttäjätunnusten avulla tutustua Totaran käyttöliit-

tymään. Käyttäjätunnuksia ei tarvitse erikseen hankkia. Academyssä on saatavilla kiin-

teät käyttäjätunnukset ja salasanat eri tason käyttäjille. Tasoja on kaiken kaikkiaan täy-

den hallintaoikeudet antavasta admin-tasosta aina opiskelijan tasoon saakka (kuva 10). 

Tätä opinnäytetyötä tehdessäni tutustuin sekä kouluttaja- että admin-tasoiseen käyttä-

jäympäristöön ”Administration”. Kaikki kuvankaappaukset ovat järjestelmän demosi-

vuilta. ”Kurssisisältönä” toimii luonnollisesti Totaran käyttöön valmentava opetussisältö, 

https://academy.totaralms.com/
https://academy.totaralms.com/


18 

  

joka on varsin kattava. Demosivuille voi luoda omaa sisältöä, mutta sivujen ollessa de-

mokäytössä, järjestelmä poistaa luodun sisällön automaattisesti 48 tunnin kuluttua. 

Käyttöliittymä on hyvin tyypillinen LMS-järjestelmäksi. Admin-oikeuksien avulla on mah-

dollista muokata ulkoasua, mm. otsikoita, mieleisekseen (kuva 11). 

 

Kuva 10. Totaran demovaihtoehdot 
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Kuva 11. Esimerkki muokkausmahdollisuudesta järjestelmänvalvojan ominaisuudessa  
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5 Johtopäätökset 

Tämän insinöörityön tarkoituksena oli luoda katsaus yritysmaailman tarpeisiin ja mah-

dollisuuksiin - eri teknisiä järjestelmiä hyödyntäen - järjestää ja suunnitella koulutusta. 

Koulutuksella, jota tässä alati muuttuvassa ajassa tarvitaan yhä enenevässä määrin, on 

työntekijälle suuri merkitys. Työntekijälle koulutus ja sen aktiivinen tarjoaminen välittyy 

mielikuvana tehokkaasta ja työntekijästä hyvää huolta pitävästä työnantajasta.  

Insinöörityön tekijälle tämä aihepiiri loi erinomaisen mahdollisuuden yhdistää kaksi kiin-

nostavaa osa-aluetta. Nämä kaksi osa-aluetta ovat koulutus ja sen kehittäminen, sekä 

teknologiateollisuuden toiminnot. Insinöörin työnkuvaan ja monipuoliseen osaamiseen 

olisi hyvä pyrkiä liittämään sellaisia osaamisalueita, joilla työtä tekevä ihminen ja hänen 

henkiset voimavarat saadaan hyötykäyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Oman työ-

sektorin laaja-alainen hahmottaminen isossa kokonaisuudessa luo tilanteen, jossa työn-

tekijä ymmärtää paremmin oman osuutensa isossa koneistossa. Tähän tilanteeseen 

päästään siten, että käytetään koulutukseen mahdollisimman monipuolisia näkökulmia 

ja koulutusmetodeja. Koulutus ei ole ainoastaan yksinkertaisten tiedonjyvien jakamista, 

vaan myös tiedonhankinnan ja itsenäisen kehittämisen työkalujen opettamista. 

Opiskelijan ja oppijan arjessa ollaan tultu tutuiksi monenlaisten koulutusmenetelmien 

kanssa. Tekijän ominaisuudessa alkoi kiinnostaa ne menetelmät, joilla nykyaikainen me-

nestyvä ja monikansallinen yritys huolehtii työntekijöidensä osaamisesta. Miten yritys luo 

samalla mielikuvan toimivasta koulutuskonseptista asiakkaiden suuntaan. Enston ta-

pauksessa koulutus asiakkaiden suuntaan näkyy myynnin jälkeisen tuotetuen muo-

dossa, kun taas työntekijöitä koulitaan hieman eri perspektiivistä.  

Insinöörityössä esitelty LMS-järjestelmä Totara on vain yksi työkalu muiden joukossa. 

Insinöörityön koneteknisen näkökulman takia tuntui siltä, että itse LMS-järjestelmien esit-

telyyn täytyisi varata vieläkin enemmän palstatilaa. Toisaalta se saattaisi olla ”turhaa”, 

koska toiminnot niissä ovat aika lailla samankaltaisia. Pari LMS-järjestelmää nähneenä 

opiskelija huomannee samankaltaisuudet aika nopeasti. Ennemminkin täytyisi kiinnos-

tua siitä miten monipuoliset mahdollisuudet eri alustat antavat opetuksen suunnittelulle? 

Miten paljon opetuksen suunnittelija haluaa nykyaikaistaa opetuspakettejaan, ajattele-

matta ainoastaan teknologisia innovaatioita, vaan myös sisällöllisiä seikkoja? Hienoista 

esitysteknisistä taikatempuista ei ole mitään hyötyä, jos opetuksen sisällöltä puuttuu joh-

donmukaisuus ja selkeys, tai se tuntuu koulutettavasta hyödyttömältä ja epämotivoivalta. 
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