
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
 
Aarnio Petri 
Haapamäki Seija  
Näränen Pertti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohti verkko-opetuksen hyveitä:  
kolmen verkkokurssin käsikirjoitukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryhmän ohjaaja: Sisko Mällinen 
Huhtikuu 2011  
 



 

TIIVISTELMÄ  

 

Tampereen ammattikorkeakoulu / ammatillinen opettajakorkeakoulu (TAOKK) 
Opettajankoulutuksen kehittämishanke  
Tekijät:  Aarnio Petri, Haapamäki Seija, Näränen Pertti  
Työn nimi: Kohti verkko-opetuksen hyveitä:  kolmen verkkokurssin käsikirjoitukset 
Sivumäärä: 38 
Huhtikuu 2011 
Ryhmän ohjaaja: Sisko Mällinen 
 
_______________________________________________________________  
 
Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli kolmen lähiopetukseen integroitavan käy-
tännön verkkokurssin kehittäminen käsikirjoituksen ja sisältösuunnitelman tasolle sekä 
perehtyminen teoreettisesti verkkokurssien suunnittelussa tärkeisiin periaatteisiin. Työs-
sä käydään aluksi läpi näkökulmia verkko-opetukseen ja verkkokurssien käsikirjoittami-
seen. Sen jälkeen esitellään kolmen verkkokurssin käsikirjoitukset ja rakennesuunnitel-
mat.  
 
Kehityshankkeemme keskittyvät verkkoavusteisiin kursseihin, jotka liitämme lähinnä 
taustakäsitteisiin sulautuva opetus ja monimuoto-opetus (engl. ’blended learning’). Näil-
lä kursseilla on-line-oppimisympäristöt ovat lähinnä kasvokkaista opetusta täydentävä ja 
kehittävä elementti ja vain osa opetuksellista dialogia. Vain verkossa opiskeltavien, ko-
konaan virtuaalisten verkkokurssien mediasuunnitteluun ja pedagogiaan liittyvät kysy-
mykset ovat monin tavoin erilaisia.  
 
Näkemyksemme on, että verkkokursseilla voidaan saavuttaa merkittäviä etuja verrattu-
na perinteisiin opetusmuotoihin. Edut voivat liittyä oppimateriaalin hallintaan,  ajan ja 
paikan sidoksista vapautumiseen tai esimerkiksi oppimisen kansainvälistymiseen. Toi-
saalta verkkoavusteiset kurssit edellyttävät ainakin pilotointivaiheessa, että opettajilla 
on aikaa ja resursseja tavallista runsaampaan ja yksityiskohtaisempaan ennakkosuunnit-
teluun. Hyvä verkkokurssi tarvitsee selkeästi jäsentyvää verkkomateriaalin rakennetta, 
optimaalista käytettävyyttä tukevaa graafista suunnittelua sekä lisäksi teknisiä valmiuk-
sia, hyvää motivaatiota ja itsenäisyyttä myös opiskelijoilta.  
 
Verkkokurssien hyödyt ja järkevät toteuttamistavat vaihtelevat sen mukaan, millaisia 
ovat opetettavat aiheet ja oppimistavoitteet. Yhtä ainoaa, kaikille oppijoille ja kaikkiin 
oppimistavoitteisiin sopivaa verkko-opetuksen mallia ei näkemyksemme mukaan ole 
mahdollista luoda. Verkkokurssi ei myöskään ole kertaheitolla valmis, vaan se vaatii 
opettajan verkkoläsnäoloa, monipuolista vuorovaikutuksen ylläpitoa ja kehittämistä se-
kä verkon dynaamisen toimintaympäristön jatkuvaa seuraamista.  
 
 
 
_____________________________________________________________  

 

Asiasanat: Verkko-opetus, verkkokurssi, oppimisympäristöt 
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1 JOHDANTO 
 

Verkko-opetukseen on kohdistunut suuria odotuksia sekä opetusta koskevassa julkisessa 

keskustelussa että suomalaisessa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa aina 1990-luvun 

puolivälistä alkaen. Ainakaan kaikin osin odotukset eivät ole toteutuneet, ja verkko-

opetus on kehittynyt odotettua hitaammin. Eri kouluasteilla on toteutettu lukuisia yksit-

täisiä verkko-opetuksen kehittämisprojekteja, jotka eivät kuitenkaan välttämättä ole pys-

tyneet tuottamaan pysyviä muutoksia opetuskäytänteisiin tai toimintatapoihin. 

 

Verkko-opetus on usein esitelty vaihtoehtona vanhanaikaiseksi ja jäykäksi leimatulle 

”perinteiselle luokkahuoneopetukselle”. Verkko-opetuksen on uskottu muuttavan ope-

tusta ja oppimista entistä joustavammaksi, konstruktiiviseksi ja aktiiviseksi yhteistoi-

minnaksi. Uuden opetusteknologian on myös väitetty tuottavan ideaaliset olosuhteet 

elinikäiselle oppimiselle. Leena Mäkelä toteaa kuitenkin väitöstutkimuksessaan, että 

nykytutkimuksessa on alettu tunnistaa monet verkko-opetukseen liitetyt optimistiset kä-

sitykset utopioiksi (Mäkelä 2010, 22).  

 

Tässä työssä esiteltävät kolmen verkkototeutuksen käsikirjoitukset pyrkivät välttämään 

utopiat ja kehittämään verkko-opetusta realistisesti, vaiheittaisesti ja lähiopetukseen in-

tegroiden. Työssä käydään aluksi läpi näkökulmia verkko-opetukseen ja verkkokurssien 

käsikirjoittamiseen. Sen jälkeen esitellään kolme erilaista verkkokurssin kehityshanketta 

käsikirjoitusvaiheen suunnitelmina. Pertti Näränen on kirjoittanut luvun 2 sekä me-

diahistoria-luvun (5.1). Seija Haapamäki vastaa luvusta 3 sekä ekotoksilogian kurssin 

käsikirjoituksesta (5.2.). Petri Aarnion käsialaa on luku 4 sekä verkkojulkaisun opinto-

jaksoa koskeva osuus (5.3). Johdanto ja yhteenveto on laadittu yhdessä.  
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2 PERUSKÄSITTEITÄ JA LÄHTÖKOHTIA 
 

Seuraavassa esittelemme kehityshankkeittemme keskeisiä tutkimuksellisia lähtökohtia 

ja peruskäsitteitä. Keskeisimmät käsitteet meille ovat verkko-opetus ja verkkokurssi. 

Painotus on siis ensinnäkin opettajan näkökulmassa ja toiseksi yksittäisissä kursseissa, 

jotka on suunniteltu oppilaitosten institutionaaliseen käyttöön. Verkkokurssit, joihin 

tarkastelumme painottuu sekä teoriassa että käytännön hankkeissa, ovat lähinnä verkko-

avusteisia, eivät ns. kokonaan virtuaalisia. Nämä painotukset johtuvat erityisesti siitä, 

että tämän tyylisille tutkintotavoitteista koulutusta tukeville kursseille on omissa oppi-

laitoksissamme suurin kysyntä.  

 

Käytännössä instituutioiden toiminta ei ole verkko-opetuksen myötä muuttunut merkit-

tävästi sellaisten "avointen oppimisympäristöjen" suuntaan, joissa opiskelijat asettavat 

itse omat oppimistavoitteensa. Suurin osa verkko-opetuksesta toteutetaan suljetuissa 

verkkojärjestelmissä perinteisissä oppilaitoksissa, joissa oppimistavoitteet on suurelta 

osin ennalta määritelty. Oppija joutuu edelleen sitoutumaan tiettyyn aikatauluun ja laa-

jassa mielessä myös tiettyyn paikkaan (instituutioon ja verkkoympäristöön). Samoin 

oppijan ja opettajan roolien ja valta-asemien ero on suhteellisen pysyvä ja jopa välttä-

mätön osa myös verkossa tapahtuvaa oppimista. (Mäkelä 2010,  22–31; avoimen ja sul-

jetun oppimisympäristön eroista ks. Manninen ym. 2007, 31–33.) 

 

Työpaikoilla kasvokkainen vuorovaikutus on yhä tärkeää sosiaalisesti ja myös siihen 

liittyvän välittömän esimiesohjauksen ja jopa kontrollin mielessä. Nämä ovat keskeisiä 

syitä siihen, miksi etätyö ei ole yleistynyt yhtä merkittävästi kuin 1990-luvulla visioi-

tiin. Vastaavien syiden vuoksi myöskään verkko-opetus ei ole korvannut lähiopetusta 

yhtä laajasti kuin aiemmin ennakoitiin, eikä verkko-opetusta välttämättä pidetä lähiope-

tusta laadukkaampana.  

 

Verkko-opetuksella voidaan tietyissä tilanteissa ja konteksteissa saavuttaa merkittäviä 

etuja verrattuna perinteisiin opetusmuotoihin. Oppimateriaalin hallinta voi säilyä keski-

tettynä. Ajan ja paikan sidokset eivät rajoita osallistumista yhtä paljon kuin perinteisessä 

opiskelussa. Erityisesti oppijoiden (tai opettajien) sijoittuessa maantieteellisesti kauas 

toisistaan edut ovat ilmeiset. Kansainvälistyvässä maailmassa näiden verkko-opetuksen 
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etujen voi olettaa käyvän yhä painavammiksi. Luonnollisesti kurssit, jotka liittyvät digi-

taaliseen mediaan, voivat erityisesti hyötyä kurssista, jonka toiminnan pääosa tapahtuu 

verkkoympäristössä.  

 

Verkko-opetukseen liittyy kuitenkin aina myös merkittäviä haasteita. Haasteiden suu-

ruus riippuu mm. opiskelijoiden keskinäisistä eroista motivaatiossa, itsenäisen ajanhal-

linnan taidoissa sekä verkkoviestinnän teknisten tai sosiaalisten perustaitojen tasossa. 

Esimerkiksi Jorma Vainionpään väitöskirjan (2006) kyselytutkimukseen vastanneista 

opiskelijoista noin kolmasosa oli kokenut teknisiä ongelmia verkkokurssien aikana. 

Verkkokurssien keskeyttämisen syistä kuitenkin merkittävin oli aikapula, mikä viittaa 

siihen että verkkokursseilla itsenäinen ajanhallinta on keskeinen haaste. Positiivisin 

opiskelukokemus verkossa syntyy niille, joilla on vahva itseluottamus ja sisäinen moti-

vaatio. (Vainionpää 2006, 141, 189-192.)  

 

On mahdollista, että verkko-opetuksessa oppijoiden välisen ja opettajan kanssa käytä-

vän sosiaalisen vuorovaikutuksen tulisi olla jäsennetympää ja aikataulujen täsmällisem-

piä ja sitovampia kuin perinteisessä opetuksessa. Kurssin rakenteen selkeys on olennais-

ta. Non-verbaalin viestinnän puuttuminen tai sen mediavälitteisyys tekee välittömän re-

aaliaikaisen palautteen heikommaksi kuin lähiopetuksessa, jossa taitava opettaja tunnis-

taa helposti kurssilla vallitsevan yleistunnelman. Tässä lienee yksi syy siihen, että verk-

ko-opetus ei ole merkittävästi syrjäyttänyt lähiopetusta. Verkko-oppimisympäristö ei 

siis olekaan työtä säästävä ratkaisu vaan opettajan työresurssia kuluu laadukkaan verk-

kokurssin oppimateriaalin laatimiseen ja suunnitteluvaiheeseen selvästi enemmän kuin 

perinteisessä lähiopetuksessa. (Vainionpää 2006, 202.) 

 

Tietoverkottuvassa maailmassa on mahdollista, että verkko-opetuksen ero perinteiseen 

sumenee. Internet ja sen yli toimivat erilaiset sovellukset näyttävät tulevan mukaan 

kaikkeen opetukseen lähes väistämättä jo siksi, että ne ovat osa opiskelijoiden arkipäi-

vän kulttuuria. Myös suljetut ryhmätyöympäristöt ja jaetut verkkodokumentit kuten 

google-docs ja wiki-sovellukset ovat tulossa mukaan monenlaisen opetuksen tukiresurs-

seiksi. Opetusta onkin nykymedian aikana mahdollista kehittää entistä monimuotoisem-

paan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan myös luokkahuone-opetuksessa. Monimuoto-

opetuksen käsite on käynyt harvinaiseksi uusien muotikäsitteiden tulvassa, vaikka se on 

ymmärrettävä ja toimiva. Suositusta englanninkielisestä käsitteestä 'blended learning' 
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tehty epätarkka suomennos 'sulautuva opetus' tarkoittaa likimain samaa asiaa: kasvok-

kaisten ja mediavälitteisten viestintämuotojen yhdistämistä opetuksellisessa, yhteistoi-

mintaan pyrkivässä dialogissa (Joutsenvirta & Kukkonen 2009). 1 

 

Opettajilta vaaditaan yhä monipuolisempia mediataitoja – kykyä viestiä osuvasti niin 

suullisesti, visuaalisesti, kirjallisesti ja tietoteknisten apuvälineiden avulla. Tässä tilan-

teessa verkko-opetuksen hyödyntäminen on vain yksi uusista haasteista. On tärkeää 

huomata, että verkkokurssillakaan kaikkea toimintaa ei välttämättä ole järkevä toteuttaa 

vain verkossa. Esimerkiksi kurssin tehtävien anto ja niistä keskustelu voi tapahtua ver-

kossa, mutta tehtävien tekeminen voi sijoittua toiminnalliseen reaalimaailmaan tai edel-

lyttää ei-digitaalisia viestimiä kuten kirjallisuuteen perehtymistä. Verkkokurssi on siis 

parhaimmillaankin vain yksi verkon oppimisympäristö ja tietynlainen "oppimisen käyt-

töliittymä". (Mäkelä 2010, 114.) 

 

Hein (1999, 80-82) on jäsentänyt havainnolliseen nelikenttään erilaisia vaihtoehtoja, 

miten verkko voi olla osana opetusta jakelukanavana tai toimintaympäristönä ja toisaal-

ta joko vain yhtenä ympäristönä tai ainoana työympäristönä.  

 
 
Kuva 1: Verkon erilaiset roolit opetuksessa Heinin (1999) nelikentän mukaan. 
 

                                                 
1 'Blended learning' olisi parempi suomentaa monimuoto-opiskeluksi. ’Sulautuva opetus’ on heikko kään-
nös siksikin, että englantilaisella kielialueella on käytössä myös termi ’embedded learning’, jonka suo-
mennos olisi sananmukaisesti ’sulautettu opiskelu’. Termillä tarkoitetaan lähinnä työelämään sulautettua 
ammattiopetusta ja sen oppimisympäristöjä eli käytännön ja teorian oppimista rinnakkain.  
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Tässä työssä esiteltävät verkkohankkeet (käsikirjoitukset) sisältävät eniten kuvan 1 loh-

kojen B ja C piirteitä. Käytännössä verkkokurssiemme on määrä toimia lähinnä osana 

muita opetusmuotoja, niiden rinnalla ja niitä täydentäen. Verkkokurssiemme käyttämät 

oppimisympäristöt ovat Moodle ja Pedanet, jotka ovat molemmat laajasti käytössä 

Suomessa. Moodlen toimintojen opiskeluun on käytettävissä myös tuore opaskirja (Ka-

revaara 2009). Lisäksi suomalainen käyttäjäkunta on kehittämässä yhteisöllisesti mood-

len käytön tuki- ja opasmateriaalia osoitteeseen http://docs.moodle.org/fi/Etusivu.  
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3 VERKKOKURSSIN SUUNNITTELU 
 

 

Verkkokurssin suunnittelu vie aikaa. Substanssi- ja pedagogisen osaamisen lisäksi tarvi-

taan mahdollisesti myös asiantuntevan verkkosuunnittelijan apua. Sisällön lisäksi suun-

nitellaan kurssin rytmi ja yleinen ohjeistus, aikataulut, arviointi ja palautteenanto. Kurs-

sin  rakenteet suunnitellaan pitkälle valmiiksi jo ennen kurssin alkua. 

 

Opettajan harkintaa tarvitaan verkko-opetuksen välineiden valinnassa, sillä pelkät hyvät 

puitteet eivät verkko-opetuksessa riitä. Opetus pitää suunnitella jopa tarkemmin kuin 

perinteisessä oppimisympäristössä. Laadukas verkko-opetuksen toteutus vaatii huolel-

lista pedagogista suunnittelua. ( Kaivola, 2007.)  

 

 

3.1 Verkkototeutuksen käsikirjoitus, skripti 
 

Verkko-opetuksen toteutuksia tutkittaessa käsikirjoittaminen on osoittautunut tehok-

kaaksi keinoksi tukea oppimisen ohjaamista. Käsikirjoittaminen, skriptaus, on oppimis-

tilanteiden suunnittelua ja vaiheistamista ja sen dokumentointia. Skriptejä käytetään pe-

dagogisten mallien käytännön toteuttamiseen ja niiden avulla pedagoginen kokonaisuus 

voidaan osittaa helposti hahmotettaviksi työvaiheiksi ja osakokonaisuuksiksi. (Järvinen 

& Väisänen, 2009; Jyväskylän yliopiston virtuaaliyliopisto, 2006.) Verkkokurssin käsi-

kirjoitus voidaan tehdä ainakin kahdesta eri näkökulmasta, tehtävän ratkaisemiseen kes-

kittyvästä ja kurssinsisäisen sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemiseen keskittyvästä. 

Käytännössä käsikirjoituksia tarkasteltaessa jako ei näyttäisi olevan selkeä; useissa kä-

sikirjoituksissa on havaittavissa molemmat näkökulmat. (Kaivola, 2007.) 

 

Pedagogisia skriptejä voidaan ajatella oppimistilanteiden suunnittelun ja niiden vaiheis-

tamisen taustalla olevina käsikirjoituksina. Oppimistapahtuman tarvittavat vaiheet voi-

daan siis kirjoittaa tilannetta käsittelevään pedagogiseen käsikirjoitukseen. Tätä käsikir-

joitusta voidaan verrata myös elokuvan käsikirjoitukseen. Oppimistapahtuman, esimer-

kiksi verkkokurssin tai verkkoavusteisen kurssin skripti voi olla esimerkiksi ohjeistus 

siitä, miten kurssi etenee, mitä vaiheita se sisältää ja miten kurssilla toimitaan. Oppimi-
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sen kulussa on monesti käytävä läpi tiettyjä kyseisen opittavan asian oppimisen kannalta 

tarpeellisia, jopa välttämättömiä, oppimisvaiheita. Käsikirjoitusta voidaan käyttää oh-

jaamaan, jopa pakottamaan oppijat kohtaamaan oppimisvaiheet ja käsittelemään niiden 

sisältämät oppimistapahtumat. Käsikirjoituksen avulla tehtävä tai ongelma voidaan osit-

taa pienempiin osakokonaisuuksiin. Käsikirjoitusta voidaan käyttää myös esimerkiksi 

aikatauluttamaan oppimistehtävää tai lisäämään sosiaalista vuorovaikutusta oppijoiden 

kesken. (Kaivola, 2007.) 

 

Tämän työn tapaustutkimusten osuudessa (luku 5) olemme käyttäneet  skriptejä kolmen  

verkkoavusteisen  kurssin suunnittelussa.  
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4 TYPOGRAFIA VERKKOJULKAISUSSA 
 

4.1 Verkkojulkaisu on media 
 

Oppilaitosympäristöissä on verkkotyöskentelylle koko sen lyhyen olemassaolon ajan 

ladattu lähes messiaanisia painotuksia. Vuosituhannen vaihteessa käyttöön otettujen  

intranet-sovellusten toivottiin ratkovan mm. perinteisemmän viestimiskulttuurin tiedon-

kulkuongelmia. Nyttemmin, erilaisten oppilaitoksissa järjestettyjen auditointien perus-

teella tiedämme, että näin ei ole käynyt – kuin ehkä osittain. Tietoverkot ovat tuoneet 

tullessaan pluralismin – moniväyläiseen tiedonkulkuun liittyvät löytämisen (navigointi), 

tiedon päivityksen ja poistamisen problematiikat. On ehkä sattumaa, että verkko-

oppimismateriaalien luomiseen ohjaava hienovarainen rohkaiseminen tapahtui samanai-

kaisesti toisen opetusmaailmaa ravistelevan merkittävän prosessin, nimittäin lähiope-

tusmäärien vähenemisen kanssa. Verkko-opiskelumateriaalien luominen ja opetus vaatii 

kuitenkin resurssointia, osaamista ja kurinalaisuutta siinä kuin mikä tahansa  pedagogi-

nen väline.  

 

Tehdessämme tätä kehityshanketta olimme yksimielisiä siitä, että vaikka suurelta osin 

erilaiset tietokoneiden kautta selailtavat sovellukset ovat teknispohjaisia, niin perustellut 

syyt niiden käyttöönottoon nousevat syvemmältä – muuntuneesta tiedon hahmottami-

sesta. Perinteisessä luokkatilanteessa opettajan ajateltiin pystyvän yksisuuntaisesti ja 

keskitetysti jakamaan tietoa opiskelijalle. Nyt opettajan on pikemminkin omaksuttava 

ohjaajan tai oppaan identiteetti; hän voi tietää hyvä reittejä päämäärään pääsemiseksi,  

mutta samanaikaisesti kyky rohkaista opiskelijaa omien väylien löytämiseen on olen-

naista verkottuneessa maailmassa. Tässä merkittävästi muuntuneessa tilanteessa puh-

taasti tekninen lähestymistapa ei tee aiheelle riittävästi oikeutta. Kehityshankkeemme 

taustalla onkin käsitys, että eri tilanteissa verkko-opettaminen voi olla mielekäs pedago-

ginen väline.  

 

Tulemme keskittymään hankkeemme käsikirjoitusosuuksissa ammattikorkeakouluissa 

ja toisella asteella käytössä olevien tietokantapohjaisten, ns. sähköisten oppimisympäris-

töjen (Moodle ja Pedanet) oppimismateriaalien ja -ympäristöjen luontiin sekä käytön 
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kannalta olennaisten visuaalisten keinojen käyttöön tekovaiheessa. Mainitsemiamme 

visuaalisia keinoja tarkastelemme seuraavassa typografian käsitteen kautta.  

 

Niin paperille tulostettavia kuin tietokoneen näytöllä selailtavia julkaisuja valmistetaan 

erilaisten sovelluksien avulla (esim. Word, Photoshop, InDesign, PowerPoint, jne.). 

Ymmärtääkseen verkko-oppimismateriaalien valmistamisen lähtökohtia on ensin hah-

motettava typografian ja toiminnallisuuden osa-aluetta ns. verkkojulkaisun näkökulmas-

ta. Verkkojulkaisulla tarkoitamme kaikkea tietokoneen avulla työstettyä ja internetin 

erilaisten sovellusten avulla luettavaa ja siirrettävää materiaalia.2  Pääpaino on erilaisilla 

kuvauskielillä koostetuilla verkkosivuilla; myös kyseisen kaltaisten sivujen kautta le-

viävät PDF- tai Word -asiakirjat on kuitenkin on mahdollista ajatella verkkojulkaisuina 

(Korpela 2010). 

 

Mikäli verkkojulkaisun laatija ei ymmärrä typografian ja visualisoinnin lähtökohtia tai 

tilaa mihin hän aineistoaan on sijoittamassa, voivat verkkojulkaisun hyvät puolet (esim. 

saavutettavuus ja koottu tieto) helposti näyttää kolikon ahavoituneen kääntöpuolen (se-

kavuus ja hahmottomuus).  

 

  

4.2 Typografian kaksi määritelmää 
 

Typografia-käsitteelle on löydettävissä kaksi toisistaan hyvin eriävää määritelmää. En-

simmäiseen, historiallis-tekniseen määritelmään, sisältyy kirjasimien ja ladonnan pitkä 

ajallinen kaari 1400-luvulta Gutenbergiin kulminoituvasta tiedon monistamiseen perus-

tuvasta ladontatekniikasta ulottuen aina nykyaikaisessa taittotyöskentelyssä tapahtuvaan 

kirjasimien ja sivun taiton hallintaan.  

 

Historiallisiin määritelmiin nojaten typografia määritellään tyypillisesti tarkoittamaan:  

1. Tekstin painoasua (Itkonen 1999) 

2. Kirjapainotaitoa (Campbell 1986) 

                                                 
2 Matkapuhelinverkkojen ja -laitteiden nopea tekninen kehitys mahdollistaa erilaisten digitaalisten palve-
lujen selaamisen (esim. www-sivut) myös ns. kolmannen ja neljännen sukupolven kännyköillä. Tässä 
työssä näihin palveluihin liittyvät erityiskysymykset rajataan kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle.  
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3. Kirjapainotaidetta, tekstityypin, kuvien ja taiton tyylin yhdistämistä. Siihen si-

sältyy kirjasimen tyypin ja koon määrittely, tekstipalkin muotoilu, tyhjän tilan määritte-

ly, värien ja kuvituksen valinta sekä kansi- ja paperimateriaalin valinta. Nämä määri-

telmät eivät kuitenkaan suoraa vastaa kysymykseen miksi (miksi muotoillaan, miksi 

käytetään väriä, miksi kirjasimen kokoa vaihdellaan); vastatessaankin ne sijoittavat pe-

rustelut helposti pelkiksi jälkihuomautuksiksi.  

 

Toisen, postmodernilta filosofialta ja sosiologialta diskurssiaan lainaavan määritelmän 

mukaisesti typografia on kommunikaatiota: 

”Se on merkkijärjestelmä, joka on konventionaalinen ja kulttuurisidonnainen. 

Typografia on ikään kuin kieli, jota me ymmärrämme omien kulttuurillisten yh-

teyksiemme vuoksi. Kommunikaatio on suuntautumistamme toisen ihmisen 

puoleen. Suullisessa viestinnässämme on omat keinonsa saada viesti eteenpäin 

haluamallamme tavalla, typografia on merkkijärjestelmä, joka pyrkii täydentä-

mään kirjoitettua kommunikaatiota ja mahdollistaa myös tekemään siitä esteetti-

sesti nautittavan.” (Inkinen 2003) 

 

 

4.3 Typografista ryhmittelyä ja rytmiä 
 

Korpela (2010) tiivistää verkkotypografian tavoitteiksi kuusi typografisiin ratkaisuihin 

vaikuttavaa keskenään poikkeavaa päätyyppiä. Näitä päätyyppejä voi hyvin soveltaen 

käyttää verkko-opetusmateriaalien luomisessa apuna. 

 

1. Houkutussivut. Niiden avulla houkutellaan kävijöitä ja saadaan heidät tutus-

tumaan tarkemmin, kiinnostumaan. Asetteluilla, kuvilla ja värien käytöllä on 

keskeinen osa. Tekstiä on suhteellisen vähän, ja sen on oltava selkeästi esitettyä. 

 

2. Pikatietosivut. Ne sisältävät usein luetelman tai taulukon muodossa tiivistettyä 

tietoa, ja keskeistä on, että lukija voi nopeasti löytää häntä kiinnostavan kohdan. 

Sivun pitää olla silmäiltävissä, ja otsikoiden ja muiden tärkeiden kohtien pitää 

nousta esiin. Tekstin estetiikalla on vähäinen merkitys. 
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3. Kertovat sisältösivut. Tekstiä on niin paljon että ulkoasun miellyttävyys nou-

see merkittäväksi seikaksi. Tekstin siis pitää olla miellyttävää katsella mutta 

myös helppo lukea pitkinäkin jaksoina. Tyypillisiä tällaisia sivuja ovat käyttöoh-

jeet, tekniset kuvaukset, opetusmateriaalit ja tietysti myös varsinainen kerronta, 

kuten novellit.  

 

4. Taitetussa muodossa julkaistu aineisto. Tällä tarkoitetaan lähinnä PDF- tai 

Word-muotoista aineistoa, johon varsinaisilla verkkosivuilla on linkkejä. Sisältö 

on yleensä kertovaa. Aineisto yleensä tulostetaan lukemista varten. 

 

5. Vuorovaikutussivut. Niitä ovat etenkin lomakesivut, palautelomakkeet ja  

tilauslomakkeet. Typografian tulisi taipua palvelemaan vuorovaikutusta, joten 

keskeisten selitysten ja käyttäjän kirjoittamien tekstien tulisi näkyä hyvin selke-

ästi. 

 

6. Dynaamisesti syntyvät sivut.  Tiedonhaun tulossivut, blokin tai keskustelufoo-

rumin sivut. Sivua ei voi mitenkään suunnitella valmiiksi, vaan typografinen 

suunnittelu voi kohdistua vain siihen tapaan, jolla sivu muotoutuu.  

(Korpela 2010) 

 

Yllä olevista ryhmittelyistä huomaa kategorisoinnin merkityksen erilaisten aineistojen 

välillä. Keskenään niitä vertaamalla huomaa, ettei ole yhdentekevää miten aineistoa 

verkkoihin sijoitetaan ja miten sitä valmistetaan. Lähtökohtana tulisi olla jäsennelty 

suunnittelu. Jäsentely vaatii tietoa sovelluksien käytöstä (esim. PDF:ien teosta, kuvien 

resoluutiosta, valokuvien tuomisesta, jne.) ja typografista ajattelua eikä pelkästään tietoa 

verkkojulkaisujen tekniikasta. 

 

Typografisten valintojen takana tulisi olla ymmärrys viestin optimaalisesta perille-

menosta. Tavoitteena on hyvä käytettävyys. Perinteistä sanomalehtitaittoa esimerkiksi 

määrittävät tiukat ulkoasu-ohjeet, joissa määritellään käytettävien kirjasimien lisäksi 

mm. kuvien paikat, kuvatekstien tyylit, linjojen käyttö, värit, jne. Taittoa tulkitaan täl-

löin viestinnän työkaluna, jolloin tehtyihin valintoihin vaikuttavat yksittäisten ratkaisu-

jen ohella median konventiot ja traditiot; taiton tulee tällöin olla huomaamaton. Visuaa-

lisella ulkoasulla kirjoitettu tieto autorisoidaan. Tällöin jokaisen aamun lehti on sidok-
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sissa pitempään historialliseen jatkumoon, joka luo lukijalleen tuttuuden myötä turvalli-

suuden tunnetta. Taitto on onnistunutta kun lukija ei ole tietoinen taitollisista asioista. 

 

”Taiton ja typografian tehtävä on – verbaalin asun ohella – tarjota painettu sana 

ja kuva lukijoille niin, että julkaisu luetaan. Jos lukutapahtuma estyy on kaikki 

työhön uhrattu aika, vaiva ja raha hukkaan heitettyä.” (Kotka 1995) 

 

Vaikka internet-julkaisun ja perinteisen painettavan julkaisun välillä on teknisistä sovel-

luksista ja lukutapahtumista johtuvia eroja, niin esteettiset keinot kummassakin ovat 

samat; sivua taitettaessa on tekstimassaan pyrittävä luomaan typografista jännitettä ja 

rytmiä. Rytmi syntyy kontrasteista. Seuraavassa muutamia Kari Kotkan (emt.) listaamia 

esimerkkipareja. 

 • suuri / pieni 

 • vapaamuotoinen (syvätty) / säännöllinen 

 • kursiivi / suora 

• kaukana / lähellä 

• edessä / takana 

• tyhjä / täysi 

• musta / valkoinen 

• positiivinen / negatiivinen 

• raskas / kevyt 

• suora / käyrä 

• taso / kappale 

• vaakasuora / pystysuora 

• lähenevä / pakeneva 

• ylhäällä / alhaalla 

 

Taittajan tulee analysoida ja hierarkisoida taitettava tekstimassa. Kontrasteilla luodaan 

ilmeikkyyttä. Tyypillisiä keinoja ovat esim. nimien kursivointi tai lihavointi, lainauksi-

en sisennykset. Liiallinen kontrastien käyttö vastaavasti johtaa taas kaoottiseen epäluet-

tavaan lopputulokseen.  
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Seuraavassa aivotutkija Risto Näsäsen (2006) laatimia visuaalisen käytettävyyden ohjei-

ta sähköisen esityksen luomiseen. 

 

1. Esityksessä tulisi käyttää hieman suurempia kirjaimia ja graafisia ele-

menttejä kuin subjektiivisesti tuntuisi riittävältä. 

2. Kun käytetään värejä, on tärkeää varmistaa, että kirjainten ja taustan vä-

lillä on selvä tummuusero eli selvä vaaleuskontrasti. 

3. Tiedon sijoittelussa (layout) tulee pyrkiä yksinkertaisuuteen ja välttää 

kaiken turhan tiedon esittämistä. 

4. Tiedon sijoittelu on selkeä, jos sivun kokonaishahmo on havaittavissa 

yhdellä silmäyksellä. 

5. Graafista tiedon esitystapaa kannattaa suosia. 

6. Liikkuvia tai välkkyviä elementtejä on syytä välttää, ellei niiden käyttö 

ole hyvin perusteltua. 

  

Edellä siteerattuja ohjeita tulkitsemalla voi nähdä typografian palvelevan tiedon välitys-

tä. Esteettisetkin ratkaisut ovat tiedonvälitykselle alisteisia prosesseja. Perinteisiin me-

dioihin rinnastettuna verkot tuovat mukanaan heterogeenisemman tieto- ja havaintoma-

teriaalien runsauden, mutta ei poista tiedon jäsentämisen ja hahmottamisen lähtökohtia. 

Oikeastaan päinvastoin. Opettajan ylläpitämän oppimisalustan tulisi toimia selkeyttä 

luovana ja julkaisemaansa tietoa auktorisoivana sovelluksena kaoottisen tiedon valtame-

ressä. Visuaalinen selkeys voi tällöin toimia oivallisena perämiehenä verkkojen inter-

tekstuaalisissa syövereissä. 
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5 KOLME VERKKOKURSSIN KÄSIKIRJOITUSTA 

 

5.1 Mediahistoria (5 op)  
 

Mediahistoriaa opetetaan tavalla tai toisella kaikissa medianomin tutkintoa tarjoavissa 

ammattikorkeakouluissa.  Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän ja elokuvan ja 

television koulutusohjelmassa kurssi on järjestetty jo usean vuoden ajan verkkoavustei-

sesti, Moodle-oppimisympäristön tukemana. Pääpaino on kuitenkin ollut luennoissa ja 

niihin liittyvissä keskusteluissa, havainnollistavissa näytteissä ja tehtävissä. Tarve me-

diahistorian kurssille on pysyvä, mutta kurssin toteuttamismuodot ja painotukset voivat 

vaihdella. Kurssin osallistujamäärä kevään 2010 kurssilla (elokuva ja TV, 1. vuosi) oli 

noin 50. 

Mediahistoria on olennainen osa media-alalla työskentelevien ammatillista yleissisivis-

tystä. Mediahistoria voi toimia esimerkkinä, vertailukohtana ja inspiraation lähteenä 

myös monille nykymedian sovelluksille. Tärkeintä kurssilla on herättää opiskelijat kiin-

nostumaan mediahistoriasta ja hakemaan siitä itse tietoa, lähteitä ja esimerkkimateriaa-

lia. Aihealueen laajuus on sisällöllinen haaste, joka toisaalta mahdollistaa opiskelijoiden 

yksilöllisen suuntautumisen kutakin eniten kiinnostavaan aihepiiriin. 

Mediahistorian opintojakso on toiminut hyvin verkkoavusteisena lähiopetuksena. Kui-

tenkin vuosittain useita opiskelijoita joutuu jäämään lähiopetuksesta pois mm. työhar-

joittelun tai opiskelijavaihdon takia. Verkkoversiota on siksi syytä kehittää vähitellen 

sekä lähiopetuksen täydentämiseksi että sen korvaajaksi. Moodle-sovellusta on pyritty 

kehittämään myös opiskelijavuorovaikutuksen lisäämisen suuntaan jatkuvan reflektoin-

nin ja palautteen kautta vähitellen.   

Mediahistorian opiskelulle on tarve myös monen muun  AMK:n kulttuurialan  koulu-

tusohjelmassa. Erilaisia mediahistorian havaintomateriaaleja löytyy avoimesta interne-

tistä ja esimerkiksi Ylen Teema-kanavalta yhä runsaammin. Media-alan opetuksessa 

koko mediakulttuuria voidaankin käyttää oppimisympäristönä (ks. Nyyssölä 2008), jos-

kin lähdekriittisyyden merkitys myös tuolloin kasvaa. Nämä piirteet kuitenkin vahvista-
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vat sitä, että mediahistorian kurssi sopisi verkkoversiona hyvin myös Virtuaali-AMK:n 

tarjontaan.  

Kurssin kohderyhmää ovat lähinnä medianohmiopiskelijat sekä median sisällöntuotan-

non, markkinoinnin tai mediakasvatuksen ammattilaisiksi suuntautuvat AMK-

opiskelijat. Kohderyhmältä voidaan olettaa jo ennalta hyviä tai ainakin riittäviä verkon 

käytön perustaitoja, koska perusympäristönä toimiva Moodle on yleinen verkkoympä-

ristö AMK-kentällä. Lisäksi kurssiin liitetään tarpeen mukaan uusia ryhmätyöskentelyn 

verkkoalustoja ja esimerkiksi chat-, skype-, blogi- ja wiki-työkaluja. Näiden käyttöä tu-

lee aina tukea selvillä tehtävänasetteluilla sekä linkittämällä verkosta löytyviin käyttö-

oppaisiin. 

 

5.1.1 Osaamistavoitteet ja tehtävät  
 

Mediahistorian kurssin (5 op) tavoitteet Tampereen AMK:n elokuvan ja television kou-

lutusohjelman vuoden 2009 opetussuunnitelmassa on määritelty seuraavasti: 

• Opiskelija tuntee mediahistorian kehityksen yleispiirteet sekä keskeisimmät 

teknologiset ja kulttuuriset käännekohdat erityisesti elokuvan ja television 

kehityksessä.  

• Opiskelija tunnistaa suomalaisen elokuvan ja television perinteen päälinjoja, 

lajityyppejä, ohjelmatyyppejä ja käännekohtia.  

• Opiskelija osaa kehittää kykyään hakea tietoa ja havaintomateriaalia me-

diahistoriasta monipuolisesti ja lähdekriittisesti.  

• Opiskelija osaa kehittää argumentoinnin, analysoinnin ja havaintojen esitte-

lyn taitoja. 

• Opiskelija osaa arvioida mediahistorian taiteellisten ja teknisten ratkaisujen 

soveltumista nykypäivän mediatuotantoihin. 

Verkkoversiota ajatellen tavoitteisiin kannattaa lisätä verkko-opiskelumuotoon liittyviä 

tavoitteita, kuten sähköisten arkistojen käytön taidot, verkkomateriaalin tekijänoikeuden 

periaatteiden tunteminen ja verkkokeskustelun eettisten ohjeiden tunteminen.  
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Kurssi alkaa esitehtävällä, joka palautetaan viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen kes-

kustelualueelle:  

"Kirjoita lyhyt henkilökohtaisen mediahistorian ja "mediamaiseman" vapaamuo-

toinen kuvaus. Kuvaile lapsuutesi varhaisimpia muistikuviasi mediasta. Pohdi, 

onko muisto jättänyt jotain jälkiä tämän päivän mediamakuusi tai ajatusmaail-

maan. Kerro mitkä viestimet ja kanavat nykyään ovat itsellesi tärkeimpiä tiedon 

ja viihteen kanavia. Deadline XXX. Palautus Moodlen keskustelualueelle. Mitta 

2-3 liuskaa, 3000-5000 merkkiä. Myös kuvitusta saa käyttää mukana sopivassa 

laajuudessa."  

Tehtävä orientoi aihepiiriin ja liittää siihen heti henkilökohtaisen tason. Lisäksi tehtävä 

tutustuttaa opiskelijat toisiinsa, mikä on tarpeen erityisesti vain verkon kautta opiskele-

via ajatellen.  

 

Avaus ja orientaatio 

Lähiopetuksena pienryhmät keskustelevat toistensa mediamuistoista pienryhmissä ja 

havainnot käsitellään yhdessä. Lisäksi avauksessa käydään läpi osallistujien odotuksia 

ja toiveita kurssiin liittyen ja esitellään opettajan ehdotus lähiopetusjaksojen sisältörun-

goksi. Samalla sovitaan myös kurssin pelinsäännöistä, erityisesti Moodle-kommenttien 

sävystä (kriittisyys ok, hyökkäävyys ei).  

Vastaava keskustelu käydään verkko-osallistujien kanssa avaus-chatissa ja tarvittaessa 

keskustelualueella. Heille annetaan lisäksi tehtäväksi tutustua muiden mediahisto-

riateksteihin; vähintään kahta tekstiä tulee kommentoida keskustelualueella.  

Lähiopetusten sisältö etenee löyhän kronologisesti liikkuvan kuvan alkuhistoriasta digi-

taaliseen mediaan. Kattavan läpikäynnin sijaan keskitytään murrosvaiheisiin, joissa kul-

loinkin uusin innovaatio on kypsynyt haastamaan edellisiä viestinnän, viihteen ja popu-

laarikulttuurin muotoja.  
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Välitehtävä kaikille 

Osallistujien tulee kurssilla tehdä pieniä aktivoivia välitehtäviä. Lähiopetuksessa ne ovat 

lähinnä 2-4 hengen ryhmissä tehtäviä pohdinta- ja keskustelutehtäviä. Lisäksi Moodleen 

palautetaan seuraava tehtävä:  

”Etsi yksi esimerkki jostain internetissä julkaistusta mediatuotteesta tai teokses-

ta, jossa on pohjana käytetty jotakin vanhempaa mediamateriaalia tai arkistoma-

teriaalia. Palautus tälle keskustelualueelle, otsikkoon sukunimi ja lyhyt otsikko 

aiheesta. Esimerkin voi kertoa sanallisesti, mutta mielellään mukaan kuva tai 

linkki, joka havainnollistaa asiaa.” 

 

Välitehtävä vain verkkoversion suorittajille 

Verkkoversion suorittajille laaditaan vain heille pakollisia välitehtäviä viikoittain. Lä-

hiopetuksen osallistujille vastaavia tehtäviä voi käyttää esimerkiksi lähiopetuksen pois-

saoloja korvaavina tehtävinä. Esimerkki verkkotehtävästä:  

”Uusien viestinnän ja median muotojen vaikutus ihmisten elämään ja kulttuuriin 

on läpi historian herättänyt sekä pelkoja (dystopioita) että toivekuvia (utopioita). 

Etsi internetistä hyperteksti- tai videomuotoisia materiaaleja, jotka käsittelevät 

median (ja maailman) tulevaisuutta joko optimistisesti tai pessimistisesti. Linkitä 

materiaali keskusteluviestiin ja kirjoita mitä mieltä olet materiaalista. Lisäksi si-

nun tulee kommentoida vähintään yhtä toisen kirjoittajan linkittämää materiaalia 

tai siitä esitettyä mielipidettä.” 

 

Lopputehtävä 

Kurssin pääsuoritukseen on kaksi vaihtoehtoa: 

1) essee (yksin tai työparina) tai  

2) demo (lähiopetuksena 2-4 hengen ryhmässä, verkkoversiossa yksin tai työparina).  

Molempien aiheet kehitellään itse tai ryhmässä, mutta hyväksytetään kurssin opettajalla 

sähköpostitse. Samalla opettaja voi ohjata aiheen käsittelyssä hyödyllisten lähteiden tai 

linkkien pariin. Tehtävät esitellään niiden palautusalueella: 

 

”1) Essee: Lähteisiin pohjautuva, mutta pohdiskeleva, yleistajuinen kirjoitus 

mediahistoriasta. Mitta noin 5 liuskaa / 9000 merkkiä. Väliotsikointi hyödyksi, 

mutta sisällysluetteloa ei tarvita. Käytetyt lähteet merkittävä tekstiin (sulut tai 

alaviitemerkintä). Loppuun lähdeluettelo (esimerkiksi kirjat, elokuva tai inter-
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net-lähteet). Lähteiden merkinnässä tulee noudattaa TAMKin raportointiohjeen 

suosituksia.  

2) Demo: Suullinen 5-10 minuutin esitelmä tai vastaava havainnollistus jostakin 

mediahistorian ilmiöstä, teemasta, laitteesta, lajityypistä tai vastaavasta aiheesta. 

Verkkoversion opiskelijat voivat toteuttaa esimerkiksi www-, video- tai hyper-

tekstimuotoisen oppi- tai havaintomateriaalin, joka pystytään saamaan Moodlen 

kautta kaikkien katsottavaksi. Demoista laaditaan myös lyhyt (noin liuskan) 

tekstitiivistelmä, joka palautetaan Moodleen ja jossa mainitaan myös työryhmän 

jäsenet ja mahdollinen työnjako.” 

 

5.1.2 Toiminnallinen käsikirjoitus 
 

Verkkokurssi toteutetaan Moodle-alustalla. Moodlessa käytössä olevia työkaluja ovat: 

Uutiset, yleinen keskustelualue, kalenteri, verkkolinkit, verkkodokumentit (oppimateri-

aalit ja tiivistelmät), tehtäväalueet ja niiden palautusalueet, itse- ja vertaisarvioinnin pa-

lautusalueet sekä kurssipalautteen esittämiseen varattu palautealue. Lisäksi verkko-

osallistujien kanssa järjestetään ohjaus- ja palautekeskusteluja Skypen välityksellä.  

 

Tavoitteena on, että kurssin Moodle-toteutuksen pääsivu on graafisesti selkeä ja yksin-

kertainen, loogisten pääotsikointien kautta jäsentyvä. Visuaalista näyttävyyttä ei tässä 

toteutuksessa haeta vaan pikemminkin selkeyttä. 

 

Linkit Moodlesta muualle internettiin koodataan siten, että sivut avautuvat uuteen ikku-

naan, jotta linkkien alkuperä ei hämärry (HTML-koodilla ”target_new”). 

 

Moodle-sivustoon tuodaan viikoittain lähiopetusten jälkeen päivitettyä oppimateriaalia. 

Niissä tuodaan näkyville lähiopetusten sisältöön liittyvät materiaalit (esimerkiksi käyte-

tyt PP-kalvot ja mahdollinen lisälukemisto). Lisäksi viikoittain linkitetään näkyviin 

”viikon näyte” eli aina seuraavan viikon lähiopetuksen teemaan liittyvä verkosta löytyvä 

sivusto tai videonäyte. Tavoitteena on tukea inspiroivan ja yhteistoiminnallisen verkko-

ympäristön kehittymistä; piilo-opetussuunnitelmana on myös varmistaa, että myös lä-

hiopetuksen opiskelijat käyvät Moodlessa vähintään viikoittain katsomassa, mitä uutta 
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sinne on ilmestynyt. Kunkin viikon jälkeen näyte siirretään kurssin pääsivulta arkis-

tosivulle, jotta kertyvät näytelinkit eivät häiritse pääsivun luettavuutta. 

 

Nettiyhteys ja yleiset toimisto-ohjelmistot riittävät kurssilla perustoimintaan. Suurim-

mat haasteet kohderyhmän kannalta liittyvät oletettavasti teknologian sijaan itsenäisen, 

aktiivisen opiskelun ja verkkoryhmätyön taitoihin sekä itsenäiseen ajanhallintaan. Ajan-

hallinnan ohjeistukseen tuleekin kiinnittää huomiota.  

 

Kielitaitovaatimuksena on kyky lukea englantia, koska suuri osa käyttökelpoisesta In-

ternetistä löytyvästä mediahistorian materiaalista on englanniksi. 

 

Keskeisin kurssin oppimateriaali löytyy joko opettajan oppimateriaaleina Moodlesta tai 

sinne linkitettyinä, muualta internetistä löytyvinä artikkeleina, www-sivustoina tai ha-

vaintoaineistoina, kuten Youtube-videoina. Keskeisiin aineistoihin laaditaan ”käyttöoh-

jeita” tai tehtäviä.  

 

Lähiopetukset sisältävät oppimateriaalina luentoja, keskusteluja ja havaintomateriaalia - 

erityisesti elokuva- ja tv-näytteitä. Vuorovaikutus sekä opettajan kanssa, että opiskeli-

joiden kesken on luontainen osa lähiopetusta. Verkkoversion vuorovaikutusta pyritään 

luomaan verkkotehtävillä, edellyttämällä aktiivisuutta keskustelufoorumeilla sekä luo-

malla verkkoversion opiskelijoista työpareja tai paritta jäävien osalta 3-henkisiä tiimejä 

joihinkin tehtäviin. 

 

Myöhemmässä kehitysvaiheessa verkkokurssiin voidaan kytkeä kaikille kurssilaisille 

avoin blogialusta, kuten wordpress.com. Sen perusmateriaalin toimittaa opettaja sekä 

kurssilaiset annettavien ohjeiden ja tehtävien pohjalta.  

 

Kurssi ei erillistä sisällä kirjatenttiä. Kuitenkin kurssin yhteydessä esitellään aiheiden ja 

teemojen kannalta keskeistä kirjallisuutta, joka on käytettävissä myös loppusuorituksen 

(essee- tai havaintoesitys) lähdemateriaalina. Kirjallisuusvihjeitä kootaan myös yhdessä 

opiskelijoiden kanssa. Loppusuorituksissa käytetyt lähteet tulee myös kertoa tai viitata 

tekstiin. 
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Alla suunnitelma verkkokurssin pääsivun sisältörungosta: 

Tervetuloa mediahistorian kurssille! 
Kurssi käsittelee elokuvan, television ja digimedian historiaa. Kurssi etenee viikoittain 
lähiopetuksena. Verkkoversion opiskelijoille tarjotaan viikoittain päivittyviä oppimate-
riaaleja ja lisätehtäviä. 
 

Perusinfo 
• Uutisia, tiedotuksia  
• Lähiopetuksen ajat ja paikat 
• Kirjallisuusvinkkejä 
• Verkko-opetuksen avaus-chat ja muut ohjeet 
• Skyp-keskustelujen aikataulut (verkko-opiskelijoille) 
• Tietoa kurssin arviointiperusteista 
 
Tehtävät kaikille  
• Ennakkotehtävä  
• Paritehtävä: vanhan mediamateriaalin kierrätys  
• Lopputehtävä: demo tai essee  
 
Tehtävät vain verkkoversion suorittajille  
• Verkkoversion osallistujien toiveita, tavoitteita ja ajatuksia  
• Keskustelu: median tulevaisuusutopiat ja dystopiat  
 
PP-kalvot ja muut oppimateriaalit 
• Johdanto kurssin teemoihin  
• Elokuvan alkuvuosikymmenet  
• TV:n alkuhistoriaa  
• Media propagandan välineenä  
• Näyte Riefenstahlin Olympiasta (1938)  
• Digimedian alkuhistoriaa 
• Digitaalisen television tulo  
 
Linkkejä mediahistorian aineistoihin, arkistoihin ja aikajanoihin  
• Ubu.com (avantgarde-elokuvia ym.) 
• Internet Archive (elokuvia ym. aineistoja)  
• Chronomedia-saitti 
• Television History - The First 75 Years 
• Timeline of Digital Audio 
• Hobbes' Internet Timeline 
• Nerds 2.0.1 - Timeline 
 
”Viikon näyte”  
• Keskustelut viikon näyte -materiaaleista 
• Viikon näyte – arkisto 
 
Palautekeskustelun ja lisäkysymysten alue 
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Arviointi:  

Mediahistorian kurssin arviointi (0–5) perustuu lopputehtävään (50%), muihin tehtäviin 

(25%) sekä muuhun aktiivisuuteen lähiopetuksessa tai Moodlen keskustelualueella 

(25%). Kaikki esseen tai demon tehneet saavat myös henkilökohtaisen palautteen säh-

köpostitse. Arviontiperusteet esitellään kurssin alussa ja ne ovat esillä Moodlessa. Li-

säksi TAMKin osallistujilta edellytetään palautejärjestelmään jätettyä palautetta ja muil-

ta erilliseen palautekeskusteluun osallistumista Moodlessa. 

 
 

5.2 Ekotoksikologian laboratoriokurssi (3 op) 

  

Verkkoavusteisella ekotoksikologian laboratoriokurssilla opiskelija saa perustiedot tok-

sisuustestien teoriasta ja soveltuvuudesta toksisuuden testaamiseen. Kurssi on Environ-

mental Engineering -koulutusohjelman englanninkielinen vapaavalintainen kurssi, jonka 

opiskelijat ovat yleensä 3.–4. vuoden opiskelijoita tai vaihto-opiskelijoita.  Kurssin työt 

ja metodit ovat koonneet yliopettaja Marjukka Dyer, lehtori Eeva-Liisa Viskari, labora-

torio-insinööri Renja Kivikoski ja sivutoiminen tuntiopettaja Seija Haapamäki. Kurssin 

verkkoskriptin tekemisestä, verkkoon viemisestä ja kurssin käytännön toteutuksesta vas-

taa Seija Haapamäki.  Kurssin verkkomateriaali toteutetaan Moodle-oppimisalustalla.  

Laboraatioissa keskitytään koeasettelun reliabiliteettiin, validiteettiin, säännölliseen ha-

vainnointiin, mittauksiin, luotettavan datan tuottamiseen ja aineiston analysointiin.  

Ekotoksikologian laboratoriokurssilla opitaan myös ryhmätyöskentelyä sekä vastuun 

kantamista ja jakamista. Yhden laboraation kesto on 2–4 viikkoa, ja tänä aikana opiske-

lijat itse huolehtivat harjoituksen etenemisestä. Tehtävät saattavat tuntua haastavilta, 

varsinkin niiden käytännön toteutuksessa tarvittava pitkäkestoinen seuranta. Seurantaa 

helpottaa työn suorittaminen ja raportoiminen pienryhmittäin. 

Kurssi toteutetaan verkkoavusteisena laboratoriokurssina ja se koostuu neljästä ekotok-

sikologian laboraatiosta, joihin kuuluu myös esitehtävien suorittaminen ja raportointi. 

Laboraatiot toteutetaan  2–3 opiskelijan pienryhmissä. Opiskelijat raportoivat kolme 
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ekotoksikologian laboratoriotyötä ja yhden demonstraation. Kurssilla käytetään tok-

sisuustesteissä Eisenia fetida -tunkiolieroja, Daphnia magna -vesikirppuja, Fibrio fi-

scheri -valobakteereja sekä auringonkukkia. Ekotoksikologian kurssin aloittamisen yh-

teydessä keskustellaan mahdollisista eettisistä kysymyksistä. Kurssin vastuuopettaja 

vastaa kurssin herättämiin kysymyksiin ennen kurssin alkua sähköpostitse. 

Kurssin sisältö ja suorittaminen soveltuvat verkkoavusteiseen opiskeluun. Ympäristö-

kemian alaan kuuluvan kurssin materiaali ja toiminnot ovat jäsennellysti opiskelijan 

saatavilla Moodle-oppimisalustalla. Sinne on koottu aikataulut, esitehtävät, teoria, työ-

ohjeet, keskustelupalsta työssä ilmeneviä kysymyksiä varten, lisämateriaalia aihepiiristä 

sekä raporttien palautusalue ja palautealue. Verkon kautta opiskelija saa palautteen no-

peasti, mikä myös tukee oppimista. Opettajan lisäksi palautetta antavat myös opiskelija-

toverit.  

 

5.2.1 Osaamistavoitteet ja tehtävät 

 

Kurssin konkreettiset tavoitteet ovat, että opiskelija 

• osaa rakentaa koeasettelun työohjeen mukaan, tarvittaessa standardia tai tunnet-
tua metodia soveltaen 

• osaa  huolehtia harjoituksen etenemisen vaatimista työvaiheista aikataulun mu-
kaan 

• osaa tallentaa mittaustulokset ja analysoida tulokset sekä 
• osaa raportoida mittaustulokset ja niiden analyysin 
• osaa toimia vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa 
• osaa  raportoida laboraatiot pienryhmänsä jäsenenä toimien  
• osaa arvioida omaa työtään ja pienryhmänsä työtä ja tuotosta kriittisesti 
• osaa tuoda julki arvionsa ja mielipiteensä hyvää tieteellistä tapaa noudattaen 

 

Opiskelija toimii pienryhmänsä jäsenenä (2–3 henkilöä). Ryhmä suorittaa neljä laboraa-

tiota aikataulun mukaan. Laboraatiot ovat kestoltaan eripituisia, kolmesta päivästä nel-

jään viikkoon kestäviä.  Kurssin tehtävät etenevät seuraavasti: 
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Aloitetaan teorialuokassa yleisellä osuudella, jossa keskustellaan ensin ryhmänä opiske-

lijoiden kurssiin kohdistamista odotuksista. Tämän jälkeen käydään läpi kurssin sisältö. 

Käydään läpi myös aikatauluehdotus ja hyväksytään se. Kun aikataulu on hyväksytty, 

opiskelijat sitoutuvat noudattamaan sitä. Tämän jälkeen tutustutaan kurssin Moodle-

alustan sisältöön, eli siihen mistä löytyvät esitehtävät,  työohjeet, töiden raportointi ja 

arviointiperusteet ja keskustelupalsta. Eettistä näkökulmaa käsitellään ja siitä keskustel-

laan. 

Jatketaan laboratoriossa 2–3 henkilön pienryhmien muodostamisella. Kun pienryhmät 

on muodostettu, opettaja luo Moodle-alustalle jokaiselle pienryhmälle oman raportin 

palautusalueen.  

Jokainen esittäytyy yleisellä keskustelualueella lyhyesti. Suoritetaan ensimmäisen labo-

raation esitehtävät ja palautetaan ne aikataulun mukaisesti Moodleen. Jokainen suorittaa 

esitehtävät henkilökohtaisesti, jotta jokainen tutustuu kurssin teoriaan sekä mm. työn 

suorittamisen kannalta tärkeisiin työturvallisuusohjeisiin. Arvostelussa huomioidaan, 

jos opiskelija ei suorita esitehtäviä tai jos opiskelija jättää aikataulun noudattamatta. Esi-

tehtävien suorittamatta jättäminen vaikuttaa täten koko pienryhmän arvosteluun.   

Ensimmäinen työ on Helianthuus annuus -testi, jossa tutkitaan alumiiniliuoksen vaiku-

tusta idätettyjen auringonkukan siemenien kasvun edistymiseen. Alumiiniliuoksesta 

tehdään useita eri konsentraatioita kasvuliuokseen lisäten. Jokaisesta väkevyydestä teh-

dään kolme kerrannetta. Kasvatusliuos sisältää pääravinteita ja hivenravinteita sopivassa 

suhteessa. Alumiiniliuoksen eri väkevyyksien vaikutusta idätettyjen auringonkukkien 

kasvuun tarkkaillaan säännöllisesti 2–3 kertaa viikossa. Havainnot kirjataan yhteiseen 

havaintopäiväkirjaan. Kasvien nestetarpeesta huolehditaan koko kokeen ajan. Koe kes-

tää neljä viikkoa, jonka jälkeen eri väkevyyksissä kasvatetut kasvit, erityisesti niiden 

juuret, mitataan ja valokuvataan. Tulostaulukko täydennetään Moodleen ja valokuvat 

lisätään. Työ raportoidaan ja palautetaan Moodleen opettajan arvioitavaksi. Pienryhmä 

raportoi työn ja palauttaa sen aikataulun mukaisesti Moodlen palautusalueelle. Raportti 

sisältää myös kopion työpäiväkirjasta.  

Suoritetaan toisen laboraation esitehtävät Moodlessa ja palautetaan ne aikataulun mu-

kaisesti oppimisalustalle. 
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Toisessa laboraatiossa määritetään LD50- ja EC50-arvot tietylle kemikaalille, esimerkiksi 

pestisidille, jota käytetään eri konsentraatioina kasvualustaan lisätyille sukukypsille Ei-

senia fetida -lieroille. Koe kestää 14 vuorokautta, 7 vuorokauden kohdalla lierot ha-

vainnoidaan ja palautetaan kasvualustaan kunnes 14 vuorokauden kuluttua suoritetaan 

lopullinen havainnointi. Saadut tulokset taulukoidaan ja analysoidaan, LD50- ja EC50-

arvot määritetään työohjeen mukaan.  Pienryhmä raportoi työn ja palauttaa sen aikatau-

lun mukaisesti oppimisalustan kyseiselle palautusalueelle. Raportti sisältää myös kopion 

työpäiväkirjasta.  

Suoritetaan kolmannen laboraation esitehtävät Moodlessa ja palautetaan ne aikataulun 

mukaisesti. 

Kolmannessa laboratorioharjoituksessa testataan kemikaalin toksisuutta kaupallisia 

valmiita tox kitt -testejä käyttäen. Kuivatut vesikirpun munat kuoriutetaan lämpökaapis-

sa ja niiden kasvuliuokseen lisätään kemikaalia tiettyinä konsentraatioina. Kemikaalin 

annetaan vaikuttaa standardin mukainen aika jonka jälkeen lasketaan eloonjääneet ja  

määritetään LD50-arvo. Pienryhmä raportoi työn ja palauttaa sen aikataulun mukaisesti 

Moodlen palautusalueelle. 

Suoritetaan neljännen laboraation esitehtävät ja palautetaan ne aikataulun mukaisesti 

oppimisalustan kyseiselle palautusalueelle. 

Neljännessä laboraatiossa demonstroidaan Fibrio fischeri -valobakteerien valonheijas-

tuskapasiteetin muutosta kemikaaleja kasvualustaan lisäten. Pienryhmä raportoi ke-

miluminesenssiin perustuvan menetelmän demonstraation pohjalta ja palauttaa sen aika-

taulun mukaisesti kyseiselle palautusalueelle. 

Opiskelija arvioi omaa ja ryhmänsä suoritusta.  

Opiskelija antaa palautetta kurssista Moodlessa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edel-

lyttää kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista ja palautteen antamista. 
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5.2.2 Toiminnallinen käsikirjoitus  

 

Kurssin materiaalit viedään Moodle-alustalle. Moodlessa käytössä olevia työkaluja 

ovat: yleinen keskustelualue, sähköposti, kalenteri, verkkolinkit, verkkodokumentit 

(teoria, työohjeet, käyttöturvatiedotteet, esitehtävät, raportointiohje, työpäiväkirja), teh-

täväalueet ja niiden palautusalueet (esitehtäville ja pienryhmäraporteille omat tehtävä-

kohtaiset palautusalueet), itse- ja vertaisarvioinnin palautusalueet sekä kurssipalautteen 

esittämiseen varattu palautealue. 

 

Toiminnot ja rakenne: 

Kurssi toteutetaan englanniksi. Kurssi alkaa johdatusjaksolla, joka koostuu johdanto-

luennosta, jolla kurssin sisältö ja läpäisyvaatimukset ja toteutustapa esitellään sekä esi-

tehtävistä sähköisellä oppimisalustalla, jolla opiskelijat myös esittelevät itsensä, tutus-

tuvat toisiinsa, muodostavat työryhmät ja perehtyvät kurssin aikatauluun, suoritettaviin 

töihin, esitehtäviin ja laboratoriokäytänteisiin. Opiskelijoiden lähtötilanne selvitetään; 

onko jokainen suorittanut laboratorion työturvatentin, jonka läpäiseminen on vaatimuk-

sena TAMK ympäristökemian laboratorioissa työskentelemiselle.  Varsinaisia laboraa-

tioita varten jokaisen tulee yksilönä suorittaa tehtäväkohtaiset esitehtävät aikataulun 

mukaan. Mikäli esitehtäviä ei palauteta tai aikataulussa ei pysytä, arvosana alenee kurs-

sin arvostelukriteereissä  ilmoitetun asteikon mukaan. 

Jatkossa edetään aikataulun mukaan. Laboraatiot suoritetaan niille varattuina aikoina 

ympäristölaboratoriossa. Havaintopäiväkirjat palautetaan raportoinnin yhteydessä 

Moodleen, jotta tulokset olisivat kaikkien käytössä, sillä kaikki pienryhmät käyttävät 

toistensa tuloksia raportoidessaan laboratorioharjoituksensa. 

Kurssin yleiskuva pyritään pitämään yksinkertaisena ja selkeänä. Muutamaa linkkiä lu-

kuun ottamatta Moodlen materiaali on tekstipohjaista. 

Etusivulla on kurssin nimi ja seuraavat ikonit:  

• Read this first, jonka alla on tervetuloteksti sisältökuvauksineen (sisällön käsi-

kirjoitus) ja kurssin aikataulu lyhyesti, kuvaus laboratorioharjoitteiden etenemi-
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sestä (ensin esitehtävät suoritettava hyväksyttävästi, tämän jälkeen laboratorio-

harjoitukset ja raportointi ja  palautteen antaminen). 

• Implementation plan joka sisältää kurssin kuvauksen, työluettelon, laboratorio-

työn aikataulun ja arvosteluperusteet. 

• Schedule, joka sisältää kurssin alkamis-, etenemis- ja loppumispäivät, esitehtä-

vien ja raporttien palautuspäivät.  

• Calendar, joka sisältää laboraatioiden suorituspäivät ja raporttien palautuspäivät. 

• Occupational Health and Safety -aineisto, Laboratory practices -ohjeet sekä Spe-

cific Laboratory practices concerning Ecotoxicology laboratory course. 

• Etusivulla kurssin sisältö on jäsennelty neljän laboraation mukaan. Tehtävien 

teoriaosuudet, esitehtävät, työohjeet ja raporttien palautusalueet ovat kunkin la-

boraation kohdalla jäsennyksessä.  

• Keskustelualue: 

Keskustelualueella on valmiina opettajan/opettajien esittelyt. Keskustelualue on 

pääasiallisesti laboraatioita tai kurssin muuta sisältöä koskevien kysymysten 

esittämistä varten. Kysymyksiin vastaa pääsääntöisesti opettaja, mutta muiden 

opiskelijoiden osallistuminen kysymyksen pohtimiseen on suotavaa. 

 

Materiaalit: 

1. Yleiskuvaus ekotoksikologian kurssista ja suoritettavista töistä. 

2. Implementation plan, joka sisältää kurssin kuvauksen, luettelon suoritettavista esitehtä-

vistä ja laboraatioista ja niiden suoritus- , raportointi – ja palauteaikataulut. 

3. Laboratorion yleiset ohjeet, työturvallisuusohjeet ja noudatettavat käytännöt.  

4. Raportointiohjeet. 

5. Teoriaosuudet laboraatioihin, jotka voivat olla joko kunkin työn työohjeen yhteydessä 

tai erillisinä teoriaosuuksina.  

6. Esitehtävät kolmeen laboratorioharjoitustyöhön ja yhteen demonstraatioon. 

7. Linkit lähdemateriaaleihin (eri alojen artikkeleita, kirjastojen yhteystiedot, esimerkkejä 

elektronisista tietokannoista ja englanninkielisistä ammattilehdistä, nettisanakirjoja jne), 

joita opiskelijat voivat käyttää etsiessään tarvitsemaansa terminologiaa oman opinnäyte-

työnsä abstraktiin. 
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8. Vähintään yksi kuva tai videoleike harjoitustyötä kohti.  

 

Tehtävät 

1. Itseopiskelu: opiskelijat tutustuvat teoriaan ja valmistavat esitehtävät aikataulun mukaan 

ennen laboraation toteuttamista.  

2. Työpäiväkirjan (lab log) pitäminen laboraatioiden havainnoista.  

3. Raportointitehtävät: pienryhmä raportoi jokaisen harjoitustyön raportointiohjeen mu-

kaan. 

4. Itsearviointi: jokainen opiskelija arvioi omaa suoritustaan ryhmän jäsenenä. 

5. Vertaisarviointi: jokainen opiskelija arvioi pienryhmänsä suoritusta kokonaisuutena. 

6. Palautteen antaminen: jokainen antaa kirjallisen palautteen kurssista, sen onnistumises-

ta.  

 

Tehtävänantoesimerkkejä Moodle-oppimisalustalla 

Itseopiskelu: Tutustu auringonkukkatestin aineistoon ja vastaa sen perusteella  esitettyi-

hin kysymyksiin. Palauta esitehtävä Implementation plan -dokumentissa ja kalenterissa  

esitetyn aikataulun mukaisesti tämän harjoitustyön  kohdalla olevalle esitehtävänpalau-

tusalueelle. Esitehtävien kysymykset käydään suullisesti läpi laboratoriotyötuntien alus-

sa. Voit esittää asiaan liittyviä kysymyksiä Moodlen keskustelualustalla tai laboratorio-

työtunnin alussa.  

Työpäiväkirjan pitäminen: Täytä kyseisen työn pienryhmänne lab log jokaisen työvai-

heen kohdalla, toisin sanoen joka kerta kun käyt laboratoriotilassa havainnoimassa har-

joitustyön edistymistä. Havainnoitavat parametrit on joko annettu kurssimateriaalissa tai 

ne sovitaan yhdessä muun ryhmän kanssa ennen laboraation aloittamista. La long tai 

kopio siitä lisätään kunkin työn raporttiin liitteeksi. 

Raportointitehtävä: Raportoi laboraatio vastaamalla tiiviisti Excercise-handoutin kysy-

myksiin. Raportin sisällön tiiviistä esittämisestä on kurssin aloitussivulla erillinen rapor-

tointiohje.  
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Itsearviointi: Arvioi omaa toimintaasi ja suoritustasi kurssilla ja keskity arvioimaan eri-

tyisesti osallistumistasi pienryhmän toimintaan sen jäsenenä sekä laboratoriotyössä että 

raportoinnissa. Esitä arviosi tällä palautealueella kurssin lopussa kun kaikkien laboraati-

oiden raportit on palautettu. Merkitsethän selkeästi oman nimesi ja ryhmäsi muiden jä-

senten nimet arvioosi. 

Vertaisarviointi: Arvioi pienryhmäsi toimintaa ja suoritusta kurssilla. Esitä arviosi tällä 

palautealueella kurssin lopussa kun kaikkien laboraatioiden raportit on palautettu. Mer-

kitsethän selkeästi oman nimesi ja ryhmäsi muiden jäsenten nimet arvioosi. 

Kurssipalaute: Anna palautetta kurssin onnistumisesta Intran palautealueella mainittuun  

päivämäärään mennessä. 

 Vuorovaikutus: 

Moodlessa kurssin keskustelupalstalla voi esittää kysymyksiä opettajalle ja keskustella 

muiden opiskelijoiden kanssa esim. töiden esiin nostamista kysymyksistä. Lisämateriaa-

lia löytyy oppimisalustalta. 

Opettaja palauttaa raportit aikataulun mukaan. Kurssin lopuksi pidetään lopetusluento. 

Opiskelijat antavat yksilöpalautteen kurssista. 

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttaa yksilötyönä valmistettavien esi-

tehtävien suorittaminen, laboratoriotyöhön varattuun työaikaan osallistuminen, ryhmän 

työskentely laboratoriossa ja yhteisraportti, sekä sovitussa aikataulussa pysyminen. Esi-

tehtävistä on jokaisen opiskelijan suoritettava 75%  jotta kurssin voi läpäistä. Kurssin 

suorittaminen edellyttää laboraatioiden suorittamiseen osallistumista.  
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5.3 Verkkojulkaisu-opintojakso (2 ov)  

 
Opintojakso on tarkoitettu toisen asteen kuvallisen ilmaisun tai audiovisuaalisen perus-

tutkintojen opiskelijoille. Sitä voi soveltaen käyttää myös tekniikanalan tutkinnoissa, 

mutta tällöin täytyy lähtötaidot kartoittaa. Kurssi on tarkoitettu viimeisen vuoden val-

mistuville opiskelijoille ja se rakennetaan Pedanet-ympäristöön. 

 

Osallistujilla tulee osata graafisen suunnittelun ammatilliset perussovellukset. Opinto-

jakson on ajateltu soveltuvan lopputyössä arvioitavan tutkinnon osan yhdeksi arviointi-

kohteeksi, mutta voidaan toki soveltuvin osin arvioida toisenkin tutkinnon osan osana. 

  

Graafisen suunnittelijan arkea on ohjelma- ja Internet-sovelluksista toiseen liikkuminen 

tarkoituksenmukaisesti ja ongelmia ratkoen. Rajapintoja ei viimekädessä ole; objektii-

vista faktatietoa ei useinkaan ole saatavilla,  vaan googlaten ja/tai kollegiaalisesti kerätty 

kokemusperäinen tieto ratkaisee. Myös erilaiset englanninkieliset online-manuaalit on 

syytä osata ja uskaltaa käyttää.  

 

5.3.1 Osaamistavoitteet ja tehtävät  

 
Tavoitteena on että opintojakson jälkeen opiskelija: 

• Osaa optimoida ääntä äänisovelluksissa ja lähettää ääntä siten ettei optimoinnin 

pakkausalgoritmi kuulu (MP3 / AAC). 

• Osaa lähettää suuria määriä kuvia palvelimelle ja linkittää ne vastaanottajalle 

(DROPBOX/PHOTOPUCKET / FLICKER / PICASA). 

• Osaa tehdä omavalintaisen sosiaalisen median julkaisun (FACEBOOK / MYS-

PACE / TWITTER). 

• Osaa luoda ja käyttää Google Documentsia sekä käyttää sitä oman lopputyönsä 

englannin ja suomen kielen tiivistelmäosion teossa yhdessä ammattialan ja 

muiden sitä kommentoivien opettajien kanssa. 

• Osaa arvioida omia oppimistuloksia ja antaa palautetta verkossa kanssaopiskeli-

jalle. 
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Opintojakson lähipäiviin osallistumisen lisäksi suoritustapoihin kuuluvat Pedanetiin lai-

tettujen verkko-tehtävien tekeminen aikataulun mukaisesti. Jakson sisältöihin kuuluu 

myös oman tiedon tuominen osaksi kurssin tiedollista pääomaa. Työt etenevät seuraa-

vasti: 

1. Aloitetaan teorialuokassa yleisellä osuudella, opettaja pohjustaa kurssin 

teoreettisia lähtökohtia. Tämän jälkeen käydään läpi kurssin aikataulueh-

dotus, korjataan se tarvittavilta osin ja hyväksytään se. Kun aikataulu on 

hyväksytty, opiskelijat sitoutuvat noudattamaan sitä. Sen jälkeen tutustu-

taan kurssin Pedanet-alustan sisältöön eli siihen mistä löytyvät esitehtä-

vät, työohjeet, töiden raportointi ja arviointiperusteet ja keskustelupalsta. 

Eettistä näkökulmaa käsitellään ja siitä keskustellaan. 

2. Jatketaan tietokoneympäristössä opettajan johdolla tutustuen sovelluk-

siin.  

3. Jokainen sovittu lähipäivä koostuu opettajan esittelemästä sovelluksesta 

sekä opiskelijan itsetekemästä versiosta ko. sovelluksesta.  

4. Opiskelija antaa palautetta kurssista Pedanetissä. Jakson hyväksytty suo-

rittaminen edellyttää kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista ja pa-

lautteen antamista. 

 

Pedanetissä voi esittää kysymyksiä opettajalle ja keskustella muiden opiskelijoiden 

kanssa esim. töiden esiin nostamista kysymyksistä. Lisämateriaalia löytyy oppimisalus-

talta. 

 

Sovitun aikataulun mukaan opettaja palauttaa raportit. 
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5.3.2 Toiminnallinen käsikirjoitus  

 
 
Opintojakso tehdään Pedanet-alustalle. Työkaluja ovat: keskustelualue, sähköposti sekä 

erikseen määritellyt, osittain vapaavalintaiset sovellukset. 

 

Opintojakso koostuu seitsemästä neljän tunnin lähipäivästä (klo 8–12) joiden lisäksi 

opiskelijat työskentelevät omalla katsomallaan ajalla toiset 7 x 4h:ta, kuitenkin siten että 

aina seuraavaksi viikoksi sovitut tehtävät tulevat tehtyä.  

 

Ensimmäisessä lähipäivässä (4h) opiskelijat perehtyvät Pedanet-alustaan ja harjoittavat 

sen keskusteluosion käyttöä opiskelijoiden lähtötietoja vertailemalla. Kartoitetaan vuo-

ropuhelulla opiskelijoiden kokemuksia erilaisista verkkosovellutuksista. Kognitiivisella 

näyttämisellä on iso merkitys kurssilla työskentelyssä. Opettaja ei ole muuta kuin pi-

demmän aikaa alalla toiminut tekijä.  

 

Sovitaan seuraavaksi lähipäiväksi yhden vapaavalintaisen verkkosovelluksen esittely ja 

tuonti Pedanetiin. Esittelystä tulee ilmetä syy kyseisen sovelluksen käyttöön. 

 

Jokainen lähipäivä koostuu edellisenä lähipäivänä sovitun tehtävän esittelystä sekä uu-

teen sovellukseen tutustumisesta. Opiskelijat testaavat sovellusten käyttöä samanaikai-

sesti esim. tehdessään lopputyötä. Lopputyön kommentoijina toimivat ammattiopettaja 

yhdessä Englannin ja äidinkielenopettajan kanssa. Negatiiviset ja positiiviset kokemuk-

set sovelluksista kerätään talteen.  
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Kurssin teoriaosuudessa on opiskelijan tutustuttava Pedanetistä löytyvään Ari Heinosen 

artikkeliin ”Tyrkytystä ja räätälöintiä – Verkkojulkaisujen sisältöpiirteiden tarkastelua 

journalismin kannalta”. Luettuaan artikkelin opiskelija tuottaa siitä kommentoivan kir-

joituksen omaan kokemukseensa pohjaten, jonka tuo Pedanetiin. 

 

Jokaiseen tehtävän palautukseen liittyy mahdollisuus kommentoida sitä, sekä tuoda ky-

seiseen pohjaan (keskustelu / oppimappi) omaa dokumentaatiota, kuvaa, linkkejä. 

 

Aineistot löytyvät Pedanetistä. Niihin kuuluu ohjaava teksti, jossa kerrotaan, miksi ai-

neisto on olemassa ja miten sitä on tarkoitus käyttää. 

 
Perusinfo 
• Uutisia, tiedotuksia  
• Lähiopetuksen ajat ja paikat 
• Kirjallisuusvinkkejä 
 
Tehtävät kaikille  
• Sovellukset, pakolliset kaikille  
• Lopputehtävä: ryhmänä työskentely ja esittely 
  
Oppimateriaalit 
• Käytettävyyden psykologia (PDF) 
•  Online-manuaalit 
 

 
Palautekeskustelun ja lisäkysymysten alue 

 

 
Arviointi:  

Opintojaksosta saa arvosanan asteikolla 0–3. Arvosanaan vaikuttavat opiskelijan aktii-

visuus Pedanetin keskustelupalstalla sekä tehdyt tehtävät. 
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6 YHTEENVETOA 
 
 
Nykyhetkeä eli ns. postmodernia aikaa verrataan usein keskiajan murtumiseen renes-

sanssiin. Tämä luo lohtua; emme seiso yksin tiedon jyrkänteen reunalla. Tulevaisuuteen 

tähyäjiä on ollut ennenkin – ja tulee aina olemaan. Ja hetkellisestä huimauksesta kärsi-

viä on syytä lohduttaa: tarvitsee vain tähytä! 

 

Kokemuksemme mukaan verkoissa toimimista ei pitäisi ajatella pakotteena, sillä sitähän 

opettajan työssä riittää, vaan pikemminkin mahdollisuutena. Verkko-opettamista omas-

sa työssämme jonkin verran soveltaneina koemme sen järkevästi käytettynä tukevan se-

kä opettajan että oppijan työtä. Verkko-opetuksen myötä pystymme luomaan tiedon 

hahmottamisen ja jatkojalostamisen kannalta kiinnostavia ja optimaalisia paikkoja ih-

misten kohtaamisille ja tiedon jakamiselle. 

 

Historiallisesti ajatellen voi ajatella verkko-opettamisen erääksi ongelmaksi rauhatto-

muuden. Siinä missä perinteinen kustannustoiminta piti sisällään tiedon auktorisoinnin 

(kustannustoimittaja) ja visuaalisen tarkoituksenmukaisuuden (graafinen suunnittelija), 

verkko-opetus rinnastuu villiin länteen. Siinä tämänhetkisen kokemuksemme mukaan 

opetusaineistot ovat niin hyviä kuin mitä yksittäinen opettaja on opetussuunnitelmiensa 

pohjalta sinne osannut ja jaksanut luoda. Käytännön pullonkaulana verkko-opetuksen 

kehittämisessä voikin usein olla niukkuus verkkokurssien suunnittelun, oppimateriaali-

työn ja ylläpidon resurssoinnissa. 

 

Verkkokurssien laatiminen ja verkko-oppimateriaalien käyttö on usein tarkoituksenmu-

kaista, mutta se ei ole itseisarvo. Oppimistyylien erilaisuus tukee eri opiskelijoiden ak-

tiivisuutta eri tavoilla eri oppimisalustoilla. Vastaavasti tulee ottaa huomioon, että verk-

kokurssin hyödyt ja järkevät toteuttamistavat vaihtelevat sen mukaan, millaisia ovat 

opetettavat aiheet ja oppimistavoitteet (teoreettiset tiedot, faktatiedot, motoriset käsityö-

taidot…). Yhtä ainoaa, kaikille oppijoille ja kaikkiin oppimistavoitteisiin sopivaa verk-

ko-opetuksen mallia ei siis liene mahdollista luoda.  

 

Verkkokurssi ei ole kertaheitolla valmis, jollei kyse ole puhtaasta itseopiskelupaketista, 

vaan se vaatii opettajan verkkoläsnäoloa, monipuolista vuorovaikutuksen ylläpitoa ja 
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kehittämistä sekä verkon dynaamisen toimintaympäristön seuraamista ja jatkuvaa kehi-

tystyötä.  

 

Verkko-opetukseen luo monenlaisia paineita jatkuva tietotekninen kehitys. Tätä yhteen-

vetoa kirjoitettaessa kohutut iPadit ovat juuri tulleet markkinoille Suomessakin. Peda-

gogisia ratkaisuja ei kuitenkaan ole järkevää rakentaa aina uusimpien oppimisalustojen 

varaan. Kuten luokanopettaja Tiina Kilpeläinen (2010) mielipidekirjoituksessaan Hel-

singin Sanomissa osuvasti toteaa, tieto- ja viestintäteknologiaa kannattaisi oppilaitoksis-

sa käyttää harkiten ja tarkoituksenmukaisesti – hurahtamatta teknologiseen kilpavaruste-

luun. Elävän, kasvokkaisen vuorovaikutuksen etuja ei opetuksessa kannata sivuuttaa.  
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