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1  JOHDANTO  

Opinnäytetyön aiheena on Moodle-oppimisympäristön kehittäminen kajaanilaisen kansalais-

opiston, Kaukametsän opiston, toiminnassa. Moodle on käytössä siellä jo ennestään, mutta 

Kaukametsän opiston henkilökunta kokee, että se voisi olla entistä tehokkaammassa käytös-

sä. Opinnäytetyön aihe nousi esiin työharjoittelujakson aikana syksyllä 2012 henkilöstön 

Moodle-koulutuksessa. Kaukametsän opisto on ollut mukana erilaisissa Moodlen kehittä-

mishankkeissa jo vuodesta 2003 lähtien. Hankkeet ovat osa Kaukametsän opiston laatutyötä. 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelma on, miten Kaukametsän opisto voi hyödyntää jo olemassa 

olevaa Moodle-oppimisympäristöä tehokkaammin. Opinnäytetyö on kehitystehtävä, joka 

sisältää kehityssuunnitelman Moodlen tehokkaampaan käyttöön. Kehityssuunnitelma sisältää 

kehitysideoita, jotka rajoittuvat pääasiassa opiston sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, tiedot-

tamiseen sekä kurssien markkinointiin. 

 

Teorian ensimmäisessä pääluvussa käsitellään Kaukametsän opistoa yleisellä tasolla. Toinen 

pääluku sisältää syvempää tarkastelua verkkoviestinnän maailmaan ja kolmannen pääluvun 

aiheena on Moodle viestinnän ja markkinoinnin välineenä. Teoriaosuus on jäsennelty koko-

naisuus, joka sisältää tietoa sähköisestä viestinnästä ja tiedottamisesta sekä markkinointivies-

tinnästä. 

 

Opinnäytetyön empiirinen osuus toteutetaan sähköisenä kyselynä, joka lähetetään kaikille 

kansalaisopistojen rehtoreille. Kysely suunnitellaan Digium Enterprise -ohjelmistolla, josta 

saadaan valmiin kyselyn avoin linkki, joka voidaan lähettää vastaajille. Kyselyn avulla halu-

taan selvittää muun muassa sitä, käytetäänkö Moodlea kansalaisopistoissa, miten sitä käyte-

tään sekä millaiseksi sen käyttö koetaan. 

 

Kaukametsän opisto voi hyödyntää suunnitelmaa Moodlensa kehittämisessä. Opinnäytetyö 

palvelee samalla myös muita kansalaisopistoja, jotka kokevat, että heidän oma Moodle-alusta 

tarvitsee kehittämistä toimivampaan ja nykyaikaisempaan suuntaan. 

 



 

Opinnäytetyön kirjoittajalla on omakohtaisia kokemuksia Moodlen käytöstä useamman vuo-

den ajalta. Moodle on tullut tutuksi lukioajoilta, jolloin sitä käytettiin opiskelun tukena ja ma-

teriaalipankkina. Moodlea on käytetty opiskelujen aikana opiskelijanäkökulmasta. Opinnäyte-

työ tuo tällä saralla omat haasteensa, koska asioita tarkastellaan opettaja-näkökulmasta ja se 

on kokonaan uutta opinnäytetyön tekijälle. 
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2  KAUKAMETSÄN OPISTO 

Kaukametsän opisto on kansalaisopisto, jonka ylläpitäjänä toimii Kajaanin kaupunki. Se si-

jaitsee Kajaanin joen läheisyydessä, kävelymatkan päässä ydinkeskustasta. Opistolla järjeste-

tään ympärivuotista toimintaa, muun muassa erilaisia kursseja sekä luentoja. (Kaukametsän 

opisto 2013, a.) 

 

Kajaanin kansalaisopiston historia ulottuu vuoteen 1920, jolloin se aloitti toimintansa. Opis-

totoiminta lakkautettiin vuonna 1932. Kajaanin maalaiskuntaan vuonna 1971 perustetusta 

kansalaisopistosta tuli Kajaanin kaupungin kansalaisopisto kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 

1977. Opisto siirtyi nykyisiin tiloihin Koskikadulle vuonna 1987, jolloin se sai nimekseen 

Kaukametsän opisto. (Kaukametsän opisto 2013, a.) 

 

Kaukametsän opiston tehtävänä on kaikkien ikä- ja väestöryhmien elinikäisen oppimisen tu-

keminen sekä sivistyksellisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen. Arvoja ovat ajat-

telun, tunteen, tahdon ja toiminnan tukeminen ihmisen kasvussa. (Kaukametsän opisto 2013, 

a.) 

 

Kaukametsän opisto toimii siten, että kansalaisopistopalvelut ovat lähipalveluina kaikkien 

kuntalaisten saatavilla. Opisto pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että kansalaisopis-

toille taataan riittävät resurssit toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kaukametsän opis-

to viestii aktiivisesti ja avoimesti. Se ylläpitää ja luo paikallisia, kansallisia sekä kansainvälisiä 

yhteistyöverkostoja. Kaukametsässä toteutetaan opiston perustehtävää tukevia projekteja. 

Kaukametsän opiston henkilökunta on ammattitaitoista. (Kaukametsän opisto 2013, a.) 

 

Opetusta järjestetään Kaukametsän lisäksi yli 50 eri toimipaikassa lähiöissä ja haja-

asutusalueella Kajaanissa. Opisto pyrkii jatkuvaan toimintansa arviointiin ja kehittämiseen 

tavoitteena asiakas- ja opiskelijalähtöinen laadun parantaminen. Opiston toiminta-alueet ovat 

avoin kansalaisopisto-opetus, avoin yliopisto-opetus ja taiteen perusopetus. (Kaukametsän 

opisto 2013, a.) 
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2.1  Kehittämistyön taustaa ja lähtökohtia 

Kaukametsän opisto on ollut mukana jo usean vuoden ajan erilaisissa Moodlen kehityshank-

keissa. Tämä opinnäytetyö on jatkoa Moodlen kehitykselle. Opinnäytetyön osalta Moodlea 

halutaan kehittää toimivammaksi viestinnän, tiedottamisen ja kurssien markkinoinnin kana-

vaksi. Moodle koetaan tarpeelliseksi opistotyössä, koska se on monipuolisuutensa ansiosta 

käyttökelpoinen oppimisalusta kansalaisopisto-opetukseen. 

Hankkeet ja erilaiset projektit ovat osa Kaukametsän opiston laatutyötä. Vuosina 2003-2008 

Kaukametsän opisto on ollut mukana toteuttamassa Itä-Suomen virtuaalikansalaisopisto-

hanketta yhdessä laajemman toimintaverkoston kanssa. (Oppimisympäristöjen kehittäminen 

ja monipuolistaminen 2013, a.) 

Osa Kaukametsän opiston laatutyötä on pitkäjänteiseen verkkotyöskentelyyn perustuva toi-

minnan kehittäminen. Kaukametsän opisto on osallistunut myös Oppimisympäristöjen ke-

hittämishankkeeseen vuosina 2008-2010. Hankkeen myötä opistossa aloitettiin tavoitteelli-

nen Moodle-oppimisalustan kokeiluun pyrkivä kehittämistyö taiteen perusopetuksen visuaa-

listen aineiden opetuksessa sekä opiston sisäisessä viestinnässä. (Oppimisympäristöjen kehit-

täminen ja monipuolistaminen 2013, a.) 

Kaukametsän opisto on ollut mukana lisäksi Tietoyhteiskuntavalmiudet ja sosiaalinen media 

(LAKE) -hankkeessa jo vuodesta 2011. Kyseisen hankkeen aikana on uudistettu Kaukamet-

sän opiston wikipedia-sivut, perustettu opiston oma blogi sekä pidetty yleisöluento "E-lasku 

kuluttajille". LAKE-hankkeella on edistetty Moodle-oppimisympäristön kehitystä. (Kauka-

metsän opisto 2013, b.) 

2.2  Kaukametsän opiston Moodle-oppimisympäristön nykytila 

Kaukametsän opiston Moodle-sivusto löytyy osoitteesta http://moodle.kaukametsa.fi/. 

Kaukametsän opistolla on käytössään Moodle 1.9 -versio vuoden 2013 loppuun saakka. Tä-

män jälkeen Kaukametsän opisto ottaa käyttöönsä uudemman version. Kaukametsän opis-

ton Moodle toimii omalla palvelimellaan ja Kaukametsän opisto maksaa sen käytöstä vuosi-

maksun.  
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Kaukametsän opiston Moodlen aloitussivulta löytyvät ylä- ja alatunnisteista linkit kirjautu-

mista varten. Oikealla palstalla sijaitsevat kalenteri ja tiedot tulevista tapahtumista. Aloitussi-

vulla on kurssikategorialuettelo, josta löytyvät eri oppiaineiden verkkokurssit aineryhmittäin 

jaoteltuina. Moodlessa on tällä hetkellä 21 eri kurssia, muun muassa aikuisten taiteen perus-

opetus, maahanmuuttajakoulutus ja kielet. Lisäksi luettelosta löytyy erilaisia harjoituskursseja. 

(Kaukametsän opisto 2012, a.) 

 

Kursseille osallistumiseen opiskelija tarvitsee käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kaukametsän 

opiston kursseilla voi olla käytössä myös sisäinen rekisteröityminen eli opiskelija voi luoda 

itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jonka jälkeen hän rekisteröityy palvelun käyttäjäksi. 

Kyseinen valikko löytyy kirjautumissivun oikeasta reunasta. (Kaukametsän opisto 2012, a.) 

 

Moodle on monipuolinen oppimisympäristö, jossa voi tehdä erilaisia asioita. Moodlen toi-

minnoista kerrotaan tarkemmin luvussa 4. Kaukametsän opiston Moodlessa voi muun muas-

sa osallistua keskusteluihin, lähettää chat-viestejä paikalla oleville opiskelukavereille tai opet-

tajille sekä tehdä kurssin tehtäviä. 

 

Moodlessa vuorovaikutus on suuressa osassa, sillä opettaja ja opiskelija tekevät yhteistyötä 

kurssin edistymisen vuoksi, ja taas toisaalta opiskelijat voivat hyödyntää toistensa osaamista 

ja apua erilaisissa tehtävissä. Moodle-oppimisympäristö tarjoaa lähiopetuksen rinnalle itsenäi-

sen opiskelun oppimisympäristön, jossa voi jakaa kokemuksiaan sekä antaa vertaistukea 

muille. (Kaukametsän opisto 2012, a.) 

2.3  Kohderyhmät Moodlessa 

Kohderyhmän tarkka määrittäminen on erityisen tärkeää markkinoinnin suunnittelun myö-

hemmissä vaiheissa, jotta Moodlen kehitystä osataan kohdistaa oikeaan suuntaan. Kaukamet-

sän opiston Moodlen kohderyhmä voidaan määrittää siten, että selvitetään ketkä käyttävät 

Moodlea ja kenelle Moodle-kurssit tai tiedotteet ovat suunnattuja. Kansalaisopiston Moodlea 

käyttävät henkilökunta (rehtori, toimistohenkilökunta ja opettajat) sekä opiskelijat (asiak-

kaat).  
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Kohderyhmää kannattaa vielä tarkentaa, jotta palvelu osataan kohdistaa tietyille kohderyh-

mille. Markkinointia suunnataan kohderyhmän ulkopuolisille henkilöille. Esimerkiksi asiak-

kaita ovat kaikki opiskelijat eri kursseilta, he ovat eri-ikäisiä ja erilaisia taustoiltaan. Nämä 

kaikki demografiset tekijät tuovat omat haasteensa Moodlen helppokäyttöisyyteen ja yksin-

kertaiseen palvelutapaan.  

 

Samalla Moodlen on oltava käytännössä toimiva ja oppimista tehostava oppimisympäristö, 

informaation lähde ja mielellään myös visuaalisesti ilmeikäs. Kohderyhmälle viestitään omas-

ta yrityksen toiminnasta ja palveluista. 

2.4  Kaukametsän opiston Moodlen kehitystarpeet tulevaisuudessa 

Moodle on ollut käytössä Kaukametsän opistolla jo ennen opinnäytetyön aloittamista. En-

simmäiseksi tulee tutkia, mitä kehittämistä nykyisessä versiossa on, sekä mitä uutta sinne 

kannattaa lisätä. Opinnäytetyön osalta tutkiminen rajoittuu viestintään, tiedottamiseen ja 

kurssien markkinointiin Moodlessa. 

 
Moodle-oppimisympäristön kehittämistyö vaatii sen, että vastuuhenkilö(t) suunnittelee pit-

kän aikavälin strategian, ylipäänsä kaiken sen, mitä Moodleen sisältyy. Esimerkiksi mitä 

Moodle sisältää ja mitä sen käyttö vaatii, kenelle se on tarkoitettu, milloin sitä voi käyttää ja 

miksi se on käytössä. 

 

Odotettavissa on, että Moodlen käyttö tulee yleistymään tulevaisuudessa myös mobiililaitteil-

la, koska sitä on helppo käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Asiaa on käsitelty hieman lu-

vussa 7 Kehityssuunnitelma. 

 

Hankkeet, joissa Kaukametsän opisto on ollut osallisena, ovat edesauttaneet Moodlen kehi-

tystä jo tähän mennessä huomattavasti. Kaikki hankkeisiin liittyvät toiminnat ja niiden kehit-

tämiset ovat olleet suunnitelmallisia sekä tavoitteisiin tähtääviä. Tämä opinnäytetyö on jatkoa 

jo tehdylle laajamittaiselle Moodlen kehitystyölle opiston toiminnassa. 
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3  VERKKOVIESTINTÄ 

Viestintä on laaja käsite, joka tarkoittaa yksinkertaisimmillaan tiedon jakamista ja vuorovaiku-

tusta eri osapuolten välillä. Tässä luvussa käsitellään viestinnän yhtä osa-aluetta, verkkovies-

tintää. Verkkoviestintä liittyy olennaisesti kehitystyöhön, Moodlen kehittämiseen kansalais-

opiston toiminnassa.  

 

Viestinnällä on kaksi päätehtävää: tiedottaminen ja vuorovaikutus. Tiedottaminen on yk-

sisuuntaista ja yksipuolista. Vuorovaikutus taas on kaikkea mahdollista henkilöiden ja organi-

saatioiden välistä keskustelua, osallistumista, verkostoitumista ja päätöksentekoa. (Humala 

2007, 93.) Viestintää voidaan kuvata jatkuvasti muuttuvaksi prosessiksi, jonka ominaispiirtei-

siin kuuluu myös ennalta-arvaamattomuus. (Juholin 2006, 25.) 

 

Eri yhteisön jäsenet tutustuvat toisiinsa viestimällä keskenään ja heillä on jokin päämäärä. 

Viestinnällä on suora vaikutus yhteisön tyytyväisyyteen, sitoutumiseen, motivaatioon, viih-

tymiseen, jaksamiseen ja itse työsuoritukseen. (Humala 2007, 94.) Viestinnän tehtävä on sekä 

jakaa informaatiota että sitouttaa käyttäjää palveluun ja ohjata käyttäjää palvelussa. Viestintä 

myös sitoo verkon palvelut käyttäjän kannalta loogiseksi kokonaisuudeksi, jossa on miellyt-

tävä työskennellä. (Pohjanoksa, Kuokkanen & Raaska 2007, 185.) 

 

Verkkoviestintä on osa koko organisaation toimintaa ja sillä on keskeinen rooli organisaation 

kokonaisviestinnässä. Nykyaikana ajatellaan, että ajankohtainen tieto julkaistaan ensimmäise-

nä verkkopalvelussa. Internetissä on lukemattomia määriä tietosivuja ja palveluita, joten 

verkkoviestintä ei voi rajoittua pelkästään palveluiden sisällä julkaistavaan viestintään, vaan 

on kiinnitettävä huomiota myös palvelujen löydettävyyteen ja palveluista viestintään. Verk-

koviestinnän suurin haaste on tiedon löydettävyys ja erottuminen muusta verkkosisällöstä. 

Verkkoviestinnän ja yrityksen toiminnan on oltava yhtenäistä, koska se yhdistää enemmän 

palveluja ja viestintää. (Pohjanoksa ym. 2007, 11-12.) 
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Perinteisesti verkkoviestintä on jaettu kolmeen osaan käyttöympäristöjensä mukaisesti. Niitä 

ovat avoimet internet-palvelut, organisaation sisäiset viestintäpalvelut (intranet) sekä kohde-

ryhmäkohtaiset verkkopalvelut (extranet). Kyseisiä osia johdetaan ja sisältöä tuotetaan usein 

erillään toisistaan, koska tarpeet ja tiedon käyttöoikeudet vaihtelevat eri käyttöympäristöjen 

välillä. (Pohjanoksa ym. 2007, 23.) 

 

Internetin ja muun viestintäteknologian yleistymisen vuoksi viestintäalan ammattilaiset ovat 

kohdanneet uusia haasteita yrityksen verkkoviestinnässä. (Juholin 2006, 265). Helposti saate-

taan luulla, että kanavien runsaus tehostaa viestintää ja lisää viestintätyytyväisyyttä. Keske-

nään kilpailevista viestintäkanavista aiheutuu helposti tiedon ylikuormitusta, jonka takia 

olennaisen tiedon etsiminen vie kohtuuttomasti aikaa. Tiedon helppoa saatavuutta ja löydet-

tävyyttä arvostetaan eniten. (Juholin 2006, 161.) 

 

Verkkoviestintä on tehokasta silloin, kun tarvitaan ajasta ja paikasta riippumatonta sekä vuo-

rovaikutteista kanavaa. Verkkoviestintäkanavalla pyritään vuorovaikutteisuuteen, joten esi-

merkiksi yrityksen viestinnästä vastaavien henkilöiden on tärkeää päivittää kanavaansa tar-

peeksi usein. (Juholin 2006, 265.) 

 

Verkkoviestintä voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen sähköiseen viestintään. Näistä kerrotaan 

tarkemmin alaluvuissa 3.1 ja 3.2. 

3.1  Sähköinen sisäinen viestintä 

Sisäinen viestintä työyhteisössä käsittää kaiken tiedon välittämisen ja vuorovaikutuksen työn-

tekijöiden, työryhmien ja yksiköiden välillä. Sisäinen viestintä ja tiedottaminen eroavat toisis-

taan siinä, että sisäinen viestintä on henkilöstölähtöistä ja kaksisuuntaista, kun taas tiedotta-

minen on yksisuuntaista. Yksinkertaisuudessaan sisäinen viestintä on informaation vaihta-

mista, yhteisöllisyyden rakentamista sekä kokemusten jakamista. (Pohjanoksa ym. 2007, 42-

43.) Keskustelu ja vuorovaikutus ovat kaksisuuntaisia silloin, kun yritys vastaa sille annettuun 

palautteeseen. Internet mahdollistaa räätälöityjen vastauksien lähettämisen asiakkaille, kui-

tenkin palautteesta riippuen. (Nyman & Salmenkivi 2007, 69.) 
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Organisaatioiden henkilöstön laajentuessa ja globalisoituessa työyhteisöä ei voi käsitellä mas-

sana. Tästä johtuen viestien perillemeno ja ymmärrettävyys vaativat ryhmä- tai aluekohtaista 

lähestymistä. (Juholin 2006, 140.) 

 

Sisäisen viestinnän tarkoituksena on, että organisaatio ehtii kertomaan asioista omalle henki-

löstölleen ennen laajempaa julkistamista. Olennaista on tietää, mistä oikea ja ajantasainen 

tieto on saatavissa nopeasti silloin, kun sille löytyy tarvetta. (Juholin 2006, 140.) Tiedon löy-

tymisen ohella eräs haasteista on tiedon ylläpito ajantasaisena. Tiedon uskottavuus laskee, jos 

lukija ei voi luottaa enää tiedon paikkansapitävyyteen. (Pohjanoksa ym. 2007, 48.) 

 
Sisäinen viestintä on kokenut uudistuksia muutaman vuoden sisällä. Esimerkiksi työyhteisöt 

ovat luopuneet paperitiedotteista ja siirtyneet kehityksessä sähköiseen tiedottamiseen sähkö-

posteilla. Myös intranet-palvelut ovat yleistyneet. (Juholin 2006, 163.) Myös mobiililaitteiden 

käyttö viestinnässä on yleistynyt koko ajan vain enemmän. (Lehtovaara, P. 2013. Suomalaiset 

tekevät 5,4 miljoonaa... Suomen Kuvalehti). Verkkoviestimiä käytetään informointimielessä 

kolmella erilaisella tavalla. Sähköposti voidaan suunnata yhdelle henkilölle tai postituslistojen 

avulla erikokoisille ryhmille. Verkkoa voi käyttää myös yksisuuntaisesti sähköisessä muodos-

sa olevien tiedotteiden välittämiseen. Keskustelupalstat puolestaan pyrkivät vuorovaikuttei-

suuteen, siten ne tavallaan vastaavat yritysmaailmassa kokouksia ja tiedotustilaisuuksia. 

(Åberg 2000, 179.) 

3.2  Sähköinen ulkoinen viestintä 

Sähköinen ulkoinen viestintä tarkoittaa viestintää sidosryhmille verkossa. Sidosryhmät ovat 

välttämättömiä yrityksen menestyksen kannalta, sillä molemmat osapuolet hyötyvät toisis-

taan. Sidosryhmistä käytetään nimitystä 'stakeholders'. Se tarkoittaa, että ne käsitetään laa-

jempana yleisönä kuin tiedossa olevat ja tunnetut sidosryhmät. Tärkeitä sidosryhmiä ovat 

henkilöstö, asiakkaat, jäsenet, yhteistyökumppanit, viranomaiset, järjestöt ja media. (Juholin 

2006, 203.) 

 

Sidosryhmäviestinnän välillisiä keinoja ovat muun muassa internet, intranet, ekstranet, säh-

köposti, tiedotteet ja kirjeet, esitteet ja julkaisut sekä mainonta eri muodoissaan. Sähköposti 

on edelleen yksi suosituimmista verkkoviestinnän kanavista. (Juholin 2006, 211-213.) 
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Riskejä muodostavat ne henkilöt, jotka eivät jaksa tai ehdi "siivota" sähköpostiaan aika ajoin, 

jolloin postilaatikko täyttyy ja tärkeät viestit saattavat jäädä saamatta. Joka tapauksessa säh-

köposti on erinomainen asiakaspalvelutyökalu, jolla pidetään yllä pitkiäkin asiakassuhteita.  

Massasähköpostiviestien lähettelyä tulisi kuitenkin välttää, koska se aiheuttaa turhautunei-

suutta asiakkaiden keskuudessa, joita viesti ei koske. (Juholin 2006, 211-213.) Sähköisiä ul-

koisen viestinnän kanavia ovat muun muassa yrityksen kotisivut ja Moodlen etusivu.  

3.3  Tiedottaminen 

Tiedottaminen tai informointi tarkoittaa kaikkea sitä tiedonvälitystä, jota yrityksissä suunni-

telmallisesti hoidetaan. Aiheena voi olla ajankohtaisista tai muuten tärkeistä asioista tiedot-

tamista. Tiedottaminen on uutisointia, jolla ei ole markkinoinnillisia tarkoitusperiä. Tiedot-

taminen on toimintaa, jonka avulla yhteisön jäsenet (henkilökunta) ja sidosryhmät saavat tar-

vitsemansa tiedon ja näin ollen pysyvät ajan tasalla. (Juholin 2001, 32.) 

Tiedottaminen on yksisuuntaista ja yksipuolista. Esimerkiksi yhteisö voi tiedottaa eri sidos-

ryhmille tai omalle henkilöstölleen. Tiedotteeseen ei odoteta vastausta, jolloin se koetaan yk-

sisuuntaisena. (Juholin 2001, 18-19.) 

3.4  Markkinointiviestintä verkossa 

Tässä kappaleessa käsitellään markkinointiviestintää verkossa, jonka tavoitteena on yleisesti 

tuotteiden tai palveluiden myynnin lisääminen, suoraan tai välillisesti tavalla. (Pohjanoksa ym. 

2007, 30). Markkinointiviestintä kohdistuu ulkoisiin sidosryhmiin. Julkinen organisaatio pyr-

kii vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen, esimerkiksi liittymään jäseneksi. (Juholin 2006, 

217.) 

 

Markkinointiviestintä verkossa mahdollistaa suurienkin joukkojen tavoittamisen nopeasti. 

Yrityksen tuotteet ja/tai palvelut voivat näkyä useissa kanavissa, jolloin monikanavaisuus tuo 

tehoa markkinointiin. Markkinointiviestit voidaan kohdentaa halutulle kohderyhmälle ja si-

vustolle määrittämällä tiettyjä hakusanoja. (Liljeroos 2013, a Digivallankumous: Internet-

markkinoinnin ABC...) 
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Markkinointiviestintä antaa myös mahdollisuuden käydä keskustelua asiakkaiden tai potenti-

aalisten asiakkaiden kanssa sähköisesti. (Liljeroos 2013, a Digivallankumous: Internet-

markkinoinnin ABC...) Markkinointiviestintä sisältää eri lajeja, joita ovat brändiä rakentava 

viestintä (kotisivut), tuoteviestintä (tuotesivut), suorapostitukset (sähköpostisuora) sekä ban-

nerimainonta. (Pohjanoksa ym. 2007, 30). 

 

Internetmarkkinointi voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen. Nyman ja Salmenkivi (2007, 

70) jakavat osa-alueet seuraavasti: 

1) näkyvyys omissa kanavissa 

2) näkyvyys muissa olemassa olevissa kanavissa 

3) kommunikaatio 

4) mainonta.  

Ensimmäinen ja toinen kohta, näkyvyys omissa sekä muissa olemassa olevissa kanavissa, tar-

koittaa viestintää ja mainostusta yrityksen omistamien internet-sivujen kautta. Sen lisäksi yri-

tys voi luoda näkyvyyttä yhteisöllisissä kanavissa. Kommunikaatio merkitsee sosiaalisten in-

ternetpalveluiden käyttöä yrityksen sisäisessä viestinnässä sekä viestintää ulospäin asiakkaille. 

Mainontaan kuuluvat esimerkiksi bannerit, hakusanamainonta ja muu mainonta verkkosivuil-

la. Yrityksen tulee rakentaa eri osa-alueista omalle yritykselleen sopiva markkinointikokonai-

suus. (Nyman & Salmenkivi 2007, 70.) 

Markkinointiviestinnän tulee toiston sijaan keskittyä viestien olennaisuuteen ja samalla mah-

dollistaa osallistuminen aktivoimalla kuluttajia. Markkinoinnin perusedellytys on, että se läh-

tee asiakkaan tarpeista, toiveista ja haluista. Asiakkaan ja markkinoijan tulee puhua "asiak-

kaan kieltä", jolloin tilanne tuntuu asiakkaasta tutulta ja turvalliselta. (Nyman & Salmenkivi 

2007, 69-70.) 
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4  MOODLE VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN VÄLINEENÄ 

Neljäs pääluku käsittelee viestintää, tiedottamista ja markkinointiviestintää Moodle-

oppimisympäristössä. Moodlessa voi esimerkiksi opiskella, tiedottaa, olla vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa tai hakea tietoa tulevista tapahtumista. Monipuolisten toimintojen vuoksi on 

tärkeää analysoida Moodlen mahdollisuuksia viestinnässä ja markkinoinnissa. 

 
Moodle-oppimisympäristöä käytetään eniten kaikista oppimisympäristöistä koko maailmassa. 

Se on käytössä jo noin 200 eri maassa ja sitä käytetään yli 70 kielellä. Moodle on kaikkien saa-

tavilla vapaasti ja sen voi ladata Moodlen internet-sivustolta. Oppimisympäristönä Moodle 

tarjoaa työvälineitä muun muassa vuorovaikutukseen, opetukseen ja oppimiseen, tiedottami-

seen, sisällöntuottamiseen ja materiaalin jakamiseen. Moodle on jatkuva kehitysprojekti, sillä 

Moodlesta on saatavilla useita eri versioita, ja niitä kehitetään jatkuvasti ympäri maailmaa. 

(Karevaara 2009, 15.) 

 

Moodlen perustaja Martin Dougiamas turhautui aikanaan yliopistonsa käyttämään hankalaan 

verkko-opetusympäristöön. Hän halusi luoda helppokäyttöisemmän ohjelmiston, jonka avul-

la internetin mahdollisuudet saataisiin helpommin oppilaitosten käyttöön. Moodlessa kurssin 

perustaminen ja kurssin sisällön luominen on aikaisempia verkko-opetusympäristöjä hel-

pompaa. Moodlen lähtökohtana on oppiminen yhteisöllisen tiedonrakentelun kautta. (Kare-

vaara 2009, 15.) 

 

Sivun sisältöosio on jaettu palstoihin. Reunojen kapeissa palstoissa on lohkoja ja keskellä on 

sisältöpalsta. Reunalohkoissa on yleensä opetusta, opiskeluja ja tiedotusta tukevia toimintoja, 

joita ovat esimerkiksi kalenteri, tulevat tapahtumat ja uutiset. (Karevaara 2013, 12.) 

 

Verkkokurssin ja web-sivuston olennainen ero on kommunikointi toisten käyttäjien kanssa. 

Suuri osa Moodlen työkaluista sisältää käyttäjien välistä viestintää, esimerkiksi tehtävien pa-

lautus opettajalle ja opettajan antamat kommentit palautetuista tehtävistä. (Karevaara 2013, 

63.) 
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"Verkko-oppiminen tarkoittaa tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaa aikaan ja paikkaan si-

toutumatonta oppimista." Verkossa voi opiskella itsenäisesti, lähiopetuksen tukena tai ryh-

mäopiskeluna. (Pohjanoksa ym. 2007, 53.) 

 

Sisäisen viestinnän kannalta verkko-oppimisen ja tiedottamisen välinen ero on siinä, että 

verkko-oppiminen antaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua viestintään esimerkiksi teh-

täviä suorittamalla ja palautetta antamalla. Siksi se sopii hyvin täydentämään viestintää vaik-

kapa käytännön opettamisessa tai uusien opetustapojen käyttöönotossa. Kun verkko-

oppimista käytetään organisaatiossa tehokkaasti ja määrällisesti enemmän, sitä varten tarvi-

taan oma työympäristö, eli verkko-oppimisympäristö. (Pohjanoksa ym. 2007, 53-54.) 

4.1  Moodle sisäisen viestinnän välineenä 

Juholinin (2006, 83) mukaan viestinnällisyys ja vuorovaikutus muiden käyttäjien kanssa ovat 

olennainen osa verkko-opetusta. Moodlessa on erilaisia viestinnän välineitä, joita ovat muun 

muassa keskustelualueet, chat ja yksityisviestit. Moodlessa voi viestiä monella eri tapaa. Esi-

merkiksi keskustelualueen keskustelut voidaan jakaa tiettyihin ryhmiin, jolloin vain tietty 

joukko näkee muiden keskustelut. Muussa tapauksessa keskustelualue on tarkoitettu koko 

kurssin tai ryhmän käyttöön. Pienillä muutoksilla keskustelualueesta saadaan aikaan sisäinen 

viestinnän kanava. Jakamalla keskustelualue tiettyihin ryhmiin, voidaan viestiä sisäisesti. Täl-

löin ei ole myöskään pelkoa tiedon vuotamisesta ulkopuolisille. 

 

Kaikista yleisin aktiviteetti on keskustelualue. Se toimii monipuolisuutensa ansiosta monissa 

erilaisissa tarkoituksissa. Viesteihin voi lisätä liitetiedostoja, jolloin sitä voi käyttää myös tie-

dostojen jakeluun käyttäjien kesken. Keskustelualue toimii siten, että osallistuja lähettää vies-

tin, jonka muut osallistujat voivat lukea, ja johon he voivat halutessaan vastata. Keskustelu-

alueen piirteisiin kuuluu, että osallistujien ei tarvitse olla yhtä aikaa paikalla Moodlessa. (Ka-

revaara 2009, 83.) 

 

Keskustelualue soveltuu hyvin kurssitiedotteiden lähettämiseen ja se toimii verkkokurssilla 

tiedottamisessa paremmin kuin esimerkiksi sähköposti. Keskustelualueen tilaaminen tarkoit-

taa sitä, että alueelle lähetetyt viestit lähetetään myös tilaajan sähköpostiosoitteeseen. Näin 

viestit välittyvät helposti ja nopeasti käyttäjille. Tilauksen tilan voi myös määrittää; vaihtoeh-
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toina ovat valinnainen tilaus, pakotettu tilaus, automaattitilaus sekä tilaus pois päältä. (Kare-

vaara 2013, 65-66.) 

 

Valinnainen tilaus tarkoittaa sitä, että käyttäjät itse valitsevat tilaavatko he keskustelualueen 

viestit. Pakotettu tilaus pakottaa kaikki kurssin käyttäjät keskustelualueen tilaajiksi. Tätä vaih-

toehtoa kannattaa käyttää harkiten. Pakotettu tilaus käy sellaisiin keskusteluihin, jotka sisältä-

vät tärkeää tietoa kaikille käyttäjille ja tieto on pakollista saada myös heille, jotka käyttävät 

Moodlea harvemmin. Automaattitilaus tarkoittaa sitä, että kaikki kurssin osallistujat ovat 

aluksi keskustelualueen tilaajia, mutta he voivat käydä itse poistamassa tilauksen. Tilaus pois 

päältä tarkoittaa, ettei käyttäjä voi halutessaankaan tilata viestejä sähköpostiin. Tätä kannattaa 

suosia vain erityisen vilkkailla keskustelualueilla, jotta sähköpostit eivät tukkeudu. (Karevaara 

2013, 65-66.) 

 

Moodle 2:n uusi toiminto on kommentti-lohko. Se lisää kurssille lohkon kommentteja var-

ten. Kommentit ovat tekstimuotoisia, ja ne kirjoitetaan lohkon alaosassa olevaan 'Lisää 

kommentti' kenttään, jonka jälkeen painetaan 'Tallenna kommentti'. Kirjoittajat voivat hyö-

dyntää kommentti-kenttää esimerkiksi kurssin sisäisenä pikaviestimenä. (Karevaara 2013, 

17,72.) 

 

Chat-aktiviteetti toimii siten, että kaikki keskustelijat ovat samaan aikaan kirjautuneena 

Moodleen. Chat-viestit lähetetään heti kaikille keskusteluun osallistuneille ja istunnon voi 

avata ajasta tai paikasta riippumatta. Chat-aktiviteetti vaatii kuitenkin kaikkien osallistujien 

istunnon avaamisen yhtä aikaa. Tätä helpottaa esimerkiksi se, jos osallistujat sopivat aikatau-

luista, jolloin he aikovat hyödyntää chat-istuntoa. Chat-toiminto sopii reaaliaikaisuutensa an-

siosta hyvin esimerkiksi elektronisen aivoriihen pitämiseen verkossa. (Karevaara 2009, 91-

92.) 

 

Yksityisviesti-ominaisuudella osallistuja voi lähettää tietylle henkilölle viestin, jota muut osal-

listujat eivät näe. Keskustelualueet ja chat on tarkoitettu koko kurssin tai ryhmän käyttöön, 

jolloin se eroaa yksityisviestien tarkoituksesta. (Karevaara 2009, 92-93.)  

 

Yksityisviestit ovat varsinainen sisäisen viestinnän kanava Moodlessa. Sen avulla saadaan lä-

hetettyä viestejä nopeasti halutuille ryhmille tai yksittäisille henkilöille. Tätä ominaisuutta 

voidaan hyödyntää, kun halutaan esimerkiksi viestiä opettajille muuttuneista aikatauluista tai 
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uusista tapahtumista. Yksityisviestit voidaan asetuksia säätämällä ohjata sähköpostiin, mikäli 

henkilö ei ole paikalla Moodlessa. Tämä on varmempi tapa tavoittaa halutut henkilöt. (Kare-

vaara 2009, 92-93.) 

4.2  Moodle ulkoisen viestinnän välineenä 

Ulkoinen viestintä näkyy Moodlessa yksinkertaisimmin keskustelualueella, jossa keskustelut 

ovat vapaasti nähtävillä kaikille ryhmän jäsenille. Jäsenet voivat vastata keskustelualueella, 

mikäli heiltä on jotain kysytty. Muut näkevät, mitä keskustelualueelle on kirjoitettu. Keskus-

telualueen viestit voi ohjata myös osallistujien sähköposteihin, mikä lisää varmuutta, että uusi 

keskustelu huomataan.  

 

Toinen vaihtoehto on julkaista tiedote uutiset-aktiviteetissa. Tällöin myös asiakkaat, jotka 

eivät opiskele kansalaisopistossa, näkevät uutisen ja saattavat kiinnostua opiston järjestämistä 

kursseista ja tapahtumista. 

 

Moodlen kalenteri-toimintoon voi lisätä kansalaisopiston ajankohtaisia tapahtumia tai lyhyt-

kurssien kokoontumisaikoja. Kalenteri kannattaa sijoittaa Moodlen etusivulle, jolloin tapah-

tumat huomataan heti kirjautuessa sisään. 

 

Mahdollisen verkkokurssin aikana tapahtuva tiedottaminen on tärkeää sekä tiedonvälittämi-

sen että kurssin käynnissä pitämisen kannalta. Käytännön asioiden lisäksi tiedottaminen voi 

olla ohjaavaa. Opiskelijoita kannattaa aktivoida esimerkiksi verkkokeskusteluihin tai tiedot-

teissa voi tuoda esille kurssin sisältöä täydentäviä asioita. (Keränen, Penttinen 2007, 145.) 
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4.3  Moodle markkinointiviestinnän välineenä 

Markkinointiviestintä on yleistynyt yhä enemmän viime vuosina siinä samalla, kun teknolo-

giakin on kehittynyt. Mielestäni seuraava sitaatti kuvaa hyvin sitä, kuinka tärkeä rooli markki-

noinnilla ja viestinnällä on tulevaisuudessa: " Kun teknologiasta tulee arkipäiväistä, siitä tulee 

viestinnällisesti ja markkinoinnillisesti merkittävää." (Leino 2010, 17.) 

 

Moodle markkinointiviestinnän välineenä toimii opettajilta opiskelijoille, kansalaisopistolta 

uusille asiakkaille ja henkilöstön välisenä kanavana. Moodlessa voidaan markkinoida kansa-

laisopiston kursseja esimerkiksi etusivulla tai ajankohtaista-osiossa. 

 

Yksi tärkeimmistä verkkoviestinnän tavoitteista tulee olla oman osoitteen saaminen kohde-

ryhmän tietoisuuteen mahdollisimman hyvin. Verkkopalvelusisällön kehittämisessä tulee 

määritellä pääkohderyhmä. Jos yritys tai tuote merkitsee vahvasti sekä nuorille että hieman 

varttuneemmille aikuisille, tulee sivuston ottaa huomioon molemmat kohderyhmät. (Poh-

janoksa, Kuokkanen & Raaska 2007, 30.) Moodlessa markkinointiviestinnän kohderyhmä 

otetaan huomioon riippuen siitä, mitä markkinoidaan ja missä. Esimerkiksi kursseja tai ta-

pahtumia markkinoidessa käytetään asiatyyliä ja kansalaisopiston yhteneväistä visuaalista tyy-

liä. 

 

Markkinointiviestintä voi näkyä Moodlessa eri yhteyksissä. Markkinointiviesti voi näkyä 

muun muassa linkkinä mainossivulle, bannerimainoksena, sähköpostina tai uutiset-

näkymässä. Viesti tavallaan "uppoutuu" muuhun tekstiin, mutta silti sen voi huomata. 

4.4  Moodlen SWOT-nelikenttäanalyysi 

Opinnäytetyössä on keskeistä ymmärtää Moodlen edut ja haitat, jotta voidaan paremmin pe-

rustella sen käyttöä kansalaisopiston toiminnassa ja opetuksessa. Moodle on monipuolinen 

oppimisympäristö, jota kehitetään jatkuvasti. Alla oleva Moodlen SWOT-nelikenttäanalyysi 

koostuu Moodlen tämänhetkisistä ominaisuuksista. 
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Moodlen vahvuuksia ovat helppokäyttöisyys, kustannustehokkuus ja muokattava alusta, jossa 

on sisäänrakennettuna monia kehitystyökaluja. Moodle edesauttaa verkko-oppimista, jolloin 

se samalla saavuttaa uusien tai vaikeasti tavoitettavien asiakaskuntien laajentumista. Verkko-

opiskelu myös tarjoaa monipuolisen alustan erilaisille oppijoille. Teknistä tukea on myös 

mahdollista saada tarvittaessa. (Journal of Extension 2011, a.) 

 

Moodlessa ei kohdata kasvotusten, mikä voidaan kokea heikkoutena. Viestintäkanavien mo-

nipuolisuuden teorian mukaan rikkaimpia kanavia ovat sellaiset, missä on eniten vuorovaiku-

tusta ja mitkä ovat henkilökohtaisimpia sisältäen ilmeitä, eleitä ja luonnollisen tavan puhua 

(Juholin 2006, 164.) 

 

Moodlen mahdollisuuksia ovat esimerkiksi kyky laajentaa Moodlea markkinoilla. Verkko-

oppiminen nähdään "mekanismina", jolla tavoitetaan uusia ja vaikeasti tavoitettavia yleisöjä. 

(Journal of Extension 2011, a.) 

 

Teknologian kehittymistä ei voida ennustaa, joten se voidaan kokea uhkana. Moodlen käyt-

töön ei välttämättä aina ole saatavilla tarpeeksi teknistä tukea. (Journal of Extension 2011, a.) 

 

Vahvuudet 

- Helppokäyttöisyys, kustannustehok-

kuus, muokattava alusta 

- Edesauttaa verkko-oppimista --> asia-

kaskuntien laajentuminen 

- Monipuolinen alusta erilaisille  

oppijoille 

- Tekninen tuki saatavilla 

Mahdollisuudet 

- Kyky laajentaa markkinoita 

- Verkko-oppimisella tavoitetaan uusia 

ja vaikeasti tavoitettavia  

kohderyhmiä 

Heikkoudet 

- Ei viestintää kasvotusten 

- Käyttäjien kyky hyödyntää kaikkia 

olemassa olevia toimintoja, joita ympä-

ristö tarjoaa 

Uhat 

- Teknologian kehittymisen suunta 

- Teknisen tuen puute 

- Kohderyhmien heterogeenisyys 

Kuvio 1. Moodlen SWOT-nelikenttäanalyysi 
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5  MOODLE-KYSELYN TOTEUTUS KANSALAISOPISTOILLE 

Kyselyn tavoitteena on selvittää kansalaisopistojen käyttökokemuksia Moodlesta. Kyselystä 

saatavia tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa Kaukametsän opiston sisäisessä ja ulkoisessa 

viestinnässä, opiston toiminnasta tiedottamisessa sekä kurssien markkinoinnissa. 

5.1  Kyselyn tausta 

Opinnäytetyön empiirinen osuus toteutetaan sähköisellä kyselyllä, joka lähetetään muille kan-

salaisopistoille. Kyselyn avulla saadaan tietoa siitä, miten muut kansalaisopistot hyödyntävät 

Moodlea ja millaisia käyttökokemuksia heillä on oppimisympäristöstä. 

 

Moodle-kyselylle on tarvetta, koska sitä ei ole tutkittu kovin laajasti kansalaisopistojen käy-

tössä. Kyselyn lähettäminen kaikille kansalaisopistoille on järkevää, koska kyselyn tulokset 

antavat yleiskuvaa siitä, miten suosittua Moodlen käyttö kansalaisopistoissa on. 

5.2  Tutkimusongelma 

Opinnäytetyön tutkimusongelma on, miten Kaukametsän opisto voi hyödyntää jo olemassa 

olevaa Moodle-oppimisympäristöä tehokkaammin. Kehityskohteita ovat opiston sisäinen ja 

ulkoinen viestintä verkossa, kurssien markkinointi sekä opiston toiminnasta tiedottaminen 

Moodlessa. 

5.3  Tutkimusmenetelmän valinta 

Tutkimusmenetelmäksi valitaan kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kvantitatiivista 

tutkimusta kutsutaan myös tilastolliseksi tutkimukseksi. Aineistoa kerätään empiiriseen osuu-

teen sähköisen kyselyn avulla. Sähköinen kysely on kaikista yksinkertaisin tapa kerätä tietoa 

perusjoukolta verrattuna esimerkiksi kirjekyselyyn, koska kohderyhmä on suuri (n=189). 

Tutkimuksen perusjoukko ovat kaikki kansalaisopiston rehtorit.  Sähköinen kysely voi tarjota 
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mahdollisesti paremman vastausprosentin vastaamisen helppouden ja nopeuden ansiosta 

kuin perinteinen kirjekysely. 

 

Kvantitatiivisella tutkimuksella saadaan yleensä selvitettyä olemassa oleva tilanne, mutta syitä 

ei pystytä riittävästi selvittämään. (Heikkilä 2005, 18). Moodle-kyselyssä on haluttu saada sel-

ville syitä, miksi Moodle on kansalaisopistoilla käytössään tai miksi ei ole. Kysely on suunni-

teltu siten, että siellä on sopivassa suhteessa sekä avoimia- että monivalintakysymyksiä. 

5.4  Sähköisen kyselylomakkeen laadinta ja toteutus 

Sähköiset kyselyt ja niihin vastaaminen ovat yleistyneet verkossa. Moni on törmännyt esi-

merkiksi asiakastyytyväisyyskyselyihin jollakin internet-sivulla vieraillessaan. Sähköinen kysely 

soveltuu sellaisten perusjoukkojen tutkimiseen, joissa kaikilla on mahdollista käyttää Interne-

tiä. 

 

Kyselyn tekoon valittiin Digium Enterprise -ohjelmisto. Ohjelman käytöstä oli jo aiempaa 

kokemusta harjoittelun ajalta. Se on yksi suosituimmista ja kansainvälisistä ohjelmistoista, 

jota kehitetään jatkuvasti käyttäjäystävällisempään suuntaan. (Digium Enterprise 2013.) Ky-

sely tehdään kokonaisuudessaan Digium Enterprise -ohjelmalla, jonka avulla voidaan suunni-

tella ja koota kysymysrunko.  

 

Kyselyssä on neljä eri pääkohtaa, jotka ovat yleistiedot, verkkoympäristö, käyttökokemukset 

sekä palaute ja kehittämishaasteet. Kyselyssä on sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. 

Kysymyksiä on yhteensä 23 kappaletta.  

 

Suomessa on tällä hetkellä 189 kansalaisopistoa. Kyselyn lähetys onnistuu yhteistyössä Kan-

salaisopistojen liiton (KoL:n) kanssa, joka lähettää kyselyn avoimen linkin kaikille kansalais-

opistoille. Sähköinen kysely lähetetään 20.5.2013 kaikille kansalaisopistojen rehtoreille. Vas-

tausaikaa on puolitoista viikkoa. Ensimmäisen viikon jälkeen lähetetään muistutusviesti kyse-

lyyn osallistumisesta. 
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Kyselyn avulla selvitetään muun muassa muiden kansalaisopistojen käyttökokemuksia, kehi-

tysideoita, Moodlen etuja ja haittoja, opiskelijoiden ja opettajien palautteita sekä mitä kursseja 

tai aineryhmiä heillä on Moodlessa. 

5.5  Sähköisen kyselyn validiteetti ja reliabiliteetti 

Hyvin suunniteltu tutkimus täyttää validiteetin ja reliabiliteetin perusvaatimukset. Validiteetti 

tarkoittaa pätevyyttä ja reliabiliteetti luotettavuutta. Tutkimus on suunniteltu vastaamaan tut-

kimuksen tavoitteita. Jos tavoitteet eivät ole selkeät, kysely ei voi antaa oikeaa vastausta tut-

kimusongelmaan. (Heikkilä 2005, 29-30.) 

Validiutta on vaikea tarkastella jälkikäteen, joten se on varmistettava etukäteen huolellisella 

tutkimuksen suunnittelulla ja datan keruulla. Lisäksi perusjoukon tarkka määrittely, edusta-

van otoksen valitseminen sekä korkea vastausprosentti auttavat tutkimuksen validiutta. 

(Heikkilä 2005, 29.) 

Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten tarkkuutta. Tutkimus tulee pystyä toistamaan niin, että saa-

daan samankaltaiset tulokset. Yhden tutkimuksen tulokset eivät välttämättä pidä paikkaansa 

aina, sillä internet-aikakausi on nopeasti kehittyvää ja vaihtelevaa. Tutkijalla on vastuu koko 

tutkimuksen ajan. Hänen on oltava tarkka ja kriittinen, mutta myös objektiivinen eli puoluee-

ton tutkija. (Heikkilä 2005, 30.) 

Kansalaisopistojen rehtoreille lähetettävää sähköistä kyselyä on muokattu useiden kommen-

toijien toimesta (Kaukametsän opisto, Kansalaisopistojen liitto, Kajaanin ammattikorkeakou-

lu), jotta saadaan tarkkoja ja luotettavia tuloksia. Kysymykset on suunniteltu siten, että niiden 

avulla saadaan vastaukset tutkimusongelmaan. 
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6  TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksen tulokset käsiteltiin kyselyn päätyttyä toukokuun lopussa. Kaikki kyselyn vasta-

ukset tallentuivat Digium Enterprise -ohjelmistoon. Kyseisestä ohjelmasta saatiin suoraan 

tilastolliset kuviot, taulukot sekä kysymyksittäin listatut avoimet kommentit. Graafiset kuviot 

tehtiin kuitenkin Excel-ohjelmalla, jotta niistä saatiin tarpeeksi selkeät. 

Kysely lähetettiin kaikille 189 kansalaisopistolle ja kyselyyn vastasi yhteensä 40 kansalaisopis-

ton rehtoria. Vastausprosentti oli näin ollen 21,2 %. Se oli kohtalainen, sillä se antoi yleisku-

vaa Moodlen käytöstä kansalaisopistojen toiminnassa. Muistutusviestin lähettäminen kannat-

ti, sillä sen jälkeen vastausmäärä lähes tuplaantui. On todennäköistä, että liitteenä olevan 

(LIITE 1) kyselyn merkitys koettiin muissakin kansalaisopistoissa niin tärkeäksi, että se mo-

tivoi vastaamaan. 

 

Tutkimuksen frekvenssijakaumat löytyvät liitteestä 2. Kyselylomakkeen avoimet vastaukset 

ovat liitteessä 3 ja ne luokiteltiin kysymyksittäin. Avoimia vastauksia muokattiin niin, ettei 

yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa kommenttien perusteella. Tutkimustulokset jaettiin neljään 

eri osa-alueeseen. Niitä ovat yleistiedot, verkkoympäristö, käyttökokemukset sekä palaute ja 

kehittämishaasteet. 

6.1  Yleistiedot 

Kysymykset 1-9 käsittelivät yleistietoja Moodlesta. Ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin, 

käytetäänkö Moodle-oppimisympäristöä kansalaisopistoissa. Kysymys oli vaihtoehtoinen. 

Mikäli kysymykseen vastasi "ei", kysymystä seurasi jatkokysymys kohdassa 1a. 

Sähköiseen kyselyyn vastasi yhteensä 40 kansalaisopiston rehtoria. Kaikista kyselyyn vastan-

neista (Kuvio 2.) 33 % kertoi, että Moodlea käytetään kansalaisopiston toiminnassa. Sen si-

jaan kaikista kyselyyn vastanneista reilusti yli puolet, 68 % vastasi, ettei Moodlea käytetä lain-

kaan kansalaisopiston toiminnassa. 
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Kuvio 2. Moodlen käyttö kansalaisopistojen toiminnassa (n=40) 

Ensimmäisen kysymyksen jatkokysymyksellä selvitettiin, mitkä syyt vaikuttivat siihen, että 

Moodlea ei käytetty opistotyössä. Avoimet vastaukset luokiteltiin kysymyksittäin (LIITE 3). 

Kuten aiemmin jo mainittiin, avoimia vastauksia muokattiin niin, ettei yksittäistä vastaajaa 

pystynyt kommenttien perusteella tunnistamaan. 

 

Syyt olivat hyvin vaihtelevia eri vastaajilla. Kahden vastaajan mukaan kansalaisopistolla ei 

ollut tarpeeksi tietoa oppimisympäristöstä, jotta sitä olisi voitu käyttää opiston toiminnassa. 

Eräs kansalaisopiston rehtori vastasi, että Moodle oli otettu käyttöön vasta, joten sen käyttö 

vaati opettajilta vielä harjoittelua. Kolmen vastaajan mukaan heidän kansalaisopistossaan ei 

järjestetty lainkaan verkko-opetusta. Sen lisäksi useat vastaajat kertoivat, ettei Moodle-

oppimisympäristölle ollut esiintynyt tarvetta tai kysyntää. Erään vastaajan mukaan Moodle ei 

ollut toistaiseksi ajankohtainen. Kahdessa kansalaisopistossa oli käytössä muita oppimisym-

päristöjä Moodlen sijaan. Kaksi vastaajaa kertoi syyksi resurssipulan. Moodlen kallis vuosi-

maksu oli kahden vastaajan mukaan syynä siihen, ettei Moodlea ollut hankittu. Vastauksista 

nousi esiin myös tieto-taidon puute sekä tietoteknisen osaamisen vaihtelu, joiden vuoksi 

Moodlea ei käytetty kansalaisopistoissa. 

 

Toisella kysymyksellä selvitettiin, miten Moodlea hyödynnettiin niissä kansalaisopistoissa, 

joissa sitä käytettiin. Tuloksista ilmeni, että Moodlea käytettiin vaihtelevasti erilaisiin käyttö-

tarkoituksiin. Moodlea hyödynnettiin erilaisten kurssien pidossa, kuten taideaineiden kurs-

seilla, yleisesti kaikilla verkkokursseilla, kielten kursseilla sekä avoimen yliopiston kursseilla. 

Moodlea hyödynnettiin myös normaalin opetuksen tukena sekä etäopetustuntien opiskeluvä-

lineenä. Etäopetustuntien opiskeluvälineitä olivat esimerkiksi materiaalipankki, viestintä-

kanava, sisäinen tiedottaminen sekä kokouskutsujen lähetys. Kahdessa kansalaisopistossa 
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Moodlea hyödynnettiin ainoastaan sähköisenä tiedotuskanavana. Joissakin kansalaisopistois-

sa Moodlesta oli hyötyä tuntiopettajien perehdyttämiskurssin pidossa. Tuloksista selvisi myös 

aivan uusi Moodlen hyödyntämistapa, nimittäin elektroninen opettajainhuone. Erään vastaa-

jan mukaan Moodlea käytettiin virtuaalikansalaisopiston aikaisien verkkokurssien ylläpitoon 

ja jatkokäyttöön. 

 

Kolmannella kysymyksellä otettiin selvää, mikä Moodlen versio kansalaisopistoilla oli käytet-

tävissään. Eritellyt vastaukset löytyvät liitteestä 3. Uusin Moodlen versio on vuonna 2013 

Moodle 2.5 sekä sen lisäosat 2.5.2 ja 2.5.2+. Tulosten perusteella kahdessa kansalaisopistossa 

oli käytössä Moodlen viimeisin versio. Yllättävää oli, että joissakin kansalaisopistoissa käytet-

tiin vielä vanhinta mahdollista Moodle-versiota eli Moodle 1. Yksi vastaaja kertoi, että heillä 

käytettiin 1.9 versiota, joka on hieman parannellumpi versio Moodle 1:stä. Muita vastauksia 

olivat Moodle 2.1, Moodle 2.2 sekä siirtyminen 2.3 versiosta 2.4 versioon. Kaksi vastaajaa ei 

ilmeisesti muistanut, mikä versio oli käytössä tai ei ymmärtänyt kysymystä, sillä he olivat vas-

tanneet kysymysmerkin. 

 

Kysymyksellä neljä selvitettiin, kuinka kauan kansalaisopistot olivat käyttäneet Moodle-

oppimisympäristöä. Vastausten perusteella voitiin selvittää, onko kyseinen oppimisympäristö 

uusi opetusmenetelmä kansalaisopistojen käytössä vai jo ennestään tuttu. Vastauksissa ilmeni 

paljon hajontaa. Moodle oli ollut käytössä alle vuodesta jopa yhdeksään vuoteen eri kansa-

laisopistoissa. Pääasiassa Moodle oli otettu käyttöön 2000-luvun aikana. Eräässä kansalais-

opistossa Moodle oli otettu käyttöön vastikään, keväällä 2013. Toisessa kansalaisopistossa 

Moodle oli ollut käytössä kuusi vuotta, mutta jo sitä ennen heillä oli ollut käytössä toinen 

oppimisympäristö kahden vuoden ajan. 

 

Viidennellä kysymyksellä selvitettiin, mitä kautta Moodle toimi sekä miten ylläpito hoidettiin. 

Kysymyksessä pyydettiin vastaamaan kansalaisopiston Moodlea kuvaavin vaihtoehto.  Tulos-

ten perusteella (Kuvio 3.) 31 % vastaajista kertoi, että he ostavat Moodlen ulkoisena palvelu-

na. Vastaajista 31 % kertoi, että heillä on käytössään yhteinen Moodle muiden oppilaitosten 

kanssa ja sen ylläpito on ulkoistettu. Kyselyyn vastanneista 19 % ilmoitti, että kansalaisopis-

tolla on yhteinen Moodle muiden oppilaitosten kanssa, mutta edelliseen verrattuna he ylläpi-

tävät Moodlea itse. Kyselyyn vastanneista 13 %:lla on oma palvelin ja he ylläpitävät sitä itse. 

Kaikista kyselyyn vastanneista 6 % kertoi, että kansalaisopistolla on oma palvelin ja sen yllä-

pito on ulkoistettu. 
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Kuvio 3. Kansalaisopiston Moodlea kuvaavin vaihtoehto (n=16) 

 

Seuraavalla kysymyksellä selvitettiin, kuinka paljon Moodlen käyttö maksaa vuodessa kansa-

laisopistoille. Neljän vastaajan mukaan Moodlen käyttö ei maksanut mitään opistolle. Vasta-

uksista ilmeni, että toiset kansalaisopistot maksoivat jopa 1000 eurosta 2000 euroon vuodes-

sa Moodlen käytöstä. Jossakin kansalaisopistossa Moodlen käyttö maksoi muutamia satoja 

euroja vuodessa. Kolme vastaajaa ei ilmeisesti tiennyt vuosimaksun suuruutta, sillä he vasta-

sivat kysymysmerkin. 

 

Seitsemäs kysymys liittyi kansalaisopiston henkilöstöresursseihin. Kysymyksellä selvitettiin, 

kuinka moni opettaja käyttää Moodlea. Vastauksista voitiin päätellä, kuinka monta henkilöä 

Moodlen käyttöön on resursoitu eri kansalaisopistoissa. Vastauksissa oli hajontaa suuresti. 

Joissakin kansalaisopistoissa kukaan opettaja ei käyttänyt Moodlea ja taas toisissa yli 200 

opettajaa käytti kyseistä oppimisympäristöä, mutta tarkennuksena oli, että heistä opetustyös-

sä 10 henkilöä. Eniten vastauksia sai opettajien lukumäärä 10. Muita vastauksia olivat 1, 2, 3, 

4, 25 ja "vaikea arvioida". Keskimäärin jokaisessa kansalaisopistossa oli joku henkilö, joka 

osasi käyttää Moodlea. 
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Seuraava kysymys selvitti, kuinka tekninen ja pedagoginen tuki oli järjestetty kansalaisopisto-

jen toiminnassa. Vastaukset olivat hyvin erilaisia ja monipuolisia. Tukea löytyi tarvittaessa ja 

tukitoimet oli järjestetty muun muassa oman ICT-tuen kautta, toisten ammattikorkeakoulu-

jen kautta, avoimien yliopistojen kautta, ostopalveluina, tietotekniikan opettajien kautta sekä 

Moodlen ylläpitäjän järjestämillä koulutuksilla. Kyselyyn vastanneista useat vastaajat kertoi-

vat, että tekninen tuki löytyi omasta takaa, joko kansalaisopiston opettajien tai tietotekniikan 

asiantuntijoiden kautta. 

 

Kysymyksellä 9 selvitettiin (Kuvio 4.), kuinka käyttäjätunnusten ja salasanojen luonti tapahtui 

kansalaisopistoissa. Tulokset osoittivat, että 47 % kyselyyn vastanneiden mukaan tunnukset 

luotiin keskitetysti. Vastaajista kolmasosa kertoi, että opettajat loivat tunnukset. 27 % 

vastaajista ilmoitti, että opiskelijat loivat itse omat tunnuksensa Moodleen. Muita vastauksia 

(20 %) olivat, että tunnukset luotiin oman ICT-tuen toimesta, yliopisto vastasi tunnuksien 

luomisesta tai opiston ylläpitäjä huolehti tunnuksien luomisesta. 

 

 
Kuvio 4. Tunnuksien luominen (n=19) 
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6.2  Verkkoympäristö 

Kysymykset 10-13 liittyivät verkkoympäristöön yleisesti sekä Moodlen erilaisiin toimintoihin. 

Kysymysnumero 10 otti selvää, mitä Moodlen työkaluja kansalaisopistot käyttivät ja hyödyn-

sivät opetuksessa. Vastaukseen sai vastata useamman vaihtoehdon. Kysymyksellä haluttiin 

saada tietoa myös kehitystyön kannalta oleellisesta asiasta, sillä Moodlen sisältö on keskeinen 

opinnäytetyön kehityskohde. Kuvio 5 osoittaa, että suosituin työkalu oli 86 %:lla vaihtoehto 

"keskustelu". Toiseksi eniten vastauksia sai 64 %:lla vaihtoehto "uutiset". Kalenteri- ja chat-

toiminto saivat yhtä paljon kannatusta (43 %). Kyselyyn vastanneista 36 % kertoi muita 

mahdollisia keinoja hyödyntää Moodlea. Muita vastauksia olivat opintotehtävät, oppimateri-

aalisivusto, verkkokurssit, palautusalue sekä sähköinen taidenäyttely. 

 
Kuvio 5.  Moodlen työkalut (n=38) 
 

Kysymyksellä 11 (Kuvio 6.) kartoitettiin, onko kansalaisopistoilla käytössään muita 

oppimisympäristöjä. Kysymykseen vastanneista 69 % kertoi, ettei heillä ollut käytössään 

muita oppimisympäristöjä. 31 %:n vastaajan mukaan heillä oli käytössään muita 

oppimisympäristöjä, joita olivat muun muassa Optima, Pedanet, Fronter ja Promentor. 
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Kuvio 6. Muut oppimisympäristöt (n=26) 
 

Kyselylomake eteni kysymykseen 12, jossa selvitettiin oliko yleisempää rekisteröityä Moodlen 

käyttäjäksi, kuin osallistua kursseille ilman rekisteröitymistä. Tulokset osoittivat (Kuvio 7), 

että vastaajat olivat hyvin yksimielisiä asiasta. Vastaajien mukaan Moodlen käyttö vaati rekis-

teröitymisen, jotta sitä pystyi käyttämään. Ainoastaan Moodlen etusivulla olevat ajankohtaiset 

uutiset tai muut tiedotteet saattoivat olla kaikille julkisia. 

 

 
Kuvio 7. Rekisteröityminen Moodleen (n=14) 

 

 

 

 

31% 

69% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kyllä Ei

100% 

0% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kyllä Ei Joillekin kursseille/työtiloihin
on vapaa pääsy



28 

Kysymyksellä numero 13 selvitettiin, oliko kansalaisopistojen Moodlessa kaikille yleisesti 

avoimia kursseja tai muita materiaaleja. Kysymyksellä haluttiin myös selvittää mitkä kurssit 

olivat kyseessä, mikäli kysymykseen vastasi myöntävästi. Useat vastaajat kertoivat, että kansa-

laisopistojen käyttämissä Moodle-ympäristöissä ei ollut kaikille avoimia kursseja eikä myös-

kään muita materiaaleja. Yksi vastaaja kertoi, että opiskelija, jolla oli jonkin kurssin kautta jo 

olemassa olevat tunnukset, niin hänellä oli mahdollisuus osallistua myös joillekin muille kurs-

seille. Eräs toinen vastaaja kertoi, että kansalaisopistolla ei ollut omia avoimia kursseja, muu-

ten kuin yliopiston kanssa yhteisiä. 

6.3  Käyttökokemukset 

Kysymyksillä 14-20 selvitettiin Moodlen käyttökokemuksia erilaisista näkökulmista tarkastel-

tuna. Kysymyksessä 14 vastaajia pyydettiin kuvailemaan avoimesti heidän kokemuksiaan 

Moodlen käytöstä sekä sen ominaisuuksista. Vastauksessa sai kuvailla esimerkiksi Moodlen 

toimivuutta, käytännöllisyyttä, visuaalista ilmettä ja selkeyttä tai mitä vain tuli mieleen. Tulos-

ten perusteella voitiin kokoavasti todeta, että Moodlea oli helppo käyttää ja se oli toimiva 

oppimisalusta. Visuaalisuudessa oli usean vastaajan mukaan parantamisen varaa ja kirjautu-

minen aiheutti joskus ongelmia. Myös salasanat unohtuivat käyttäjillä helposti. Vastauksissa 

todettiin hyviksi suurien liitetiedostojen latausmahdollisuudet. Moodlen käytön aloitus saat-

toi olla joskus hankalaa, mutta erään vastaajan mukaan viidessä vuodessa oli oppinut käyttä-

mään Moodlea. 

 

Kysymyksellä 15 otettiin selvää, mitä etuja Moodle tarjosi käyttäjien mielestä. Vastausten pe-

rusteella Moodlen etuja olivat paikasta ja ajasta riippumaton toimintaympäristö. Esimerkiksi 

Moodlen kautta opiskelu koettiin etäopiskelijoiden kannalta käytännölliseksi, sillä he pystyi-

vät opiskelemaan kotoa pitäen, kun heille sopi. Moodle toimi vastaajien mielestä hyvin op-

pimateriaalipankkina ja keskitettynä tehtävien palautuspaikkana. Paperin kulutus väheni 

Moodlea käyttämällä. Oppimisympäristö koettiin myös tärkeäksi tiedotuskanavaksi ja se tar-

josi vaihtoehtoisen tavan toimia perinteisen toimintatavan lisäksi. Moodlen avulla tavoitettiin 

paremmin opiskelijoita sekä viestintä toimi helposti ja yksinkertaisesti. Erityisesti suurissa 

kansalaisopistoissa sekä "hajallaan" toimivassa  
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Kysymys 16 oli tärkeä selvittää, koska tulosten avulla saatiin informaatiota siitä, millaisia on-

gelmia Moodlen käytössä oli ilmennyt. Ongelmia olivat aiheuttaneet muun muassa palautus-

kansion käyttö, salasanan luominen, oppimisalustan työläs käyttö, ennakkoluulot opettajien 

keskuudessa, teknisen tuen saanti oli joskus hankalaa sekä toimistohenkilökunnan vastustus 

Moodlea kohtaan. 

Moodlen kehitysideoita selvitettiin kysymyksellä 17. Avoimet vastaukset eriteltiin tarkemmin 

liitteeseen 3. Vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä asioita tai toimintoja Moodlessa heidän 

mielestään piti kehittää. Kehitystarpeet koskivat vastaajien mielestä käyttäjäystävällisyyden 

parantamista, äänen käyttöä kielten kursseissa, kirjautumisen varmistamista, ohjeistusta op-

pimisalustan käytössä sekä nopeaa tiedostojen lataamista. 

 

Kuvio 8 osoittaa, että kielet ja kuvataide olivat suosituimpia aineryhmiä Moodlessa. Avoin 

yliopisto ja tietotekniikka olivat toiseksi suosituimpia ja muut aineryhmät vaihtelivat tasaises-

ti. Liikunta, erityisryhmät sekä taiteen perusopetus lapsille olivat sellaisia aineryhmiä, joita on 

todennäköisesti vaikea järjestää verkossa, koska kukaan ei ollut valinnut niitä. Vaikka taiteen 

perusopetus lapsille ei ollut saanut yhtään vastausta, voitiin se lukea yhtenä osana kuvataiteen 

alle. Muita vastauksia olivat tuntiopettajien koulutus, yksittäiset kurssit sekä tekniikan opin-

not. 

 

 
Kuvio 8. Moodlen kurssit ja ainesisällöt (n=46) 
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Kysymys 19 liittyi Moodlesta tiedottamiseen asiakkaille ja opiskelijoille. Haluttiin selvittää 

erityisesti sitä, missä kanavissa kansalaisopistot tiedottivat oppimisympäristöistään. Kysy-

mykseen sai vastata useamman vaihtoehdon. Eniten vastauksia (64 %) saivat vaihtoehdot 

"kursseilla" ja "normaalissa kurssiohjelmassa". Vastaajista 43 % ilmoitti, että Moodlesta 

tiedotettiin kansalaisopiston kotisivuilla. Sen lisäksi vastaajista 29 % kertoi, että netti-

ilmoittautumisjärjestelmässä tiedotettiin oppimisympäristöstä.  Kyselyyn vastanneiden 

mukaan yksikään kansalaisopisto ei ilmoittanut Moodle-alustasta kansalaisopiston 

ilmoitustauluilla. Muita vastauksia (14 %) olivat "ei vielä mitenkään, kun Moodle ei ole vielä 

käytössä". 

 

 
Kuvio 9. Moodlesta tiedottaminen asiakkaille ja opiskelijoille (n=30) 
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6.4  Palaute ja kehittämishaasteet 

Kysymykset 21-23 tiivistivät kaiken olennaisen ja tarpeellisen tiedon kehittämistyön kannal-

ta. Kysymykset liittyivät opiskelijoiden ja opettajien antamaan palautteeseen Moodlesta sekä 

siihen, aikoivatko kansalaisopistot käyttää Moodlea tulevaisuudessakin. 

 

Palaute ja kehittämishaasteet -osion ensimmäinen kysymys (kysymysnumero 21) selvitti, 

millaista palautetta kansalaisopistot olivat saaneet opiskelijoilta Moodlesta. Opiskelijoilta 

saadut palautteet olivat suurimmaksi osaksi hyviä, vaikka kysymys kuitenkin jakoi 

mielipiteitä. Toiset opiskelijat osasivat käyttää Moodlea paremmin, kun taas toiset opiskelijat 

saattoivat olla ymmällään Moodlen käytöstä. Eräs vastaaja kommentoi: " Hyvää, alun 

ennakkoluulojen jälkeen opiskelijat ovat innostuneet". On siis mahdollista, että Moodlen 

käyttöön vaikuttivat myös ennakkoluulot, ja siksi sen käyttöä arasteltiin. Tuloksista ilmeni 

myös, että opettajien kannatti kannustaa opiskelijoita opettelemaan ohjelman käyttöä, sillä 

Moodlesta oli varmasti apua opinnoissa. Muutkin vastaajat mainitsivat vastauksissaan, että 

Moodlen käytöstä oltiin innostuneita opiskelijoiden keskuudessa. 

 

Seuraavalla kysymyksellä haluttiin selvittää opettajien kokemuksia Moodlen käytöstä. 

Opettajilta saadut kommentit olivat samankaltaisia opiskelijoiden vastauksiin verrattuna. 

Innostuneisuutta ja uteliaisuutta Moodlea kohtaan löytyi ja Moodlea käyttäneet opettajat 

olivat tyytyväisiä ohjelmaan. Yksi vastaajista totesi: "Hyvää. Moodlen käyttö opettajana ja 

materiaalin luojana vaatii koulutusta." Kouluttautuminen Moodlen käyttäjäksi on tärkeää, 

koska silloin hallitsee ohjelman monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet paremmin. 

Osaamista kannattaa päivittää myös aika ajoin, sillä Moodle kehittyy jatkuvasti. 

 

Kyselyn viimeinen kysymys liittyi jatkosuunnitelmiin. Kysymykseen pyydettiin myös 

perusteluja. Vastaajilta kysyttiin, aikovatko he käyttää jatkossakin Moodlea 

kansalaisopistossa. Erittäin positiivista oli huomata, että vastausten perusteella Moodlea 

aiottiin käyttää jatkossakin useissa eri kansalaisopistossa oppimisympäristönä. 
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Moodle koettiin monen vastaajan mielestä monikäyttöiseksi ja käytännölliseksi välineeksi. 

Moodle toimi parhaiten muun muassa materiaalipankkina sekä opetuksen tukena. Moodlea 

kuvailtiin myös selkeäksi ja nykyaikaiseksi apuvälineeksi. Käyttöä aiottiin jatkaa myös 

tulevaisuudessa, jos Moodle pysyy kohtuuhintaisena. Yksi hyvä kehitysidea oli löytää 

kansalaisopistojen välisiä yhteisiä käyttömuotoja. 

 



33 

7  KEHITYSSUUNNITELMA 

Kehityssuunnitelma on opinnäytetyön keskeisin osa. Kehityssuunnitelman tarkoituksena on 

vastata opinnäytetyön tutkimusongelmaan, eli miten Kaukametsän opisto voi hyödyntää jo 

olemassa olevaa Moodle-oppimisympäristöä tehokkaammin. Alla olevat ohjeet on suunnitel-

tu Kaukametsän opiston Moodlen käyttöön soveltaen kyselyn tuloksia sekä opinnäytetyön-

tekijän näkemyksiä. Myös muut kansalaisopistot voivat hyödyntää ohjeita, mikäli he kokevat 

ne tarpeellisiksi. Ohjeet ovat suuntaa-antavia, mutta tarkoin harkittuja kehittämiskohteita. 

 

Kyselyn tulosten perusteella voidaan päätellä, että Kaukametsän opiston kannattaa hyödyn-

tää Moodlea jatkossakin opiston toiminnassa. Moodle on vastaajien mukaan käyttäjäystäväl-

linen ja se palvelee erinomaisesti oppimateriaalipankkina. Käyttäjille on hyötyä siitä, että sin-

ne voi keskittää tiedonjaon. Tarvittava tieto on myös helposti ja nopeasti saatavilla aina sil-

loin, kun sitä tarvitsee. Tehtäviä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, mikä koetaan jous-

tavana tapana opiskella. Moodlessa viestintä sujuu hyvin ja se on kelvollinen tiedotuskanava 

esimerkiksi opettajien välisessä tiedottamisessa. Kaukametsän opisto voi hyödyntää Moodlea 

erilaisten työkalujen avulla opiston sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä, tiedottamisessa sekä 

kurssien markkinoinnissa. 

 
Moodle kehittyy jatkuvasti ja siitä ilmestyy uudempia versioita. Uudemmissa ja vanhemmissa 

versioissa ilmenee usein paljon yhteneväisyyksiä, jolloin niitä on helppo käyttää lähes enti-

seen tapaan. Muutoin uudemmissa versioissa voi olla paranneltuja tai täysin uudistuneita 

ominaisuuksia. On tärkeää pitää Moodle ajantasaisena sekä uudistaa sitä tarpeeksi usein. Eri-

tyisesti sisältö kaipaa päivittämistä. Sivustolle kannattaa lisätä ajankohtaisia tapahtumia ja tie-

dotteita. 
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7.1  Viestinnän kehittäminen Kaukametsän opiston Moodlessa 

Yksi keskeisimmistä kehityssuunnitelman tavoitteista on kehittää Kaukametsän opiston vies-

tintää Moodlessa sujuvammaksi ja toimivammaksi. Asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota, 

ovat viestinnän sujuvuus nopeasti ja vaivattomasti, viestinnän kaksisuuntaisuus sekä vuoro-

vaikutus. Viestien perillemeno äkkitilanteissa pitää pystyä takaamaan, ettei tule vääriä käsityk-

siä tai turhautumisia esimerkiksi asiakkaiden keskuudessa. Kursseja koskevat muutokset kan-

nattaa ilmoittaa opiskelijoille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kaukametsän opiston 

käytössä oleva kurssihallinto-ohjelma Hellewi toimii kurssi-, opiskelija- ja henkilökuntatieto-

rekisterinä. Sitä ei koeta Kaukametsän opistossa tällä hetkellä toimivaksi viestinnän kanavak-

si. Hellewi:ssä on paljon toimintoja, jotka eivät vastaa kansalaisopiston tarpeisiin. Esimerkiksi 

opiskelijoille ja opettajille lähetettävät tekstiviestit voivat olla vain 160 merkin mittaisia ja tä-

män vuoksi tärkeät tiedotteet voivat jäädä puutteellisiksi. 

 

Viestinnän toimivuuden parantamiseksi Moodle tehdään tunnetuksi ja helposti löydettäväksi. 

Näin ollen asiakkaat ja opiskelijat löytävät sinne helposti, kun he tarvitsevat tietoa, apua, 

vinkkejä, vertaistukea, oppimateriaaleja ja muuta sellaista. Moodle kannattaa linkittää muihin 

Kaukametsän opiston olemassa oleviin verkkoviestintäkanaviin, sillä verkossa kokonaisuudet 

nivoutuvat toisiinsa linkitysten avulla, ja silloin on myös parempi todennäköisyys tavoittaa 

halutut kohderyhmät. Viestintäkanavia ovat esimerkiksi kotisivut, Facebook ja blogi. Toiset 

käyttäjät löytävät esimerkiksi Moodleen kotisivujen kautta ja toiset tutustumalla kansalais-

opiston Facebook-sivuihin. Linkitykset muihin kanaviin ovat tärkeitä. Moodlen olemassaolo 

pitää saada opiskelijoiden ja uusien mahdollisten asiakkaiden tietoon eri kanavien kautta, sillä 

kaikki asiakkaat eivät "kulje samaa reittiä". Vaihtoehtoisia viestinnänkanavia Moodlen esille 

tuomiseen ovat muun muassa lähiopetustunnit, tekstiviesti- ja sähköpostimarkkinointi tai 

opinto-opas.  

 

Moodlen verkko-osoite kannattaa sijoittaa Kaukametsän opiston kotisivuille näkyvälle pai-

kalle, josta klikkaamalla opiskelija tai asiakas ohjautuu Moodlen etusivulle sisäänkirjautumista 

varten. Näin opiskelija/asiakas löytää vaivattoman pääsyn oppimisympäristöön. Verkko-

osoitteen tunnettuus on huomionarvoinen asia, sillä internetissä on lukemattomia määriä 

erilaisia osoitteita ja palveluja. Tällä hetkellä Kaukametsän opiston Moodlen osoite on 

http://moodle.kaukametsa.fi/.  Internet-osoite on looginen ja se on helposti muistettavissa.  
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Kaukametsän opiston Moodlea on mahdollista käyttää erilaisilla mobiililaitteilla, esimerkiksi 

tableteilla ja älypuhelimilla. Erillistä Moodle-sovellusta ei ole ainakaan vielä käytettävissä, 

mutta tableteilla ja älypuhelimilla Moodlen käyttö onnistuu normaalin verkko-osoitteen kaut-

ta. Sivusto asettuu näytölle selkeästi ja sitä on helppo käyttää normaaliin tapaan. Moodlen 

käyttö mobiililaitteilla tarjoaa uuden mahdollisuuden käyttää Moodlea ajasta ja paikasta riip-

pumatta. Viestintä Moodlessa onnistuu mobiililaitteilla samaan tapaan kuin perinteiselläkin 

tavalla. 

Ajantasaisen tiedon ylläpito on edellytys sujuvalle viestinnälle. Vanhat uutiset tulee poistaa ja 

uusia lisätä sitä mukaa, kun niitä ilmestyy. Yleisen käsityksen mukaan on suositeltavaa lisätä 

uusia tiedotteita tai uutisia yhdestä kolmeen uutista viikossa, jos halutaan aktiivisia seuraajia 

sivustolle. Uutiset voivat olla esimerkiksi samoja, kuin mitä kotisivuille lisätään. 

7.2  Tiedottaminen Moodlen välityksellä 

Tällä hetkellä Moodlen avulla voidaan tiedottaa tietyille kohderyhmille tai julkisesti kaikille. 

Virtuaalinen opettajainhuone on tässä tapauksessa käyttökelpoisin tapa tiedottaa muille opet-

tajille. Moodlen avulla kannattaa tiedottaa opiskelijoille tärkeistä asioista. Moodle-viestin voi 

myös ohjata sähköpostiin, jolloin viestin huomaaminen voi olla nopeampaa. Todennäköisesti 

sähköpostia seurataan useammin kuin Moodlea. Lisäksi mobiililaitteissa on sellainen ominai-

suus, että se ilmoittaa saapuneista sähköposteista, mikäli käyttäjä niin haluaa. Moodle kannat-

taa valita ensisijaiseksi viestinnän ja tiedottamisen kanavaksi, jotta Kaukametsän opistolla ei 

ole käytössään liikaa eri kanavia. 

 

Kyselyn tuloksista nousi esiin erilaisia tiedotustapoja Moodlen välityksellä eri kansalaisopis-

toissa. Tiedottamista voi hyödyntää Moodlessa esimerkiksi siten, että henkilökunta kutsuu 

opiskelijoita tai asiakkaita tapahtumiin tai antaa yleisiä ohjeistuksia opettajille. Yksi viesti ta-

voittaa useita henkilöitä yhdellä kertaa ja silloin se on tehokasta tiedottamista. Moodleen voi 

myös tallentaa henkilöstöpalaverien- tai ainealueiden tiimipalaverien muistioita. 
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7.3  Kurssien markkinointi Kaukametsän opiston Moodlessa 

Kansalaisopiston kurssitarjonta on laaja, mistä johtuen Moodleen ei ole mahdollista luoda 

kaikista aineryhmistä kursseja. Esimerkiksi liikunnan tai musiikin kursseja ei voi järjestää pel-

kästään Moodlessa. Tällöin Moodle voi toimia esimerkiksi oppimateriaalipankkina, jonne voi 

laittaa muun muassa kirjallisuusvinkkejä ja muuta tukimateriaalia, josta opiskelijat hyötyvät. 

 

Kurssien markkinointiin pitää panostaa markkinointistrategian suunnittelussa. Kursseja 

markkinoidaan nykyään kotisivuilla, tiedotusvälineissä ja kaikkiin kajaanilaisiin koteihin jaet-

tavassa opinto-oppaassa. Moodle on kustannustehokas oppimisympäristö kurssien markki-

nointiin. Kotisivujen tapaan Moodlessa voi tiedottaa vapaista opiskelupaikoista tai alkavista 

kursseista. Kurssimarkkinointia Moodlessa voi kohdistaa erityisesti sellaisille kursseille, joissa 

osallistujamäärä on vajaa. Kurssien markkinointi Moodlessa edellyttää, että kurssien täytty-

mistä päivitetään aktiivisesti.  

 

Kaukametsän opiston Moodle-oppimisympäristössä on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 21 eri 

kurssia. Kurssikategoria on vielä melko vajaa, koska monet kurssit ovat henkilöstölle suun-

nattuja kursseja tai Moodle-koulutuksen harjoituskursseja. Moodlen käyttö on tehokkaampaa 

ja suositumpaa, jos sinne perustetaan enemmän kursseja, esimerkiksi kieliin ja yleissivistäviin 

aineisiin. Opettajia voi kannustaa kurssimateriaalien viemiseen Moodleen sekä Moodlen käy-

tön aktiivisuuteen. Moodle-kurssit helpottavat myös opettajien työtä, koska siellä olevat teh-

tävät ovat valmiina seuraavillekin opiskelijaryhmille. Oppimisympäristö tarjoaa myös paperit-

toman vaihtoehdon, jos tehtävät, esseet ja kokeet voi palauttaa Moodleen. Mikään kansalais-

opiston kurssi ei toimi ainoastaan verkkokurssin avulla, vaan kurssisisältöjä pitää muokata 

niin, että materiaalit löytyvät Moodle-kursseilta ja vapaasti kaikkien opiskelijoiden saatavilta.  

 

Moodlen kurssiominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi opiskelijan edistymisen seuranta. Tämä on 

uusi ominaisuus Moodle 2 -versiossa. Opettaja voi seurata, onko opiskelija esimerkiksi avan-

nut tiedostoa tai kuinka kauan hän on ylipäätään viettänyt aikaansa Moodlessa. Tämä voi 

helpottaa opettajan työtä, kun hän arvostelee töitä tai antaa suoritusmerkintöjä kursseista.  

 

Kehityssuunnitelman eräs idea on löytää kansalaisopistojen välisiä yhteisiä käyttömuotoja. 

Moodlen avulla kansalaisopistoissa voi esimerkiksi järjestää monipuolisempaa 

kurssitarjontaa, jos tehdään yhteistyötä muiden kansalaisopistojen kanssa. Käytännössä 
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kurssille pääseminen vaatii vain tietyn salasanan ja näin kurssin voi suorittaa etäopiskeluna. 

Kurssiyhteistyön lisäksi kansalaisopistot voivat tiedottaa kokemuksistaan Moodlen 

välityksellä muille kansalaisopistoille. Kansalaisopistot voivat käyttää Moodlea yhteistyönä 

myös muissa tarkoituksissa, esimerkiksi verkkoluentojen pitämiseen tai yleiseen keskusteluun 

Moodlen käyttömuodoista. 

7.4  Muut huomiot Moodlen kehittämiseksi 

Opinnäytetyössä on jo aiemmin mainittu, että Kaukametsän opistolla on käytössään versio 

1.9 vuoden 2013 loppuun saakka. Tämän jälkeen he ottavat käyttöönsä uudemman version. 

Moodle toimii hyvin opetuksen tukena sekä etäopetustuntien opetusvälineenä. 

 
Kaukametsän opiston Moodlen etusivu on visuaalisesti miellyttävä. Kuvat ovat aidosti Kau-

kametsän opiston tiloista ja ne ovat imagoltaan samanlaisia kuin muissakin markkinointima-

teriaaleissa. Moodlen etusivu kaipaa kuitenkin kehittämistä. Etusivulle kannattaa lisätä jo ai-

emmin mainittu uutiset-osio, johon ilmestyvät uusimmat uutiset aina aikajärjestyksessä, tuo-

rein uutinen ylimpänä. Uutisten pitää olla näkyvillä kaikille sivulla vieraileville. Tällöin sekä 

kotisivut että Moodle tukevat toisiaan uutis- ja tiedotuskanavina. Vaihtuvat uutiset tuovat 

myös eloa sivustolle. 

 

Navigointipalkki helpottaa vierailijoita hahmottamaan sivuston sisällön. Navigointipalkki 

kannattaa sijoittaa ainakin etusivulle, josta pääsee "oikotietä" haluamiinsa kategorioihin. 

Moodle 2 -version navigointipalkissa on uudistunut ominaisuus. Siihen on kerätty esimerkik-

si käyttäjän kurssikatsaus sekä muut toiminnot, joihin hän on osallistunut. 

 

Etusivulle kannattaa koota myös selkeät ja yksinkertaiset ohjeet Moodlen peruskäyttöön, sillä 

uudet käyttäjät tarvitsevat todennäköisesti alussa apua oppimisympäristön käytössä. Ohjeisiin 

kannattaa liittää kuvia Moodle-näkymästä, jolloin ohjeiden hahmottaminen on helpompaa. 

Ohjeissa kannattaa käsitellä esimerkiksi kirjautumista Moodleen, erilaisia Moodlen työkaluja 

sekä tehtävien palauttamista.  Opettajan pitää ohjeistaa Moodlen käyttöön myös kurssin alus-

sa, mutta mikäli opiskelija haluaa tutustua Moodleen omalla ajallaan, etusivun ohjeista voi 

olla hyötyä. 
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Moodlen kohderyhmien tarkka määrittäminen on hieman haasteellista, sillä Moodle ei ole 

vielä aktiivisessa käytössä Kaukametsän opistossa. Myöhemmin selviää, ketkä Moodlea to-

dellisuudessa käyttävät. Moodleen pitää panostaa, jotta se toimii hyvin ja on haluttava kohde-

ryhmän keskuudessa. Kansalaisopiston opiskelijat ovat eri-ikäisiä. Sen takia pitää ottaa huo-

mioon, miten esimerkiksi iäkkäät opiskelijat motivoituvat Moodlen käyttöön ja kuinka ha-

lukkaita he ovat käyttämään Moodlea. Moodlen käyttöä opiskelussa ei saa kokea ylimääräise-

nä rasitteena. Tämän takia esimerkiksi opettajilla pitää olla valmius opastaa opiskelijoita 

Moodlen käytössä. Moodlen käyttöön kannattaa perehdyttää pikkuhiljaa, mutta oppimisym-

päristöön tutustuminen kannattaa aloittaa jo kurssin alkuvaiheessa. Erään kyselyyn vastan-

neen rehtorin mukaan ikääntyneemmät opiskelijat ovat innostuneet käyttämään Moodlea 

ennakkoluulottomasti, mutta hän lisää, että alku on aina hankala. Ohjaus perusasioissa auttaa 

opiskelijoita hallitsemaan Moodlea jo riittävästi. 

Tietoturva ja -suoja ovat asioita, jotka pitää huomioida Moodlen kehitystyössä. Moodlen 

käyttäjät voivat altistua erilaisille riskeille, mikäli Moodlea ei ole suojattu salasanoilla tai, jos 

henkilötietojen näkymistä julkisesti ei ole rajoitettu. Salasanoja ei kannata kirjata ylös, kuin 

ääritapauksissa. Opiskelijoita kannattaa ohjeistaa opettelemaan salasanat ulkoa sekä vaihta-

maan niitä säännöllisin väliajoin. Pääasiassa Moodleen ei lisätä henkilökohtaisia tai arkaluon-

teisia asioita, mutta käyttäjien nimet etu- ja sukunimineen siellä näkyvät. Joidenkin kansalais-

opistojen etusivun palkissa lukee "viimeksi kirjautuneet opiskelijat" nimien kera. Kehitys-

suunnitelman mukaan ei ole tarpeellista näyttää julkisesti viimeksi kirjautuneita opiskelijoita 

esimerkiksi etusivulla. 

 

Mikäli kansalaisopistossa halutaan mitata Moodlen käyttäjämäärää tietyllä aikavälillä, sivustol-

le voidaan asentaa laskuri. Tällöin selviää Moodlen käyttöaste. Laskurin avulla voidaan seura-

ta ja arvioida Moodlen kehittämisen aikaansaamia onnistumisia. Kävijätyytyväisyyttä voidaan 

mitata Moodlessa, kun käyttäjiä pyydetään vastaamaan tasaisin aikavälein (kuten puolivuosit-

tain) Moodlen käyttäjätyytyväisyyskyselyyn, antamaan vapaasti palautetta tai kertomaan toi-

veita Moodlen käyttöön liittyen. 
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8  POHDINTA 

Opinnäytetyön teko on ollut pitkäjänteistä ja kehittävää. Sen myötä Moodle on tullut entistä 

tutummaksi. Opinnäytetyö on myös tarjonnut uuden näkökulman Moodlen käyttöön. Ennen 

opinnäytetyön tekemistä kokemusta Moodlesta oli vain opiskelija-näkökulmasta. Opinnäyte-

työprosessin edetessä kokemusta on kertynyt myös opettaja-näkökulmasta. 

Opinnäytetyö vaatii riittävästi aikaa ja motivaatiota, jotta työn lopputulos on hyvä. Opinnäy-

tetyön tekemisen aikana opiskelijan ajattelu on muuttunut, opiskelija on oppinut paljon uutta 

ja päässyt myös soveltamaan oppimaansa käytäntöön. Opinnäytetyön teko on varmasti pal-

kitsevaa, kun sen saa viimein päätökseen. Opinnäytetyö on ennen kaikkea tekijänsä näköinen 

teos, josta saa olla ylpeä. 

Opinnäytetyön fokus on ollut koko opinnäytetyöprosessin ajan tutkimusongelma ja sen tut-

kiminen. Tutkimukseen sisältyneellä kvantitatiivisella tutkimuksella on ollut tärkeä merkitys, 

sillä se on auttanut kehittämään Kaukametsän opiston käytössä olevaa Moodle-

oppimisympäristöä. 

Tutkimuksen tulokset kertovat, että Moodle on käyttökelpoinen ja hyödyllinen oppimisym-

päristö. Sen käyttö voi olla aluksi hankalaa, mutta tarjolla on tukea ja apua tarvittaessa. Samu-

li Karevaara on kirjoittanut jopa kaksi kirjaa, joissa on selitetty yksityiskohtaisesti Moodlen 

perusteita. Tukea tarjoavat myös kansalaisopiston opettajat. 

Moodle on vielä melko uusi tapa opiskella kansalaisopistoissa. Internet kuitenkin mahdollis-

taa monimuotoisen oppimisen. Moodle toimii hyvin materiaalipankkina ja viestintäkanavana. 

Moodleen voidaan liittää esimerkiksi lisämateriaaleja, vinkkejä tietyn asian tekemiseen, ope-

tusvideoita, äänitteitä, valokuvia ja vaikkapa kurssikokeita. 

Moodle-oppimisympäristöä suositellaan käytettäväksi, jos se toimii tehokkaasti. Ilman sisäl-

töä siellä ei ole myöskään mitään opiskeltavaa. Moodleen kannattaa ehdottomasti panostaa, 

jos se on kansalaisopistolla käytettävissä. Moodlen perustamiseen tarvitaan tietty henkilö, 

joka vastaa sen käytöstä. Ainealueiden vastaavat opettajat voivat olla vastuussa kurssin sisäl-

lön luomisesta, jotta työmäärä jakautuu useamman henkilön kesken. 
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Kaukametsän opistoon kohdistuvia uusia kehitysideoita ovat viestinnän saralla Moodlen lin-

kitys muihin viestintäkanaviin, verkko-osoitteen sijoittaminen kotisivuille ja ajantasaisen tie-

don ylläpito uutisissa sekä kalenterissa. Tiedottamiseen liittyviä kehitysideoita ovat esimer-

kiksi kutsujen lähetys tapahtumiin ja tiedottaminen opiskelijoille. Markkinointiviestinnän 

kannalta uutta on löytää kansalaisopistojen välisiä yhteisiä käyttömuotoja, joita voivat olla 

esimerkiksi yhteiset verkkokurssit, joita voi suorittaa etäopiskeluna. 

Konkreettinen tekeminen vaatii tekniikan hallitsemista. Osa kehitysideoista on helppo to-

teuttaa käytännössä, mutta jotkut toiminnot saattavat vaatia teknistä tukea. Moodlen uudem-

pi versio, johon Kaukametsän opisto siirtyy vuoden 2014 alussa, tarjoaa monipuolisempia 

ominaisuuksia verrattuna nykyiseen. Uudet ominaisuudet ja toiminnot kannattaa ottaa heti 

alussa käyttöön, jolloin Moodlen tehokkaampi käyttö korostuu. 

Kehityssuunnitelman jäsenteleminen oli järkevintä aloittaa tutkimuksesta saatujen tulosten 

pohjalta. Osa tutkimuksessa esiintyneistä kehitysideoista oli jo ennestään käytössä Kauka-

metsän opistolla, joten niitä ei käsitelty kovin tarkkaan. Kehityssuunnitelman pääpaino oli 

uusien kehitysideoiden löytymisessä. 

Tutkimuksen otos muodostettiin kansalaisopistojen rehtoreista, sillä he yleensä päättävät 

kansalaisopistojen asioista. Suurin osa vastaajista kuitenkin kertoo, ettei heillä ole käytössään 

Moodlea. Kyselyn vastaajia on kuitenkin riittävästi, jonka ansiosta tutkimustulokset ovat va-

lideja. Kyselyä on muokattu useiden eri henkilöiden toimesta. Kyselyä arvioi Kaukametsän 

opiston henkilökunta, ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja sekä Kansalaisopistojen liitto 

(KoL). Kyselyssä oli sopiva määrä erilaisia kysymyksiä. Kyselylomakkeen toimivuus testattiin 

ennen sen lähettämistä Kaukametsän opistolla. Kyselylomake olisi kannattanut tehdä myös 

ruotsin kielellä, jolloin vastausprosentti olisi voinut olla hieman suurempi. 

Tutkimuksesta saatuja tuloksia voitiin hyödyntää ja tuloksista koottu kehitystehtävä on suun-

taa-antava, mutta se ei velvoita Kaukametsän opistoa toimimaan niin kuin ohjeissa neuvo-

taan. Opinnäytetyön onnistumisen kannalta kyselyn toteutus oli välttämätöntä. Kun tarkas-

tellaan opinnäytetyön onnistumista, voidaan todeta, että kokonaisuus on onnistunut. Sekä 

teoria että empiria tukevat toisiaan ja kehitystehtävä tuo esille uusia kehitysideoita Moodlen 

käyttöön. 
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LIITTEET 

KYSELY MOODLEN KÄYTTÖKOKEMUKSISTA KANSALAISOPISTOILLE 

 Arvoisa vastaanottaja!  

Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää kansalaisopistojen käyttökokemuksia Moodlesta. Kyselystä saatavia 
tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa opistojen toimintaa kehitettäessä. 

Kysely on osa opinnäytetyötä, jonka toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Minta Rimpi-
läinen. Opinnäytetyö on muodoltaan kehittämistehtävä, jossa Rimpiläinen pohtii Kaukametsän opiston oman 
Moodle-oppimisympäristön kehittämismahdollisuuksia. 

Opinnäytetyön empiiriseen osuuteen kuuluu tämän kyselyn toteutus, joka on lähetetty sähköisesti kaikille 
kansalaisopistoille. Kyselystä saatavia vastauksia voidaan hyödyntää jatkossa Kaukametsän opiston sisäises-
sä ja ulkoisessa viestinnässä, opiston toiminnasta tiedottamisessa sekä kurssien markkinoinnissa. Kaukamet-
sän opisto on kansalaisopisto, jonka ylläpitäjänä on Kajaanin kaupunki. 

Pyydämme, että kansalaisopiston rehtori vastaa kyselyyn viimeistään 29.5.2013 mennessä. Kyselyyn vastaa-
minen vie noin 5-10 minuuttia. Kyselyn tuloksia käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Tulokset ovat 
nähtävillä Kansalaisopistojen liiton ja Kaukametsän opiston kotisivuilla opinnäytetyön julkistamisen jälkeen 
joulukuussa 2013. 

Yhteystiedot: 

Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87101 Kajaani 

puh: (08) 6155 2381 

email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi 

YLEISTIEDOT 

1. Käytättekö Moodle-oppimisympäristöä kansalaisopistonne toiminnassa? (Jos vastaatte kyllä, siirty-
kää kysymykseen 2. Jos vastaatte ei, siirtykää kysymykseen 1a.) 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  

1a. Mitkä syyt vaikuttavat siihen, että Moodlea ei käytetä opistotyössä? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

2. Kertokaa lyhyesti, millä tavoin hyödynnätte Moodlea. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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3. Mikä Moodlen versio teillä on käytössänne tällä hetkellä? 
______________________________________________ 
 

4. Kuinka kauan olette käyttäneet Moodlea kansalaisopistossanne? 
______________________________________________ 

5. Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista kansalaisopistonne Moodlea kuvaavin vaihtoehto. 
 
( )  Opistollamme on oma palvelin ja ylläpidämme sitä itse  
( )  Opistollamme on oma palvelin ja sen ylläpito on ulkoistettu  
( )  Opistollamme on yhteinen Moodle muiden oppilaitosten kanssa ja ylläpidämme sitä itse  
( )  Opistollamme on yhteinen Moodle muiden oppilaitosten kanssa ja sen ylläpito on ulkoistettu  
( )  Ostamme Moodlen ulkoisena palveluna  

6. Mikä on Moodlen vuosimaksu? ______________________________________________ 

7. Kuinka moni opettajanne käyttää Moodlea? ______________________________________________ 

8. Kuinka tekninen ja pedagoginen tuki on järjestetty? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

9. Luodaanko tunnukset keskitetysti vai hoitavatko opettajat ja opiskelijat ne itse? 
 
[ ]  Keskitetysti  
[ ]  Opettajat itse  
[ ]  Opiskelijat itse  
[ ]  Jokin muu, mikä? ______________________________________________  

VERKKOYMPÄRISTÖ 

10. Mitä Moodlen työkaluja käytätte oppimisympäristössä? (Voitte valita yhden tai useamman vaihto-
ehdon.) 
 
[ ]  Uutiset  
[ ]  Kalenteri  
[ ]  Chat  
[ ]  Keskustelu  
[ ]  Jokin muu, mikä ______________________________________________  

11. Onko teillä käytössänne muita oppimisympäristöjä? 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  Jos kyllä, mitä? ______________________________________________  

12. Vaatiiko Moodlen käyttö rekisteröitymisen, jotta kursseille tai työtilaan voi osallistua? 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  Joillekin kursseille/työtiloihin on vapaa pääsy  

13. Onko teillä kaikille yleisesti avoimia kursseja tai muita materiaaleja? Jos kyllä, mitä? 
______________________________________________ 
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______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

KÄYTTÖKOKEMUKSET 

14. Kuvailkaa kokemuksianne Moodlen käytöstä ja sen ominaisuuksista. (Toimivuus, käytännöllisyys, 
visuaalisuus, selkeys jne.) 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

15. Mitä etuja Moodle tarjoaa? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

16. Millaisia ongelmia olette kohdanneet Moodlen käytössä? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

17. Mitä asioita tai toimintoja Moodlessa pitäisi kehittää? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

18. Mitä kursseja ja aineryhmiä teillä on Moodlessa? (Voitte valita yhden tai useamman vaihtoehdon.) 
 
[ ]  Luennot ja luentosarjat  
[ ]  Sanataide, ilmaisutaito ja vuorovaikutus  
[ ]  Avoin yliopisto  
[ ]  Yleissivistävät aineet  
[ ]  Tietotekniikka  
[ ]  Kielet  
[ ]  Musiikki  
[ ]  Ravitsemus- ja terveyskasvatus  
[ ]  Liikunta  
[ ]  Erityisryhmät  
[ ]  Kuvataide  
[ ]  Kädentaidot  
[ ]  Taiteen perusopetus aikuisille  
[ ]  Taiteen perusopetus lapsille  
[ ]  Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus  
[ ]  Muu, mikä? ______________________________________________  

19. Miten tiedotatte kansalaisopiston Moodle-alustasta asiakkaille ja opiskelijoille? (Voitte valita yhden 
tai useamman vaihtoehdon.) 
 
[ ]  Kansalaisopiston kotisivuilla  
[ ]  Ilmoitustauluilla  
[ ]  Kursseilla  
[ ]  Normaalissa kurssiohjelmassa  
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[ ]  Netti-ilmoittautumisjärjestelmässä  
[ ]  Muu, mikä? ______________________________________________  
 

20. Millaisia kokemuksia teillä on Moodlen käytöstä mobiililaitteilla? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

PALAUTE JA KEHITTÄMISHAASTEET 

21. Millaista palautetta olette saaneet opiskelijoilta Moodlesta? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

22. Millaista palautetta olette saaneet opettajilta Moodlesta? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

23. Aiotteko käyttää jatkossakin Moodlea kansalaisopistossanne? Perustelut. 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
KIITOS VASTAUKSISTANNE!
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Kysely Moodlen käyttökokemuksista kansalaisopistoille 
Yhteenvetoraportti 
 

    Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 

 

 
1. Käytättekö Moodle-oppimisympäristöä kansalaisopistonne toiminnassa? (Jos vastaatte kyllä, siir-
tykää kysymykseen 2. Jos vastaatte ei, siirtykää kysymykseen 1a.)  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Kyllä 13 32,50%     
  

2. Ei 27 67,50%     
  

  Yhteensä 40 100%   
    

 

 
5. Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista kansalaisopistonne Moodlea kuvaavin vaihtoehto.  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Opistollamme on oma 
palvelin ja ylläpi-

dämme sitä itse 

2 12,50%     
  

2. 
Opistollamme on oma 
palvelin ja sen ylläpi-

to on ulkoistettu 

1 6,25%     
  

3. 

Opistollamme on yh-

teinen Moodle muiden 
oppilaitosten kanssa 

ja ylläpidämme sitä 
itse 

3 18,75%     
  

4. 

Opistollamme on yh-

teinen Moodle muiden 
oppilaitosten kanssa 

ja sen ylläpito on ul-
koistettu 

5 31,25%     
  

5. 
Ostamme Moodlen 

ulkoisena palveluna 
5 31,25%     

  

  Yhteensä 16 100%   
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9. Luodaanko tunnukset keskitetysti vai hoitavatko opettajat ja opiskelijat ne itse?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Keskitetysti 7 46,67%     
  

2. Opettajat itse 5 33,33%     
  

3. Opiskelijat itse 4 26,67%     
  

4. Jokin muu, mikä? 3 20,00%     
  

  Yhteensä 
 

    
    

 

 
 
10. Mitä Moodlen työkaluja käytätte oppimisympäristössä? (Voitte valita yhden tai useamman vaih-
toehdon.)  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Uutiset 9 64,29%     
  

2. Kalenteri 6 42,86%     
  

3. Chat 6 42,86%     
  

4. Keskustelu 12 85,71%     
  

5. Jokin muu, mikä 5 35,71%     
  

  Yhteensä 
 

    
    

 

 
 
11. Onko teillä käytössänne muita oppimisympäristöjä?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Kyllä 1 3,85%     
  

2. Ei 18 69,23%     
  

3. Jos kyllä, mitä? 7 26,92%     
  

  Yhteensä 26 100%   
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12. Vaatiiko Moodlen käyttö rekisteröitymisen, jotta kursseille tai työtilaan voi osallistua?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Kyllä 14 100,00%   
  

2. Ei 0 0,00%   
  

3. 

Joillekin kursseil-

le/työtiloihin on va-
paa pääsy 

0 0,00%   
  

  Yhteensä 14 100%   
    

 

 
18. Mitä kursseja ja aineryhmiä teillä on Moodlessa? (Voitte valita yhden tai useamman vaihtoeh-
don.)  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Luennot ja luen-

tosarjat 
1 7,14%     

  

2. 
Sanataide, ilmaisu-
taito ja vuorovaiku-

tus 

2 14,29%     
  

3. Avoin yliopisto 5 35,71%     
  

4. Yleissivistävät aineet 3 21,43%     
  

5. Tietotekniikka 5 35,71%     
  

6. Kielet 7 50,00%     
  

7. Musiikki 3 21,43%     
  

8. 
Ravitsemus- ja ter-
veyskasvatus 

1 7,14%     
  

9. Liikunta 0 0,00%   
  

10. Erityisryhmät 0 0,00%   
  

11. Kuvataide 6 42,86%     
  

12. Kädentaidot 3 21,43%     
  

13. 
Taiteen perusopetus 

aikuisille 
3 21,43%     

  

14. 
Taiteen perusopetus 

lapsille 
0 0,00%   

  

15. 
Maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutus 

3 21,43%     
  

16. Muu, mikä? 4 28,57%     
  

  Yhteensä 
 

    
    

 



  LIITE 2 4(4) 

 

 
19. Miten tiedotatte kansalaisopiston Moodle-alustasta asiakkaille ja opiskelijoille? (Voitte valita 
yhden tai useamman vaihtoehdon.)  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Kansalaisopiston kotisivuilla 6 42,86%     
  

2. Ilmoitustauluilla 0 0,00%   
  

3. Kursseilla 9 64,29%     
  

4. 
Normaalissa kurssiohjel-
massa 

9 64,29%     
  

5. 
Netti-

ilmoittautumisjärjestelmässä 
4 28,57%     

  

6. Muu, mikä? 2 14,29%     
  

  Yhteensä 
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AVOIMET VASTAUKSET 
 
1a. Mitkä syyt vaikuttavat siihen, että Moodlea ei käytetä opistotyössä? 
 
Meillä ei ole tietoa ko. oppimisympäristöstä.  
 
Vielä ei olla ehditty panostaa asiaan. Moodle on oppimisympäristönä otettu opistossamme 
juuri käyttöön. Tarkoitus on käynnistää ensimmäinen kurssi Moodlessa ensi syksynä. Sitä 
ennen opettajilla on mahdollisuus kokeilla ja harjoitella asiaa.  
 
Ei e-opetusta  
 
Ei ole ollut vielä tarvetta hankkia opistolle omaan käyttöön oppimisympäristöä. Opistossa 
on tarjolla avoimen yliopiston opintoja, joissa Moodle on käytössä.  
 
ei erityistä syytä  
 
emme tarvitse  
 
Ei ole toistaiseksi ajankohtaista.  
 
Meillä on käytössä Optima-ympäristö, jota on käytetty jo pidemmän aikaa. Moodle on kyllä 
ollut lyhytaikaisemmin käytössä, mm. eräiden hankkeiden yhteydessä.  
 
Etäkursseille ei ole kysyntää.  
 
Meillä ei ole riittävästi tietoa sen käytöstä. Puutteelliset tekniset varusteet.  
 
Vi har inte behov av någon lärplatform för tillfället  
 
Resurssipula niin osaamisesta kuin henkilökunnasta.  
 
Uskomme vielä perinteiseen face to face -opetukseen Useita yrityksistä huolimatta verkko-
kurssit eivät ole käynnistyneet opiston alueella Osaamisen puute Hintapolitiikka  
 
Moodlea ei ole nähty toistaiseksi tarpeelliseksi ottaa käyttöön opetuksessa, joka on tällä het-
kellä lähiopetusta eri toimipaikoissa. Etäopetus ei toimisi mm. liikunta- tai kädentaidon kurs-
seilla, joita opistossamme on paljon. Lisäksi oppilaiden tietotekninen osaaminen on vaihtele-
vaa, ja iso osa oppilaista on ikä-ihmisiä.  
 
Ei ole sellaista opetusta, johon kokosimme tämän tarpeelliseksi. Kädentaidot ja musiikki on 
meidän pääpainoa.  
 
Moodlea on osa henkilöstöstä käyttänyt opiskelijana. Tietotaitoa kurssien järjestämisestä 
Moodlessa meillä ei ole.  
 
Ei ole tarvetta tällä hetkellä.  
 
Moodle ei ole käytössä
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On käytetty vain avoimen yliopiston tarpeisiin. Verkko-opetusta on muuten pyritty välttä-
mään.  
 
Emme ole vielä edennet verkko-opetuksen puolelle.  
 
Ei ole ollut vielä määrärahaa, mutta nyt saimme hankkeella nimenomaan Moodleen rahaa, 
joten otamme sen opetuskäyttöön vuoden sisällä.  
 
Ei ole tällä hetkellä käytössä, mutta muutama vuosi sitten oli projekti, jossa Moodle oli oppi-
misalustana.  
 
Opettajat löytäneet muita oppimisympäristöjä. 
 
2. Kertokaa lyhyesti, millä tavoin hyödynnätte Moodlea. 
 
Sekä kielten että taideaineiden opetuksessa  
 
Viime syksystä lähtien kesäyliopiston,  yliopiston järjestämällä Kasvatus-ja aikuiskasvatuksen 
pe-rusopintojen kurssilla opiskelijat käyttivät Moodlea kaikissa muissa perusopintojen opin-
totehtävis-sä paitsi AC- välitteisissä luennoissa ja kirjatenteissä.  
 
Tuntiopettajien perehdyttämiskurssi Moodlen avulla. Aikuisten käsityön taiteen opetusta 
osaksi Moodle-avusteisena.  
 
Avoimen yliopiston toiminnassa  
 
Moodle on käytössä tällä hetkellä kielikursseilla oppimisympäristönä, mm. suomen kielen 
syventä-vä kurssi, viron kurssi  
 
Jatkamme ja ylläpidämme edelleen  erään virtuaalikansalaisopiston aikaisia verkkokursseja.  
 
Käytämme Moodlea "puhtaisiin" verkkokursseihin ja yleisimmin normaalin opetuksen tuke-
na: materiaalipankkina ja viestintäkanavana  
 
Oppimateriaali ja tehtävä alustana, kokouskutsut ja muistiot, sisäinen tiedottaminen  
 
Moodle on virallinen opiston sähköinen tiedotuskanava (opekirjeet, ohjeet, henkilöstöpala-
verien muistiot, kutsut tapahtumiin jne. kaikille). Ainealueiden tiedotuskansiot Moodlessa, 
ainealueiden tiimipalaverien muistiot, keskustelupalstat. Opetuksen tukityökaluna (opettajan 
laittamaa materiaalia ja tehtäviä ryhmälleen, osa kurssia). Verkkokursseja Moodlen kautta.  
 
Moodlea on käytetty englannin kielen kursseissa (tosin vähän). Avoimen yliopiston Aikuis-
kasvatuksen ja KT:n perusopinnoissa, gerontologian perusopinnoissa ja yksittäisissä opinto-
jaksoissa.  
 
Luovuttiin useita vuosia sitten.  
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Käytämme Moodlea opettajien väliseen tiedotukseen ja viestintään, lisäksi ensi syksystä alka-
en alan käyttää Moodlea kaikkien ryhmieni opetuksen tukena tai ensisijaisena oppimisympä-
ristönä.  
 
Elektronisena opettajainhuoneena (aivan uusi)  
 
Opetuksen tukena ja etäopetustuntien opetusvälineenä  
 
 
3. Mikä Moodlen versio teillä on käytössänne tällä hetkellä? 
 
?  
 
Moodle 1  
 
Viimeisin  
 
1.9  
 
-  
 
uusin versio  
 
2.2., kesällä 2013 muuttuu 2.4  
 
Käytämme yliopiston Moodlea, oma ei tällä hetkellä käytössä  
 
-  
 
?  
 
2.2  
 
2.1  
 
4. Kuinka kauan olette käyttäneet Moodlea kansalaisopistossanne? 
 
v 2005 lähtien  
 
9 kk  
 
6 vuotta (sitä ennen Optima 2 v)  
 
5 vuotta  
 
2 lukuvuotta  
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5 v 
 
3 vuotta  
 
0  
 
2000 -luvulta alkaen  
 
vuodesta 2004  
 
6-7 vuotta  
-  
 
Keväästä alkaen  
 
1 vuotta  
 
3 vuotta  
 
6. Mikä on Moodlen vuosimaksu? 
 
noin 1000 euroa  
 
?  
 
0 euroa  
 
0 euroa  
0  
 
2000  
 
En tiedä tällä hetkellä, kun ei ole Moodle-kurssia  
 
?  
 
0  
 
jokunen satanen  
 
7. Kuinka moni opettajanne käyttää Moodlea? 
 
4  
 
Tietääkseni ei kukaan  
 
nyt 1 mutta katso kohta 2  
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Minun lisäkseni apulaisrehtori  
 
3-4  
 
2  
 
Noin 10  
 
0  
 
10  
 
kaikki yli 200, opetuksessa noin 10  
 
3  
noin 25  
 
10  
 
vaikea arvioida  
 
8. Kuinka tekninen ja pedagoginen tuki on järjestetty? 
 
Oma ICT-tuki on käytettävissä jos ja kun opettajat alkavat harjoittelemaan Moodlen käyttöä.  
 
AMK:n kautta  
 
Kaikki ohjaus ja tuki tulivat erään yliopiston kautta.  
 
Tekninen - ostopalvelu  
 
Avoimen yliopiston kautta  
Opistolla on vastuuhenkilö, ylläpitäjältä saadaan tarpeen mukaan teknistä tukea. Opettajia on 
kurssitettu moodlen käyttöön.  
 
Tietotekniikan opettaja toimii teknisenä tukena oikeuksiensa rajoissa, kuten myös pedagogi-
sena tukena  
 
Opettajat kurssitetaan Moodlen käyttöön, kun se tulee ensi lukuvuonna ajankohtaiseksi.  
 
Ylläpitäjän koulutus Ylläpitäjä kouluttaa opettajat ja henkilökunnan  
 
TVT -tekninen tukihenkilö opistossa kokopäiväisenä  
 
Ei ole järjestetty erityisemmin. Saamme apua tarvittaessa yliopistolta ja kaupungin atk-tuelta.  
 
Tekninen tuki opistolta, pedagoginen tuli kaupungin sivistystoimelta  
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Opistolla oma tekninen tuki. 
  
opiston moodlen ylläpitäjän järjestämillä koulutuksilla  
 
9. Luodaanko tunnukset keskitetysti vai hoitavatko opettajat ja opiskelijat ne itse? 
Jokin muu, mikä? 
 
Oman ICT-tuen toimesta  
 
yliopisto  
 
opiston ylläpitäjä  
 
10. Mitä Moodlen työkaluja käytätte oppimisympäristössä? (Voitte valita yhden tai useam-
man vaihtoehdon.) Jokin muu, mikä? 
 
opintotehtävät  
 
Oppimateriaalisivusto  
 
verkkokurssi  
 
Palautusalue  
 
sähköinen taidenäyttely  
 
11. Onko teillä käytössänne muita oppimisympäristöjä? Jos kyllä, mitä? 
 
Pedanet  
 
Optima  
 
Fronter  
 
opistolla on oma "karvalakkimalli", jossa on mahdollisuus chattailla ja opettaja voi jakaa ma-
teriaalia ja tehtäviä.  
 
pedanet  
 
optima  
 
SVO-hankkeen kautta useita, Promentor  
 
13. Onko teillä kaikille yleisesti avoimia kursseja tai muita materiaaleja? Jos kyllä, mitä? 
 
ei  
 
Ei ole  
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ei  
 
Ei.  
 
Ei ole  
 
Ei tällä hetkellä.  
 
Ei vielä ole Moodlessa.  
 
Opiskelija, jolla on jonkin kurssin kautta tunnukset, niin lisänä hänellä on mahdollisuus osal-
listua myös joillekin muille kursseille.  
 
Opiston omia ei ole, mutta avoimen yliopiston kanssa on.  
 
Ei vielä ainakaan  
 
Ei  
 
ei  
 
14. Kuvailkaa kokemuksianne Moodlen käytöstä ja sen ominaisuuksista. (Toimivuus, käytän-
nöllisyys, visuaalisuus, selkeys jne.) 
 
Ehkä liian hankala käyttää niiden, joilla ei ole kovin hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Myös 
yleisilme ilman erityisiä muokkauksia ei ole käyttäjäystävällinen  
 
Tutorin näkökulmasta (ja minun henk.koht.) Moodle ei toiminut juuri ollenkaan. Sain monta 
kertaa uudet tunnukset, mutta en päässyt kuin kerran sisään ja koko Moodle koitui minulle 
vain 'häpeäksi', koska en onnistunut sen käytössä.  
 
Kokemusta on kohtuullisen vähän, joten ei enempiä kommentteja - ihan ok.  
 
Hyvät.  
 
Toimii riittävän hyvin, ei isompia ongelmia. Viidessä vuodessa on oppinut käyttämään sitä.  
 
On ollut melko yksinkertainen käyttää, myös ikääntyneemmät opiskelijat ovat innostuneet 
käyttämään moodlea ennakkoluulottomasti. Alku on aina hankala, aina tulee ongelmia -
opiskelijoilla salasanat unohtuu ym.  
 
Koen, että hyvää on suuruus, joka on esim. liitetiedostoissa verkkokurssin rakentamisessa. 
huonoa käytön monimutkaisuus ja kirjautumisjutut jne.  
 
Käytössä vanhempi versio ja ylläpidon ollessa muualla emme voi juuri vaikuttaa esim. ulko-
asuun. Sivu on selkeä, mutta esim. tiedostojen lataaminen Moodleen on joillekin opettajille 
turhan vaikeaa. 
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En osaa sanoa vielä mitään.  
 
Selkeä ja toimiva  
 
Oppimisalustana ihan ok. 
On toimiva ja käytännöllinen. Visuaalisuuteen voisi enemmänkin paneutua, mutta periaat-
teessa se on helppo alusta myös opettajan näkökulmasta. Kansiorakenne ja oikeudet kansioi-
hin selkeä. Ei näy turhaa. 
Olemme olleet tyytyväisiä, helppo käyttää  
 
Hyvä selkeä väline, toimisto hannaa vastaan ja hidastaa välineen käyttöönottoa  
 
Visuaalisuudessa parantamisen varaa. Selkeä otsikointi hankalaa.  
 
sopii erinomaisesti useille ainesektoreille  
 
15. Mitä etuja Moodle tarjoaa? 
 
Vaihtoehtoisen tavan toimia sekä totuttujen tapojen tueksi ja lisäksi.  
 
Verkkokurssien pitäminen  
 
Etäopiskelijoille (jotka osasivat sitä käyttää), se oli käytännöllinen tapa saada opiskella kotoa 
käsin.  
 
Aikajousto.  
 
Oppimateriaalipankki.  
 
Paikasta ja ajasta riippumattoman toimintaympäristön  
 
kts. edellä  
 
Yhteisten viestien lähettäminen, keskitetty tehtävien palautuspaikka ja materiaalipankki.  
 
Tavoittaa paremmin opiskelijoita myös kyliltä ja opetustehtäviä voi tehdä myös kotikoneelta.  
 
Ajan säästö ja tehokkuus paperin kulutus vähenee  
 
Hajallaan toimivalle organisaatiolle tärkeä tiedotuskanava. Nopea ja helppo.  
 
Saadaan kätevästi materiaalit, taltioidut luennot, keskustelut, kurssiohjelmat, oppisisällöt, teh-
tävien palautus ym.  
 
Interaktiivisuuden, paperittomuuden, opetuksen teoreettisen laajentamisen, antaa opiskeli-
joille paremmat mahdollisuudet opiskella enemmän ja hauskemmin  
 
Keskitetty tiedon jako. 
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16. Millaisia ongelmia olette kohdanneet Moodlen käytössä? 
 
kts kohta 14  
 
ks. edellä  
 
Vaikeuksia palautuskansion käytössä.  
 
Ei ole ollut mitään isompaa ongelmaa  
 
salasanan luonnissa ongelmia välillä, kestää välillä parikin tuntia ennen kuin sähköpostiin tu-
lee vahvistusviesti  
 
kts. edellä  
 
Jotkut opettajat kokevat Moodlen käytön liian työlääksi, lisäksi käyttäjähallinnan ollessa ul-
koistettu, vielä taholle joka tekee homman ilman erillisiä resursseja, on hankalaa hoitaa on-
gelmat käyttäjätilien kanssa.  
 
Asia on kovin uusi vielä. Ei ole riittävästi tietoa.  
 
Monilla opettajilla ennakkoluulo esteenä  
 
Tärkeää on saada TVT - teknistä tukea tarvittaessa.  
 
Ei ongelmia  
 
Toimistohenkilökunta: sähköinen opettajainhuone on kaatua toimistonjohtajan vastustuk-
seen, toimisto ei ymmärrä, että Moodle-tunnit ovat opetusta eikä opettajan lintsausta  
 
17. Mitä asioita tai toimintoja Moodlessa pitäisi kehittää? 
 
Käyttäjäystävällisyyttä, äänen käyttöä kielten kursseissa.  
 
Kirjautumisen varmistamista ja ohjeistusta ohjelman/alustan käytössä.  
 
En osaa sanoa.  
 
Tiedostojen lataaminen palveluun, varmaan jo nopeampaa uusissa versioissa.  
 
En osaa vielä sanoa,  
 
En osaa sanoa  
 
Sisältö on tärkein, väline toimii  
 
18. Mitä kursseja ja aineryhmiä teillä on Moodlessa? (Voitte valita yhden tai useamman vaih-
toehdon.) Muu, mikä?
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Tuntiopettajien koulutus  
 
paikallisopaskurssi (lukuvuosi 2011-2012)  
 
Sitten vuoden sisällä, ei siis vielä ole käytössä, mutta se otetaan aluksi kuvataiteen puolelle.  
 
tekniikka  
 
19. Miten tiedotatte kansalaisopiston Moodle-alustasta asiakkaille ja opiskelijoille? (Voitte 
valita yhden tai useamman vaihtoehdon.) Muu, mikä? 
 
ei vielä mitenkään  
 
Ei ole vielä käytössä, mutta se otetaan aluksi  
 
20. Millaisia kokemuksia teillä on Moodlen käytöstä mobiililaitteilla? 
 
Ei ole kokemuksia, mutta nyt alkaa hanke, jossa niitä selvitetään  
 
ei kokemuksia  
 
Ei ole kokemuksia.  
 
Ei juurikaan.  
 
Ei vielä mitään.  
 
Ei mitään  
 
Ei kokemuksia  
 
ei ole  
 
21. Millaista palautetta olette saaneet opiskelijoilta Moodlesta? 
 
Hyvää palautetta  
 
Toiset kiittävät, toiset ovat ymmällään sen käytössä.  
 
Suurin osa on ollut innostuneita asiasta.  
 
Alkuun oppimisalustan käyttö vaatii opettelua, mutta kun sen on oppinut niin sujuu kyllä.  
 
Hyvää, alun ennakkoluulojen jälkeen opiskelijat ovat innostuneet  
 
Palautetta ei ole juuri tullut, josta voi vetää johtopäätöksen, että ollaan melko tyytyväisiä. 
Hankalimpina asioina pidetään käyttäjätilien luomista. 
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Ei vielä mitään, kun toiminta ei ole vielä käytössä.  
 
Tyytyväisiä.  
 
Ihan hyvää.  
 
Ei hyvää, eikä pahaa  
 
Aloitan opetuskäytön vasta syksyllä  
 
positiivista  
 
22. Millaista palautetta olette saaneet opettajilta Moodlesta? 
 
Hyvää, niiltä jotka sitä käyttävät, mutta osa opettajista käyttää mieluummin Pedanttia  
 
Oikein hyvää.  
 
En mitään.  
 
Käyttämämme versio on hieman vanhanaikainen  
 
Ne jotka käyttävät ovat olleet melko tyytyväisiä.  
 
Uteliaisuutta asiaan  
 
Tyytyväisiä.  
 
Hyvää. Moodlen käyttö opettajana ja materiaalin luojana vaatii koulutusta.  
 
Hyvää palautetta  
 
Ei vielä mitään 
 
jakautuu  
 
 
23. Aiotteko käyttää jatkossakin Moodlea kansalaisopistossanne? Perustelut. 
 
Kyllä. Koska saamme siihen hyvän tuen AMK:lta  
 
En osaa sanoa.  
 
Kyllä. Nykyaikainen apuväline.  
 
Kyllä, koska jatkossakin meillä on avoimen yliopiston kursseja yhteistyössä avoimen yliopis-
ton kanssa. 
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kyllä, mikäli käyttö on kohtuuhintaista  
 
Kyllä. Alusta on ilmainen ja tarvetta sen käyttöön on.  
 
Emme ole suunnitelleet. Myös rahakysymys.  
 
Kyllä, otamme sen käyttöömme tulevan lukuvuoden aikana.  
 
Tulee kehittä ja löytää opistojen yhteisiä käyttömuotoja  
Jos tulee sellainen projekti, jossa moodlea tarvitaan.  
 
Kyllä. Selkeä järjestelmä.  
 
Kyllä, soveltuu hyvin avoimen yliopiston opiskeluun. Kielten opiskelussa tullaan ainakin 
käyttämään.  
 
Takuulla. Omat opinnot olisivat jääneet väliin monessa kohdassa ilman Moodlea = en juokse 
enää luennoille, vaan katson ne kun ehdin kotonani. Opettajat, jotka haluavat nähdä minut, 
voivat tulla katsomaan minua elleivät kuva ja asia riitä.  
 
Kyllä. Keskitetty tiedonjako. 
 
kyllä 
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