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Kehittämishankkeen tavoitteena oli valmistella tulevaa koulutushanketta ja 

suunnitella koulutuskonsepti verkko-opetukselle hankintatoimen perusteista 

teemalla: ”Miksi hankintatoimen hallinta on yrityksille tärkeää”.  

 

Koulutuskonseptin suunnittelussa teoreettisena viitekehyksenä on käytetty op-

pivaa organisaatiota ja mielekkään oppimisen kriteereitä. Verkkokoulutuksen 

suunnittelussa lähdettiin liikkeelle oppimistavoitteista. Mielekkään oppimisen 

kriteerit huomioitiin suunniteltaessa oppijan oppimisprosessia, jonka tavoitteena 

on saavuttaa asetetut oppimistavoitteet ja valittaessa sopivia opetusmenetelmiä 

ja työkaluja verkossa oppimiseen. Koulutuskonseptin tuloksena kuvattiin verk-

kokoulutuksen oppijan oppimisprosessi ja kouluttajan kurssisuunnitelma. 

 

Verkkokoulutus sopii henkilöstökoulutukseen erityisesti globaaleissa yrityksissä, 

joissa henkilöstön tuominen koulutusta varten samaan paikkaan pitemmäksi ai-

kaa on haasteellista. Verkkokoulutuksen ja siihen tarvittavan infrastruktuurin ra-

kentaminen vaativat kuitenkin merkittävän alkuinvestoinnin. Oppiminen, osaa-

minen ja niiden hyöty organisaatiolle ovat vaikeasti mitattavia ja siten faktoihin 

perustuva päätöksenteko on vaikeaa.  

 

Asiasanat:  verkko-oppiminen, oppimisprosessi, oppimisympäristö, osaamisen 

kehittäminen
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1 JOHDANTO 

 

Erilaisten tieto- ja viestintäteknologioiden käyttö työympäristöissä on lisääntynyt. 

Verkot ja verkottunut oppiminen ovat nykypäivää. Tietoyhteiskunnassa tieto 

vanhenee nopeasti ja edellyttää uuden tiedon seulontaa ja hankkimista yhä 

useammin. Nykyisin tiedon tuottaminen on yhä useammin monen ihmisen ai-

kaansaannosta ja yhteisölliseen tiedonrakentamiseen perustuvaa. 

 

Osaamisen kehittäminen on tärkeää myös työelämässä jo mukana oleville ai-

kuisille oman ammatillisen osaamisen näkökulmasta. Henkilöstön kouluttami-

nen voidaan nähdä tärkeäksi myös yritysorganisaatioissa. Ammattitaitoisella 

henkilöstöllä on tärkeä rooli yritysten kilpailukyvyn rakentamisessa. Tässä kehit-

tämishankkeessa tämä näkökulma on otettu huomioon oppivan organisaation 

käsitteen avulla. 

 

Tietotekniikan käyttö opetuksessa ei ole tavoite, vaan se on väline oppimis-

mahdollisuuksien laajentamiseen ja syventämiseen. Tietotekniikan käyttö tulee 

olla perusteltua oppimistavoitteiden näkökulmasta.  Verkko-opetus mahdollistaa 

muun muassa ajasta ja paikasta riippumattoman vuorovaikutteisen opiskelun. 

Se on yksi varteenotettava koulutusmuoto yrityksissä, joissa henkilöstöä on 

useilla eri paikkakunnilla ja eri maissa. Samalla kun verkko-opiskelu on jousta-

vaa, se vaatii myös oppijalta enemmän ajanhallinnan ja suunnittelun taitoja se-

kä itseohjautuvuutta. Huolellisella oppimisprosessin suunnittelulla ja teknologi-

oiden ominaisuuksien avulla voidaan tukea oppimista ja saavuttaa hyviä oppi-

mistuloksia. Verkossa oppiminen perustuu ensisijaisesti oppijan toimintaan, op-

pimisprosessin aikana muodostuneiden ajatusten ymmärtämiseen ja syventä-

miseen ja oppimisen ohjaukseen. Tässä kehittämishankkeessa teoreettisena 

lähtökohtana on pidetty Jonassenin (1995) ja Ruokamon ja Pohjolaisen (1999) 

määrittelemiä mielekkään oppimisen kriteereitä, jotka yhdistetään oppimista tu-

kevaan ympäristöön. Aiempien tutkimusten tuloksia on hyödynnetty erityisesti 

verkko-oppimisen esteiden hahmottamisessa. 

 

Tämän kehittämishankkeen aihe tulee työelämän tarpeista. Tavoitteena on teh-

dä hankevalmistelua ja suunnitella koulutuskonsepti verkko-opetukselle hankin-
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tatoimen perusteista teemalla: ”Miksi hankintatoimen hallinta on yrityksille tär-

keää”. Koulutuksen kohderyhmä on myyntirajapinnassa työskentelevä henkilös-

tö. Heidän tehtävänsä on joko tukea myyntiä tai myydä hankintatoimen ohjel-

mistoa asiakkaille. Menestyksellinen toiminta vaatii, että henkilöstö puhuu sa-

maa kieltä asiakkaan kanssa ja ymmärtää hankintatoimen haasteita ja vaiku-

tuksen yrityksen liiketoimintaan ja tulokseen.  

 

Koulutuskonseptissa keskitytään teorian avulla tuomaan pedagoginen näkö-

kulma opetuksen ja oppimisympäristön suunnitteluun, jonka tarkoituksena on 

tukea oppijan oppimisprosessia verkossa. Opetuksen suunnittelumalli (Löfström 

ym. 2010, 35) kuvaa linjakkaan opetuksen suunnittelun vaiheita (kuvio1). Koulu-

tuskonseptin suunnittelussa lähdetään liikkeelle oppimistavoitteista ja tuloksena 

ehdotetaan oppijan oppimisprosessia tukevaa rakennetta verkkokoulutukselle ja 

opetusmenetelmiä eli pedagogisia malleja oppimisympäristöön.  

 

Kuvio 1. Linjakkaan opetuksen suunnittelumalli (Löfström ym. 2010, 35) 

 

Hankkeen seuraavissa vaiheissa tullaan suunnittelemaan oppimateriaali ja tek-

ninen toteutus tähän koulutukseen. 



 

 

6 

2 HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN  

 

 

Yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen on koko yrityksen yhteinen asia. 

Organisaation henkilöstön osaaminen voidaan nähdä osana oppivaa organisaa-

tiota. Oppivaa organisaatiota on määritelty paljon sekä kansainvälisesti että 

kansallisesti. Oppiva organisaatio voidaan käsittää teoriana, mallina tai metafo-

rana, joka kuvaa organisaation oppimisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia. 

Oppivalle organisaatiolle on tyypillistä, että se on ajan hermolla ja pyrkii jatku-

vasti uudistumaan. Se tulkitsee omaa toimintaansa, toimintaympäristöään ja 

muuttaa toimintatapojaan vastaavasti. Yhteistoimintaa estäviä tekijöitä poiste-

taan ja kehittämistä tehdään yhä alempana organisaatiossa. (Sarala & Sarala 

1996; Senge 1990; Manninen ym. 2007, 51). Oppivan organisaation määritel-

mille on yhteistä, että ne korostavat oppimisen yhteyttä muutokseen ja innovaa-

tioon, osallistumista, toimintatapojen muuttamista ja näitä asioita edistäviä joh-

tamistapoja (Sarala & Sarala 1996, 54). 

 

2.1 Oppivan organisaation tunnusmerkit ja kulmakivet 

 

Saralan ja Saralan (1996) mukaan kilpailukykyinen organisaatio jakaa liikkuma-

varaa ja vastuuta, jotta henkilöstö voi mukautua muutoksiin ja suunnitella työn-

sä niiden mukaan. Se kiteytyy organisaation pyrkimyksenä joustavaan toimin-

taan, jonka mahdollistaa oma-aloitteinen ja yhteistyökykyinen henkilöstö. Tär-

keää ovat avoimet toimintajärjestelmät, jotka mahdollistavat yhteistyön sekä or-

ganisaation sisällä että ulkopuolella. Kulmakiviä ovat myös sitoutumiseen pe-

rustuva organisaatiokulttuuri, laadun korostuminen kilpailukeinona ja henkilös-

tön ammattitaito ja osaaminen. Joustava toimintatapa edellyttää henkilöstöltä 

monipuolista ammattitaitoa. (Sarala & Sarala 1996, 27-29.)  

 

Sengen (1990) ajattelu oppivasta organisaatiosta perustuu systeemiajatteluun. 

Systeemiajattelun mukaan kaikki koostuu pienistä toisiinsa liittyvistä osista tai 

osatoiminnoista. Systeemiajattelu perustuu kykyyn nähdä kokonaisuudet ja nii-

hin liittyvien asioiden suhteet ja toimintadynamiikka Tämä on oppivan organi-

saation tärkein kulmakivi, muita ovat itsehallinta, sisäiset toimintaa ohjaavat kol-
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lektiiviset ja yksilölliset mallit, toimintaa ja tulevaisuutta koskeva yhteisesti muo-

dostettu ja jaettu visio sekä tiimioppiminen.  

 

Sengen (1990) mukaan ihmisillä on tarve innovatiiviseen ja koordinoituun toi-

mintaan. Tiimioppimisen perustana on yhteinen kieli, joka muokkautuu kollektii-

visesti ryhmässä. Ristiriidat ja niiden avoin käsittely voivat johtaa uusiin ja luo-

viin ratkaisuihin tiimitoiminnassa.  

 

2.2 Osaamisen kehittäminen oppivassa organisaatiossa 

 

Saralan ja Saralan (1996) mukaan oppimista edistää siirtyminen valmiin tiedon 

kertomisesta asioiden työstämiseen ja itseohjautuvaan käsittelyyn. Koulutuksen 

tulee sisältää tiedon hankintaa, valikointia, omaan työhön liittyviä pohdintatehtä-

viä ja tehtäviä, joiden avulla uutta tietoa sovelletaan toiminnan kehittämiseen.  

Tietoa siirtäväänkin koulutuksen tulee sisällyttää yhteistilaisuuksien ja luentojen 

lisäksi oppimateriaalin yksilöllistä itseopiskelua ja siihen liittyvien tehtävien te-

kemistä parityönä tai ryhmissä sekä niiden pohjalta käytyjä keskusteluja ja poh-

dintoja.   Opettaminen ja tiedonvälitys tulee saattaa osaksi jokaisen työtä. Ope-

tustyökin on kehittävää. Oppimisen ja osaamisen kehittymisen tulee olla luonte-

va osa kaikkea työntekoa. (Sarala & Sarala 1996, 153.)  

 

Oppivassa organisaatiossa osaamisen kehittämistä voidaan edistää myös työn 

ja oppimisen integroinnilla, uusien tehtävien ja kokeilujen avulla kokemusoppi-

mista ja koulutusta korostamalla (Sarala & Sarala 1996, 39). Oppivassa organi-

saatiossa panostetaan yrityskulttuuriin, joka tukee työntekijöiden ammatillista 

kehittymistä. 
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3 OPPIMISYMPÄRISTÖAJATTELUN LÄHTÖKOHTIA 

 

Oppimisympäristöistä keskustelu on yleistynyt sen myötä kun opettajakeskeisen 

ajattelutavan sijaan on alettu puhua oppijakeskeisyydestä ja tätä käsitettä käy-

tetäänkin kun halutaan puhua jostain muusta kuin perinteisestä opettajajohtoi-

sesta opetuksesta. Yleisesti käytössä on Mannisen ja Pesosen (1997) määri-

telmä oppimisympäristölle: ”Oppimisympäristö on paikka, tila, yhteisö tai toimin-

takäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista” (Manninen ym. 2007, 15). 

Nevgi ja Tirrin (2003) mukaan oppimisympäristön määritelmille yhteistä on ajan, 

paikan ja teknologian yhdistelmä, jossa oppija voi opiskella aktiivisesti, omatoi-

misesti, yhdessä muiden kanssa ja joustavasti (Nevgi & Tirri 2003, 16).  

 

Oppimisympäristöön liittyy fyysinen, tekninen, paikallinen, sosiaalinen ja didak-

tinen ulottuvuus. Fyysinen ympäristö koostuu rakennuksesta, tilasta, työpisteis-

tä, huonekaluista ja valaistuksesta. Opetuksessa ja oppimisen tukena käytettä-

vän tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen muodostaa teknisen ulottuvuu-

den. Paikallisessa näkökulmassa oppimisen tiloina nähdään koko maailma, 

esimerkiksi työpaikat, museot ja luonto. (Manninen ym. 2007, 36-41.)  

 

Sosiaalinen oppimisympäristö tarkoittaa sitä sosiaalista verkostoa ja systeemiä, 

jossa oppiminen tapahtuu. Siihen vaikuttavat siis kaikki opiskelutilanteessa ole-

vat ihmiset ja heidän välinen vuorovaikutus. Sosiaalisessa näkökulmassa pohdi-

taan millainen ilmapiiri tukee oppimista. Siihen vaikuttaa ryhmän vuorovaikutus, 

ryhmän jäsenten roolit, keskinäisen luottamuksen, kunnioituksen ja yhteistyön 

ilmapiiri, monikulttuurisissa yhteisöissä myös kulttuuriset erityispiirteet vaikutta-

vat oppimisympäristöön. Oppimisen kannalta keskeisiä asioita ovat ryhmäpro-

sessit, yhteistoiminnallisuus, vuorovaikutus, kommunikaatio ja dialogi.  (Manni-

nen ym. 2007, 36-41.)  

 

Vasta didaktinen ulottuvuus tekee tilasta oppimisympäristön. Didaktisessa nä-

kökulmassa pohditaan miten opiskelutilanteeseen rakennetaan oppimista käyn-

nistäviä ärsykkeitä, jotka tukevat oppimista. Tässä näkökulmassa voidaan huo-

mioida erilaiset oppimiskäsitykset, yksilölliset oppimistyylit ja didaktiset lähesty-

mistavat. Kyse on siis oppimisprosessin suunnittelusta, miten haastetaan oppija 
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oppimaan ja erilaisista tavoista tukea sitä, tässä myös oppimateriaalit ovat kes-

keisiä (Manninen ym. 2007, 16, 36-41). Oppimisympäristö termiä voidaan laa-

jentaa myös formaalin koulutuksen ulkopuolelle, koska oppimista voi tapahtua 

myös satunnaisoppimisena tai erilaisissa ei-formaaleissa tilanteissa kuten työ-

projekteissa ja muissa keskusteluissa (Manninen ym. 2007, 11). Tavoitteena 

tulee olla, että koulutus ei saisi olla irrallaan reaalimaailmasta. Oppimista tapah-

tuu siis kaikkialla ja oppiminen riippuu erilaisista järjestelyistä oppimisympäris-

tössä. Erilaisiin oppimistarpeisiin sopivat erilaiset pedagogiset lähestymistavat. 

 

3.1 Oppimiskäsitysten merkitys oppimisympäristössä 

 

Behavioristinen oppimiskäsitys korostaa opettajan toimintaa, sopivien ärsykkei-

den jakamista ja oppimistulosten arviointia ulkoisesti havaitun käyttäytymisen 

perusteella (Manninen ym. 2007, 43; Tynjälä 1999, 29-30). Behavioristisen op-

pimiskäsityksen rinnalle on 1960- luvulta alkaen tullut oppimiskäsityksiä, jotka 

pohjautuvat kognitiiviseen psykologiaan.  Niissä korostuvat oppijan päässä ta-

pahtuvien muistin, havaintojen, informaation prosessoinnin ja eri aistien merki-

tys oppimiselle. Kognitiivinen oppimiskäsitys korostaa ajattelun tai ymmärryksen 

kehittymistä oppijan ja ympäristön vuorovaikutusprosessina. (Manninen ym. 

2007, 44; Tynjälä 1999, 31-32). Oppimiseen liittyvät myös tunteet, kuten kiin-

nostuminen ja motivoituminen. Uusien oppimisnäkemysten johdosta oppijan ak-

tiivista roolia ja oppimisprosessin tukemista on alettu painottaa opettajajohtoi-

sen opetuksen sijaan. Mannisen (2007) mukaan koulutuksen kehittämisen läh-

tökohtana voidaan pitää oppimisympäristönäkökulmaa, koska oppimisen pää-

teoriat korostavat oppijan ja ympäristön välistä suhdetta (Manninen ym. 2007, 

44). 

 

Mannisen (2007) mukaan oppimisessa on kyse siitä, miten ihminen prosessoi 

eli valikoi, havaitsee, tulkitsee ja muistaa ympäristöstä saatavaa informaatiota ja 

muokkaa sitä edelleen. Hyvässä oppimisympäristössä oppija työstää ympäris-

tön tarjoamaa informaatiota. Konstruktivistisen havaintoteorian mukaan maail-

mankuva muodostetaan ympäristöstä saatavasta informaatiosta, joka yhdiste-

tään aiemmin talletettuun tietoon ja asiayhteyteen. Oppimisympäristön suunnit-

telussa tuleekin huomioida oppijan aikaisemmat kokemukset ja käsitykset, kos-
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ka ne ohjaavat ympäristöön suuntautuvaa tiedonhankintaa. Oppimisympäristön 

tulee tukea myös asiaa koskevan ymmärryksen kehittymistä, esimerkiksi tark-

kaavaisuuden suuntaamista, tiedon mielekästä ryhmittelyä, järjestämistä muis-

tiin ja tukea muistista palauttamista. (Manninen ym. 2007, 44–47.)  

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen sosiokulttuurisen suuntauksen mukaan 

oppiminen on osallistumista tiedon konstruointiin (Manninen ym. 2007, 44; Tyn-

jälä 1999, 44). Oppimisympäristönäkökulmasta tulee siis kehittää ryhmä- ja tii-

mityöhön perustuvia toimintatapoja. Aikuiskoulutuksen yhteydessä puhutaan 

usein asiantuntijuudesta ja asiantuntijuuden jakamisesta, yhteisön jäsenet siis 

jakavat tietoaan, tukevat toisiaan tiedon rakentamisessa ja kehittävät kollektii-

vista asiantuntijuutta. (Manninen ym. 2007, 49.) Kun tarkoitetaan oppimista tii-

mien, organisaatioiden ja yhteisöjen tasolla työelämässä puhutaan oppivasta 

organisaatiosta. Oppimisen perusta on siinä tapauksessa organisaation paikal-

linen tutkiminen ja kehittäminen.  (Manninen ym. 2007, 51.) 

 

3.2 Mielekkään oppimisen kriteerit oppimisympäristössä 

 

1990-luvulta lähtien David Jonassenin mielekkään oppimisen kriteereihin viita-

taan useissa suomalaisissa verkkopedagogiikan tutkimuksissa. Jonassenin 

(1995) mukaan mielekäs oppiminen edellyttää, että oppija ratkoo ongelmia tai 

tutkii asioita, jotka ovat hänelle omasta elämäntilanteestaan käsin todellisia. 

Oppimisympäristö mahdollistaa mielekkään oppimisen kriteerien toteuttamisen 

koulutuksessa, erityisesti verkko-oppimisympäristön ominaisuudet tukevat näitä 

kriteereitä. Mielekkään oppimisen kriteerit (Ruokamo & Pohjolainen 1999; Nevgi 

& Tirri 2003) ovat: aktiivisuus, konstruktiivisuus, yhteistoiminnallisuus, intentio-

naalisuus, keskustelumuotoisuus ja vuorovaikutteisuus, kontekstuaalisuus, ref-

lektiivisyys ja siirrettävyys.  Nämä pohjautuvat alun perin Jonassenin (1995) ja-

koon oppimisen osa-alueista, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa: 

aktiivisuus, konstruktiivisuus, yhteistoiminnallisuus, intentionaalisuus ja todelli-

suusperäisyys eli autenttisuus. (Nevgi & Tirri 2003, 31-32.) Taulukossa 1 edellä 

esitetyt mielekkään oppimisen kriteerit on yhdistetty Lehtisen (1998) esittämiin 

oppimisympäristökriteereihin (Manninen ym. 2007, 57; Manninen ym. 2000, 29).  
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Taulukko 1. Mielekkään oppimisen kriteerit suhteessa oppimisympäristön kritee-

reihin (Manninen ym. 2007, 57; Manninen ym. 2000, 29). 

 

Oppimisympäristön  kritee-

rit (Lehtinen 1998, 53) 

 Mielekkään oppimisen kriteerit 

(Jonassen 1995; Ruokamo & Poh-

jolainen 1999) 

Hyvin järjestyneiden  moni-

mutkaisten tietorakenteiden 

rakentelu- ja perustelutaidot. 

Konstruktiivisuus Oppijat rakentavat uutta tietoa aikai-

semman tiedon pohjalta. 

Opettaja-oppilassuhde, jossa 

korostuu aiempaa enemmän 

työtoveruus ja oppilaiden oma 

asiantuntemus. 

Aktiivisuus Oppijoiden rooli oppimisprosessissa 

on aktiivinen. He sitoutuvat järke-

vään informaation prosessointiin, 

jonka tuloksesta he ovat vastuullisia. 

Sosiaalinen vuorovaikutus ja 

yhteisöllinen oppiminen ja-

kautuneen ja osittuneen tai 

hajautuneen asiantuntijuuden 

teorian pohjalta. 

Yhteistoiminnallisuus Oppijat työskentelevät yhdessä ja 

rakentavat uutta tietoa yhteistyössä 

toistensa kanssa käyttäen hyödyksi 

toistensa tietoja ja taitoja. 

Itseohjautuvuutta ja aitoa op-

pimispyrkimystä tukeva op-

pimisympäristö 

Intentionaalisuus Oppijat yrittävät aktiivisesti ja haluk-

kaasti saavuttaa kognitiivisen tavoit-

teen. 

Koulutuksen yhteyksien tiivis-

täminen työelämän ja muun 

yhteiskunnan asiantuntijakäy-

täntöihin 

Kontekstuaalisuus Oppimistehtävät sijaitsevat mielek-

käissä reaalimaailman tehtävissä, tai 

ne on simuloitu joidenkin tapauskoh-

taisten tai ongelmaperustaisten reaa-

lielämän esimerkkien avulla. 

Oppimistaitojen ja ongelman-

ratkaisutaitojen kehittyminen, 

itseohjattu oppiminen. 

Siirtovaikutus Oppijat osaavat siirtää oppimisen 

tilanteista ja konteksteista, missä 

opittu on omaksuttu, ja käyttää tietoa 

muissa tilanteissa. Oppijat voivat 

hyödyntää aiemmin opittuja tietoja ja 

taitoja uuden oppimisessa. 

Tiedonhankinnan, -käsittelyn 

ja kriittisen arvioinnin taidot 

modernissa mediaympäris-

tössä. 

Reflektiivisyys Oppijat ilmaisevat mitä he ovat oppi-

neet ja tarkastelevat oppimisproses-

sin edellyttämiä ajatteluprosesseja ja 

päätöksiä. 

 



 

 

12 

3.3 Tieto- ja viestintäteknologia suhteessa oppimisympäristön kriteereihin 

 

Verkko-opiskelussa teknologia auttaa oppijaa havainnollistamaan ajatuksiaan ja 

ymmärrystään. Se auttaa oppijaa pääsemään tarvittavaan informaatioon esi-

merkiksi Internetissä. Verkko-oppimisympäristöön rakennettujen elementtien 

avulla oppija voi etsiä ja analysoida tietoa ja lisäksi tallettaa kirjaamiaan ajatuk-

siaan oppimisympäristöön. Aktiivisuus tarkoittaa, että oppija työskentelee aktii-

visesti, työstää opittavaa ainesta ja on itse vastuussa oppimistuloksestaan.  

(Nevgi & Tirri 2003, 32, 36.) 

 

Verkkokoulutuksessa on keskeistä huomioida oppimisen konstruktiivisuus. Hy-

vä verkko-oppimisympäristö tarjoaa oppijalle mahdollisuuden yhdistää aikai-

sempaa tietoaan uuteen tietoon, vertailla, hahmottaa ristiriitoja ja muokata tieto-

rakenteitaan. Hän muodostaa itselleen merkityksellistä ja ymmärrettävää tietoa. 

Oppimisen edetessä oppijan tietorakenne jäsentyy ja kehittyy edelleen. Esimer-

kiksi tekstinkäsittelyohjelmistot ja digitaaliset ajatuskartat tukevat oppijaa visu-

alisoimaan tietoaan ja käsitteellisen ymmärryksen syvenemistä.  Verkko-

oppimisympäristössä voidaan käyttää tiedon esittämiseen hypertekstirakennet-

ta. Tehtävissä voidaan reflektoida aikaisempaa tietoa ja käyttää keskustelualu-

eita ajatusten vaihtoon. (Nevgi & Tirri 2003, 33, 36.) 

 

Verkkokoulutus tukee yhteistoiminnallisuutta. Oppijat toimivat yhdessä ja hyö-

dyntävät toinen toistensa tietoja ja taitoja. Myös reaalimaailmassa ihmiset hake-

vat toistensa apua ongelmien ratkaisuun. Teknologia tukee keskustelun kautta 

tapahtuvaa oppimista. Oppijat voivat käyttää joko samanaikaista tai eriaikaista 

keskustelualuetta tai he voivat kirjoittaa yhdessä tekstejä edeten prosessimai-

sesti yhteisen tiedoston hallinnan alueella. (Nevgi & Tirri 2003, 33, 36.) Yhteis-

toiminnallisella oppimisella tarkoitetaan oppimistilanteen järjestämistä siten, että 

osallistujat toimivat ryhmässä ja sitoutuvat toimimaan yhdessä pyrkien mahdol-

lisimman hyviin oppimistuloksiin (Ruokamo & Pohjolainen 1999, 8). 

 

Verkko-opiskelussa korostuu myös oppimisen tavoitteellisuus (intentionaali-

suus). Oppimisen intentionaalisuus tarkoittaa, että oppija pyrkii aktiivisesti saa-

vuttamaan asettamansa tavoitteet. Ihminen saavuttaa tavoitteensa parhaiten 
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suunnitelmallisella toiminnalla. Oppija voi selkiyttää itselleen omat oppimista-

voitteensa ja aikataulun kirjaamalla ne esimerkiksi oppimispäiväkirjaansa. Op-

pimisprosessi ja aineistot voidaan kuvata verkko-oppimisympäristössä teemoi-

hin jäsenneltynä.  Verkko-oppimisympäristö voi sisältää välineitä oman oppimi-

sen suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Yhteisistä ja henkilökohtaisista op-

pimistavoitteista voidaan keskustella myös verkko-oppimisympäristön keskuste-

lualueella. (Nevgi & Tirri 2003, 33, 36.) 

 

Tieto- ja viestintäteknologiat edistävät vuorovaikutteisuutta. Oppiminen on sosi-

aalinen ja dialoginen prosessi. Oppijat muodostavat oppimisyhteisön ja raken-

tavat tietoa yhdessä hyötyen toinen toistensa näkemyksistä ja kokemuksista. 

Vuorovaikutus vertaisoppijoiden ja asiantuntijoiden kanssa on tärkeä osa mitä 

tahansa oppimisympäristöä. Verkko-oppimisympäristössä ”hitaasti lämpiävä” ja 

hiljainenkin oppija voi olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ulkoistaen aja-

tuksiaan kirjoittamalla keskustelualueelle. Eriaikainen keskustelu kirjoittamalla 

antaa aikaa kehitellä ja muodostaa näkemyksensä sekä pakottaa oppijan jäsen-

tämään ajatuksiaan muodostaakseen kokonaisnäkemyksen. Chat-ohjelmisto 

mahdollistaa samanaikaisen vuorovaikutuksen ja sähköpostillakin voi keskustel-

la tarvittaessa. (Nevgi & Tirri 2003, 33, 37.) 

 

Tieto- ja viestintäteknologiat edistävät kontekstuaalisuutta. Kontekstuaalisuus 

viittaa oppimisen tilannesidonnaisuuteen. Jonassenin (1995) mukaan suurin 

virhe, jonka kouluttajat voivat tehdä on opettaa asioita liian yksinkertaisesti irral-

laan reaalimaailmasta. Tavoitteena on, että oppijat perehtyvät opittaviin asioihin 

mahdollisimman autenttisessa, todellisessa ympäristössä. Kontekstuaalisuus 

tukee oppijoiden motivaatiota, tavoitteellisuutta ja aktiivisuutta Kun oppija kokee 

autenttisuuden ja hänelle syntyy yhteys opittavaan asiaan, hän tuntee omista-

juutta oman osaamisensa kehittämiseen ja samalla hän myös sitoutuu ja ottaa 

vastuuta omasta oppimisestaan. (Aarnio ym. 2002, 27; Ruokamo & Pohjolainen 

1999) 

 

Teknologiat voivat tukea todellisen elämän tilanteiden ja ongelmien havainnol-

listamista ja simulointia, ilmiöt voidaan kuvata eri tavoilla ja kiinnostavammassa 

muodossa. Verkko-oppimisympäristössä voidaan käyttää simulaatioita, videoita, 

tapausesimerkkejä tai Internet-linkkejä vaikka You Tubeen. Näiden elementtien 
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avulla oppija pystyy paremmin soveltamaan oppimaansa uusissa tilanteissa. 

(Nevgi & Tirri 2003, 33, 37.) Syväsuuntautunut oppiminen edellyttää oppijalta 

erilaisten asioiden ja suhteiden ymmärtämistä. Havainnollistamalla ilmiöitä mo-

nipuolisesti ja useammalla eri tavalla esimerkiksi tekstinä, videona ja kuvina 

voidaan edistää oppijoiden ymmärrystä, tietojen käsittelyä ja rakentamista. 

(Jaakkola 2004, 75-77.)  

 

Verkkokoulutuksen aikana oppijat voivat kertoa ajatuksistaan analysoiden mitä 

ja miten he ovat oppineet, he reflektoivat. Näin oppija tulee tietoiseksi omasta 

ajattelu- ja oppimisprosessistaan. Samalla oppijan itseohjautuvuus kehittyy. 

Oppijat voivat verkko-oppimisympäristössä kirjoittaa oman toimintansa syitä ja 

perusteluja tekemilleen valinnoille oppimistehtäviin liittyen. Kirjoittaminen voi ta-

pahtua keskustelualueella tai sähköiseen oppimispäiväkirjaan. (Nevgi & Tirri 

2003, 33, 37.) 

 

Siirrettävyyttä (transfer) tukemaan voidaan verkko-oppimisympäristöön raken-

taa tietopankkeja ja useita erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä, jotka edistävät 

siirrettävyyttä eli opitun asian käyttämistä uusissa asiayhteyksissä tai sovelta-

mista muihin opittaviin asioihin. Oppija voi harjoitella oppimaansa soveltamalla 

sitä verkossa olevien simulaatioiden avulla. (Nevgi & Tirri 2003. 34, 37.) 

 

3.4 Sosiaalinen vuorovaikutus ja dialogi virtuaalisissa oppimisympäristöissä 

 

Myös konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppimista edistävät sosiaa-

lisen vuorovaikutuksen mallit, jotka tukevat tiedon ja ymmärtämisen yhteistä ra-

kentelua, joko katalysoimalla oppijan omaa ajattelua tai niin, että oppija omak-

suu jaetun tiedon ja ajattelun. Useat kansainväliset tutkimustulokset kertovat, 

että sosiaalinen vuorovaikutus on välttämätöntä tiedonrakentelussa monipuoli-

seen ja syväsuuntautuneeseen oppimistulokseen pääsemiseksi virtuaalisissa 

oppimisympäristöissä. (Aarnio ym. 2002, 35.) 

 

Aarnio (2002) määrittelee, että dialogi tarkoittaa ihmisten tasavertaiseen osallis-

tumiseen perustuvaa yhdessä ajattelemista ja perehtymistä johonkin asiaan tai 

toimintaan. Tasavertainen osallistuminen tarkoittaa, että jokainen osallistuja on 



 

 

15 

aktiivinen ja jokaisella on oikeus olla mukana keskustelussa yhtä painokkaasti 

ja kaikkien panosta kunnioitetaan. Yhdessä ajatteleminen ja perehtyminen tar-

koittaa, että tietoa ja sen rakentelua haetaan yhteisen työstämisen avulla. Jo-

kainen osallistuja lisää yhteisön ymmärrystä. (Aarnio ym. 2002, 40-41.) 

 

3.5 Oppimisen esteitä verkkoympäristössä  

 

Todettakoon, että verkossa oppimisen esteistä ei löydy ollenkaan niin paljon 

tutkimustietoa kuin muuten verkko-oppimisesta. Tämä on kuitenkin tärkeä nä-

kökulma, koska oppimistavoitteiden saavuttaminen verkossa ei ole itsestään-

selvyys. Nevgin & Tirrin (2003) tutkimuksen mukaan verkossa oppimisen esteet 

voidaan jakaa seuraavasti: opiskelijan opiskelutaitojen puute, opiskelijan, työ- ja 

elämäntilanne, verkkokoulutuksen pedagogiset ratkaisut, koulutusta tarjoavan 

organisaation hallinnolliset ratkaisut koskien verkkokoulutuksen organisointia 

esimerkiksi ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuus. Nevgin aikaisemmassa 

(2000) tutkimuksessa verkossa oppimisen esteiksi nousivat esille oppijan ajan-

käytön vaikeudet, eristyneisyyden tunteet, verkkokeskustelun väkinäisyys, verk-

kokeskustelun etiketin puute (Aarnio ym. 2002, 51).   

 

Aarnion (2002) tutkimuksessa nousivat esille verkossa oppimisen esteinä seu-

raavat teemat: opiskelijoiden verkko-opiskelutaitojen puute esimerkiksi dialogi-

sen toimintatavan hallitseminen, oppimisalustan käytön hankaluus, verkkokou-

lutuksen pedagogiset ratkaisut, eristyneisyyden tunteet, keskustelun väkinäi-

syys, ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuus. Verkkokurssille osallistujat 

odottavat selkeästi myös ohjausta, valvontaa ja muita perinteisen koulutyösken-

telyn toimintamalleja. Oppiminen verkossa vaatii myös riittävää teknisten asioi-

den hallintaa esimerkiksi tietokoneen, perustyökalujen, Internetin ja käytössä 

olevan oppimisalustan hallintaa. (Aarnio ym. 2002, 98-123) 

 

Tässä yhteydessä on hyvä todeta, että myöskään aikuisten itseohjautuva oppi-

minen ei ole itsestäänselvyys. Esimerkkinä tästä voidaan pitää Hella-

tutkimusprojektia (Nevgi & Tirri 2001), jossa mitattiin yhden tiukasti aikataulute-

tun ja verkko-ohjaajavetoisen verkkokurssin sekä toisen täysin itseopiskeluun 

perustavan verkkokurssin opiskelijoiden kokemuksia ja heidän mielipiteitään 
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oppimisestaan. Lopputulos oli, että lähes kaikki jämäkästi ohjatun verkkokurssin 

opiskelijat saivat kurssinsa suoritettua ja kokivat verkko-opiskelun melko hyödyl-

lisenä ja mielekkäänä kokemuksena. Sen sijaan itsekseen verkossa opiskelleis-

ta vain muutama oli saanut tehtyä kurssin loppuun. (Nevgi & Tirri 2001.) 
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4 KONSEPTIN RAKENTAMINEN VERKKOKOULUTUKSEEN 

 

Tässä luvussa teoreettiset mallit ja tavoitteet yhdistetään verkkokoulutuksen 

suunnitteluun. Verkko-opiskelulle luonteenomaista on, että oppija havainnoi, ref-

lektoi ja jakaa kokemuksiaan ja oppimista tapahtuu keskustelujen ja tehtävien 

kautta. Verkko-oppija siis oppii vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. 

Oppimissisällöt tulevat merkityksellisiksi asioiksi ja oppija ymmärtää ne oman 

kokemuksensa pohjalta. 

 

Kurssin suunnittelu aloitetaan osaamistavoitteista. Osallistujien motivaation 

kannalta on tärkeää ottaa huomioon myös kohderyhmän omat oppimistavoit-

teet. Ensin tehdään ydinainesanalyysi, koulutuksen suunnittelija jäsentää ydin-

aineksen, täydentävän ja erityistiedon. Pohditaan tieteellisen ja ammatillisen 

osaamisen tarpeita. Otetaan huomioon myös aiheeseen liittyvä laajempi koko-

naisuus. (Löfström ym. 2010, 36-37.) Seuraavissa kappaleissa syvennytään 

tärkeimpiin asioihin, joita ovat oppimisprosessin suunnittelu, pedagogisen lä-

hestymistavan valinta ja näitä tukevien työkalujen valinta. 

 

4.1 Oppimisprosessin suunnittelu verkko-oppimisympäristössä 

 

Opetus ei automaattisesti johda oppimiseen. Informaation siirto ei ole oppimista. 

Informaatio on oppimisprosessin raaka-ainetta, jota jalostetaan tiedoksi erilais-

ten pedagogisten ratkaisujen avulla. Käsitellessään informaatiota oppija on ak-

tiivinen toimija oppimisprosessissaan. (Koli & Silander. 2002, 7-12). Nykykäsi-

tyksen mukaan oppimisprosessin aikana käsiteltävä informaatio jalostetaan te-

hokkaimmin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja tähän verkkoperustaiset op-

pimisympäristöt sopivat erinomaisesti. 

 

Kolin ja Silanderin (2002) mukaan syklisesti syvenevän oppimisprosessin ele-

mentit auttavat oppimisprosessin suunnittelussa (kuvio 2).   
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Kuvio 2. Syklisesti syvenevässä oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessissa 

huomioitavat elementit (Koli & Silander. 2002, 13). 

 

Kuten tutkivassa oppimisessa tässäkin mallissa lähtökohta on kontekstin eli 

asiayhteyden luominen, jonka avulla käsiteltävät ongelmat liitetään reaalimaail-

maan tai oppijoiden kokemuksiin.  Kokonaisosaamisella viitataan asian sisällöl-

liseen osaamiseen ja siitä riippumattomiin tietoihin ja taitoihin. Metakognitiivis-

ten taitojen kehittymistä, käsitystä itsestä oppijana, voidaan oppimisprosessin 

aikana tukea osallistamalla oppijoita esimerkiksi tavoitteiden ja opiskeltavien 

ongelmien asettamiseen. Ajatusten ulkoistaminen kirjoittamalla tai käsitekaavi-

oilla auttaa oppijaa tulemaan tietoiseksi ajatteluprosessistaan. Taidot kehittyvät 

myös seuraamalla muiden oppijoiden ja asiantuntijoiden ajatteluprosessia.  (Koli 

& Silander. 2002, 26).  

 

Kuten jo aiemmin on opittu aikaisempi tietämys, ennakkokäsitykset ja oletukset 

vaikuttavat uuden oppimiseen, sen ulkoistaminen aktivoi oppijan tietorakenteita 

ja tuo näkyväksi aikaisemmat käsitykset, jotka voivat olla myös virheellisiä. Kou-

luttaja voi näin käsitellä oppijoiden aikaisempi käsityksiä ennen uuden tiedon 

käsittelyä. (Hakkarainen ym. 1999, 14; Koli & Silander. 2002, 14.) Työmallin ra-
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kentamisella tarkoitetaan, että oppija esittää mahdollisen ratkaisumallin esitet-

tyyn ongelmaan aikaisemman tietonsa perusteella. Hakkaraisen (1999) mukaan 

hyviä tuloksia tuottaa se, että oppijat muodostavat omia selitys- ja ratkaisumal-

lejaan tutkittavasta ongelmasta ennen kuin tutustutaan aiheeseen liittyvään uu-

teen aineistoon. Tarkoituksena on arvioida omia käsityksiä kriittisesti ja tämä voi 

auttaa oppijaa huomaamaan ristiriidan oman käsityksensä ja uuden tiedon välil-

lä. Työmallia voidaan korjata aina uudelleen uuden tiedon pohjalta. (Hakkarai-

nen ym. 1999, 16; Koli & Silander. 2002, 15.)  

 

Yksi oppimisprosessin keskeinen tavoite on tiedon haku, esimerkiksi ydinkäsit-

teitä ja yleisiä periaatteita eri lähteistä, tiedon yhdistely ja vertailu (Koli & Silan-

der. 2002, 16). Ohjaajan tulisi ohjata oppijoita etsimään ja tunnistamaan erityi-

sesti selittävää tieteellistä tietoa (Hakkarainen ym. 1999, 18 ).  Oppiminen edel-

lyttää, että oppija prosessoi tietoa niin, että se tukee mieleen painamista ja ym-

märryksen syntymistä. Tiedon ja ajatteluprosessin ulkoistaminen tässä yhtey-

dessä on tärkeää. (Koli & Silander. 2002, 16.) Oppimisprosessissa ei tavoitella 

vain tiedon lisääntymistä tai uskomusten muuttumistaan, vaan myös käsitteellis-

tä muutosta. Se tarkoittaa uusien ydinkäsitteiden sisäistämisen lisäksi niiden 

hierarkkisten suhteiden muodostumista. Koska muutokset ihmisten käsityksissä 

tapahtuvat vähitellen jatkuva asian selittäminen itselle tai muille edesauttaa 

merkittävästi käsitteellistä muutosta. (Hakkarainen ym. 1999, 20; Koli & Silan-

der. 2002, 17, 23-25.) 

 

Oppimisprosessissa muodostuu tietämystä, joka sisältää tiedon lisäksi tiedon-

rakenteluun tarvittavia taitoja mukaan lukien ns. hiljaista tietoa, jota harvemmin 

voi omaksua luentotyyppisessä opetuksessa.  Riittävän haasteelliset tehtävät 

saavat oppijan ponnistelemaan ja kehittämään osaamistaan. Asiantuntijuus ke-

hittyy erilaisten asiantuntijoiden yhteisössä. Yhteisöllisyyden arvo on erityisesti 

siinä, että muiden antama palaute testaa jo synnytettyjä ideoita. Varsinainen 

oppiminen ja oppijan tietämyksen muutos tapahtuu yksilötasolla. Verkossa op-

piminen edellyttää oppijalta itseohjautuvuutta, kykyä oppimisprosessin suunnit-

teluun, seurantaan ja arviointiin. Tätä auttaa jos oppimisprosessi ja sen tavoit-

teet on aluksi tehty oppijalle näkyväksi. (Hakkarainen ym. 1999, 21-23; Koli & 

Silander. 2002, 18-19.) Syklisesti syvenevän oppimisprosessin viimeinen ele-

mentti on opittujen tietojen ja taitojen sekä oppimisprosessin reflektointi. Näitä 
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elementtejä voidaan soveltaa myös eri järjestyksessä, vaihtelevasti oppimispro-

sessin eri vaiheisiin sopivasti. (Koli & Silander. 2002, 20.) 

 

4.2 Ongelmaperustainen oppiminen verkkokoulutuksen perustana 

 

Verkkokoulutukseen sopivat opetusmenetelmät aktivoivat oppijoita. Tällaisia 

menetelmiä ovat esimerkiksi tutkiva oppiminen ja ongelmaperustainen oppimi-

nen. Ongelmaperustaisen oppimisen ydin on oppiminen ammatillisesta käytän-

nöstä nousevien ongelmien kautta. Lähtökohtana on ongelmallinen tilanne, joka 

pitää ratkaista. Todellisen elämän ongelma ei ole aina selkeästi rajattavissa, 

vaan pikemminkin se on kompleksinen ja jopa sekava. Ongelmaperustainen 

oppiminen tapahtuu pienryhmissä. Ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely 

vuorottelevat. Ongelmaperustaisessa oppimisessa luentoja ei juuri ole. Työs-

kentelyä ohjaa tutor, jonka tehtävä on tukea itsenäistä oppimista ja tiedonhan-

kintaa.  Tiedonhankinta on luonteeltaan poikkitieteellistä. Pienryhmissä on 

yleensä 6-10 jäsentä. (Poikela 1998, 6-9.) 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen viisi periaatetta sopivat myös ongelmaperustai-

seen oppimiseen, ne ovat positiivinen keskinäinen riippuvuus, vuorovaikutteinen 

viestintä, yksilöllinen vastuu, sosiaalisten ryhmätaitojen kehittäminen ja toimin-

nan yhteinen pohtiminen. Positiivinen keskinäinen riippuvuus syntyy siitä, että 

kaikki ryhmän kaikki jäsenet tarvitsevat toisiaan. Ryhmään sitoutumista lisätään 

sopimalla työskentelylle yhteiset pelisäännöt.  Ryhmän jokainen jäsen työsken-

telee yhteisen tavoitteen eteen, tähän liittyy myös kyky dialogiin ja toisten ryh-

män jäsenten tiedostaminen oppimisresursseina. Monikulttuurinen ryhmä voi 

olla haasteellinen tästä näkökulmasta. Vuorovaikutteinen viestintä tarkoittaa, 

että ongelmaa kehitellään yhdessä neuvotellen. Työskentelyn etenemistä tulee 

tehdä näkyväksi aika ajoin tehtävillä yhteenvedoilla. Yksilöllisen vastuun periaa-

te tarkoittaa, että jokainen on vastuussa omasta oppimisestaan ja sen lisäksi 

osavastuussa ryhmän oppimisesta. Sosiaalisia ryhmätyötaitoja voidaan kehittää 

myös työskentelyn aikana. Toiminnan yhteinen pohtiminen tarkoittaa ryhmätyön 

arviointia ja kehittämistä. (Poikela 1998, 34-36.) 
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Ongelmaperustaisessa oppimisessa ryhmän yhteisen tietopohjan luominen on 

tärkeää. Se rakentuu ryhmätyön aikana kun keskustellaan ongelmaan liittyvistä 

käsitteistä ja merkityksistä neuvoteltaessa. Ryhmä käyttää sitä oman tehtävän-

sä ratkaisemiseen.  Tietopohjan muotoutumiseen vaikuttavat ryhmän jäsenten 

omat, yksityiset tietopohjat, ryhmän luonne, vuorovaikutus informaation proses-

soinnin aikana ja tehtäväympäristön elementit. Kaikki yksityinen tieto ei jalostu 

jaetuksi tiedoksi. (Portimojärvi ym. 2008, 110-114.) 

 

Ongelmaperustainen oppiminen pohjautuu syklimalliin. Sen toimintamalli muo-

dostuu kahdesta tutoriaalista, joka on pienryhmäistunto, jota ohjaa tutor ja nii-

den välissä tapahtuvasta tiedonhankinnan ja prosessoinnin vaiheesta. Ongel-

maperustaisen oppimisprosessin vaiheet on esitelty kuviossa 3. (Portimojärvi 

2008 ym. 114). 

 

 

Kuvio 3. Ongelmaperustaisen oppimisprosessin vaiheet (Portimojärvi 2008) ja 

Kuhthaun (1993) tiedonhankinnan prosessin vaiheet (Portimojärvi 2008 ym. 

114). 

 

Ongelmaperustaisessa oppimisprosessissa on viisi päävaihetta: aiemman tie-

don tunnistaminen, oppimisen tarpeiden ja tavoitteiden rajaaminen, monipuoli-

nen tiedonhankinta, uuden ja aiemman tiedon yhdistäminen ja luodun ymmär-

ryksen soveltaminen. Ryhmä voi toimia kokonaan verkossa, tai hyödyntää verk-

ko-oppimisympäristöä lähitapaamisten lisäksi. Oppimisprosessi alkaa ensim-
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mäisessä tutoriaalissa, samanaikaisessa vuorovaikutuksessa, laadukkaasta 

ongelman esittelystä, digitaalisuus mahdollistaa monimuotoisen ongelman esit-

tämisen. Sitä seuraa ongelmaan liittyvän oppijoiden aikaisemman tiedon esit-

täminen. Se etenee esiin tuotujen ajatusten jäsentämisenä kohti yhteisen tutki-

muskysymyksen asettamista. Laadukas tiedonhankintaprosessi edellyttää yh-

teistä tiedonhankinnan suunnittelua ja tiedonrakentelua koko oppimisprosessin 

ajan. Ensimmäinen tutoriaali päättyy tiedonhankinnasta sopimiseen: Mitä yhtei-

siä lähteitä luetaan? Miten ja mistä tietoa hankitaan? Millainen työnjako sovi-

taan? (Portimojärvi ym. 2008, 114-123.) 

 

Ryhmän yksittäisten jäsenten tiedon saaminen yhteiseen käyttöön on tiedon ja 

merkitysten rakentelun ja sitä kautta oppimisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Tavoitteena on, että toisen tutoriaalin alussa ryhmällä on käytössään runsaasti 

hyvää aineistoa. Tiedonhankintavaiheessa myös jaetaan tietoa, hankitun tiedon 

kirjaaminen verkko-oppimisympäristöön nopeuttaa toisen tutoriaalin aloitusta. 

Tutkimusten perusteella varsinainen tiedonrakentelu tapahtuu pääosin toisessa 

tutoriaalissa. Sen tavoitteena on merkitysten lähentäminen, hankitun informaa-

tion yhdistäminen, vertailu ja neuvotellun, lopullisen yhteisen tietoperustan 

muodostaminen. (Portimojärvi ym. 2008, 114-123.) Ongelmakeskeinen lähes-

tymistapa edellyttää oppijoiden aktiivista, tutkivaa työtapaa ja ryhmätyön mah-

dollistavaa oppimisympäristöä. 

 

4.3 Työkaluja verkko-opetusympäristössä 

 

Tässä yhteydessä käydään läpi vain keskeisimmät työkalut. Verkkokurssi luo-

daan usein verkkopohjaiselle ohjelmistolle, oppimisalustalle, kuten Moodleen tai 

Optimaan, ne ovat suunniteltu opetuksen, oppimisen ja kurssinhallinnan tueksi. 

Näitä oppimisalustoja voidaan käyttää kokonaan verkon välityksellä tapahtu-

vaan koulutukseen, monimuoto-opetukseen tai lähiopetuksen tueksi. 

 

Myös wiki voi toimia oppimisalustana, kurssin kotisivuna tai kurssin materiaali-

pankkina. Wikissä jokainen voi luoda, muokata tai täydentää verkkosivuja. Siel-

lä voidaan yhdessä tehdä suunnitelmia ja tekstejä. Se toimii myös vuorovaiku-

tuskanavana ja tukee yhteisöllistä oppimista. Wikejä ovat esimerkiksi MediaWiki 



 

 

23 

ja WikiSpaces. Suljettu tai avoin Facebook- ryhmä voi olla myös hyödyllinen, 

siellä voidaan käydä kurssiin liittyviä keskusteluja ja sitä kautta tavoittaa ryhmä-

läiset nopeasti. (Nurmela & Suominen 2011, 71; Pönkä 2012.) Erinomainen 

esimerkki wikistä oppimisalustana on Asentajakillan wiki (kuvio 4). Se on luotu 

osana Opetushallituksen rahoittamaa Kiltakoulut.fi hanketta, jossa luodaan 

ammattiopetukseen soveltuvia pedagogisia malleja, joissa yhdistyy oppijakes-

keisyys, vertaisoppiminen ja yhteisöllinen tiedon jakaminen.  

 

 

 

Kuvio 4..Asentajakillan wiki oppimisalustana. 

(http://asentajakilta.wikispaces.com/) 

 

Myös kurssiblogissa voidaan tehdä näkyväksi kurssin rakenne ja tehtävät vai-

heistettuna, siellä voidaan myös ohjata opiskelua. Blogi, jota kutsutaan myös 

verkkopäiväkirjaksi, voi olla ryhmän yhteinen työtila kommentointimahdollisuu-

della. Se sopii mainiosta tiedon ja kokemusten vaihtamiseen, näin se tukee 

myös yhteisöllisyyttä. Henkilökohtaisessa blogissa oppija voi arvioida omaa 

työskentelyänsä ja pohtia opiskeltavaa aihetta. Blogeja voi tehdä esimerkiksi 

Wordpress tai Blogger palveluilla. (Nurmela & Suominen 2011, 73; Pönkä 

2012.) Blogi voi olla myös henkilökohtainen oppimisympäristö, tästä mainio 

esimerkki on Opeblogi, jota kirjoittaa Anne Rongas (kuvio 5).  



 

 

24 

 

 

Kuvio 5. Opeblogi (Anne Rongas 2013. http://opeblogi.blogspot.fi/) 

 

Ilmiöitä voidaan havainnollistaa useilla tavoilla. Käsitekarttatyökaluilla kuten 

Freemind ja Mindmaster voidaan esittää käsitteitä ja havainnollistaa niiden väli-

siä yhteyksiä. Niitä voidaan käyttää ideoinnissa, tiedon jäsentämisessä, suunnit-

telussa, kaiken kaikkiaan tiedon visualisoinnissa. Ne tukevat ajatusprosessia 

tiedonrakentelussa. Esitystyökaluilla kuten Slideshare ja Prezi voidaan luoda 

esitysmateriaaleja. Ryhmäominaisuuksilla varustetut toimisto-ohjelmat kuten 

Google Docs mahdollistavat jaetut dokumentit. Niiden avulla voidaan yhdessä 

tehdä asiakirjoja, taulukoita ja esityksiä. Viestintä- ja verkkokokousohjelmat ku-

ten Adobe Connect ja Skype mahdollistavat verkkokokoukset ja chattailun. 

(Pönkä 2012.) 

 

Kehittämishankkeen yrityksellä ei ole tällä hetkellä käytössä mitään verkko-

oppimisalustaa. Tässä vaiheessa ei myöskään haluta luoda julkista oppi-

misalustaa, vaan tavoite on tehdä yrityksen sisäinen oppimisalusta. Tässä ke-

hittämishankkeessa varteenotettava vaihtoehto oppimisalustaksi on Microsoft 

Sharepoint, koska se on jo jokaisen työntekijän käytössä. Microsoft Share-

point:lla voidaan tehdä oppimisalusta, jossa on kurssin perustiedot, materiaale-

ja, keskustelualueita ja yhteinen wiki, tämä saadaan aikaan laajentamalla Mic-

rosoft Sharepointin nykykäyttöä. Ohjelmisto tarjoaa muutamia mielenkiintoisia 

piirteitä, kuten Project Time line-ominaisuus, joka tarjoaa käyttöön aikajanan, 

jolla voidaan kuvata esimerkiksi kurssiteemojen vaiheistus. Lisäksi erikseen 

ovat käytettävissä kalenteritoiminnot esimerkiksi verkkotapaamisten aikataulu-

tusta varten. Monipuolinen dokumenttien ja linkkien hallinta voidaan tehdä Sha-

repoint Site Newsfeed tai Listat toiminnoilla. Edellä mainittuja ominaisuuksia on 

http://opeblogi.blogspot.fi/


 

 

25 

havainnollistettu kuviossa 6. Microsoft Office 365 ohjelmistopaketista voidaan 

hyödyntää lisäksi Microsoft Lync:ä, jota voidaan käyttää verkkokokouksiin ja 

chattiin. 

 

 

 

Kuvio 6. Microsoft Sharepoint oppimisalustana 

 

Työkalut oppimisympäristöön valitaan tarkoituksenmukaisesti oppimistavoittei-

den mukaan. Kehittämishankkeen verkkokurssin oppimisympäristön ydin on 

Microsoft Sharepoint.  Siellä tehdään oppimisprosessi näkyväksi osallistujille, se 

toimii kurssin materiaalivarastona sekä ennalta valituille oppimateriaaleille että 

osallistujien tuottamalle materiaalille. Osallistujien yhteisöllisesti tuottama, jokai-

sen osallistujan tiedoista ja kokemuksista muodostunut materiaali muodostuu 

pääosin Microsoft Sharepointin keskustelualueelle ja wikiin. Oppimisprosessin 

aikana tiedonrakentelussa hyödynnetään sekä virtuaalisesti saatavilla olevia 

elementtejä kuten hakukoneita ja yksittäisiä www – sivuja että osallistujien työ-

ympäristöjä, esimerkiksi kollegoiden haastatteluja ja perinteisiä oppimateriaaleja 

kuten kirjoja. Oppimisympäristöä ja kokonaisuuden muodostumista erilaisista 

elementeistä on havainnollistettu kuviossa 7.  
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Kuvio 7. Kehittämishankkeen verkkokurssin oppimisympäristön avainelementit  

 

4.4 Kurssin toteutussuunnitelma 

 

Samanaikaisesti edellä kuvattujen teoriapohdintojen aikana on työstetty kurssin 

toteutussuunnitelmaa kouluttajan ja ohjaajan näkökulmasta. Kurssisuunnitel-

maa varten on tehty ydinainesanalyysi ja yleiset oppimistavoitteet. Niiden perus-

teella on laadittu kurssin teemat, niihin sopivat tehtävät ja pedagogiset mallit eli 

oppimismenetelmät (liite 1). 

 

Verkko-opiskelun ohjaus, jolla tarkoitetaan kaikkia keinoja, joilla edistetään op-

pijan oppimista (scaffolding), alkaa itse asiassa oppimisprosessin suunnittelus-

ta. Ensisijaista ohjausta verkossa ovat oppijalle tarjotut työkalut, käytetyt mene-

telmät, tehtävänannot ja toissijaista yhteinen tai henkilökohtainen palaute ja oh-

jauskeskustelut. (Koli & Silander 2003, 31, 80-82,168.) Verkko-opiskelun ohjaus 

on tärkeää, tutkimusten mukaan hyvä ohjaus vähentää verkko-opiskelun kes-

keyttämistä (Aarnio ym. 2002, 98-123). 

 

Syklisesti syvenevän oppimisprosessin ja ongelmakeskeistä lähestymistapaa 

soveltamalla on tehty oppimisprosessikuvaaja (kuvio 8), se kuvaa oppijan mat-

kaa kurssin alusta loppuun. Oppimisprosessikuvaaja havainnollistaa oppimis-

prosessin vaiheet ja tavoitteet, kuvaajan avulla ne voidaan helpommin tehdä 

verkossa oppijalle näkyväksi. (Koli & Silander. 2002, 18-19.) 
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Kuvio 8. Verkkokurssin ”Miksi hankintatoimen hallinta on yrityksille tärkeää” op-

pimisprosessikuvaaja  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Koulutuskonseptin suunnittelussa on lähdetty liikkeelle oppimistavoitteista ja tu-

loksena on päädytty ehdottamaan oppijan oppimisprosessia tukevaa rakennetta 

verkkokoulutukselle ja opetusmenetelmiä eli pedagogisia malleja oppimisympä-

ristöön (kuvio 8; liite 1). 

 

Lähtökohtana verkkokoulutuksen toteutuksessa on, että oppija on aktiivinen 

toimija omassa oppimisprosessissaan ja ohjaajien rooli on toimia oppimisen oh-

jaajina.  Kun oppiminen ja osaamisen kehittäminen ymmärretään tutkimuspro-

sessina, se tarkoittaa, että oppija itse määrittelee tutkimusongelmat. (Aarnio ym. 

2002, 28.) Kun pohditaan verkkokoulutusta, mielekkään oppimisen kriteereistä 

aktiivisuus ja yhteistoiminnallisuus ovat samalla kertaa sekä suuri haaste että 

mahdollisuus. Verkossa oppiminen perustuu oppijan aktiivisuuteen ja verkko-

oppimisympäristö tarjoaa erinomaiset puitteet yhteistoiminnalliseen oppimiseen. 

Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen riippuu paljon oppijasta itsestään ja 

kurssin ohjaajasta. Verkkokoulutuksessa tuetaan konstruktiivisuutta, koska 

osallistujien aikaisempaa tietoa ja taitoa halutaan hyödyntää. Joillekin oppijoille 

oma osaamistavoite saattaa olla olemassa olevan tiedon uudelleen jäsentely. 

Sitä tuetaan jo orientoitumisvaiheessa, kun oppijat keskustelevat lämmittelyky-

symyksestä keskustelualueella ja wikin hyödyntämisellä oppimistehtävän tie-

donrakentelussa. Nämä oppimistehtävät sisältävät osuuksia, joissa muilla jäse-

nillä on osallistumis- tai kommentointiosuus. Tavoitteellisuus otetaan esiin jo 

orientaatiovaiheessa ja oppijan oman tahtotilan luontia oppimistavoitteiden osal-

ta tuetaan henkilökohtaisten oppimistavoitteiden kirjaamisella. Verkkokurssin 

ongelmaperustainen oppimistehtävä liittyy oppijan omaan työhön. Reflektiivi-

syyttä tuetaan itsearvioinnilla. Siirtovaikutusta tuetaan keskusteluilla pienryh-

missä. Koska verkkokurssin osallistujat tulevat eri organisaatiosta ja eri maista 

aiheita tarkastellaan myös hieman eri näkökulmista. Osallistujia rohkaistaan 

miettimään omasta näkökulmastaan, miten sisältö liittyy hänen omaan työhönsä 

ja kokemuksiinsa. (Aarreniemi-Jokipelto 2011, 27-28.) 

 

Tämän kehittämishankkeen myötä olen vakuuttunut, että verkkokoulutus sopii 

henkilöstön osaamisen kehittämiseen yrityksissä. Autenttisten ongelmien työs-
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täminen yhdessä muiden kanssa on mielenkiintoista ja palkitsevaa. Verkko-

oppimisympäristöjen käyttöönotto edellyttää kuitenkin monipuolista osaamista 

organisaatiolta. Toiminta verkko-oppimisympäristössä voidaan jakaa karkeasti 

neljään osa-alueeseen: tekniseen, hallinnolliseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen 

osa-alueeseen. Tekninen osa-alue sisältää opetuksessa hyödynnettävän tekno-

logian lisäksi esimerkiksi tietoturvakysymykset ja teknisen tuen. Hallinnolla tar-

koitetaan toiminnan organisointia, se sisältää esimerkiksi tiedottamista, käyttäji-

en hallinnointia, kustannusten jakamista. Sosiaalinen liittyy ilmapiiriin ja oppi-

misyhteisön luomiseen. Verkossa vuorovaikutus saa uusia ja erilaisia muotoja. 

Oppimisyhteisö muodostuu vasta ihmisten toiminnan kautta ja erityistä huomio-

ta tähän tulee kiinnittää silloin, kun kurssiin ei kuulu ollenkaan lähitapaamisia. 

Pedagoginen osa-alue tarkoittaa oppimisprosessin ohjausta. Verkossa tär-

keimmät asiat ovat oppimateriaalin valinta ja tuottaminen, niiden liittäminen toi-

mintaan, oppijoiden oppimisprosessin ohjaus ja arviointi. (Tervola 2003, 15-22.) 

Verkkokoulutuksen tehokas hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallista etene-

mistä, riittävää resursointia, käyttökokemuksia ja aikaa. Oppiminen, osaaminen 

ja niiden hyöty organisaatiolle ovat kuitenkin vaikeasti mitattavia ja siten faktoi-

hin perustuva päätöksenteko on vaikeaa. Verkkokoulutuksen pilottitoteutukseen 

otetaan 6-10 osallistujaa, jotta saadaan ensi kokemus kurssista, seuraavissa 

toteutuksissa voidaan ottaa 12-20 osallistujaa. Uskon, että viiden kurssiviikon 

aikana aktiiviset osallistujat saavat hyvät perustiedot aiheesta. Tämä luonnolli-

sesti edellyttää, että osallistuja on kiinnostunut ja motivoitunut. 

 

Tämän kehittämishankkeen aikana omassa oppimisprosessissani opin, että ei 

ole olemassa mitään ihmeitä tekevää verkkopedagogiikkaa. Päinvastoin, olen 

huomannut, että esimerkiksi Yrjö Engeströmin (1991) Perustietoa opetuksesta 

teoksen aiheet, kuten ”Älä tyydy opettamaan valmiita yksittäisiä tietoja tai taito-

ja” ja täydellinen oppimisprosessi ovat sovellettavissa myös verkossa oppimi-

seen. Verkossa oppiminen on parhaimmillaan yhteisöllistä toimintaa, verkko-

koulutuksen suunnittelijan tärkeimpiä tehtäviä ennen kurssin alkua on valita op-

pimistehtävät ja verkkotyökaluista oppimistavoitteisiin sopivimmat työkalut tu-

kemaan oppimisprosessia. Pilottitoteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota 

haastaviin asioihin kuten verkkokurssin aloitus ja hedelmällisen verkkokeskuste-

lun aikaansaaminen. Näihin asioihin saadaan hyvä lähtökohta kertomalla osal-

listujille hyvistä verkko-opiskelun työtavoista. 
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Mielenkiintoisia aiheita seuraaviin kehittämishankkeisiin ovat verkko-

opiskelijoiden ryhmäyttäminen, oppimisympäristön rakentaminen hyvinkin eri-

laisten oppijoiden tarpeisiin mm. tarjoamalla eritasoista sisältöä ja erilaisia ete-

nemispolkuja sekä yksilöllistä ja oikea-aikaista tukea ja oppimisen ohjausta eri-

laisille oppijoille suhteessa heidän aikaisempiin tietoihinsa ja taitoihinsa.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1: 1(2) 

HANKINTATOIMEN PERUSTEITA KURSSISUUNNITELMA 

 

Hankintatoimen perusteita -Kouluttajan kurssisuunnitelma 
  

Teema Aihe Ydinsisältö/ oppimistavoite 
Oppimismenetel-
mä 

Materiaali kurs-
sialustalla 

Yleistä koko 
kurssista Tutustuminen 

Tutustu kurssiin. Tutustutaan myös toi-
siimme. Kerro itsestäsi; kuka olet, mistä 
tulet, mitä teet. Kerro myös mitä odotat 
kurssilta ja mitä haluat oppia. 

Kirjatut esittelyt, 
tavoitteet, odo-
tukset verkkokes-
kusteluna. 

Lyhyt esittely 
kurssista. Oppi-
mistavoitteet 

Yleistä koko 
kurssista Orientaatio 

Tänä päivänä yritykset ovat kiinnos-
tuneempia ostotoiminnasta ja sen tulok-
sista kuin aiemmin. Kerro omia ajatuksiasi 
" Miten osto-organisaatio voi auttaa yri-
tyksen liiketuloksen parantamisessa?" 

Aiemman osaami-
sen aktivointi ja 
kirjaaminen verk-
kokeskusteluna. - 

Yleistä koko 
kurssista 

Hankintatoi-
men ongelmia  

Työskentelet asiakasrajapinnassa, jaa ko-
kemuksiasi muille. Kerro jokin havaitsema-
si aito hankintatoimen ongelma ja mitä 
siitä ajattelet, jota haluaisit käsitellä ja rat-
kaista. Näistä ongelmista valitaan kurssi-
tehtävä. 

Omien kokemus-
ten aktivointi ja 
jakaminen. Kerä-
tään kirjallisia, au-
tenttisia hankinta-
toimen ongelmia 
verkkokeskustelu-
na - 

"Samalla aallon-
pituudella" asi-
akkaan kanssa 

Osto-
organisaatio 

Aloituswebinaarissa johdatellaan opiskeli-
jat hankintatoimeen. Opiskelija osaa ker-
toa osto-organisaation perustehtävistä. 

Webinaari, akti-
voivaa luentoa 

Webinaarin nau-
hoitus, videoita, 
tekstiä 

"Samalla aallon-
pituudella" asi-
akkaan kanssa 

Osto-
organisaation 
kehitysvai-
heet 

Opiskelija osaa tunnistaa onko asiakkaan 
osto-organisaatio kehityskaarensa alussa 
vai edistynyt pitemmälle. 

Webinaari, akti-
voivaa luentoa 

Webinaarin nau-
hoitus, videoita, 
tekstiä, asiantun-
tija-artikkeli, 
linkki asiantunti-
jablogiin 

"Samalla aallon-
pituudella" asi-
akkaan kanssa 

Erinomaisen 
osto-
organisaation 
tunnusmerkit 

Opiskelija osaa ehdottaa mitä osto-
organisaatio voisi tehdä kehittyäkseen 
askeleen kohti erinomaista osto-
organisaatiota. 

Webinaari, akti-
voivaa luentoa 

Webinaarin nau-
hoitus, videoita, 
tekstiä, asiantun-
tija-artikkeli, 
linkki asiantunti-
jablogiin 

Hankintatoimen 
ongelman työs-
täminen 

Ongelman 
asettaminen 
ryhmälle 

Aloituswebinaarissa opiskelijat esittelevät 
(ja kouluttaja tukee tarvittaessa) verkko-
keskustelualueelle kirjatut ongelmat. 
Opiskelijat muodostavat ryhmän, joka va-
litsee tutkittavan ongelman. Ongelma 
täsmennetään. Sovitaan tiedonhankinnas-
ta. 

Webinaari, akti-
voivaa luentoa 

Opiskelijoiden 
tuottamat on-
gelmat keskuste-
lualueella 
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Hankintatoimen 
ongelman työs-
täminen 

Hankintatoi-
men ongel-
man työstä-
minen 

"Projektisuunnitelma": Ongelman ja on-
gelmanratkaisuprosessin täsmentäminen 
kirjallisesti oppimisalustalle (kuka, mitä, 
milloin). 

Verkkotyöskentely 
ryhmässä verkko-
neuvottelussa ja 
verkkokeskustelu-
alueella.  

Opiskelijoiden 
tuottama ryhmä-
työn pelisäännöt 
ja projektisuun-
nitelma. 

Hankintatoimen 
ongelman työs-
täminen 

Hankintatoi-
men ongel-
man työstä-
minen 

Tiedonhankinta ja yhteisen tietopohjan 
rakentelu. 

Verkkotyöskentely 
ryhmässä verkko-
neuvottelussa ja 
verkkokeskustelu-
alueella. Tiedon-
hankinnan tuloksia 
wikissä. 

Käsitteitä ja pe-
rusteluja wikissä 

Strategisen han-
kinnan vaiheet 

Ostovolyymi-
en analysointi 

Opiskelija tietää mitä tietoja pitää kerätä 
saadakseen tiedot ostovolyymeistä. 

Webinaari, akti-
voivaa luentoa 

Webinaarin nau-
hoitus, videoita, 
tekstiä, asiantun-
tija-artikkeli, 
linkki You Tu-
been 

Strategisen han-
kinnan ana-
lysoinnin vaiheet 

Epäsuorien 
hankintojen 
ostokategori-
oiden hallinta 

Opiskelija osaa nimetä tyypilliset epäsuo-
ran hankinnan kategoriat ja osaa kertoa 
miksi tarvitaan eri kategorioita. 

Webinaari, akti-
voivaa luentoa 

Webinaarin nau-
hoitus, videoita, 
tekstiä, linkki You 
Tubeen 

Strategisen han-
kinnan ana-
lysoinnin vaiheet 

Ostokatego-
riastrategiat, 
Valitse aktiivi-
sesti hallitta-
vat kategori-
at, tee toi-
mintasuunni-
telma 

Opiskelija osaa valita ostokategoriat, joille 
kannattaa ensimmäiseksi tehdä toimenpi-
desuunnitelma ja perustella valintansa. 
Opiskelija osaa ehdottaa tyypillisiä toi-
menpiteitä toimintasuunnitelmaan. 

Webinaari, akti-
voivaa luentoa 

Webinaarin nau-
hoitus, videoita, 
tekstiä, linkki You 
Tubeen 

Ongelman työs-
täminen 

"Projektin" 
tulosten vii-
meistely Lopullisen yhteisen tietopohjan rakentelu 

Webinaari, työs-
kentelyä yhdessä 

Käsitteitä ja pe-
rusteluja wikissä 

Itsearviointi ja 
vertaisarviointi     

Itsearviointi ja ver-
taisarviointi 

Itsearviointi ja 
vertaisarviointi 
verkossa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


