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ESIPUHE 

 
Verkko-opetus on tullut osaksi yliopisto-opetusta; verkko-opiskelu osaksi yliopisto-opiskeli-
jan arkea. Tietoverkkojen mahdollistamin keinoin etäopiskelumahdollisuuksia on vahvis-
tettu, opetusta on monipuolistettu ja monimuotoistettu, opettajan ja opiskelijan ajankäyttöä 
tehostettu sekä yliopistojen välistä verkostoyhteistyötä edistetty. Kehittämisen kuluessa 
myös verkko-opetuksen haasteet ja heikkoudet ovat tulleet opettajien ja opiskelijoiden tie-
toon. Verkko-opetuksesta on opittu paljon. 
 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LTY:n) opetushenkilöstö on alusta lähtien suhtautunut 
erittäin aktiivisesti ja avoimesti verkko-opetuksen kehittämiseen. Valtakunnallisen virtuaali-
yliopistohankkeen puitteissa verkko-opetusta on kehitetty yhteensä 67 opetushankkeessa ja 
neljässä verkko-opetusta käsittelevässä tutkimushankkeessa vuosien 2001–2005 aikana. 
Tämän lisäksi opettajien omaehtoisesti kehittämiä verkkokursseja on lukemattomasti, ja 
määrä näyttää vain kasvavan.  
 
Käsissäsi olevaan julkaisuun on koottu LTY:n eri toimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia 
verkko-opetuksesta virtuaaliyliopistohankkeen ajalta v. 2001–2005. Idea julkaisun tuottam-
iseen on syntynyt hiljalleen ja muhinut varmasti useammankin eri henkilön mielessä jo jon-
kin aikaa – talvella 2005 virtuaaliyliopistohankkeiden tapaamisessa Harri Eskelinen ko-
netekniikan osastolta ehdotti julkaisun tuottamista ja kevään aikana julkaisu päätettiin vih-
doin toteuttaa.  



 

 

Julkaisuun on haluttu koota erilaisia näkökulmia verkko-opetukseen – niin työväline, tuki-
palvelu-, ohjaus-, ja vuorovaikutusnäkökulmaa sekä kuvausta siitä, minkälaisena muutos 
ns. perinteisestä opetuksesta verkko-opetukseen siirryttäessä on koettu. Kirjoittajat ovat 
yliopiston opetushenkilökuntaa, verkko-opetuksen tukipalvelutehtävissä työskenteleviä sekä 
opiskelijoita. 
 
Opiskelijanäkökulmaa edustavat artikkelit on tuotettu sekä perusopiskelijan (Mia Alén, 
kauppatieteiden osasto) että muuntokoulutuksessa opiskelevan aikuisopiskelijan (Juha-Matti 
Koskinen, kauppatieteiden osasto) näkökulmasta. Näin julkaisu valottaa verkon erilaisia 
käyttömahdollisuuksia ja -kokemuksia sekä opiskelijoiden antamaa arvokasta palautetta 
varsinaisilla palautekyselyillä kerätyn palautteen lisäksi.  
 
Opetushenkilökunnan näkökulmaa verkko-opetukseen tuovat esille energia- ja ympäristö-
tekniikan osastolta professori Jari Backman, jolla on pitkän linjan näkemystä verkko-ope-
tuksen kehittämisestä ja hyödyntämisestä. Verkkoa opetuksessa ovat käyttäneet hyödyksi 
pitkään myös konetekniikan osaston tutkijaopettaja, TkT Harri Eskelinen sekä professori 
Heikki Martikka. He ovat kokeilleet WebCT:n käyttöä aivan uudenlaisella tavalla – chat-
seminaarien järjestämiseen. Kokemukset ovat olleet hyviä. Assistentti Miia Koski sähkötek-
niikan osastolta kirjoittaa verkko-opetuskokemuksista elektroniikan peruskurssin opetuksen 
osana paitsi LTY:n perusopiskelijoiden myös yhteistyössä lähialueen lukioille toteutetun ver-
sion parissa. Tutkijaopettaja, Ph.D. (Psych.) Jianzhong Hong ja KTM Mari Lehtonen kauppa-
tieteiden osastolta ovat käyttäneet verkko-opetusta ongelmalähtöisessä opetuksessa. Hei-
dän kokemuksensa ovat olleet varsin positiivisia ja rohkaisevia.  
 
LTY:n kirjasto on vahvasti mukana opiskelijoiden tiedonhaun ja informaatiolukutaidon ope-
tuksessa osana yliopisto-opiskelun johdantokurssia sekä myöhemmin osastojen järjestä-
mien tiedonhakuun liittyvien kurssien opetusta. Informaatikko Marja Talikka kertoo koke-
muksistaan verkko-opetuksen parissa näillä kursseilla sekä arvioi verkon mahdollisuuksia 
osana informaatiolukutaidon opetusta.  
 
Tukihenkilöiden ja -yksikön näkökulmaa verkko-opetukseen edustavat oppimiskeskuksen 
vastaava suunnittelija Annikka Nurkka kirjoituksellaan Virtuaaliyliopistohankkeen aikaan-
saannoksista vuosina 2000–2005, oppimiskeskuksen suunnittelija Joanna Muukkonen puo-
lestaan kirjoittaa kokemuksistaan verkko-opetuksen pedagogisessa ja teknisessä tuki-
palvelutyössä. Valtakunnallisessa Verkko-opetuksen laatu -hankkeessa toimiva suunnittelija 
Kristiina Karjalainen kirjoittaa verkko-oppimateriaalin laadusta. 
 
Mukana on lisäksi virtuaaliyliopistohankkeen puitteissa toteutetun kahden tutkimus- ja sel-
vityshankkeen raportit – toisessa on arvioitu vuorovaikutteisen etäopiskelun mahdollistavan 
työkalua (selvityksen tuotti energia- ja ympäristötekniikan osastolle Simo Varis Suomen 
Nettisaitista) ja toisessa raportissa avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Wiki-pohjaista verk-
koympäristöalustaa (tutkimusapulainen Kalle Rannikko tietotekniikan osastolta, ohjaajana 
assistentti Petri Heinilä).  
 
Tämä julkaisu on osoitus verkko-opetuksen kehittämisen voimasta sekä opitun jakamisen 
halusta yliopistossamme. Kaiken – myös verkko-opetuksen - kehittämisen vahvana innoit-
tajana onkin aina yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen. Yhteisestä ponnistelusta, 
eteenpäin pyrkimisestä ja takapakin hetkistä syntyy osaamista, josta yhdessä iloitsemme ja 
josta siivun näin julkaisuna jaamme.  Lämpimät kiitoksemme kaikille artikkelin tuottaneille.  
 
 
Joanna Muukkonen   Annikka Nurkka 



 

 

VIRTUAALIYLIOPISTOHANKKEEN AIKAANSAANNOKSIA VUOSINA 2000–
2005: KUVAUKSIA LAADULLISISTA TULOKSISTA, ONNISTUMISISTA JA 
ONGELMISTA 
 
Annikka Nurkka, oppimiskeskus 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Virtuaaliyliopistohankeessa on tuettu LTY:n opetuksen tieto- ja viestintäteknistä (tvt) ke-
hitystä jo viiden vuoden ajan. Hanke jatkuu vielä vuoden 2006 loppuun saakka. Hankkeen 
ollessa loppusuoralla on hyvä tarkastella, mitä sen puitteissa on saatu aikaan. Tässä artik-
kelissa kuvataan ja arvioidaan virtuaaliyliopistohankkeen toimintoja: tvt-tukipalveluita, 
verkko-opetushankkeiden toimintaa sekä henkilöstökoulutusta. Lisäksi kuvataan lyhyesti 
verkko-opetuksesta saatuja kokemuksia sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta.  
 

1. VIRTUAALIYLIOPISTOHANKKEEN TAVOITTEET, TOIMINNAT JA ORGANISOITUMI-
NEN 

 
Virtuaaliyliopisto-hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea tieto- ja viestintätekniikan ope-
tus- ja opiskelukäyttöä sekä erityisesti verkko-opetuksen kehittämistä LTY:ssa. Hanke on 
keskeinen osa opetuksen kehittämistoimintaa. Virtuaaliyliopistohanke kuuluu LTY:n hallin-
toviraston opiskelijapalveluiden oppimiskeskus-yksikköön. Oppimiskeskus on syksyllä 2001 
perustettu yksikkö, jonka tehtävänä on opetuksen ja opiskelun kehittäminen sekä tieto- ja 
viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäytön tukeminen. Virtuaaliyliopistohanke toimii kiin-
teässä yhteydessä muihin LTY:n opetuksen laadun kehittämishankkeisiin. 
 
Virtuaaliyliopistohankkeella on oma ohjausryhmänsä, joka on perustettu hankkeen alussa, 
syksyllä 2000. Ohjausryhmä asettaa hanketoiminnan tavoitteet sekä arvioi hankkeen ete-
nemistä ja mm. sitä, miten virtuaaliyliopisto-hankerahan jakopäätöksillä voidaan edistää 
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehitystyötä mahdollisimman laajasti. Ohjaus-
ryhmä päättää kehittämisen suunnista, virtuaaliyliopistohankerahan kohdentamisesta sekä 
rahoitettavista verkko-opetushankkeista. 
 
Virtuaaliyliopistohankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut alusta lähtien pro-
fessori Matti Heiliö LTY:n tietotekniikan osastolta. Ohjausryhmässä on edustaja kaikilta 
LTY:n osastoilta sekä erillislaitoksilta. Myös opetuksesta vastaava vararehtori toimii ohjaus-
ryhmän jäsenenä. Näin varmistuu, että kaikki LTY:n osastot ovat tietoisia virtuaaliyliopisto-
hankkeen ajankohtaisimmista asioista. Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti vuosien 
2000–2005 aikana, ja ohjausryhmän työskentely on ollut kiitettävän motivoitunutta.  
 
Virtuaaliyliopistohankkeen toiminnoilla tähdätään 
 
− opiskelun edistämiseen monimuoto- ja etäopiskelun keinoin 
− opintojen sisällölliseen kehittämiseen valintamahdollisuuksia lisäämällä 
− opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen tieto- ja viestintäteknologian tarjoamin 

keinoin 
− LTY:n opetuksen saavutettavuuden lisäämiseen. 
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Hankkeen edetessä keskeisimmiksi toiminnoiksi ovat vakiintuneet 
 
− tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäytön tukipalvelut 
− verkko-opetuksen tukipalvelut 
− tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön henkilöstökoulutus sekä 
− verkko-opetuksen tuotantohankkeet. 
 
Seuraavassa esitellään näitä toimintamuotoja tarkemmin sekä kootaan toiminnoista saatuja 
kokemuksia ja palautetta. 
 

2. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- JA OPISKELUKÄYTÖN TUKIPALVELUT 
 
Tukipalveluiden tehtävänä on auttaa ja ohjata sekä opettajia että opiskelijoita tieto- ja vies-
tintätekniikan käytössä. Tämän tukipalvelun organisoimiseksi LTY:oon perustettiin vuonna 
2001 tukipalveluyksikkö - oppimiskeskus, jonka tehtävänä on opetuksen kehittämisen tu-
keminen sekä erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäytön tukipalve-
luiden tarjoaminen. Oppimiskeskus sijaitsee yliopiston uusimmassa rakennusvaiheessa, jos-
sa LTY:n kirjasto ja oppimiskeskus muodostavat yhdessä modernin opiskelu- ja työskentely-
ympäristön, Origon. Tilat on varusteltu korkeatasoisesti monenlaisen tieto- ja viestintätekni-
sen työskentelyn ja materiaalin tuottamisen mahdollistamiseksi. Tilojen käytöstä ja toimi-
vuudesta on saatu erittäin hyviä kokemuksia.  
 
Opiskelijoille suunnattu tieto- ja viestintätekniikan käytön neuvontapalvelu on keskitetty 
Origon yhteyteen, ja se tuotetaan yhteistyössä tietotekniikkakeskuksen, kirjaston, kielike-
skuksen, opintotoimiston ja oppimiskeskuksen kesken. Näin neuvonta- ja tukipalvelurinki 
koostuu n. 20 LTY:n työntekijästä. Neuvontapalvelun kehittäminen on tiivistänyt tukipalve-
luiden tarjoajien välistä yhteistyötä merkittävästi ja edistänyt tukipalveluiden saatavuutta.  
 
Tukipalveluiden käyttötarvetta on arvioitu kävijämääriä, neuvontapalvelun tarvitsijoiden 
määriä sekä tarvitun neuvonnan sisältöä tilastoimalla. Origossa olevien työasemien käyt-
töaste on lukukausien aikana hyvin korkea, ja siellä toimiva neuvontapalvelu on helpottanut 
oleellisesti tukipalveluiden saatavuutta erityisesti opiskelijan näkökulmasta. Myös tuki-
palveluna tuotettava videoneuvottelupalvelu on LTY:ssa laajassa käytössä paitsi neuvotte-
luissa myös opetuksessa. Lisäksi Origossa on sekä tenttiakvaario että multimediapaja: tent-
tiakvaariossa tehdään tenttejä ja kirjoitetaan kypsyysnäytteitä, multimediapajassa tuote-
taan ja käsitellään multimediamateriaaleja ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen avulla. 
 
Neuvontapalvelumallin onnistumista on arvioitu keväällä 2003 opiskelijoille suunnatun kyse-
lyn avulla. Saadun palautteen perusteella käytössä oleva toimintamalli on hyvä, ja neu-
vontapalvelun tarjoaminen opiskelijoille erittäin tärkeää. 
 
Myös opettajille suunnattujen verkko-opetukseen liittyvien tukipalveluiden tarve on kasva-
nut tasaisesti. Verkko-opetuksen tukipalveluista on tässä julkaisussa erillinen artikkeli. 
 

3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HENKILÖSTÖKOULUTUS 
 
Koulutus on keskeinen kehittämistoiminnan väline. Näin myös virtuaaliyliopistohankkeessa, 
jonka puitteissa koko LTY:n henkilöstö ja osin myös opiskelijat voivat osallistua maksut-
tomiin henkilöstökoulutuksiin. Koulutusten tavoitteena on kehittää erilaisia tieto- ja viestin-
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tätekniikan opetuskäytön valmiuksia. Koulutuksiin on osallistunut vuosien 2001–2004 aika-
na yhteensä 1572 LTY:n työntekijää. 
   
Tieto- ja viestintätekniikan koulutustarve kohdistuu osin tvt:n perustaitojen omaksumiseen, 
osin erikoistyövälineiden käyttöön ja osin verkko-opetuksen toteuttamiseen ja sitä kautta 
myös pedagogisiin kysymyksiin, jotka liittyvät verkko-opetukseen ja opetukseen laajem-
minkin. Ilmenneeseen koulutustarpeeseen on vastattu sikäli, kun se on ollut mahdollista. 
Koulutustarjonta määrittää myös kysyntää ja koulutustarjontaa onkin pyritty suuntaamaan 
erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käytön opetuksellisiin teemoihin. LTY:ssa on havaittu, 
että teknisten valmiuksien kasvaessa pedagogiset kysymykset nousevat yhä enemmän 
esiin.  
 

4. VERKKO-OPETUKSEN TUOTANTOHANKKEET 
 
Opettavat yksiköt ovat voineet saada virtuaaliyliopistohankerahan muodossa taloudellista 
tukea kehittämisideoittensa toteuttamiseen. Tämä taloudellinen tuki motivoi yksikköjä ke-
hittämistoimintaan ja antaa sille usein myös realistiset toteutusmahdollisuudet, vaikkakin 
yksikön oma panostus hankkeeseen on vähintään yhtä suuri kuin saatavissa oleva ra-
hamäärä. Pienikin taloudellinen tuki toimii kuitenkin merkittävänä verkko-opetuksen kehit-
tämisen kannustimena. 
 
Virtuaaliyliopistohankkeen puitteissa opetusta on kehitetty hyödyntämällä tieto- ja vies-
tintätekniikkaa yhteensä 67 opetushankkeessa ja neljässä verkko-opetusta käsittelevässä 
tutkimushankkeessa vuosien 2001–2005 aikana. Tähän hanketoimintaan ovat osallistuneet 
kaikki LTY:n osastot. Lisäksi verkko-opetusta on kehitetty useissa yliopistojen yhteisissä 
verkostohankkeissa sekä opettajien omaehtoisin kehittämistoimin oppimiskeskuksen tuella.  
 
Oppimiskeskuksen työntekijät arvioivat opetushankkeiden etenemistä opetushankkeiden 
kanssa pidetyissä palavereissa ja muussa yhteydenpidossa useita kertoja vuodessa. Hank-
keet esittäytyvät ja asettuvat arvioitaviksi lisäksi virtuaaliyliopistohankkeen ohjausryhmälle 
sekä myös yleisölle avoimissa seminaareissa, joita järjestetään vuosittain. Näin arviointiin 
osallistuu sekä virtuaaliyliopistohankkeen henkilöstö ja ohjausryhmä että laaja yleisö. Ta-
paamisten tavoitteena on lisäksi tiedottaa meneillään olevasta kehittämistoiminnasta sekä 
jakaa kokemuksia hankkeiden kesken. Yhteisten tapaamisten, seminaarien ja muun yhtey-
denpidon myötä hankkeissa saadut kokemukset on saatu kaikkien verkko-opetuksesta kiin-
nostuneiden tietoon. Nämä kaikki tapahtumat ovat edistäneet LTY:n opettajien ja erityisesti 
opetuksen kehittämisestä kiinnostuneiden opettajien yhteisön muodostumista, mikä näkyy 
mm. osastojen välisten verkko-opetushankkeiden viriämisenä. 
 
Opettajien verkko-opetuskokemukset ovat olleet kannustavia, sillä saadun palautteen pe-
rusteella lähes kaikki verkko-opetusta tuottaneet aikovat tuottaa opetusta verkkoon myös 
jatkossa. Virtuaaliyliopistohankeen taloudellinen panos (hankeraha) on riittänyt usein juuri 
ja juuri verkko-oppimateriaalin tuottamiseen palkatun henkilön palkkaan, osaston hen-
kilöstön virka-aikaa on hankkeissa käytetty moninkertaisesti eikä vapaa-aikaakaan ole sääs-
telty. Hankkeissa kuitenkin uskotaan tehdyn työn hyödyttävän opetusta jatkossa, minkä 
vuoksi uhraukset ovat kannattaneet. Lähes poikkeuksetta opetushanketta tekemässä on ol-
lut yksittäisen opettajan sijaan laajempi tiimi, mikä on edistänyt opetustyön yhteisöllisyyden 
kehittymistä. Virtuaaliyliopiston opetushankkeissa on työskennellyt LTY:n osastoilla vuosit-
tain n. 40 henkilöä. 
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5. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN LAAJUUS JA MUODOT 
 
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön laajuutta ja muotoja on kartoitettu laajassa kyse-
lyssä, joka toteutettiin tvt:n opetuskäytön strategiatyön ohessa keväällä 2002. Kyselyn pe-
rusteella tieto- ja viestintätekniikka oli jo tuolloin melko laajasti opetuskäytössä: Säh-
köpostia opetuksessaan hyödynsi n. 80 % opettajakunnasta, yli 70 %:lla kursseista oppi-
materiaalia oli saatavilla digitaalisessa muodossa ja lähes 60 % harjoitustöistä voitiin pa-
lauttaa opettajalle digitaalisessa muodossa. Toisaalta tvt:n ja erityisesti verkko-opetuksen 
suomia vuorovaikutuksellisia mahdollisuuksia käytettiin vain n. 25 % opintojaksoista.  
 
Verkko-opetuksen ”leviämistä” voidaan arvioida myös verkko-oppimisympäristön käyt-
töönoton kehittymisellä sekä virtuaaliyliopistohankerahahakemusten määrän kehittymisellä 
vuosittain. WebCT -verkko-oppimisympäristö on ollut LTY:ssa käytössä vuodesta 2000 läh-
tien. Käyttö on kehittynyt siten, että vuoden 2002 lopussa aktiivisessa opetuskäytössä oli 
150 verkko-oppimisympäristöä, vuoden 2003 lopussa vastaava luku oli 200 ja vuoden 2005 
keväällä aktiivisia verkkokursseja oli jo n. 320.  
 
Oppimiskeskus antaa tukipalveluita kaikille WebCT:n käyttäjille, niin opettajille kuin opiske-
lijoillekin, ja WebCT-tukipalvelujen kysyntä on lisääntynyt tasaisesti virtuaaliyliopistohank-
keen aikana. LTY:ssa on huomioitu, että kaikki verkko-opetus ei tapahdu eikä sen tarvitse 
tapahtua WebCT:n kautta, vaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö halutaan määritellä 
laajasti, mikä merkitsee haastetta tukipalveluiden järjestämiselle.  
 
LTY:n opetushenkilöstön kiinnostusta verkko-opetusta kohtaan voidaan arvioida myös han-
kehakemusten määrällä, mikä on koottu seuraavaan taulukoon. 
 
Taulukko 1: Koonti virtuaaliyliopistohankehakemuksista ja rahoitetuista hankkeista 
 

Vuosi jätettyjä hakemuksia rahoitettuja hankkeita 
2001 8 6 
2002 13 12 
2003 21 15 
2004 20 18 
2005 23 15 

 

6. VERKOSTOITUMISTA VIRTUAALIYLIOPISTOHANKKEESSA  
 
Virtuaaliyliopistohanke on edistänyt verkostoyhteistyötä monella tasolla. LTY:n opetushen-
kilökunta on saanut uusia yhteistyösuhteita ja -muotoja paitsi oman yliopiston sisällä myös 
suhteessa muihin yliopistoihin. Tästä osoituksena on useita LTY:n osastojen yhteisiä verkko-
opetushankkeita. Yhteistyö myös yliopistojen kesken on lisääntynyt merkittävästi useiden 
tieteenalakohtaisten, esim. matemaattisen mallinnuksen ja kielikeskusten verkostojen myö-
tä ja Itä-Suomen alueella ISVY-hankkeen myötä. Vuonna 2004 alkanut VOPLA-hanke – 
Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu – on lisännyt yhteistyötä verkko-opetuksen 
laadunvarmistuksen osalta. Näiden lisäksi LTY on aktiivisena hankekumppanina myös Aka-
teemiset opiskelutaidot verkostohankkeessa sekä eTheNet – virtuaalisen opinnäytetyön oh-
jausympäristön kehittämishankkeessa. 
 
Myös kansainvälisiä yhteyksiä luodaan ja niissä kehitetään yhteistä virtuaaliyliopistotoimin-
taa. Esimerkkeinä voidaan mainita kaupallisen venäjän oppimateriaalin yhteistuotanto pieta-
rilaisen yliopiston kanssa, sähkötekniikan osaston kansainvälinen yhteistyö mikroelek-
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troniikan alalla, energia- ja ympäristötekniikan osaston ja Kungliga Tekniska Högskolan vä-
linen yhteistyö multimediaoppimateriaalin tuotannossa ja käytössä.  
 
Opiskelijaliikkuvuus yliopistojen kesken on lisääntynyt siten, että usealla hankkeessa tuo-
tetulla kurssilla on ollut opiskelijoita muistakin yliopistoista, jopa ulkomaisista yliopistoista. 
Ongelmana opiskelijaliikkuvuuden toteutumisessa on ajankohtaisen tiedon puute tarjolla 
olevista verkko-opintojaksoista. Opintohallinnollisista käytännöistä on sovittu ns. JOO-sopi-
muksessa, jonka pohjalta rakennettu valtakunnallinen JOOPAS-palvelu (www.joopas.fi) pal-
velee kaikkia yliopisto-opiskelijoita. 
 

7. VERKKO-OPETUKSESTA OPITTUA 
 
Oppimiskeskus on tehnyt vuosittain verkko-opetushankkeille ja verkko-opettajille kyselyitä, 
joissa on kartoitettu toimijoiden kokemuksia ja käsityksiä verkko-opetuksesta. Tässä artik-
kelissa julkaistaan vuoden 2004 verkko-opetushankkeiden toimijoiden vastauksia. Tulokset 
perustuvat 26 henkilön antamiin vastauksiin. 
 
Kyselyjen perusteella verkko-opetuksen kehittämisen tärkeimpinä tavoitteina ovat  
 
− opiskelijoiden aktiivisuuden lisääminen (65 %) 
− paremman oppimisen tuottaminen (58 %) 
− etäopiskelumahdollisuuksien tarjoaminen (46 %) 
− joustavuuden lisääminen opiskelussa (42 %) 
− opettajan rutiinityön vähentäminen (42 %) 
− laadukkaan oppimateriaalin tuottaminen (39 %). 
 
Nämä asetetut tavoitteet on saavutettu opettajien mielestä joko täysin (13 %) tai suurelta 
osin (70%). Prosenttiluvut tavoitteiden kohdalla kertovat siitä kuinka suuri osa vastanneista 
toimijoista piti mainittua tavoitetta oman hankkeensa kannalta keskeisenä. Jokainen sai 
merkitä kolme keskeisintä tavoitetta.  
 
Hanketoimijoita pyydettiin kertomaan, minkä tyyppisiä verkkokurssitoteutuksia he ovat 
tuottaneet. Verkkokurssit voidaan luokitella pääsääntöisesti kolmeen eri tyyppiin: mate-
riaalipankki, monimuoto-opiskelu ja virtuaalikurssi. 
 
− Materiaalipankki -toteutus on muuhun opetukseen kytketty tiedotuksen, ohjeiden ja op-

pimateriaalien jakamiseen tähtäävä verkkosivusto. Opiskelijan näkökulmasta mate-
riaalipankin käyttö ei ole edellytys opintosuorituksen tekemiseen. Suurin osa vastan-
neista on tuottanut materiaalipankkityyppisiä verkkokursseja. 

− Monimuoto-opiskelu on muuhun opetukseen esim. lähiopetukseen kiinteästi liittyvää oh-
jattua opiskelua - verkko-opiskelu muodostaa osan kurssikokonaisuudesta ja osan myös 
opintosuorituksesta.  

− Virtuaalikurssin suorittaminen on opiskelua vain verkossa ja opintosuoritus tehdään ko-
konaisuudessaan verkossa. Virtuaalikurssien osuus tuotetuista kursseista oli selkeästi 
vähäisin.  
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Taulukossa 2 näkyvät kyselyyn vastanneiden verkko-opetustoteutuksen tyypit. 
 
Taulukko 2: Yhteenveto tuotettujen verkko-kurssien tyypeistä. (Huom. jokaisella rivillä 
maksimi on 100 %). 
  

Verkkokurssityyppi Osuus vastaajista 
Materiaalipankki -toteutus 67% 
Monimuoto-opetus 53% 
Virtuaalikurssi 16% 

 
Kyselyssä on kartoitettu myös hyvän verkko-kurssin piirteitä, vastaajia pyydettiin lis-
taamaan hyvän verkkokurssin tekijöitä. Seuraavaan luetteloon on koottu vastausten perus-
teella tärkeimmät esiin nostetut piirteet: 
 
− selkeä kokonaisuus, selkeät tehtävät, selkeä ulkoasu ja rakenne (18 mainintaa)  
− helppokäyttöisyys (11 mainintaa)  
− aktiivinen ohjaus ja seuranta (7 mainintaa)  
− monipuolinen sisältö (4 mainintaa)  
− vuorovaikutteisuus (6 mainintaa)  
− ajankohtainen materiaali (2 mainintaa)  
− tapaamiset opettajan ja opiskelijan välillä (2 mainintaa)  
− informatiivisuus (2 mainintaa). 
 
Selkeyden vaatimus on keskeinen osa verkko-opetustoteutuksen käytettävyyden varmis-
tamista. Hyvä käytettävyys on ehdoton edellytys onnistuneelle verkko-opetukselle.  Verkko-
kurssitoteutuksen tulee olla selkeä ja hyvin toimiva, jotta opiskelijan huomio voi kiinnittyä 
varsinaiseen opiskeluun ja oppimiseen. 
 
Kyselyssä kartoitettiin myös opettajien kokemuksia oman työn muuttumisesta verkko-
opetuksen myötä. Seuraavassa listassa on koottuna avoimesta palautteesta esiin tulleita 
kommentteja opettajan oman työn muutoksista. Verkko-opetus on 
 
− lisännyt opettajien työmäärää  
− poistanut turhaa rutiinityötä  
− helpottanut viestintää  
− parantanut etätyömahdollisuuksia  
− helpottanut materiaalin toimittamista oppilaille  
− lisännyt tarvetta opiskella tietotekniikkaa 
− antanut uuden näkökulman opettamiseen ja oppimiseen 
− tehostanut luento-opetusta: luennoilla ei tarvitse luennoida sellaista aineistoa, jonka lu-

kutaitoinen osaa opiskella itsenäisesti, luennoilla voi mennä suoraan asiaan 
− mahdollistanut ennen mahdottomia asioita 
− parantanut tavoitettavuutta molempiin suuntiin 
− lisännyt opiskelijoiden kyselyitä opetuksesta ja käytännön asioista. 
 
Verkko-opetus muuttaa siis opettajan työn luonnetta, mutta monesti on todettu, että muu-
tos on pääosin myönteinen. Ainoastaan työn määrän lisääntyminen on varmasti hyvinkin 
negatiivinen muutos, mutta toiveissa on, että satsaukset hyödyttävät ja helpottavat opetu-
sta jatkossa. 
 
Myös opiskelijoiden verkko-opiskelukokemuksista on pyritty kokoamaan tietoa. Keväällä 
2004 suunnattiin LTY:n opiskelijoille palautekysely, jossa kartoitettiin mm. kokemuksia ja 
käsityksiä verkko-opiskelusta. Kyselyn perusteella 56 % opiskelijoista kertoo verkko-ope-
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tuskokemustensa olevan myönteisiä tai melko myönteisiä. Opiskelijoista 28 % on saanut 
vaihtelevia kokemuksia verkko-opetuksesta ja 16 % on saanut kielteisiä tai melko kielteisiä 
kokemuksia verkko-opetuksesta. Osastoista verkko-opetukseen eniten myönteisiä koke-
muksia saaneita opiskelijoita on konetekniikan osastolla.  
 
Verkko-opetuksen laatu on keskeinen haaste. Opiskelijoille suunnatun kyselyn perusteella 
ilmenikin, että verkko-opetuksen laadun varmistamiseen tulee kiinnittää huomiota. Suurin 
osa opiskelijoista pitää verkko-opetuksen laatua LTY:ssä vaihtelevana (65 %). Noin kol-
masosa vastanneista pitää sitä korkealaatuisena (29 %). Vain 6 % opiskelijoista pitää verk-
ko-opetuksen tasoa heikkolaatuisena.  
 

8. YHTEENVETO: VERKKO-OPETUKSEN JA VIRTUAALIYLIOPISTOHANKKEEN ONNIS-
TUMISIA JA ONGELMIA 
 
Yhteenvetona nostetaan esiin keskeisimpiä virtuaaliyliopistohankkeen ja verkko-opetuksen 
vahvuuksia ja heikkouksia. Vahvuuksina ja hyvinä puolina voidaan mainita seuraavia näkö-
kohtia: 
 
− Verkko-opetus on antanut sysäyksen tarkastella omaa opetusta laajemminkin ja peda-

gogisen suunnittelun tarve on havaittu. Virtuaaliyliopistohanke on ollut tärkeä panostus 
yliopisto-opetuksen kehittämiselle. 

− Yliopistossa on näkyvissä myönteinen asenne verkko-opetukseen opettajien ja opiskeli-
joiden kesken. Lähes kaikki (96 %) verkko-opetushankkeissa toimineista aikovat tuottaa 
verkko-opetusta edelleen. 

− Verkko-opettajien yhteisö on muodostunut ja vahvistunut LTY:ssa osin tukipalvelun oh-
jausprosessin myötä. 

− Tukipalveluiden asema ja henkilökunnan luottamus tukipalveluiden toimintaan on vah-
vistunut tukipalveluiden vakiintumisen myötä. 

− Isojen massakurssien opetuksellisia ongelmia on saatu ratkaistua osin verkko-opetuksen 
avulla. 

 
Heikkouksina tai ratkaisua odottavina ongelmina voidaan mainita seuraavat seikat: 
 
− Opettajien kokema aikapula on keskeinen verkko-opetuksen kehittämisen este. 
− Tukipalvelun vakiintuminen virtuaaliyliopistohankkeen jälkeen on vielä avoinna.  
− Verkkopedagogisen osaamisen vähäisyys on tuottanut osin kehnojakin verkko-opetusto-

teutuksia. 
− Verkko-opetukseen käytettyä aikaa ei ole aina määritelty. Epäselvää on yhä monissa ta-

pauksissa, kuuluuko verkko-opetuksen ja oppimateriaalien tuottaminen virkatyöhön vai 
pitääkö verkko-opetus tuottaa ”omalla ajalla”. 

− Verkkokurssien tuottajiksi palkataan usein opiskelijoita lyhytaikaisiin työsuhteisiin. Näin 
osaaminen häviää, kun työntekijät vaihtuvat. 

− Suomen Virtuaaliyliopisto on opiskelijoille ja opettajillekin ulkokohtainen asia, koska 
opiskelijoiden virtuaaliliikkuvuus ei ole vielä toteutunut erityisten verkostohankkeiden 
ulkopuolella. 

  
Virtuaaliyliopistohanke on vahvasti kiihdyttänyt tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ke-
hittymistä. Monet nuoret opettajat kokevatkin että verkko-opetus ja verkon tuomien mah-
dollisuuksien hyödyntäminen on osa opetustyön arkea siinä missä esim. liitutaulujen käyttö 
oli sitä aiemmin. Eräs opettaja onkin todennut virtuaaliyliopistohankkeiden kyselyssä, että 
”Verkko-opetus on ollut osa opetustyötäni koko urani ajan”.  
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LÄHTEET 
 
Virtuaaliyliopistohankekysely 2004, Webropol-kysely (julkaisematon) 
 
Verkko-opettajakysely 2004: julkaistu oppimiskeskuksen www-sivulla osoitteessa: 
http://www.lut.fi/fi/oppimiskeskus/opetuksen_kehittaminen/raportit_ja_selvitykset.html  
 
Opiskelijakysely 2004: julkaistu oppimiskeskuksen www-sivulla osoitteessa: 
http://www.lut.fi/fi/oppimiskeskus/opetuksen_kehittaminen/raportit_ja_selvitykset.html  

 



 

 

VERKKO-OPETUKSESTA OPISKELIJANÄKÖKULMASTA KATSOTTUNA 
 
Mia Alén, kauppatieteiden osasto 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Tässä kirjoituksessa kerron kokemuksistani WebCT:n kautta opiskelemistani kursseista Lap-
peenrannan teknillisessä yliopistossa syksystä 2002 kevääseen 2005. Aluksi kerron yleisellä 
tasolla kokemuksistani. Seuraavaksi kerron neljästä eri kurssista, joilla on käytetty 
WebCT:tä ja näiden kurssien kautta saamistani erilaisista kokemuksista WebCT:n käytöstä. 
Olen myös osallistunut muillekin kursseille kuin näille tarkemmin esitellylle neljälle, näistä 
kokemuksista kirjoitan myös yleisemmän tason osiossa. Muutama käymistäni kursseista on 
ollut mahdollista suorittaa ainoastaan WebCT:n kautta ”etänä”, toisilla sen hyväksikäyttö 
normaalin opetuksen tukena on ollut hyödyllistä. Joillakin kursseilla WebCT:tä on käytetty 
ainoastaan materiaalinvälityskanavana.  
 

1. ERILAISIA KOKEMUKSIA WEBCT:STÄ 
 
Yleisin tapa käyttää WebCT:tä kurssien tukena on kokemuksieni mukaan materiaalinvälitys-
kanavana. Valitettavasti materiaalinvälityskanavana käytettynä WebCT:stä ei ole saatu 
kaikkia parhaimpia ominaisuuksia käyttöön. Toisaalta taas erityisesti luennoitsijan näkökul-
masta on varmasti parempi jakaa luentomateriaalit salasanalla suojatussa ympäristössä 
kuin kurssin www-sivuilla, lähinnä tekijänoikeusasioiden näkökulmasta. Lisäksi WebCT:hen 
on opiskelijoiden helppo palauttaa harjoitustöitään myös muiden luettavaksi, mutta vain tie-
tyn ryhmän nähtäväksi. Muutamalla kurssilla on käytetty WebCT:tä materiaalin jakamisen 
lisäksi myös tiedotusvälineenä, mikä on mielestäni huonoin tapa käyttää sitä. Tämä siksi, 
että kurssin sivuilla joutuu aluksi käymään usein, mutta siellä on kuitenkin vain hyvin har-
voin jotain uutta tietoa. Näin ollen vierailukerrat vähenevät, jolloin jossain vaiheessa sinne 
päivitetty uusi tieto ei saavutakaan kaikkia kurssille osallistuneita. WebCT:ssä on kuitenkin 
työläämpi ja hankalampi vierailla kuin normaalilla kurssin kotisivulla. Siten WebCT:n käy-
töstä tulisi saada jotain lisäarvoa ja enemmän hyötyä kuin tavallisten kurssisivujen käytöstä 
saadaan. 
 
Silloin, kun WebCT:tä on käytetty kurssin ensisijaisena tiedonvälityskanavana, on se toimi-
nut mielestäni hyvin. Kuten jo aiemmin kirjoitin, tämä koskee sellaisia kursseja, joiden 
WebCT-ympäristöön on todella panostettu ja päivityksiä on tullut muutamia kertoja vii-
kossa. Useimmiten kursseilla on käytetty aivan liian paljon aikaa WebCT:n käytön opette-
luun, koska se on hyvin helppokäyttöinen ja lisäksi yliopistossamme kaikki opiskelijat saavat 
hyvän alustuksen sen käyttöön jo opiskelujen alussa. Luonnollisestikin suuri osa WebCT:n 
kurssikohtaisen oppimisympäristön helppokäyttöisyydestä, tai päinvastoin vaikeaselkoisuu-
desta, on kurssin ohjaajien toimien seurausta. Ohjaajat ovat mielestäni harmillisen usein 
epäonnistuneet ympäristön selkeässä rakentamisessa. Tässä kohdin voidaan WebCT:tä ver-
rata mielestäni onnistuneesti normaaleihin Internet-sivuihin, sillä myös niissä navigoitavuus 
on usein vaikeaa. Tätä onnistuneisuutta voidaan arvioida mm. tarvittavien klikkausten, joi-
den jälkeen haluttu sivu löytyy, määrällä. 
 
Olen osallistunut luonteeltaan hyvin erilaisille WebCT-kursseille. Muutamat kurssit ovat ol-
leet ns. massakursseja, joiden osallistujamäärä ylitti helposti 100 osallistujan rajan. Muuta-
mat kurssit ovat puolestaan olleet n. 20 hengen kursseja. Mielestäni WebCT sopii paremmin 
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tällaisille pienemmän opiskelijamäärän kursseille, koska silloin esimerkiksi keskusteluomi-
naisuudet voidaan ottaa paremmin käyttöön. Valitettavan harvoin keskusteluominaisuutta 
on kuitenkaan käytetty kurssien yhteydessä. Tähän syyllinen löytyy kuitenkin opiskelijoiden 
puolelta. Toisaalta, voisihan opettajakin luoda keskustelua opiskelijoiden välille esimerkiksi 
ottamalla itse osaa keskusteluun aktiivisesti, pakottamalla opiskelijat osallistumaan kes-
kusteluun, tai luomalla mielenkiintoisia keskustelunaiheita. Ensisijainen vastuu kurssin on-
nistumisesta on kuitenkin mielestäni luennoitsijalla. 
 

2. ESIMERKKI 1 – ”MASSAKURSSI” 
 
Esittelemälläni massakurssilla, jolle siis osallistui hyvin paljon opiskelijoita, käytettynä 
WebCT ei mielestäni toiminut hyvin. Tähän on monia syitä. Kurssi oli jaettu kolmeen osaan, 
joista kaksi piti suorittaa. Ne kaksi osiota, jotka suoritin, toteutettiin kummatkin WebCT:ssä. 
Ensimmäiseen osioon (kaikille pakollinen) osallistui paljon ihmisiä, ja siihen kuului neljä ly-
hyttä esseetä vuoroviikoin neljän esseearvosteluviikon kanssa. Lopuksi oli monivalintatentti, 
joka suoritettiin WebCT:ssä. Tenttiä varten oli varattu muutama päivä ja sen suorittamiseen 
oli varattu muistaakseni n. 30 minuuttia opiskelijaa kohden, yksi opiskelija sai tehdä tentin 
vain kerran. Kurssin ensimmäinen osio oli tehty mielestäni liian helpoksi. Esseitä tuskin 
kurssin vetäjät lukivat, josta en heitä syytä, viestejä oli varmasti nimittäin useita tuhansia, 
kun jokainen osallistuja kirjoitti useita lyhyitä esseitä ja myös vastasi useiden muiden opis-
kelijoiden esseisiin. Varmasti jotkut myös kopioivat ystäviensä esseitä, vähintään aikaisem-
pien vuosien kursseilta. Tentti puolestaan oli hyvin helppo, ja tiedän myös siinä tapahtuneen 
lunttausta; itse etsin tarkat vastaukset kirjasta (tietysti olin ennalta myös lukenut kirjan!), 
koska sitä ei missään kielletty.  Mielestäni tällaisesta opiskelusta ei saavuteta juuri mitään 
hyötyjä, varsinkaan siihen käytettyyn aikaan verrattuna. Päällimmäiseksi käteen jäi hyvä 
arvosana. 
 
Ensimmäinen osio suoritettiin suomeksi, toinen englanniksi. Toinen osio oli mielestäni pa-
remmin toteutettu, siinä oli vaativammat tekstit ja tehtävät. Toisessa osiossa ei kuitenkaan 
käytetty tuota keskusteluominaisuutta mielestäni tarpeeksi hyvin hyödyksi. Sen avulla vain 
palautettiin harjoitustehtävät. Tähän osioon osallistui huomattavasti vähemmän opiskelijoita 
ja siten tehtävien vaatimustaso ja laatukin saatiin nostettua korkeammaksi. Kuitenkin täs-
täkin kurssin osiosta jäi jotenkin sekava kuva; vaatimustasoon oli hyvin vaikea sopeutua 
ensimmäisen osion helppouden takia ja tehtävät tuli tehtyä puolihuolimattomasti. 
 

3. ESIMERKKI 2 – LAUDATUR-TASON KURSSI 
 
Toisena esimerkkikurssina esittelen siis sellaisen kurssin, jonka osallistujat olivat pääasiassa 
opinnoissaan pidemmälle edenneitä. Tällä kurssilla osallistujia oli aluksi maksimissaan 40, 
josta määrä uskoakseni väheni kurssin edetessä. Kurssilla oli järjestetty kaksi lähitapaa-
mista, ensimmäinen heti aluksi sekä toinen kurssin keskivaiheilla Tällaiset tapaamisethan 
ovat edellytyksenä virtuaalisena toimivan organisaation onnistumisen kannalta. Nämä ta-
paamiset palvelivat mielestäni erittäin hyvin opiskelua ja lisäsivät kurssin suorittamisen 
mielekkyyttä, koska sai kuulla ja nähdä muiden ryhmien harjoitustöiden etenemisestä. 
 
Tällä kurssilla WebCT:n kautta sai kaiken tarvittavan materiaalin (lisäksi muutaman kirjan 
viitetiedot löytyivät WebCT:stä) ja yhteyden opettajaan. Kurssin suorittaminen toteutettiin 
harjoitustyönä, joka piti palauttaa myös ympäristön keskusteluominaisuuden kautta. Tältä-
kin kurssilta puuttui keskusteluominaisuuden tehokas hyväksikäyttö, mutta se puoli toimi 
(yllättävän) hyvin lähitapaamisissa koko ryhmän läsnäollessa. Tällä kurssilla oli heti alusta 
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lähtien selvää, että kurssi suoritetaan syystä WebCT:n kautta. Luennoitsija työskenteli täy-
sipäiväisesti yliopiston ulkopuolella, eikä hänen siten ollut mahdollista pitää viikoittaisia lu-
entoja. 
 

4. ESIMERKKI 3 – WEBCT KIRJATENTIN TUKENA 
 
Eräs kurssi, jolle olen osallistunut, oli puhtaasti kirjaan perustuva kurssi. Tämän kurssin 
pystyi suorittamaan myös ilman osallistumista WebCT-osuuteen. WebCT:tä käytettiin siten, 
että kaikki halukkaat saivat palauttaa jostain kirjan kappaleesta tekemänsä muutaman si-
vun tiivistelmän. Lisäksi kurssin johdantoluennon kalvot olivat saatavissa WebCT:n kautta. 
Tässä tapauksessa WebCT:n käyttö toimi hyvänä lisänä kirjatenttiin valmistautuessa, koska 
jokaisesta kappaleesta sai hyvän kuvan etukäteen suomeksi kirjoitetun tiivistelmän ansi-
osta. Ainoana miinuspuolena oli joidenkin tiivistelmien hyvin huono laatu, joten paljon tur-
haakin tuli luettua. Tiivistelmät olivat oikein hyvänä tukena kirjaa luettaessa, eikä WebCT:n 
käyttöä oikeastaan edes huomannut. Tämä käytön luonnollisuus kertoo mielestäni osaltaan 
myös metodin toimivuudesta. 
 

5. ESIMERKKI 4 – KIELIKURSSI 
 
Kielten opiskelussa käytettynä on verkossa toimivalla opiskeluympäristöllä mielestäni suu-
rimmat mahdollisuudet. Erityisesti sanastoharjoitukset ja kielioppitehtävät ovat helppo ja 
käytännöllistä toteuttaa esimerkiksi monivalinta- tai ”yhdistä oikeat sanat” -tyyppisinä teh-
tävinä. Tämä siksi, että vastaus on hyvin yksiselitteinen ja siksi tehtävä on helppo rakentaa 
koneellekin. Lisäksi uskoakseni opettajalta jää paljon työtä pois koneen tehtäväksi, joten 
hänellä on paremmin aikaa kehittää uusia oppimismetodeja ja toisaalta taas paneutua sy-
vemmin esimerkiksi esseetyyppisiin tehtäviin, joita kone ei pysty tarkastamaan, ja joihin 
opettajalta kuluu hieman enemmän aikaa ja voimavaroja. 
 
Kielioppi- ja sanastoharjoituksissa ongelmana on se, että usein ne jäävät vain 10–20 sanan 
mittaisiksi harjoituksiksi, ja tehtävän suorittamisen jälkeen nuo sanat jäävät unohduksiin. 
Esimerkiksi sanastotehtävistä olisi mukava saada helposti ja siististi tulostettuna sanastopa-
peri, jota voisi kotona kerrata tenttiin. Lisäksi tehtävien rakentamisen helppouden takia näi-
tä sanoja voisi ilmetä myöhemmissäkin tehtävissä, koska toiston kautta opimme parhaiten. 
Lisäksi näiden sanastotehtävien jälkeen ympäristössä olisi helppo toteuttaa myös tehtävä, 
jossa aiemmin opitut sanat istutetaan oikeisiin paikkoihin tekstissä. 
 

6. LOPUKSI 
 
Johtopäätöksenä voin sanoa, että WebCT toimii parhaiten kahtena ääripäänä käytettynä. 
Joko päivityksiä voi olla vain muutama (lähinnä materiaalin jakaminen), tai sitten kurssin 
suorittamisen tulee perustua WebCT:hen. Mielestäni erilaisilla verkon välityksellä toimivilla 
kurssijärjestelmillä on paljon potentiaalia, mutta niitä ei osata käyttää oikein ja tuoda kaik-
kia niiden tarjoamia mahdollisuuksia käyttöön. Tässä vastuu on kurssin järjestäjillä, sekä 
heitä kouluttavilla tahoilla. Esimerkiksi kielten opiskelussa käytettynä WebCT tarjoaa paljon 
mahdollisuuksia, koska esimerkiksi kielioppi- ja sanastotehtävissä on helppo määritellä vain 
yksi oikea vastaus. Lisäksi oppimisympäristön ulkonäköön, helppokäyttöisyyteen ja selkey-
teen tulisi panostaa huomattavan paljon enemmän nykyiseen verrattuna. Mielestäni luen-
noitsijoiden tulisi siten panostaa WebCT -ympäristöjen sisällön navigoitavuuteen, usein ni-
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mittäin kurssien ”sivuilla” on vaikea liikkua ja etsiä sisältöä. Tämä koskee myös yleisem-
mällä tasolla kurssien kotisivuja. 
 
Tentin toteuttaminen sähköisenä voisi myös olla potentiaalinen käyttökohde WebCT:lle. 
Esimerkiksi siten, että opettaja tekee tentin valmiiksi oppimisympäristöön ja hänen määrit-
tämilleen käyttäjille sen avaaminen olisi mahdollista tiettynä aikana, tai tietyssä tilassa. 
Myös tämä helpottaisi varmasti opettajan työtä. Opettaja voisi sitten tulostaa opiskelijan 
vastaukset ja verrata niitä omiin mallivastauksiinsa, tai jopa siten, että tietokone tarkistaisi 
opiskelijan vastaukset automaattisesti ja pisteyttäisi tehtävät. Yllättävän monien LTY:ssä 
opiskelemieni kielten kurssien tentit ovat nimittäin sisältäneet yksinkertaisia ”täytä tyhjä 
kohta” -tehtäviä. 
 
Useilla kursseilla keskusteluominaisuuden käyttö on ollut ongelmallista. Ongelmallista voi ol-
la väärä sana, tarkoitan, että keskusteluominaisuudesta ei mielestäni ole saatu riittävästi ir-
ti. Yksi potentiaalinen käyttökohde voisi olla palautteen anto. En usko, että puolijulkinen pa-
laute olisi kenellekään ongelmallista, sillä myös muiden saamasta palautteesta voisi olla 
hyötyä, kun varsinainen työkin on kerran kaikkien luettavissa. Tässä tapauksessa pitäisi kui-
tenkin olla yhdistettävissä palautettu työ ja palaute. Jos esimerkiksi viestin otsikkona käy-
tettäisiin opiskelijan opiskelijanumeroa, säilyisi opiskelijalta vielä vähän yksityisyyttä. Julkis-
tetaanhan tenttiarvosanatkin opiskelijanumeron perusteella ilmoitustaululla. Palautetta an-
netaan mielestäni liian vähän, joten mielestäni sen lisäämiseen pitäisi pyrkiä myös muilla 
tavoin toteutetuilla kursseilla, mutta erityisen hyvät mahdollisuudet siihen on WebCT:ssä to-
teutetuilla kursseilla. Tämä olisi varmasti yksi hyvä keino lisätä opiskelumotivaatiota ja 
myös parantaa opiskelijoiden taitoja, kun he tietävät missä on parannettavaa. Tuo kurssista 
annettu arvosana kun yleensä selittää hyvin vähän. 
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TURBOTEKNIIKAN OPETUKSEN KEHITTYMINEN UUDESSA OPPIMISYMPÄ-
RISTÖSSÄ 
 
Jari Backman1, energia- ja ympäristötekniikan osasto 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Tässä työssä on tarkasteltu Lappeenrannan teknillisen yliopiston turbotekniikan opetuksen 
kehittymistä neljän vuoden aikana perinteisestä luennoimisesta monimuoto-opetukseen. 
Kehitystä ovat auttaneet kirjoittajan kokemukset nykyaikaisesta aasialaisesta opetuksesta, 
virtuaaliyliopistohankkeen antamat virikkeet sekä opetusministeriön tavoitteet opetuksen 
kehittämiseksi. 
 
Kehityksen tuloksena on tehty WebCT-ympäristöön seitsemän opintokurssia, joissa kaikki 
opiskelijan luentomateriaalin on saatavissa etukäteen. Luettuaan materiaalin, he tutustuvat 
WebCT:ssä tärkeimpien asioiden yhteenvetoon ja ratkaisevat useita laskutehtäviä. Tarvitta-
essa heillä on mahdollisuus saada apua erillisistä osaratkaisuista. Kurssi on jaettu useampiin 
jaksoihin, joissa osatestin hyväksytysti suorittamalla saa lisäpisteen varsinaiseen tenttiin. 
 
Perinteinen kahden tunnin luento on muutettu neljä tuntia kestävään oppimistapahtumaan, 
jossa kerrattaan tärkeimpiä asiakokonaisuuksia, esitetään opiskelijoille teoriaa syvällisem-
min jo tutuksi tulleelta aihealueelta sekä erityisesti käytännön esimerkkejä, jotta asiat tuli-
sivat entistä selkeämmiksi. Lisäksi ohjatusti tehdään lisää harjoituslaskuja pienryhmissä. 
Kokonaisuudessaan kontaktiopetusta on vähennetty ajallisesti, mutta panostettu sekä sen 
laatuun että opiskelijan oppimiseen, joka on näkynyt interaktiivisuuden selvänä lisääntymi-
senä. 
 
Monimuoto-opetuksen avulla opiskelijat saavat selvästi enemmän palautetta oppimisestaan 
jo opetuksen aikana verrattuna perinteiseen tenttikäytäntöön. Myös opettajat ovat nähneet 
huomattavasti paremmin opiskelijoiden oppimisen ja pystyneet tukemaan opetusprosessia 
sen kestäessä.  
 

1. SYSÄYS UUTEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN 
 
Olen ollut mukana Lappeenrannan turbotekniikan opettamisessa yli 20 vuotta, jona aikana 
Professori Jaakko Larjolan yhdestä Termiset turbokoneet -kurssista on muotoutunut ener-
gia- ja ympäristötekniikan osaston yksi syventymiskohde, jollaista ei ole tarjolla muissa yli-
opistoissa ja korkeakouluissa. 
 
Nimestä voi päätellä, että kyseessä on teknillinen aihe, joka vaatii syvällistä paneutumista 
sekä määrätietoista käsitteiden ja termien omaksumista. Kurssissa on tehty laaja harjoi-
tustyö ja siihen liittyy myös käytännön koeajoa laboratoriossa. Opetus perustuu Jaakko Lar-
jolan erinomaiseen opetusmonisteeseen, joka toimii myös opiskelijoilla valmistumisen jäl-
keen oivallisena käsikirjana, mikäli työssään joutuu ratkomaan turbotekniikan ongelmia. 
 
1980-luvulla kurssi oli osastomme opiskelijoille pakollinen, joten sen suorittajien määrä oli 
vakiintunut, mutta 90-luvulla se muuttui suurimmalle osalle opiskelijoita vapaaehtoiseksi ei-

                                                 
1 Työryhmässä mukana myös TkT Teemu Turunen-Saaresti, TkT Arttu Reunanen, DI Pekka Punnonen, DI Jani Ke-
ränen, DI Miia Hautala ja DI Ahti Jaatinen 
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kä osaston opiskelijamäärän kasvu näkynyt kurssin suorituksissa. Turbotekniikan alalla ei 
Suomessa ollut tuolloin paljonkaan esillä työpaikkoja, joten kurssin suosio pelkästään va-
paaehtoisena ei ollut suuri. Myös asiaan saattoi vaikuttaa myös se, että kurssin harjoitus- ja 
laboratoriotyöt olivat myös sangen vaativia, joten opintoviikkomäärä ei ehkä enää vastan-
nut opiskelun vaatimaa työmäärää.  
 
Kurssien kehittämiselle antoi piristysruiskeen Vietnamissa viettämäni kolme vuotta vuositu-
hannen vaihteessa. Johdin silloin kansainvälisen yliopiston, AIT:n koulutus- ja kehittämis-
keskusta, AITCV:tä Hanoissa. Toimintaamme kuului kursseja sekä yliopisto- että aikuiskou-
lutuksessa, ja niistä vastasivat pääasiassa AIT:n professorit Bangkokista. Koska diplomi-in-
sinööritason koulutus oli ollut melko vähäistä Kaakkois-Aasian kehittyvissä maissa, perus-
tettiin 1959 AIT antamaan korkeimman tason opetusta ja monet Euroopan maat, Kanada, 
Etelä-Korea ja Japani tukevat tätä työtä sekä rahallisesti että lähet-
tämällä asiantuntijoitaan antamaan koulutusta. AIT on kuulunut myös Suomen kehitysavun 
piiriin ja Suomi tukee voimakkaasti koulutusta tietoliikenne- sekä paperi- ja selluteknii-
kassa. Lisäksi Suomi oli käynnistämässä AITCV:n toimintaa. Tällä hetkellä AIT:ssa on puoli-
sen tusinaa professoria Suomessa vastaamassa opetuksesta. 
 

 

 
Kuva 1.  Diplomi-insinööriopetusta AITCV:n tiloissa Hanoissa suomalaisen Prof. Sharman 
johdolla. Lisätietoja http://www.ait.ac.th ja http://www.aitcv.ac.vn  
 
 
AIT:n opetus perustuu erittäin aktiiviseen vuorovaikutukseen, jossa opiskelijoiden täytyy 
opetuksessa laittaa itsensä likoon sekä luennoilla että harjoitustöiden palauttamisen yhtey-
dessä. Niinpä palatessani Suomeen 2001 päätin yrittää tuoda samantyyppistä vaikutta-
vuutta myös omaan opetukseeni. 
 
Ja se olikin helpommin ajateltu kuin tehty. Tiesin jo entuudestaan, että pelkkä luentomate-
riaalin läpikäyminen ei riitä, joten tein luennoille jokaisesta osa-alueesta powerpoint-tyyppi-
set esitykset sisältäen pääkohdat luentomateriaalista. Lisäksi niihin oli helppo lisätä esi-
merkkejä ja kuvia antamaan asioista lisävalaistusta. Tämä oli tietysti opettajan näkökoh-
dasta perinteistä luento-opetusta huomattavasti työläämpää, ja silti aktiivisuuteen ei tullut 
huomattavaa muutosta. Olinkin hieman ymmälläni tilanteesta ja mietin, oliko vikaa raken-
teissa vai omassa kyvyssäni saada opiskelijat aktiivisemmaksi. 
 



 15

Sitten tuli jostain eteeni tietoa monimuoto-opetuksesta, jossa oppimateriaali ja esitykset 
olisivat valmiina verkossa milloin vain opiskelijan tavoitettavissa. Osastollamme oli jo tehty 
hieman pioneerityötä ja sitä seuratessani huomasin saavani mieleen uusia tavoitteita: 
 
− opiskelijat voisivatkin aluksi itse tutustua materiaaliin  
− opiskelijat tekisivät ensimmäiset laskuharjoitukset itse  
− opiskelijat voisivat testata osaamistaan ennen luentoja 
− opettaja ei opettaisikaan perusasioita, vaan voitaisiin syventää jo opittua interaktiivi-

semmin.  
 
Tällä tavalla opiskelijat tuntisivat asioita jo ennalta ja heidän olisi helpompi osallistua ope-
tukseen. Pienemmissä opetusryhmissä opettaja voisi vihdoinkin oppia tuntemaan kunnolla 
opiskelijat, jolloin tentti ei enää olisikaan välttämätön arvostelun peruste ja opiskelijan kan-
nalta kurssin tärkein suoritus. 
 

2. LUENNOISTA JA HARJOITUKSISTA OPPIMISTAPAHTUMAAN 
 
Tuumasta toimeen ja lisäpuhtia antoi virtuaaliyliopistorahoitus, josta saimme tukea kesä-
teekkarin palkkaamiseksi vuonna 2002. Tavoitteena meillä oli yhden koko vuoden kurssin 
(48 tuntia luentoja ja 48 tuntia harjoituksia) ja yhden periodin kestävän kurssin (10 tuntia 
luentoja ja 10 tuntia harjoituksia) siirtäminen uuteen ympäristöön.  
 
Meille työpohjaksi annettu WebCT-ympäristö oli täysin uusi, joten siihen tutustuminen aloitti 
työmme. Opetusympäristö tuntui melko valmiilta emmekä aluksi edes kuvitelleet voivamme 
käyttää kaikkia ominaisuuksia.  
 
Jo kesäaikana muutkin kuin ahkera kesäteekkarimme tekivät työtä ja lukukauden alussa 
meillä oli rakennettu molemmille kursseille verkkoympäristörakenne ja molemmissa kurs-
seissa oli ensimmäinen oppimistapahtuma enemmän tai vähemmän valmiina.  
 
Kursseja kehitellessä olimme päättäneet vähentää lukujärjestyksestä tunteja, koska opiske-
lijat tutustuisivat ensiksi materiaaliin ennen oppitunneille tuloa. Vähennys oli reilu, sillä se 
vastasi noin puolta aikaisemmin pidetyistä tunneista.  
 
Opiskelijat saisivat luentomateriaalin etukäteen ja heille kerrottaisiin, mikä osuus pitäisi 
käydä läpi. Luettuaan materiaalin, he tutustuisivat WebCT:ssä tärkeimpien asioiden yhteen-
vetoon. Lisäksi heidän pitäisi tehdä useita laskutehtäviä. Koska he olisivat ratkaisemassaa 
ongelmaa pääasiassa yksin eikä assistentti olisi paikalla avustamassa, päätettiin antaa myös 
erilliset osaratkaisut, joilla tehtävät tarvittaessa helpottuisivat.  
 
Luentoaikataulu on normaalisti viikottainen, mutta me päätimme tehdä kontaktiopetuksen 
hieman harvemmalla aikataululla, jotta materiaaliin tutustumiseen olisi kunnolla aikaa muun 
opiskelun ohessa. Uutta oli myös se, että yhdistimme luennot ja laskuharjoitukset. Koska 
näitä oli hieman hankala kutsua yhdistetyiksi luennoiksi ja harjoituksiksi, nimesimme ne op-
pimistapahtumiksi. Nimi kyllä tuntui alkuun hieman oudolta, mutta koska itse tunsimme op-
pimistapahtumien tekevän opetuksen entistä hyödyllisemmiksi, pidimme nimestä kiinni. 
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Kuva 2. Termisten turbokoneiden aloitussivu WebCT:ssä 
 
 
Aloitimme heti syksyn 2002 ensimmäisen periodin ensimmäisellä viikolla pitämällä infor-
maatiojakson, jossa kerroimme opiskelijoille uudistuneista kursseista ja selvitimme, millä 
tavalla haluaisimme heidän ruveta opiskelemaan. Ehkäpä ei ollut viisasta aloittaa kahdella 
uudella kurssilla samanaikaisesti, mutta jouduimme kuitenkin opetusohjelman ja oman 
kunnianhimon vuoksi tämän tosiasian eteen. 
 
Alku aina hankalaa, mutta tässä tapauksessa olimme kyllä satsanneet kovasti tähän aloituk-
seen ja kummankin kurssin ensimmäinen oppimistapahtuma meni ihan hyvin. Ja sitä hyvän 
olon tuntua kyllä tarvittiinkin, sillä kauhuissamme huomasimme, että seuraava oppimista-
pahtuma lähestyi kovaa vauhtia eikä WebCT-materiaalia ollut riittävästi. Sen tutustumiseen 
oli pitänyt jäädä kaksi viikkoa aikaa mutta jouduimme luopumaan viikosta, ja sinä aikana 
suurella työmäärällä assistenttien kanssa tehtiin jopa pikkutunneille materiaalia kasaan. 
Olimme selvästi aliarvioineet urakkamme emmekä voineet edes paljon tekemisissä oikoa, 
sillä tärkeimmät asiat piti tulla oikein esille, harjoituslaskujen vastaukset piti olla oikein ja 
testien vastauksienkin piti täsmätä. Eli tuo ensimmäinen periodi oli todella työntäyteinen, ja 
arvelimme käyttäneemme jopa viisisataa työtuntia pelkästään näihin kursseihin. Koska 
kurssit olivat syventäviä ja niin ollen ryhmäkoot noin kymmenen henkilöä, panostuksen hin-
ta opintoviikkoihin nähden oli huomattava. 
 

3. OPISKELIJAN UUSI OPISKELURYTMI 
 
Millä tavalla opiskelija sitten kävi uutta kurssia läpi ja miten hän oppi?  Oppiminen ajoittuu 
noin viikon jaksoon, jossa ensiksi tutustutaan luentomateriaaliin, jonka pystyy myös tulos-
tamaan WebCT:n materiaalipankista. Tyypillinen yhden oppimistapahtuman sivumäärä on 
noin 10–30 sivua, joista olennaisin osuus on lisäksi esitetty WebCT-esityksenä sisältäen eri-
laisia apuvälineitä, taulukoita ja asioita selventäviä esimerkkejä. Noin 2-3 tunnin opiskelun 
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jälkeen voi ruveta ratkomaan WebCT:stä löytyvää kolmea harjoituslaskua, jotka on pa-
lautettava oppimistapahtumaan tultaessa. Ja näihinhän saa tarvittaessa erillisiä lisävinkkejä, 
jos ongelma ei muuten materiaalin perusteella ratkea. Ajankäyttö tässäkin on arviolta 2–3 
tuntia. 
 

 
Kuva 3. Pikatesti välittömän vastauksen kanssa. 
 
 
WebCT:n esitysten yhteydessä on myös pikatesti, jossa kunkin asian yhteydessä esitetään 
yksinkertaisia, mutta tärkeisiin asioihin kohdistuvia kysymyksiä. Niihin saa välittömästi oi-
kean vastauksen ja ne toimivat lähinnä opiskelijan oman oppimisen seurantavälineinä. Eli 
jos niihin tulee vastanneeksi väärin, kannattaa lukea asianomainen kohta vielä kerran aja-
tuksella läpi.  
 
Ennen oppimistapahtumaa oli ensimmäisenä vuonna mahdollisuus tehdä vielä testi, jossa on 
yleensä kahdeksan monivalintakysymystä, joihin saattaa olla yksi tai useita oikeita vastauk-
sia. Päätimme arvioida suoritukset siten, että kustakin oikeasta vastauksesta saa oikeiden 
vastauksen prosenttimäärää vastaavan osuuden tenttivastauksen arvosta. Ja jos valitsee 
väärän vastauksen, menettää aina puolet tehtävän maksimipisteistä. Eli jos on olemassa 
kaksi oikeaa vastausvaihtoehtoa, ja opiskelija vastaa yhden oikein ja yhden väärin, on tu-
loksena 0 pistettä. Testi ei ollut pakollinen, mutta opiskelijoille oli tiedotettu, että mieles-
tämme tavoitetaso oli saada tentistä 50 % maksimipistemäärästä. Ja edellisen esimerkin 
valossa tämähän vaatisi käytännössä sen, että tietää enemmän kuin puolet oikein. 
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Kuva 4. Näkymä termisten turbokoneiden viimeisestä testistä 
 
 
Itse oppimistapahtumassa kerrattiin tärkeimpiä asiakokonaisuuksia, esitettiin opiskelijoille 
jo tutuksi tulleelta aihealueelta teoriaa syvällisemmin ja erityisesti käytännön esimerkkejä, 
jotta asiat tulisivat entistä selkeämmiksi. Lisäksi professorin ja assistentin ohjauksella teh-
tiin lisää harjoituslaskuja pienryhmissä. Lopuksi yksi opiskelija kustakin ryhmästä esitteli 
ratkaisut, jotta esillä olleet ratkaisumenetelmät tulivat kaikille tutuiksi. Itse oppimistapah-
tuma kesti neljä oppituntia ja välissä pidettiin ruokatauko. 
 
Uusille kursseille tehtiin yhdessä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa ydinainesanalyysi, 
jossa huomasimme kontaktiopetuksen määrän täsmäävän Opetusministeriön tutkinnonuu-
distuksen tavoitteiden kanssa. Niiden mukaan opiskelijan keskimääräinen kontaktiopetus tu-
lisi olla korkeintaan 20 tuntia viikossa eli karkeasti puolet opiskeluun sijoitettavasta ajasta. 
 

4. PALAUTE JA UUDET KEHITYSKAARET 
 
Ensimmäisten kurssien jälkeen saimme oppimiskeskuksen opastuksella opiskelijoilta palau-
tetta ja kommentteja. Opiskelijat olivat pääosin tyytyväisiä uuteen opiskelutapaan, mutta 
saimme heiltä myös kritiikkiä ja vihjeitä järjestelmän kehittämiseksi edelleen. Selkein puute 
oli ollut se, että oppimistapahtumien powerpoint-esityksistä ei jäänyt heille mitään kirjallista 
materiaalia. Periaatteessa asia olisi korjattavissa siirtämällä esitykset WebCT:n materiaali-
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pankkiin, mutta ajateltuamme tarkemmin itse oppimista, päätimme jatkossa tehdä aina esi-
tyksistä tulostukset, joissa olisi esitysmateriaali koottu muutamalle sivulle. Nykyiset ko-
piokoneet tulostavat tällaiset helposti vihkomaiseen muotoon ja näin opiskelijoilla on pa-
remmat edellytykset tutustua sisältöihin jo etukäteen, seurata esityksiä niiden pohjalta ja 
mahdollisuudet tehdä materiaaliin omat lisämerkintänsä jo esityksien aikana. 
 
Varsinainen rakenteita ravistuttava tieto oli se, että useat opiskelijat halusivat testit pakolli-
seksi, sillä uuden järjestelmän edellyttämää ajankäyttöä ei ollut helppo yhdistää vanhoihin 
opiskelutottumuksiin ja he huomasivat usein lykänneensä testin suorittamista liian pitkään. 
Joku myös ehdotti testeistä annettavaksi pluspisteitä tentin arvosanaa ajatellen. Me olimme 
todella yllättyneitä asiasta ja välittömästi päätimmekin tehdä ehdotetulla tavalla. Käytäntö 
tällä hetkellä onkin se, että jokaisen oppimistapahtuman osatestistä saa ylimääräisen pis-
teen varsinaiseen tenttiin.  
 
Opetuksen aikana ilmeni myös opiskelijoiden positiivinen suhtautuminen siihen, että kukin 
vuorollaan esitti oppimistapahtumassa laskuratkaisun. Monista se oli mukava esiintymisko-
kemus. 
 
Vuonna 2003 haimme virtuaaliyliopistohankkeesta resursseja uuden koko vuoden kurssin, 
Turbokoneiden mittaus- ja konstruktiotekniikka, siirtämiseksi uuteen oppimisympäristöön 
sekä vanhojen kurssien edelleen kehittämiseksi. Suuri osa rahoituksesta meni jälleen kesä-
teekkarin palkkaamiseen, ja kokemuksista viisastuneina meillä oli syksyllä suuri osa materi-
aalista valmiina ja sen syksyn urakka tuntui menevän huomattavasti helpommin läpi. Käy-
tännössä kullakin periodilla meillä oli kaksi oppimistapahtumaa ja periodin lopuksi kertaava 
oppimistapahtuma, jossa ei opiskelijoilla ollut etukäteen opiskeltavaa. Koska WebCT on saa-
vutettavissa mistä vain, seurasin usein kotoa käsin osatenttien etenemistä ja oli todella mu-
kava päivittää pitämäämme tilannetaulukkoa viiden aikaan aamulla tai keskiyöllä.  
 
Vuonna 2004 teimme WebCT-ympäristöön kaksi kurssia. Pienimuotoisemman Turbo-
konetekniikan seminaarin kaikki opasmateriaali, ohjeistus tiedonhakuun sekä kurssin tilan-
teen ja opiskelijoiden seuranta siirrettiin helposti saatavaksi. Etenkin toisilla paikkakunnilla 
työskentelevien diplomitöiden tekijöiden ja jatko-opiskelijoiden oli nyt helpompi osallistua ja 
se näkyi kurssin osallistujamäärän nousuna. Viides kurssimme, Virtaustekniikan perusteet, 
antaa toivottavasti lähtölaukauksen myös aikuiskoulutuksen puolelle. 
 
Tutkinnonuudistuksen myötä myös kurssit lukuvuodelle 2005–2006 muuttuvat. Kaksi koko 
vuoden kurssia jaetaan kahtia, jolloin niiden määrä kaksinkertaistuu. Lisäksi päätimme ti-
hentää kursseja niin, että kukin kurssi vie vain yhden periodin, jolla on neljä oppimistapah-
tumaa. Oman kokemukseni mukaan tämä määrä on selvästi perinteistä luento-opetusta op-
timaalisempi, joskin mielipiteet opettajien keskuudessa vaihtelevat. Suurimpana huolena on 
se, että opiskellaanko tänä lyhyempänä aikana sen paremmin kuin ennenkään. Mutta mie-
lestäni se ei selviä kuin ajan kanssa. Perinteiselle järjestelmälle on mielestäni tehtävä selviä 
muutoksia, ja tällä valitulla tiellä on jo nyt saatu paljon positiivisia viestejä. Mikäli mennään 
liian pitkälle, voidaan asioita tarvittaessa muuttaa takaisinpäin.  
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Kuva 5. Suoritustilanteen seurantaa 
 

5. KOKEMUKSET 
 
Usean vuoden kokemus uudesta oppimisympäristöstä on antanut minulle uskoa siihen, että 
vuorovaikutteiseen oppimiseen voidaan yltää myös täällä tekniikan puolella. Ehkäpä kurs-
siemme pienuus, parhaimmillaan 12 opiskelijaa, on osaltaan edesauttanut tätä, mutta tänä 
syksynä näen, miten se onnistuu isomman opiskelijamäärän kanssa. Viimeisimmälle kurs-
sillemme on ilmoittautunut yli 40 opiskelijaa. 
 
Monimuoto-opetuksen avulla opiskelijat saavat selvästi enemmän palautetta oppimisestaan 
jo opetuksen aikana verrattuna perinteiseen tenttikäytäntöön.  
 
Olen oppinut tuntemaan opiskelijat nyt huomattavasti paremmin, kuin vanhaan luento-
opetusaikaan. Mukavinta ei ole se, että osaa yhdistää kasvot ja nimet vaan oppii huomaa-
maan, kuinka kullekin oppi on mennyt perille. Useaan otteeseen olen pystynyt tukemaan 
opetusprosessia kiinnittämällä avainasioihin entistä enemmän huomiota.  
 
Ehkäpä on vielä liian aikaista puhua tentin poistamisesta, mutta syventävissä opinnoissa ja 
niiden pienemmissä ryhmissä ollaan minun mielestäni lähempänä tilannetta, jolloin tenttiä 
ei enää tarvittaisi.  
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Mitään ei saa ilmaiseksi ja sen on myös tämä kokemus osoittanut. Ja vaikka aina optimisti-
sesti ajattelee, että kerran tehty on helposti toistettavissa uudelleen pienemmällä panok-
sella, huomaa sitä kuitenkin joutuvansa tekemään yllättävän paljon paikkaus- ja täyden-
nystyötä. Tämä kehitystyö on kuitenkin luonteeltaan positiivista, sillä sen kautta voidaan 
taata materiaalin pysyminen ajan tasalla, mitä opiskelijat tänä päivänä arvostavat selvästi 
enemmän kuin ennen. 



 

 

VIRTUAL TEACHING AND LEARNING IN MANAGEMENT STUDIES 
 
Jianzhong Hong & Mari Lehtonen, Department of Business Administration 
 

ABSTRACT  
 
This paper outlines our own experience with virtual teaching and learning based on two on-
going courses at Lappeenranta University of Technology in the field of knowledge and com-
petence management in 2002–2005. The issues we focus on include 1) the suitability and 
applicability of fully online courses—WebCT as the primary virtual study tool, 2) interactive 
participation and communication on WebCT, and 3) the potential for and being international. 
Among the above issues, we pay special attention to the following aspects which we believe 
are critical for the success of virtual learning and teaching in management studies: rule-
based governance and supportive tools such as the 7-step model in problem-based learning 
(PBL), participants’ motivation and self initiatives, efficient and effective knowledge sharing, 
and the close linkage between theory and practice. Student experience was collected on a 
feedback type of questionnaire from which a relevant part is used in this paper whenever 
applicable. At the end of the paper some theoretical and practical implications for web-
based teaching and learning are suggested.    
 

1. INTRODUCTION 
 
Through new learning methods and the increasing usage of information technology, the cul-
ture of university teaching and learning is changing. Information networks and the Internet 
offer universities new possibilities to develop and offer teaching, but they have also ap-
peared to be very challenging and hard to harness for usage. (Lehtonen 2004). On the 
other hand, more than ever before students’ future workplaces and tasks demand good col-
laboration skills, readiness to change, creativity, abilities to collect, produce and apply in-
formation and aptitude to learn to learn, also virtually. The need for virtual learning and col-
laboration experience as well as new learning methods (for example the PBL method), and 
skills are distinct.  
 
Virtuality has increasingly become a hot topic in teaching and learning with the rapid ad-
vance of information and educational technologies, especially the Internet, but it seems that 
nobody knows exactly what it means. It is still a big mystery in modern education. Hicks 
(2001, 75) defines e-learning as “anything delivered, enabled, or mediated by electronic 
technology for the explicit purpose of learning.” E-learning or virtual learning is principally 
any education and training received on a computer (Thomas 2001). Effectiveness, flexibility 
and substantial cost-savings give e-learning an increasing attractiveness within organiza-
tions and the public sector. Some people believe it enhances the development of the knowl-
edge-based society in general (e.g., Markkula, 2004), and active and interactive teaching 
and learning in particular (e.g., Salmon, 2002), while others do not share this view and are 
very suspicious whether people can ever learn virtually. This paper aims at exploring several 
important e-learning issues emerged and featured in two undergraduate courses at Lap-
peenranta University of Technology. We focus on using the appropriate format for appropri-
ate learning objectives, circumstances and students. The information was primarily gathered 
from students on feedback questionnaires and through tutors own experiences.  
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2. OUR VIRTUAL COURSES 
 
In this paper, our understanding is drawn from two courses in the field of knowledge and 
competence management. These are 1) Virtual Introduction to Knowledge Management, 
and 2) Organizational Learning and Competence Management. 
 
Virtual Introduction to Knowledge Management is a basic course for all the students that are 
interested in studying knowledge management at Lappeenranta University of Technology. 
The aim of the course is to gain a basic understanding and the comprehension of the key 
elements of knowledge management and the related functional principles and supporting 
tools. There is a parallel face-to-face course in Finnish; therefore, our course is mainly for 
international exchange students. We started this course in the spring of 2002, and so far 
until the fall of 2004 we have held it four times. Altogether around 100 students have par-
ticipated in the course and completed the course study.  
 
Organizational Learning and Competence Management is a more advanced course compul-
sory for students who are majoring in knowledge management in the Department of Busi-
ness Administration (both basic and adult students). The aim of the course is to familiarize 
the students with state-of-the-art knowledge, and to facilitate a basic understanding of the 
key elements of the topic and the related functional principles and supporting tools. The 
course was developed from completely traditional face-to-face teaching in the fall of 2002 
into a completely virtual course in the spring of 2003.  The experience we discuss here is 
mainly based on this virtual course held in 2004 and 2005. Both Figure 1 and Table 1 show 
a basic design and structure of the course. As it can be seen, the major parts of the course 
include i. Warming-up (Info Meeting & Course Registration on WebCT); ii. Literature Study 
(3 weeks); and iii. Group Work (3 weeks) with a case analysis by the group, submitting a 
written report, presentation, and discussion (2 days). 
 
Figure 1: Course design in WebCT  

Course Design & Group Work

i. Info Meeting & Course 
Registration on WebCT

ii. Literature Study 
(3 weeks)

III.  Group Work (3 weeks)
– case analysis  
– submitting a written 

report
– presentation and 

discussion (2 days)
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Table 1. Basic structure of the course Organizational Learning and Competence Management 

 
 

3. VIRTUAL VS. TRADITIONAL FACE-TO-FACE FORMS OF LEARNING 
 
Any learning, whether facilitated as part of, or separate from traditional classroom teaching, 
using a computer can be considered e-learning or virtual learning. It is important to recog-
nize that although virtual learning utilizes passive technology, it is not a passive form of 
teaching. It requires for the learner to be physically involved in receiving and sending in-
formation (Fiermonte & Bruning, 2005). E-learning is flexible, and learning modules can be 
presented and updated quickly. It can be accessed (given permission) by anyone with ac-
cess to a personal computer or a computer terminal linked to a network or mainframe. Vir-
tual learning shares many of the functions of traditional learning, yet it is, in many ways, 
completely different. Table 2 compares traditional learning and e-learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Week 1 
Warmng-
up 

ii. Week 2 
Literature 
Study  

ii. Week 3 
Literature 
Study  

ii. Week 4 
Literature 
Study  

iii.  
Week 5 
Group 
Work 
(PBL) 

iii.  
Week 6 
Group 
Work 
(PBL) 

iii.  
Week 7 
Group 
Work 
(PBL) 

1. Info 
meeting  
 

1. Intensive 
reading & 
writing  
    
2.Commen-
ting on oth-
ers’ work 
and discus-
sion  

1. Intensive 
reading & 
writing 
   
2. Com-
menting on 
others’ 
work and 
discussion  
 

1. Intensive 
reading & 
writing 
  
 2. Com-
menting on 
others’ 
work  and 
discussion 
 
3. On-line 
exam 
  
 

1. Starting  
group work  
  
2. Choosing 
a case to be 
analyzed in 
group dis-
cussion on 
WebCT 
  
3. Case 
analysis, 
discussion 
and the 
preparation 
of a written 
report 

1. Case 
analysis, 
discussion 
and the 
preparation 
of the re-
port  

1. Case 
analysis, 
discussion 
and the 
preparation 
of the report  
  
2.Submit-
ting the re-
port  
  
3.Com-
menting on 
other 
groups’ 
work and 
arguing for 
your own  
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Table 2. Traditional learning vs. virtual learning 
  Traditional Learning Virtual Learning 
Classroom 
Discussion 

The teacher usually talks 
more than the student. 

The student talks at least as 
much as or more than the 
teacher. 

Learning Proc-
ess 

The learning is conducted 
with the whole class partici-
pating: there is almost no 
group or individual study. 

Most of the learning process 
takes place in groups or by the 
individual student. 

Subject Matter The teacher conducts the les-
son according to the study 
program and the existing cur-
riculum. 

The student participates in de-
termining the subject matter: 
learning is based on various 
sources of information, including 
Web data banks and net-experts 
located by the student. 

Emphases in 
the Learning 
Process 

The students learn “what” 
and not “how”; the students 
and the teachers are busy 
completing the required sub-
ject matter quota; the stu-
dents are not involved in in-
quiry-based education and in 
solving problems, but rather 
in tasks set by the teacher. 

The students learn “how” and less 
“what”; the learning includes re-
search study which combines 
searching for and collecting in-
formation from the Web data 
banks and authorities in the 
communications network; the 
learning is better connected to 
the real world, the subject matter 
is richer and includes material in 
different formats. 

Motivation The students’ motivation is 
low, and the subject matter is 
“distant” from them. 

The students’ motivation is high 
due to the involvement in matters 
that are closer to them and the 
use of technology. 

Teacher’s Role The teacher is the authority. The teacher directs the student to 
the information. 

Location of 
Learning 

The learning takes place 
within the classroom and the 
school. 

The learning takes place with no 
fixed location. 

Lesson Struc-
ture 

The teacher dictates the 
structure of the lesson and 
the division of time. 

The structure of the lesson is af-
fected by the group dynamics. 

 
Source: Fiermonte & Bruning (2005) 
 
According to the results of the questionnaire we prepared for the course Organizational 
Learning and Competence Management in the years 2004 and 2005, the percentage of vir-
tual learning (WebCT) preference as a tool for study increased from 21.7% (Course04) to 
52.6% (Course05). This may also imply that the increase is partly due to experience with 
virtual teaching. It may also depend on the variance in the students. When being asked, 
why the virtual rather than the traditional face-to-face form of learning, students mainly 
mentioned the following aspects or advantages: 
 
− More active: “In virtual learning I found myself more active, so I picked that one.” 

(Course05) 
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− No limitations of space: “…as a student 200 km away from the school, I will need to util-
ize the virtual courses. Learning to learn in the virtual environment takes time, but at 
the end seems as good and efficient as traditional learning.” (Course05) 

− Many sided and hypertext: “Because in forms like WebCT you can discuss different top-
ics.” “I could have said the traditional but after this course virtual learning showed its 
best sides. I learned very much. Learning was pretty easy and many sided.” 

− Self initiative: “The virtual one supports learning because I have to find things out my-
self.” (Course04) 

 
Partially, the student experience and opinions echo what Fiermonte and Bruning believe as 
the advantages of virtual teaching and learning. 
 

4. WEBCT AS A MAJOR VIRTUAL STUDY TOOL 
 
WebCT is an online learning place where students are able to study disciplinary subjects 
with virtual learning tools such as the discussion forum. We exploited WebCT in both of our 
virtual courses, and as pointed out by Lehtonen (2004), it enables students to  
 
− communicate with fellow students both inside the group and openly,  
− form groups, 
− review the activity agendas for learning and exercises, 
− present information gathered and discuss it in their own working group, 
− evaluate possible alternatives and present the best solution, 
− send and review their project writings, 
− find documents, 
− identify what has been learnt, and 
− reflect on the process and the problem in the light of other ones in the group. 
 
WebCT offers useful tools such as:  
 
A Discussion Forum This is one of the major WebCT tools for conducting our teaching and 
interaction. We discuss current issues with the class, create different discussion topics and 
spaces according to the participants’ needs and teaching requirements. It can be used at 
different levels from individuals to small groups and the whole class (Discussion Tool on 
WebCT).   
  
A Virtual Library Virtual libraries consist primarily of hyperlinks to the latest articles, jour-
nals’ websites with content indexes and full-text papers, and useful links related to subject 
studies. Different courses have their own virtual libraries such as the KM library for the vir-
tual knowledge management course, and the CM library for the virtual competence man-
agement course. They are updated all the time even during the course study period, which 
provides students with study material much beyond the minimum required (e.g., Single 
Page Tool on WebCT). 
   
A Literature Study and Online Exam This is meant for the individual and theoretical part of 
the studies before initiating any group work. Students read the selected articles, send in a 
summary of each article, and take an online exam at the end of the literature study on 
WebCT (Discussion Tool, Quizz Tool). 
 
A Learning Diary This is a less formal way of sharing the learning experience with the class, 
through which tutors also get some idea, among others, what students are interested in, 



 27

what not, and what they have learnt and what they want to learn, about the difficulties with 
studies, and the positive and negative feelings (Discussion Tool on WebCT).  
 

5. INTERACTIVE PARTICIPATION AND COMMUNICATION 
 

5.1 Learning Environment 
 
The concept of learning is undergoing transformation. Learning is no longer just limited to 
the conventional classroom type of learning. Learning is also participation, interaction and 
communication, collaboration and dialogue in the virtual communities of practice and learn-
ing. Therefore, our courses were typically designed with both compulsory and optional tasks 
and exercises (summary of an article vs. comments on the summary; online exam vs. self 
test), creating both mechanical and dynamic learning environments in favor of powerful 
knowledge sharing and creation. We also wanted to offer an effective and easy-to-follow 7-
step tool based on the problem-based learning (PBL) method for learning, interactive par-
ticipation and communication.  
 

5.2 7-step PBL method in the Web Environment  
 
Problem-based learning (PBL) is an instructional method that challenges students to "learn 
to learn," working cooperatively in groups to seek solutions to real-world problems. These 
problems are used to engage students' curiosity and initiate learning the subject matter. 
PBL prepares students to think critically and analytically, and to find and use appropriate 
learning resources. 
 
PBL has been widely used in the medical sciences ever since the 1960’s. Since then it has 
been used in many other disciplines, as well, for example, in law and business schools and 
the natural sciences. In spite of its long history there are not so many studies and experi-
ments concerning utilizing the information technology in PBL. Information technology gives 
students much more opportunities to use various techniques and tools effectively in the 
planning, development, or presentation of their study projects.  
 
In PBL, complex, real-world problems are used to motivate contextual learning on a need-
to-know basis, rather than as checks of understanding following the delivery of content on a 
lecture or by other means. PBL is a group learning strategy where students in small groups 
work towards problem resolution by asking and answering their own and peers’ questions, 
using their collective skill at acquiring, analyzing, and communicating information. The 7-
step PBL method is an easy-to-follow tool to carry out a work on the assigned case, identi-
fying and analyzing problem situations step by step. 
 
The 7-step PBL method we used in our course Organizational Learning and Competence 
Management was a modified version from several PBL resources (e.g., Poikela & Poikela, 
1997). It is also partially based on the expansive learning model developed from activity 
theory research and practice (Engeström, 1987). The seven steps are as follows: 
 
Stage 1: The ethnography of problems 
 
1. Reading the case, i.e., charting the situation and clarifying the group’s mission (e.g., 

brain storming). 
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2. Analyzing the case, i.e., making a detailed list of what the group has known about the 
problem situation. This may include conflicts, disturbances, or raptures that indicate the 
need for change, and the intricate connections among different problems. 

3. Developing a problem statement which should come from the students’ analysis of what 
they know. In one or two sentences they should be able to describe what it is that their 
group is trying to solve, produce, respond to, or find out. The problem statement may 
have to be revised as new information is discovered and brought to bear on the situa-
tion. 

 
Stage 2: Analyzing and searching for a new solution 
 
4. Formulating a set of relevant questions, i.e., preparing a list of questions concerning an-

swers to solve the problem. Some of those questions may address concepts or principles 
that need to be learnt in order to address the situation. Other questions may be in the 
form of requests for more information.  

5. Listing possible solutions and actions. 
 
Stage 3: Creating a new model 
 
6. Creating a new way to work and new tools: What will it be like to work in the future?  
7. Presenting findings for discussion and evaluation, i.e., preparing a report in which stu-

dents make recommendations, predictions, inferences, or other appropriate resolutions 
of the problem based on their data and background information. Students need to be 
prepared to support their suggestion. 

 
During the course study, the 7-step PBL works as a recommended tool for student groups to 
conduct a case analysis. A modified version of the same analytic tool or an alternative 
method are also encouraged to be employed when it is agreed upon by the team members 
after discussion.  
  

5.3 Key features of our virtual PBL method  
 
Our virtual PBL method focuses on the following aspects of group dynamics and learning: 1) 
motivation, 2) knowledge sharing, and 3) theory-practice linkage. 
 
Motivation: PBL pays special attention to students’ particular study needs, interests and ini-
tiatives. Relevant course environment and learning events are, for instance 
 
− an info meeting in the course & student homepage, 
− real-world cases (ready & self-compiled) as a trigger for group work, 
− a virtual CM libruary, and 
− individual projects possible for special student situations. 
 
Knowledge sharing: It encourages students to work as a group and to share their knowl-
edge and learning experiences in 
 
− discussion forums at group level and for the whole class, 
− the first face-to-face group meeting, 
− groups of students with different study experiences (international exchange, basic & 

adult Finnish students), 



 29

− student discussion and the presentation of the group work and tutors’ opinions and feed-
back, and 

− the evaluation of the study performance based on the process of interaction & collabora-
tion rather than the report alone.  

 
Theory-practice linkage: It directs students to combine theory with practice by emphasizing 
real-life situation case analyses through  
 
− a literature study (theory) + case analysis (practice), 
− the 7-step PBL method as an analytic tool for the case analysis, 
− the mixture of students in a group with and without work/business/management experi-

ence, and 
− field work including in-depth interviews and participations in case companies (optional). 
 

5.4 Our virtual courses in practice  
 
The feedback was gathered from Course04 and Course05 held in 2004 and 2005 respec-
tively. The first course had 30 students, and 24 of them answered. The second had 54 stu-
dents, and 20 of them answered. The questionnaire was prepared mainly for studying in the 
web environment, group work and PBL. Feedback was gathered and reported in English. 
 
Students were instructed to use PBL’s 7-step model when doing group work. In Course05, 
there was a face-to-face session for group work guidance before the group work started, 
and there were two major phases in group work. At the first phase every group worked on 
WebCT within their own discussion area. At the second phase all the reports submitted to 
the WebCT discussion forum were published in the common discussion area, where they 
could be seen by the whole class and were analyzed and discussed together.  
 
According to the feedback we got, almost all the groups experienced that the 7-step model 
supported and guided group work well or very well. The model was seen especially suppor-
tive for good progress in the group work process. Below we have included some of the 
comments. 
 
“It helped the group work by providing a useful and accurate guide line … however, we didn't follow it completely, 
we rather adapted it, but still this model is a good one to be re-used in the future.” (Course04) 
 
“The 7-steps model was a good help in structuring the report.” (Course04) 
 
“Usually the group spends some time agreeing on the methods to solve the problem. The 7-step model was easy to 
adopt and both saved time and guided towards the task.” (Course04) 
 
“This 7-steps model is pretty much what we have used earlier when doing group work. Earlier we just didn’t know 
that we were using some model. But now it was in the form of a process, step-by-step in other words.” (Course05) 
 
 “It helped our group work because we first had problems with where to start. But having all read the seven-steps 
model, we found an understanding of what would be the things that should be included in the group work.” 
(Course04) 
 
“It helped us to manage the group work process.” (Course04) 
 
“It helps to build on the process.” (Course05) 
 
Studies based on PBL include working in groups, but also individual studies and reflection. 
Grouping is one of the main preconditions for PBL to work and especially in the web envi-
ronment. One of the groups did have some problems, and the group did not manage to 
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work (Course04). Other groups (both Course04 and Course05) managed very well. It was 
also interesting to follow the shaping of the roles. In Course04, without exception the per-
son who started discussions on the web was chosen to be the chairman and also the coordi-
nator. Almost every group also had face-to-face meetings. 
 
“I think that the fact we had no face-to-face meetings with all the members was a big mistake for our group! I 
think that I would have participated more in the discussion if we had known each other to share our vision of the 
case, our learning and our way to work…” 
 
“We used the combination of face-to-face meetings and virtual discussions, because in the virtual discussion it 
takes too long to agree with all the members of the group and it's too anonymous.” 
 
“… the level of the members’ knowledge was so different that it was too difficult to work without meeting each 
other. The 7-steps model was however suitable and it is a good method to apply …” 
 

6. GOING INTERNATIONAL 
 
As reviewed, e-learning is flexible, and learning modules can be presented and updated 
quickly, and accessed easily on a personal computer or a computer terminal linked to a 
network or mainframe. Many of our course participants, both Finnish and international stu-
dents, felt particularly grateful because they traveled abroad or they had to go back to their 
home countries during the course study. They were able to keep up with the course while 
being away from the school, and in this case, students working in the same group or class 
collaborated more in getting the needed information delivered and transferred.   
 
Our Finnish graduates or those who accomplished the courses have commented that they 
benefited from the involvement of international exchange students. Firstly, it is a natural in-
ternational learning environment where English is the instructional language. Secondly, 
since international students come from all over the world, students are interested in learn-
ing from their different cultural and study perspectives. 
 
Because the course is in English, and because it is virtual, it has great potential when col-
laborating with foreign partner schools. We strongly believe that such courses plus face-to-
face intensive lectures could be a future collaboration mode of cost-effective, tutor-student 
interaction, enhancing students’ independent learning skills and creativity. 
 

7. CHALLENGES IN VIRTUAL DISCUSSION AND COMMUNICATION 
 
The biggest challenge we found in our teaching was how to motivate students to discuss 
and take their own initiative in learning. Active tutors and first active students play an im-
portant role in discussion, which is obvious. The real challenge is how to encourage most or 
all the students in participating in the discussion lively and spontaneously. According to our 
experience, students are more likely to discuss and communicate in informal occasions 
(e.g., commenting on unknown persons’ writing) rather than formal occasions (e.g., making 
comments on tutors or a known person), within a small group rather than in a big and visi-
ble class; with and under specific topics (e.g. “question & answer”) rather than general top-
ics (“main topic”), and with group identity (representative of a group) rather than individual 
identity (representative of an individual). Even though we have gained some experience, we 
feel that there is still much room to improve. 
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8. CONCLUDING REMARKS 
 
Drawing from the experience of our two WebCT courses we held in 2002–2005, we would 
like to make the following remarks: 
 
− Clear information and rule-based governance is necessary in virtual learning and teach-

ing (e.g., info meeting, section for guiding group work, group formation). 
− Structural and analytic tools, like the 7-step PBL method, play a significant role in stu-

dent case analysis in a virtual learning environment.  
− Virtual learning needs both mechanic (compulsory tasks) and dynamic parts (alternative 

and free room for student initiatives) in the studies. This is very much related to the 
subjects we are teaching, namely, teaching knowledge and competence management. 

− Time management is critical to keep up the interest and rhythm of the course, as well as 
allowing appropriate time for getting the feeling of work and thought formations.  

− Promoting active discussions in a virtual platform is a big challenge: it demands proper 
and timely interaction between tutors and students and among all the members of the 
study community. 

 
For us, virtual teaching and learning is still quite new, and we truly hope we will be able to 
learn more by sharing our own and others’ experience to develop further this rapidly emerg-
ing and promising enterprise of modern education and development. 
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LAADUKASTA VERKKO-OPPIMATERIAALIA TUOTTAMASSA 
 
Kristiina Karjalainen, oppimiskeskus 
 

TIIVISTELMÄ  
 
Verkko-oppimateriaalien laatua on tutkittu tarkemmin sen jälkeen kun verkkokurssien ja 
verkko-oppimateriaalien tuotanto on lisääntynyt opetuksessa. Ongelmana on aluksi ollut 
verkko-oppimateriaalin käsite - mikä on verkko-oppimateriaalia, mikä sen erottaa muusta 
oppimateriaalista ja opintoaineistoista. Verkko-oppimateriaali on yleensä digitaalista, dy-
naamista ja joustavaa materiaalia, jolla on tietty opetuksellinen tarkoitus.  
 
Opetuksen laatu, ja sitä myötä myös verkko-opetuksen laatu on noussut tärkeään asemaan 
yliopistojen opetuksen kehittämistyössä. Samalla on kehitetty verkko-oppimateriaalin laatu-
kriteereitä. Niiden avulla on haluttu varmistaa laadukkaan verkko-oppimateriaalin tuotanto 
ja levitys. Erilaisia laatukriteereitä ei ole kuitenkaan vielä koottu yhteen. Kattavaa laatukri-
teeriluokitusta on tehty esimerkiksi valtiovarainministeriössä, joka on julkaissut verkko-
opetuksen ja verkko-oppimateriaalin laatukriteeristön (www.laatuaverkkoon.fi). Tämä kri-
teeristö ottaa huomioon monia verkko-oppimateriaalin laatuun liittyviä tekijöitä. Yleensä 
laatukriteeristöjä on kuitenkin luotu erilaisista näkökulmista. Tämän artikkelin tarkoituksena 
on tuoda esiin verkko-oppimateriaalin laatukriteeriluokitusmalli, joka kokoaa yhteen erilais-
ten kriteeristöjen piirteitä ja luokittelee ne kolmeen pääluokkaan: pedagogiseen, sisällölli-
seen sekä välineelliseen laatukriteeristöön. 
 

1. MIKÄ VERKKO-OPPIMATERIAALI?  
 
Verkko-opetuksen yleistyessä verkko-oppimateriaalien tuotanto on saanut keskeisen roolin 
verkko-oppimisessa. Enää ei riitä, että perinteinen materiaali muutetaan digitaaliseen muo-
toon, vaan on ryhdytty tuottamaan verkkoon sopivampia oppimateriaaleja. Tämä kehitys 
luo myös vaatimuksen verkko-oppimateriaalien laaduntarkkailulle - minkälaiset verkko-
oppimateriaalit sopivat parhaiten verkko-opetukseen, mitkä niistä vaikuttavat parhaan op-
pimistuloksen syntymiseen. Ennen kuin voimme ryhtyä tarkastelemaan verkko-oppimateri-
aalien laatukriteereitä, meidän on kuitenkin määriteltävä se, mitä tarkoitamme verkko-op-
pimateriaaleilla. 
 
Verkko-oppimateriaali terminä on ollut vaikea määritellä. Valtakunnallisessa verkko-opetuk-
sen laatuhankkeessa2 on verkko-oppimateriaalit määritelty seuraavasti: 
 
”Verkko-oppimateriaali on opetuksellinen kokonaisuus, jolla on omat sisällölliset vaatimuksensa ja oppimiselle ase-
tetut tavoitteensa, ja joka on käytettävissä internetin kautta” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Nurkka 2004 
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Kuva 1. Verkko-oppimateriaalin määrittelyä  
 

 
 
Lähtökohtana ovat opintoaineistot yleiskäsitteenä, mikä jakautuu oppimateriaaleihin sekä 
muihin opintoaineistoihin. Oppimateriaalit eroavat opintoaineistoista siten, että oppimateri-
aalit ovat yleensä opettajan juuri tiettyyn opintojaksoon ja oppimistavoitteisiin muokkaamia 
kokonaisuuksia, kun taas opintoaineistot ovat oppimateriaalien tai oppimisen ”raaka-ai-
netta”. Oppimateriaalit jaetaan digitaalisiin oppimateriaaleihin ja muihin oppimateriaaleihin. 
Digitaaliset oppimateriaalit jaetaan verkko-oppimateriaaleihin sekä muihin digitaalisiin op-
pimateriaaleihin. Digitaaliset oppimateriaalit voivat olla esimerkiksi cd-rom-muotoisia mate-
riaaleja, audio- ja videoklippejä, sähköisessä muodossa olevaa tekstiä, jne.  
 
Joanna Muukkonen (2005) on edelleen kehittänyt verkko-oppimateriaalien määrittelyä nii-
den käyttötarkoituksen mukaan. Kuvassa 2 digitaalinen oppimateriaali jaetaan staattisiin ja 
dynaamisiin verkko-oppimateriaaleihin, sekä muihin staattisiin ja dynaamisiin digitaalisiin 
oppimateriaaleihin tai -aineistoihin. 
 
Kuva 2. Verkko-oppimateriaalin luokittelu käyttötarkoituksen mukaan  
 

 
 
Staattiset verkko-oppimateriaalit ovat materiaaleja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ver-
kossa tai ne edellyttävät verkkoa toimiakseen täysipainoisesti. Ne sisältävät siis esim. hy-
perlinkkejä ja muita materiaalissa etenemiseen suunniteltuja toiminnallisuuksia, jotka eivät 
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toimi muutoin kuin verkossa. Staattisten verkko-oppimateriaalien luonteeseen kuuluu edel-
leen tulostettavuus ja opiskelija mitä toden näköisemmin haluaakin tulostaa materiaalin pa-
perille, vaikka hyperlinkit ja muu toiminnallisuus silloin katoavat. 
 
Dynaamiset verkko-oppimateriaalit puolestaan ovat ”liikkuvia”, interaktiivisia verkko-oppi-
materiaaleja, esim. animaatiot, simulaatiot, jotka eivät toimi millään tavoin ilman verkkoa 
ja joita ei voida tulostaa toiminnallisuuden oleellisesti kärsimättä. Muut staattiset ja dynaa-
miset digitaaliset oppimateriaalit voidaan jakaa periaatteessa samalla tavalla kuin vastaavat 
verkko-oppimateriaalit.  
 
Ero staattisen ja dynaamisen oppimateriaalin välillä on vuorovaikutuksessa. Staattiset verk-
ko-oppimateriaalit ja muut materiaalit eivät ole aktiivisessa vuorovaikutuksessa opiskelijaan 
nähden, mutta dynaamiset verkko-oppimateriaalit ja muut materiaalit toimivat vuoro-
vaikutteisesti opiskelijan kanssa. Ne vaativat opiskelijan panosta oppimistapahtumassa. 
 
Digitalisoitu oppimateriaali voi olla ongelmallinen toiminnallisesti. Periaatteessa digitalisoitu 
oppimateriaali kuuluu muihin verkko-oppimateriaaleihin, eikä sitä voida pitää aitona verkko-
oppimateriaalina, koska usein digitalisoiduissa verkko-oppimateriaaleissa on edelleen mah-
dollisuus muuttaa ne perinteiseen paperimuotoon esimerkiksi tulostamalla materiaali, ja 
näin yleensä tehdäänkin. Tulostaminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa, jos materiaali on di-
gitalisoitu ajattelematta sen toimivuutta tulosteena. Digitalisoitu materiaali on jäykkää ja 
toimimatonta, eikä kaikki digitalisoitu oppimateriaali välttämättä sovellu verkkoon käytön 
hankaluuden vuoksi3. Tämä vaikeuttaa materiaalin saavutettavuutta opiskelijan näkökul-
masta, tuottaa opettajalle lisätyötä ja vaatii verkko-opetuksen tukihenkilöstöltä lisäpanos-
tusta kun toimimattomia verkko-oppimateriaaleja yritetään saada toimiviksi. 
 

2. MIKÄ LAATU? 
 
Verkko-opetuksen ja verkko-oppimateriaalien laadunvarmistuksesta ei ole vielä kehitetty 
kattavaa standardiluokitusta, vaan eri tutkijat painottavat erilaisia näkökulmia, esimerkiksi 
sisältölähtöisesti, käytettävyyden näkökulmasta, oppimisprosessilähtöisesti sekä opetuksel-
lisen funktion kautta. ARVO (www.virtuaaliyliopisto.fi/arvo/) on verkkomateriaalien arvioin-
tityökalu, jolla voidaan mm. arvioida käytettävyyttä, pedagogista käytettävyyttä, graafista 
suunnittelua, teknistä toteutusta sekä saavutettavuutta. eValuator 
(http://evaluator.hamk.fi/) - digitaalisten oppimateriaalien, oppimisympäristöjen ja mobii-
lioppimisen käytäntöjen arviointityökalu keskittyy tekniseen ja pedagogiseen käytettävyy-
teen.  
 
Silander4 on tutkinut oppimisaihioiden laatukriteereitä.  Oppimisaihioiden laatukriteerit kat-
tavat erilaisia arvioinnin kohteita, esimerkiksi teknisiä, kuten navigointi, käytännön toi-
mivuus ja kontrolli sekä pedagogisia kriteereitä, esimerkiksi tiedonrakentelu, oppijan tietoi-
sen toiminnan näkyväksi tuleminen ja aidon tiedon soveltaminen.  
 
McGorry5 on luonut verkko-opetuksen laadun arviointinäkökulmia, joista voidaan johtaa 
myös verkko-oppimateriaalien laatukriteereitä. Hän listaa neljä verkko-oppimateriaalien 
opetuksellista funktiota. Näitä ovat opittavan sisällön esittäminen, jolla tarkoitetaan materi-
aalin asiapitoisuutta, pääasioiden selkeää esittämistä ja asioiden välisten yhteyksien luo-
mista. Toinen funktio on kognitiivisten työkalujen käyttö, joka auttaa keskustelemaan opit-

                                                 
3 Muukkonen 2005 
4 Silander 2004 
5 McGorry 2003 
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tavasta asiasta ja auttaa yhdistämään asioista ja tekemään yleistyksiä. Kolmantena funk-
tiona McGorry antaa ohjeistavan materiaalin, mikä tarjoaa kurssitietoa, määrittelee selke-
ästi tavoitteet ja odotetut tuotokset sekä kokoaa oppimistulokset selkeäksi kokonaisuudeksi. 
Viimeisenä opetuksellisena funktiona McGorry mainitsee materiaalin motivoivuuden. Sen 
tarkoituksena on aktivoida opiskelija oppimisprosessiin.  
 
Reeves (1999)6 jakaa verkko-opetuksen laatutekijöitä hieman samalla tavalla kuin McGorry. 
Hänkin painottaa opetuksellista funktiota, mutta tuo esille myös selkeästi oppimisen näkö-
kulman. Hänen mukaansa verkko-opetuksessa ja verkko-oppimateriaaleissa laadun kan-
nalta tärkeää on luoda mahdollisuus konstruktiiviseen oppimiseen autenttisten tehtävien 
kautta ja yhteistoiminnallisesti tietoa rakentaen. Reeves painottaa myös erilaisia opiskeli-
jalle annettuja tukimuotoja: vertaistuki pari- ja ryhmätyöskentelyn kautta, opettajan tuki 
opiskelijalle oppimisen ohjaamisessa sekä metakognitiivisten taitojen omaksumisessa, esi-
merkiksi oppimisen tavoitteiden ja opiskelun suunnittelun sekä edistymisen seurannassa. 
 
The Concord Consortium, ei-kaupallinen kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksen ja kehit-
tämisen organisaatio Massachusettsin osavaltiossa Yhdysvalloissa, on luonut oman verkko-
opetuksen ja -oppimisen mallin, jossa listataan yhdeksän avainpiirrettä laadukkaan verkko-
opetuksen tuottamiseksi. Näitä ovat: 1) asynkroninen yhteistoiminnallisuus, 2) selkeät ai-
kataulut, 3) asiantuntijoiden tuki, 4) tutkimiseen perustuva oppiminen, 5) yhteisöllisyyden 
rakentaminen, 6) osallistujien rajaaminen 12–25 opiskelijaan kurssilla, 7) korkealaatuiset 
materiaalit, 8) tarkoituksenmukainen verkko-oppimisympäristö, 9) jatkuva arviointi.  
 
Verkko-oppimateriaalien laadunvarmistuksen kannalta yllä olevan listan tärkein avainpiirre 
on numero 7, korkealaatuiset materiaalit. Concord Consortiumin mallin mukaan korkea-
laatuisen verkko-oppimateriaalin piirteisiin kuuluu mm. se, että kurssintuottajat yhdistelevät 
mahdollisimman monta erilaista mediaa ja oppimistehtävätyyppiä, jotta erilaiset oppijat tu-
lee huomioiduksi. On myös tärkeää yhdistää verkko-oppimateriaaliin perinteisiä oppimateri-
aaleja, kuten kirjoja, tukimateriaalina. Lisäksi kannattaa käyttää animaatioita ja simulaati-
oita erilaisten käsitteiden hahmottamisessa, joita sitten testataan oikeissa laboratoriotehtä-
vissä. Laadukkaan oppimisen piirteenä on myös, että opiskelijat osallistuvat tutkimiseen 
pohjautuvaan oppimiseen, luovaan työhön sekä oman oppimisen pohdiskeluun aina kun se 
on mahdollista ja tilanteeseen sopivaa. Monimuotoiset, lyhyet oppimistehtävät, joissa käy-
tetään erilaisia välineitä ja median suomia ulottuvuuksia edesauttavat kurssin ja materiaalin 
joustavuutta sekä vahvistavat avainasioiden oppimista. 
  
Opetettavien sisältöjen tulisi ensisijaisesti määrätä se, minkälaisessa muodossa verkko-op-
pimateriaali esitetään. Opettaja saattaa hämääntyä uuden tekniikan ja ohjelmistojen luo-
mien mahdollisuuksien viidakossa, eikä aina ajattele sitä miten hyvin uudet elementit sopi-
vat opetettavaan ainekseen. Tärkeää on myös erilaisten oppijoiden huomioiminen käyttä-
mällä erilaisia tehtäviä ja eri medioita ja luomalla verkko-oppimateriaaleista erilaisille oppi-
mistyyleille sopivia kokonaisuuksia, josta oppijan on mahdollisuus valita itselle sopivimmat 
muodot. 
 
Herringtonin tutkimusryhmä (2001) on arvioinut verkko-opetuksen sisältöjen ja materiaa-
lien sekä käyttöliittymän laatua. Tutkimusryhmän mukaan verkko-opetuksen ja verkko-op-
pimateriaalien kehittelyssä ja tuotannossa tulee tehdä ns. pedagoginen uudelleen rakenta-
minen, jossa oppimisympäristö sisältöineen muokataan kokonaan uudenlaiseksi uuden tek-
nologian suomin mahdollisuuksin. Tällä hetkellä monet perinteiset kurssit siirretään vain 
sähköiseen muotoon tarkistamatta materiaalin ja oppimistehtävien toimivuutta verkossa. 
Tähän Muukkonen viittaa termillään digitalisoitu materiaali. 

                                                 
6 Reeves 1999 



 37

Verkko-opetuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon opettajan, opiskelijoiden sekä verk-
ko-oppimateriaalien vuorovaikutus. Opettajan on luotava verkkokurssin oppimistehtävistä ja 
verkko-oppimateriaaleista kiinteitä kokonaisuuksia, jotka tukevat opiskelijan oppimistavoit-
teisiin pyrkimistä. Verkko-oppimisympäristön on välineenä tuettava opiskelijaa saavutta-
maan omat ja kurssin tavoitteet, mutta sen tulisi olla ”näkymätön” osa kurssin toimintaa.  
 
Verkko-opetuksen kokonaissuunniteluun liittyy kiinteästi sisältöjen, oppimistehtävien sekä 
oppimisen pedagogisen ja välineellisen tuen yhteen toimivuuden varmistaminen. Sisältöjen, 
oppimistehtävien sekä tuen tulee olla linjassa oppimisen tavoitteisiin ja arviointiin. Kun nä-
mä asiat on otettu huomioon verkkokurssia suunniteltaessa, on mahdollisuus tuottaa op-
pimisen kannalta laadukas kokonaisuus. Herrington7 jaottelee kolme laadunarviointikriteeri-
ryhmää: pedagoginen, sisällöllinen sekä välineellinen. (Kuva 3). 
 
Kuva 3. Verkko-oppimateriaalien laatukriteeriluokittelu 

 
 

3. PEDAGOGISISTA LAATUKRITEEREISTÄ  
 
Verkko-oppimateriaalien pedagogiset laatukriteerit painottavat opetuksen ja oppimisen edis-
tämistä tilanteeseen sopivien verkko-oppimistehtävien ja ohjeistavan materiaalin kautta: 
verkko-oppimateriaalin ja oppimistehtävien tulee tukea kurssin oppimistavoitteita, verkko-
opetusjakson toteutuksen tulee kannustaa tehokkaaseen oppimiseen ja oppimisen/opiskelun 
tulee olla mielekästä. Mielekkään oppimisprosessin piirteitä ovat: 
 
− autenttiset tehtävät ja oppimistilanteet – tehtävien tilannesidonnaisuus elävään elämään 
− yhteistoiminnallisuuden mahdollisuus – opiskelijat tuottavat yhdessä tietoa 
− opiskelijakeskeinen ympäristö – pääpaino on oppimisessa, ei opetuksessa 
− sitouttaminen – oppimisympäristö, verkko-oppimateriaali ja verkkotehtävät ovat haasta-

via ja motivoivia 
− mielekäs arviointi – autenttinen ja integroitu arviointi tukee opiskelijan oppimista  
 
Näistä mielekkään oppimisprosessin piirteistä voidaan johtaa myös hyvän verkko-oppimate-
riaalin laatukriteereitä. 
 
Opettajan rooli tällaisessa opetuksessa on ohjaava tai valmentava. Opettaja tukee oppijan 
pyrkimystä mielekkääseen oppimiseen metakognitiivisella tasolla auttamalla opiskelijaa 

                                                 
7 Herrington 2001 
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luomaan oppimisessa tarvittavia rakenteita ja strategioita. Opettaja voi esimerkiksi tukea 
oppijaa aikataulujen tekemisessä, esittelemällä erilaisia oppimisstrategioita, joita opiskelija 
voi soveltaa omassa oppimisprosessissaan. Tärkeää on myös, että kurssin verkko-oppima-
teriaali, tehtävät ja arviointi ovat integroituja ja linjassa oppimistavoitteisiin (ks. myös Biggs 
1999) ja että opiskelijoita arvioidaan oppimistehtävien perusteella. 
 

4. SISÄLLÖLLISISTÄ LAATUKRITEEREISTÄ 
 
Sisällölliset laatukriteerit arvioivat verkko-oppimateriaalien sisältöjä. Niihin kuuluvat sekä it-
se asiasisältö että ohjeistava materiaali. Verkko-oppimateriaalien sisällön tulee tukea op-
pimista linjassa pedagogisten ratkaisujen kanssa ja niiden on sovelluttava opetettavaan ai-
neeseen. Herrington on listannut seuraavat sisällölliset laatukriteerit: 
 
− saavutettavuus – materiaalit on järjestetty niin, että ne ovat helposti löydettävissä 
− ajankohtaisuus – verkko-oppimateriaalit eivät ole liian vanhoja sopimaan opetettavaan 

ainekseen 
− runsaus – materiaalit heijastavat erilaisia näkökulmia opetettavaan ainekseen 
− välineen asianmukainen käyttö – erilaisten mediaelementtien tilanteeseen sopiva käyttö 
− syrjimättömyys – materiaaleissa on otettu huomioon erilaiset sosiaaliset, kulttuuriset 

sekä sukupuoliset (gender) näkökulmat. 
 

5. VÄLINEELLISISTÄ LAATUKRITEEREISTÄ 
 
Välineelliset laatukriteerit liittyvät käyttöliittymän toimivuuteen ja käytettävyyteen verkko-
oppimateriaalien tuotannossa ja välityksessä. Opiskelijalla tulee olla pääsy verkkoympäris-
töön ja sen tulee tukea ja edistää oppimista sekä kurssin tavoitteisiin pääsemistä huomaa-
mattomasti ja saumattomasti. Välineellisiä laatukriteereitä ovat: 
 
− luotettava ja vakaa käyttöliittymä – verkko-oppimateriaalit ovat ajantasaisia ja virheet-

tömiä 
− sopivat kaistanopeudet – verkko-oppimateriaalien avautuminen ei kestä kohtuuttoman 

kauan 
− selkeät tavoitteet, ohjeet ja oppimissuunnitelmat – tekninen toteutus tukee opiskelijalle 

viestitettyjä tavoitteita  
− viestintä – ympäristö mahdollistaa ja kannustaa teknisesti dialogiin opiskelijoiden sekä 

opettajan välillä 
− tasavertaisuus ja käytettävyys – kaikilla opiskelijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet 

käyttää ympäristöä ja materiaaleja 
− tunnistettava kurssialustatyyli – saman organisaation verkkokurssit ja niihin liittyvät 

verkko-oppimateriaalit näyttävät samanlaisilta ja ovat siten helposti tunnistettavissa 
 
Silanderin, McGorryn, Reevesin, ARVOn, eValuatorin, Silkelän ja Lakkalan8 kriteeristöistä on 
löydettävissä yhteisiä piirteitä. Ne voidaan sijoittaa Herringtonin luomaan laatukriteeri-
luokitustaulukkoon. Alla olevassa listassa on koottuna tässä artikkelissa mainittuja laatukri-
teereitä niin, että samansisältöiset ja ajatuksellisesti samanlaiset kriteerit on yhdistetty ylei-
semmän termin alle.  
 

                                                 
8 Nurkka 2004 
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Usean tutkijan mainitsema kiinnostavuus ja motivoivuus on jätetty kriteeriluetteloista pois, 
koska ko. kriteerit muodostuvat useasta kriteeristä. Esimerkiksi kiinnostavuus liittyy materi-
aalin ja tehtävien autenttisuuteen tai ajankohtaisuuteen sekä oppimisen oppijakeskeisyy-
teen. Samalla tavalla motivaatio oppimiseen kasvaa kun otetaan huomioon mm. yhteistoi-
minnallisuus, materiaalin monipuolisuus sekä haastavuus.  
 
Eri tutkijoiden esiin tuomia verkko-oppimateriaalien laatukriteereitä sovellettuna Herringto-
nin kolmijakoiseen laatukriteeriluokitteluun.  
 
Pedagogiset laatukriteerit 
 
1. selkeä ja jäsennelty rakenne 

− verkko-oppimateriaalit ja oppimistehtävät ovat rakenteellisesti selkeitä ja jäsenty-
neitä  

2. tavoitteellinen oppiminen 
− oppija tietää mitkä ovat oppimistavoitteet, ja suhteuttaa omat oppimistavoitteensa 

niihin 
3. autenttiset ja tilanteeseen sopivat tehtävät 

− verkko-oppimateriaalit ja tehtävät ovat aitoja ja sopivat oppimistilanteisiin 
4. tietoa arvostava, yhdistävä ja soveltava 

− opiskelijan aikaisempi tieto on arvokasta uuden tiedon rakentamisessa ja soveltami-
sessa käytäntöön 

5. yhteistyötä korostava, yhteistoiminnallinen, vuorovaikutteinen 
− verkko-oppimateriaali tukee ja kannustaa opiskelijoita yhteistyöhön, yhteistoiminnal-

lisuuteen ja vuorovaikutukseen toisten opiskelijoiden sekä opettajan kanssa 
6. aktiivinen 

− verkko-oppimateriaali aktivoi opiskelijaa oppimaan 
7. oppijakeskeinen 

− verkko-oppimateriaali ja tehtävät on tuotettu oppijan näkökulmasta 
8. sopiva ja oikea-aikainen palaute ja arviointi 

− verkko-oppimateriaalin ja tehtävien antama palaute ja arviointi tukevat oppimista 
kaikissa tilanteissa 

9. itseohjautuva 
− oppija pystyy etenemään itsenäisesti omassa tahdissa 

 
Sisällölliset laatukriteerit 
 
a) selkeät sisällöt 

− pääasiat selkeästi tuotu esiin  
b) luotettava 

− lähteet ovat asianmukaiset, taustalla olevan ajattelutavan, väitteiden perusteiden 
sekä taustakysymysten ja -ongelmien esittäminen ovat varmoista lähteistä 

c) ajankohtainen ja autenttinen 
− verkko-oppimateriaalin sisällöt ovat mahdollisimman tuoreita, ajankohtaisia sekä au-

tenttisia  
d) monipuolinen ja haastava 

− tuodaan esiin myös eriäviä näkökulmia, verkko-oppimateriaali on kohderyhmään 
nähden sopivan vaikeaa 

e) kohderyhmälle soveltuva sisältö 
− verkko-oppimateriaalin tuotantovaiheessa on otettu huomioon kohderyhmä sekä sen 

oppimistavoitteet 
f) laajempaan kokonaisuuteen liittyvä 

− verkko-oppimateriaalissa tulee selkeästi esiin mihin sisältö liittyy 
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g) yhdisteltävissä oleva, päivitettävä, uudelleen käytettävä 
− verkko-oppimateriaalit on suunniteltu ja tuotettu niin, että ne voidaan käyttää tai yh-

distää uudelleen muussa verkko-opetuksessa 
 
Välineelliset laatukriteerit 
 
a) saavutettava ja käyttäjän ehdoilla toimiva 

− verkko-oppimateriaaliin on helppo saada yhteys, opiskelija kontrolloi etenemistä, 
ei tekniikka 

b) luotettava ja varma 
− verkko-oppimateriaalit aukeavat hyvin silloin kun tarvitaan, eikä avaamiseen mene 

liian kauan aikaa 
c) verkko-oppimateriaalien paikka helposti opittava ja muistettava 

− aikaa ei mene navigoidessa ja etsiessä verkko-oppimateriaalia, vaan sen paikka on 
helposti opittavissa ja muistettavissa 

d) joustava, mutta johdonmukainen 
− verkko-oppimateriaalit on tehty niin että ne ovat joustavia ja mahdollistavat erilaiset 

käyttötavat, mutta niin etteivät loogisuus ja johdonmukaisuus kärsi 
e) graafisesti selkeä 

− verkko-oppimateriaalissa fontit, värit, ja muu teksti sekä kuvat ja muut mediaele-
mentit ovat selkeitä ja nopeasti löydettävissä 

f) verkko-oppimateriaaliin ja tehtäviin sopivat välineet 
− valitaan oikeanlainen media erilaisiin verkko-oppimateriaaleihin ja tehtäviin, niin että 

otetaan huomioon erilaiset oppimistyylit ja erilaiset oppijat 
 

6. MIKSI LAATUKRITEEREITÄ LUOKITELLAAN? 
 
Verkko-oppimateriaalin laatukriteereitä on luotu sekä kansallisesti että kansainvälisesti jo 
muutaman vuoden ajan. Tarve tähän on tullut verkko-opetuksen ja -oppimateriaalin lisään-
nyttyä opetuksessa viime vuosina. Laatua on tarkasteltu erilaisista näkökulmista, mm. tek-
nisen ja pedagogisen käytettävyyden kannalta sekä oppimisprosessin kannalta. Jo luoduista 
kriteeristöistä löytyy monia yhteisiä piirteitä ja tässä artikkelissa Herringtonin laatukriteerien 
jaottelumallilla on haluttu luoda selkeyttä verkko-oppimateriaalien laatukriteereihin. Verkko-
oppimateriaalien laatua voidaan tarkastella joko pedagogisesti, sisällöllisesti tai välineelli-
sesti, mutta myös kaikkien kolmen osatekijän kokonaisuutena.  
 
Herringtonin luomista melko yleisistä laatukriteereistä on kuitenkin avattava tarkemmat kri-
teeristöt verkko-oppimateriaalin pedagogiselle, sisällölliselle sekä välineelliselle laadulle. Joi-
takin verkko-oppimateriaalin laatukriteereitä on voitu jo sijoittaa Herringtonin luokitus-
taulukkoon, mutta näitä kriteereitä on syytä vielä testata ovatko nämä juuri niitä verkko-
oppimateriaalin laatukriteereitä, jotka tuovat parhaiten esiin laadukkaan verkko-oppimateri-
aalin piirteitä. Olisi myös hyvä testata onko Herringtonin luoma kolmikantamalli riittävä 
verkko-oppimateriaalin laadun varmistamiseksi, vai puuttuuko siitä jotakin oleellista. Tämä 
kolmikantamalli yhdistää kuitenkin hyvin eri tutkijoiden luomat laatukriteeristöt ja luo niihin 
selkeän rakenteen, minkä avulla verkko-oppimateriaalien laatua voidaan tarkastella eri nä-
kökulmista sekä luoda myös yhtenäisempi kuva verkko-oppimateriaalien laadunarvioinnin 
kohteista. Verkko-opetuksen laadunhallinta- ja palveluhankkeessa (http://www.helsinki.fi/ 
vopla) jatketaan verkko-oppimateriaalien laatukriteerien kehittämistä ja testaamista.  
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OPISKELIJAKOKEMUKSIA WEBCT:N KÄYTÖSTÄ VUOSINA 2003–2005 LAP-
PEENRANNAN TEKNILLISESSÄ YLIOPISTOSSA 
 
Juha-Matti Koskinen, kauppatieteiden osasto 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Tässä artikkelissa on kirjoitettu kokemuksia, näkemyksiä ja ajatuksia opiskelusta verkko-
oppimisympäristössä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Kirjoittaja on opiskellut mo-
nitieteellisessä Digitaalisessa viestintätekniikan (ns. DIGI-ohjelma) muuntokoulutuksessa 
kauppatieteiden maisterin tutkintoa vuosina 2003 – 2005. Viimeisimmän tilastollisen tiedon 
mukaan (teknologiabarometri 9/2005) Suomi on menettämässä innovaatioiden puutteeseen 
kilpailuasemansa ja – mahdollisuutensa globaalisilla markkinoilla. Tärkeä merkitys innovaa-
tioiden synnyttämiseen on luovuuteen rohkaisevalla korkeakoulutuksella. Millä edellytyksillä 
suomalainen korkeakoulujen tuottama opetus mahdollistaa innovatiivisen oppimisen perus-
opiskelijan näkökulmasta? Onko eri opetus- ja oppimiskäsityksillä eroa verkko-oppimisym-
päristöissä? Artikkelissa kuvataan suppeasti keskeisempiä opetus- ja oppimisprosessin kä-
sitteitä sekä pohditaan oppijan näkökulmasta oppimisprosessin merkitystä uuden tiedon 
tuottajana.  
 

1. JOHDANTO 
 
Alkusyksystä on julkisuudessa ollut esillä TEK:n ja VTT:n teknologiabarometri, jonka mu-
kaan Suomen kilpailukyky on heikentynyt ja Suomi on jäänyt kilpailijoistaan jälkeen erityi-
sesti uuden tiedon soveltamisessa, verkottuneisuudessa ja kansainvälisyydessä. Saatujen 
tulosten valossa Suomi määritellään tiedon alkutuottajaksi, jossa tuotetaan suuri määrä 
uutta tietoa, muttei osata hyödyntää sitä innovatiivisesti eikä kaupallisesti. Toisaalta tuo-
reessa vuosittaisessa selvityksessään World Economic Forum julisti Suomen säilyttäneen 
asemansa maailman kilpailukykyisempänä maana. Kyseisen selvityksen tietolähteinä on 
kussakin maassa otos paikallisesta yritysjohdosta (Suomessa 36 yritysjohtajaa) ja heidän 
näkemyksistään sekä tilastollisista tekijöistä, joista on muodostettu vertailtavat indikaatto-
rit. Kaksi erilaista selvitystä ja kaksi erilaista tulosta, joista toinen kertoo mitä on todennä-
köisesti lähitulevaisuudessa odotettavissa ja toinen kuvaa sitä miten tällä hetkellä asiat koe-
taan ja miten ne tapahtuvat. Suomalaisten koulujen ja niiden oppilaiden tulokset kan-
sanvälisissä PISA-testeissä ovat olleet huippuluokkaa. Suomalaisen koulujärjestelmän te-
hokkuuden mittaustulokset ovat kansainvälisesti tunnustettuja ja siitä halutaan ottaa mallia. 
Suomalaisen koulujärjestelmän vahvuus on sen tasa-arvoisuudessa, jossa jokainen perus-
opetuksen yksikkö toteuttaa käytössään olevin resurssein samaa toimintastrategiaa (ope-
tussuunnitelmaa). Monessa muussa maassa koulutusjärjestelmä on jakaantunut useaan eri-
tasoiseen laadulliseen hierarkiaan ja paikallisiin toimintastrategioihin.  
 
Suomalainen korkeakoulujärjestelmä on viimeisen viidentoista vuoden aikana muuttunut 
paljon ja on vieläkin muutosten käymistilanteessa. Korkeakoulujen lukumäärä on kasvanut 
paikallisyksiköiden ja ammattikorkeakoulujen vaikutuksesta. Ammattikorkeakoulut kehitet-
tiin vastaamaan enemmän työelämän käytännön tarpeisiin, tarjoamalla vastaavalla koulu-
tuksella soveltuvia resursseja. Korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen välisen hedelmäl-
lisen yhteistyön tekee monesti ongelmalliseksi samoista tuotantoresursseista kilpaileminen. 
Itse kaikkia opetusasteita opiskelleena toivon, että opetusjärjestelmistä luodaan synergisia 
ja Suomen kilpailukykyäkin palvelevia. Yliopistojen resurssit ovat rajallisia ja niiden toimin-
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taympäristöissä on jatkuva paine opetuksen tuloksellisuuden tehostamiseen resursseja kas-
vattamatta. Miten siis onnistutaan ”tehostamaan” opetusta niin, että oppimisprosessista tu-
lee entistä enemmän innovatiivisuutta tukeva? Oman näkemykseni mukaan opintoja9 voi-
daan tehostaa erinomaisesti verkko-oppimisympäristön avulla tiedon soveltamiseen, ver-
kostoitumiseen ja luovuuden kehittämiseen niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. 
 
Uudet teknologiat mahdollistavat kehittämään uudenlaisia tapoja oppimis- ja opettamispro-
sessien toteuttamiseen. Käyttäytymistieteilijöiden mukaan ihmisen tapa oppia ei kuitenkaan 
ole muuttunut viimeisten vuosituhansien kuluessa. Opettamisen ja oppimisen tutkimus- ja 
tuloskäsitykset ovat vaihdelleet suuntauksesta tai näkökulmasta toiseen. Viimeisten vuosi-
kymmenien aikana on kiinnitetty paljon huomioita opettamisen ja oppimisen tehostamiseen 
teknologian avulla. Tosiasia on, ettei ihmiskunnan historian aikana koskaan aikaisemmin ole 
käytetty näin suuria resursseja ihmisen opettamiseen ja oppimiseen sekä niiden tutkimiseen 
että kehittämiseen, kuin nyt. Teknologian kehittyminen ja oppija-aineksen muuttuminen 
(nuoret10 ja osaamistaan täydentävät työelämässä olevat aikuiset) luovat muutostrendinä 
uusia haasteita oppimisympäristöissä vaikuttavien jokapäiväiseen työhön. 
 

2. DIGI-OHJELMA 
 
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on järjestetty monitieteellistä digitaalisen viestin-
tätekniikan koulutusta vuodesta 2000. Digitaalisessa viestintätekniikan (ns. DIGI-ohjelma) 
muuntokoulutuksessa opiskellaan pääaineena tietojohtamista kauppatieteen, tietotekniikan 
ja tuotantotalouden näkökulmista. Koulutuksesta valmistuu kauppatieteen maistereita ja 
tietotekniikan sekä tuotantotalouden diplomi-insinöörejä, jotka siis suorittavat ”poikkitie-
teelliseesti” toisten osastojen opintoja vähintään approbaturin eli sivuaineopintojen edestä. 
DIGI-ohjelmaan valituilla on jo aikaisemmin suoritettu opisto- tai ammattikorkeakoulutut-
kinto ja valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota myös heidän työkokemuksensa sisältöön 
(DIGI-opintojen sisältöä tukevaa). DIGI-opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa on huo-
mioitu aikuisopiskelun viitekehys (esim. opiskelu työn ohessa on mahdollistettu rytmittä-
mällä luentoja loppuviikkoon). Opintojen toteutus tapahtuu yliopiston toimintatapojen mu-
kaisesti ja DIGI-opiskelijat ovat usein osallistujina myös muilla yliopiston kursseilla (itse 
olen suorittanut opinnoistani yli puolet ns. perusopetuksen puolella).  
 
Aloitin Digi-opintoni kauppatieteen osastolla syksyllä 2003 yhdessä 74 muun kohtalotoverini 
kanssa. Taaksepäin katsottuna, yli sadan opintoviikkosuorituksen jälkeen, aika on kulunut 
uskomattoman nopeasti sekä samalla hyvin tehokkaasti11. Yksi syy tähän tehokkuuteen on 
ollut Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylläpitämän sähköisen WebCT-oppimisympäristön 
hyödyntäminen. Käyttöömme on valjastettu opintojen ajaksi yhteinen virtuaalinen foorumi 
(nimeltään Kotiluokka). Sen tavoitteena on ollut tiedon välittämisen lisäksi mahdollistaa ja 
tukea verkostojen muodostumista toimijoiden välille. Miten usein kauppatieteen, tietoteknii-
kan ja tuotantotalouden opiskelijat tekevät näin tiivistä yhteistyötä oppimisen ja opintojen 
eteen? Toinen ja suuri tehokkuuden tekijä on ollut koulutus- ja kehittämiskeskuksen aktiivi-
nen henkilöstö (Hanne, Terho, Lea, Leena, Sini jne.). Ilman aktiivisesti päivittyvää tietosi-
sältöä teknisesti tehokas oppimisympäristö on tehoton.  
 

                                                 
9 Opintoja= opetus- ja oppimisprosesseja, tiedon merkityksen rakentumista ja merkityksen oivaltamista uuden tie-
don luomiseksi - innovoimisen mahdollistamiseksi 
10 ns. Playstation-sukupolvi (nyt 7-13 -vuotiaat)? He ovat tottuneet i) aivan toisenlaiseen tapaan kommunikoida 
(muoto ja välineet) sekä ii) vastaanottamaan, lyhyttä ja impulsiivista informaatiota ja luomaan sille uutta merkitys-
tä (esim. musiikkivideot, Chat, SMS, MMS). 
11 Tämän vuoden LTY:n Koulutus- ja kehittämiskeskuksen tilastoinnissa ryhmämme on suorittanut kahden luku-
vuoden aikana keskimääräisesti 75 opintoviikkoa. 
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Miksi minua pyydettiin kirjoittamaan näistä verkko-oppimiskokemuksistani? Ehkä siksi, että 
minulla on aikaisempaa kokemusta avoimista ja verkko-oppimisympäristöistä. Olen vuo-
desta 1989 lähtien työskennellyt valtakunnallisessa liikealan erikoisoppilaitoksessa suunnit-
telemassa, toteuttamassa ja kehittämässä aikuisten monimuoto-opetusta. Vuosina 1997 – 
2004 olin projektissa, jossa kehitettiin organisaatiomme tarpeisiin uudenlaista virtuaalista 
oppimisympäristöä. Noina vuosina minulle kehittyi runsaasti tietopääomaa erilaisista oppi-
misympäristöistä, jota nyt täydentävät omakohtaiset kokemukset verkko-opiskelusta. Artik-
kelini tavoitteena on käyttökokemusten (minun sekä muiden DIGI-opiskelijoiden) lisäksi 
tuoda esiin keskeisiä seikkoja, jotka liittyvät oppimiseen ja opettamiseen verkko-oppi-
misympäristössä. Sain muutaman viimeisen vuoden aikana tehdä yhteistyötä osaavien ja 
erilaisen koulutuksen omaavien ihmisten kanssa. Projektissa oli mukana teknistä, kaupal-
lista ja pedagogista osaamista. Heidän tietämyksensä ja osaamisensa auttoivat minua yh-
distämään silloisessa projektissamme näiden kaikkien osa-alueiden parhaimmat puolet. 
Samalla sain tärkeän opin siitä, miten eri osaajien välinen yhteistyö on erityisen ratkaise-
vaa, jotta projektissa päästään mahdollisimman hyvään yksimieliseen ratkaisuun, mikä ei 
välttämättä aina ole kompromissi. Tietojärjestelmien sovelluksissa yksinkertaisuus on toimi-
vaa ja sovelluksen toteuttamisen yhdenmukaisuus on käyttäjille harmonista. Harmonisuus 
sovelluksessa muodostuu esimerkiksi organisaation eri osien yhteisestä visuaalisesta il-
mentymästä sekä toimintorakenteesta. Omassa projektissamme erä tärkeimmistä tavoit-
teistamme oli toteuttaa mahdollisimman korkea integraatio eri tietojärjestelmien ja tiedon-
käytön välille. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että tieto syötetään järjestelmään vain ker-
ran ja sitä voidaan käyttää tai hyödyntää eri käyttötarvenäkökulmista. 
 

3. LYHYT OPPIMÄÄRÄ ERI OPPIMISKÄSITYKSISTÄ  
 
Kuten hyvin tiedämme, oppimiskäsitykset ovat tämän vuosisadan aikana muuttuneet beha-
vioristisesta oppimiskäsityksestä kognitiiviseen ja konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. 
Omaksi tutkimusalueeksi ja käsitteeksi on muodostunut myös verkko-oppiminen, jossa to-
teutetaan useita eri oppimiskäsityksiä ja oppimistekniikoita. Olen itse tutkinut graduani var-
ten strategiatutkimusta, jota on lähestytty myös muiden tieteiden kuin liiketaloustieteiden 
näkökulmasta. Kaikkien eri näkökulmien yhdistävänä universaalina ”totuutena” on se, että 
strategia on aina organisaatio- ja tilannekohtaista. Samoin voisi todeta opettamisen olevan 
aina tilannekohtaista, mikä muodostuu opetuksen toimintaympäristöstä ja siinä toimijoista 
eli suppeassa merkityksessä opettajasta sekä oppijoista.  
 

3.1 Behavioristinen oppimiskäsitys 
 
Vaikka yliopisto-opetuskin tuntuu joskus behavioristisesti toteutetulta, niin opetusteoriana 
behaviorismi on nykyisin vähän käytetty. Behavioristisessa oppimiskäsityksessä opettajan 
tehtävänä on siirtää tieto mahdollisimman tehokkaasti opiskelijaan (muodostaa konteksti) ja 
opiskelijan tehtävänä on vastaanottaa tämä tieto (ymmärtää tiedon merkitys kontekstissa). 
Tieto käsitetään absoluuttisena, eikä sitä ole varsinaisesti tarkoitus kyseenalaistaa missään 
vaiheessa. Oppiminen tapahtuu kausaalisesti ja perustuu ärsykkeeseen ja siihen reagointiin. 
Oppija itse kehittyy saamiensa kontekstien yhteisöllisyydessä, jolloin behavioristisen ope-
tuksen seurauksena saattaa olla liian samanlaisesti ajattelevia ja toimivia yksilöitä12. Yli-
opisto-opetuksen kasvavana ongelmana tullee tulevaisuudessa olemaan alussa mainittu 
opiskelijoiden voimistuva heterogeenisyys ja resurssien riittämättömyys, joihin on vastat-

                                                 
12 Tällöin oletuksena on, että luovuus voimistuu erilaisuudesta ja tiedon ristiriidasta 
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tava käyttämällä oppimisympäristöissä erilaisia oppimisteorioita13. Verkko-oppimisympäris-
tössä behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan toteutettu opetus edellyttää tuekseen pe-
dagogisesti suunniteltua oppijan oppimista ohjaavaa ja tukevaa sisältöä.  Oppimisen toteu-
tus voidaan suunnitella niin, että sisältö on jaksoteltu hierarkkisesti ja kronologisesti eikä 
yhtenä suurena informaatiomassana. 
 

3.2 Kognitiivis-konstruktiivinen oppimiskäsitys 
 
Kognitiivis-konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä korostetaan opetus- ja oppimisprosessien 
toimijoiden välisten suhteiden aktiivisuutta. Opettajan tavoitteena on ohjata oppijan oppi-
misprosessia entistä itsenäisemmäksi, oppijaa aktiivisemmaksi ajattelijaksi ja tiedon hank-
kijaksi. Opettaja toimii lähinnä henkisenä ohjaajana, jonka tehtävänä on enemmänkin tukea 
kuin perinteisesti opettaa ja varmistaa oppijan oppiminen (tiedon merkitys kontekstissa ja 
kausaalisuus omien tulkintojen, havaintojen ja konstruointien kautta). Oppija nähdään op-
pimisprosessissa tiedonkäsittelijänä, joka enemmän tai vähemmän tietoisesti asettaa itsel-
leen tavoitteita ja näin ohjaa omaa oppimistansa. Tavoitteiden asettamista ja toimintatapo-
jen valintaa ohjaavat yksilön aikaisempiin kokemuksiin perustuvat tiedot ja taidot sekä näi-
den avulla tehdyt havainnot. Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä oppimisprosessi ra-
kentuu oppijan aikaisemmalle tiedolle ja ennakkokäsitykselle eli oppiminen on käsityksen 
muodostamista tulkitsemalla uuden tiedon merkitystä aikaisempaan kontekstiin. Opettajan 
rooli oppimisprosessissa korostuukin prosessin ohjaajana niin, että näistä oppijan muodos-
tamista ns. arkitulkinnoista kehittyy prosessissa jäsentyneempiä, jotka vastaavat oppiai-
neistossa olevia tieteellisiä käsityksiä ja muodostavat oppijalle mahdollisuuden muodostaa 
merkitystä uusille käsityksille. Oppijalle muodostuu prosessissa kyky tuottaa itsenäisesti 
kompetenssiinsa liittyvää sisältöä, argumentoida sisältöä ja arvioida saamansa uuden tiedon 
merkitystä uudella tavalla sekä elaboroida eli kehittää sitä.  
 
Hyvin usein konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen liitetään käytännön oppimisympäristöissä 
humanistiset, kokemukselliset ja sosiaaliset oppimiskäsitykset. Silloin huomioidaan ihmisten 
välisten sosiaalisten vuorovaikutusten psykologiset ja kokemukselliset vaikutukset oppimi-
seen sekä tiedon merkityksen muodostumiseen (itse)reflektoinnin kautta. Seuraavan luvun 
alussa olevassa raportin lainauksessa tulee esiin käyttäjien kokema WebCT:n merkitys sosi-
aalisen verkoston rakentumisessa digitaalisen viestintätekniikan muuntokoulutuksessa. 
 
Hyvin monet muuntokoulutettavat muodostavat intuitiivisesti metakognitiivisena mallina14 tai 
strategiana oppimisprosessistaan kognitiivisen tai konstruktiivisen, jonka seurauksena voi 
olla esimerkiksi liian voimakas induktiivinen tutkimusote eli asioiden yleistäminen havain-
nosta johtopäätökseksi (jos vuorovaikutussuhdetta ei ole niin johtopäätös voi olla myös vir-
heellinen) tai tiedon argumentoinnin puuttuminen tai tiedon merkityksen muodostumisen 
puuttuminen. Eli aikuisoppijan kontekstissa oleva vahva empiria voi muodostaa oppimiselle 
liian ahtaat oppimisen ”rajat”, jolloin olisi tapahduttava paljon puhuttua ”poisoppimista” eli 
laadullista tiedonrakentelua (tämä johtopäätös on omien kokemusten ja DIGI-opiskelijoiden 
kanssa käymieni keskustelujen pohjalta tehtyä tulkintaa). ”Tämän ehkäisemiseksi oppimis-
prosessin tavoitteena on synnyttää käsitteellistä muutosta eli aitoa laadullista muutosta, 
jossa oppijan tietorakenteet ja käsitteiden väliset suhteet muuttuvat. Pelkää uuden tiedon 

                                                 
13 ”Perinteinen” opetus ei riitä enää täyttämään laadullisia ja tuloksellisia odotuksia (muuntokoulutettavista ei tule 
sillä tarpeeksi hyviä tutkijoita eikä tieteentekijöitä, empiirisesti kokemattomat eivät koskaan koe reaalisesti realis-
tista kontekstia -> kausaalisuuden ”ymmärtäminen” suhteessa tiedon merkitykseen -> innovointi, valmistumisajat 
venyvät resurssien niukkuudessa) 
14 Metakognitiolla tarkoitetaan tietoisuutta omista (tai myös muiden ihmisten) kognitiivisista toiminnoista, ajatte-
lusta, oppimisesta tai tietämisestä. Metakognitiiviset taidot ovat puolestaan kykyä käyttää tätä monipuolista meta-
kognitiivista tietoa oman opiskelun ja oppimisen säätelyssä. (Tynjälä, 1999, s. 114.) 
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sopeuttaminen aikaisempaan tietämykseen ei ole riittävää oppimisen kannalta. Käsitteelli-
sen muutos on usein edellytyksenä opittujen asioiden soveltamiseen eri tilanteissa (trans-
fer) ja käytäntöön soveltamisessa” (Pasi Silander, 2003, Verkko-opetuksen luentomateri-
aali). 
 

4. OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ  
 
Opettamisen ja oppimisen toimintaympäristön (eli tästä lukien oppimisympäristön) pitää tu-
kea siinä toteutettavia oppimiskäsityksiä myös kognitiivista ja konstruktiivista oppimis-kä-
sitystä. Tämä tarkoittaa: 
 
− käsiteltävän tiedon tarjoamista useassa eri muodossa  
− tiedon jäsentelyä eri tavoin monipuolisessa sekä vuorovaikutteisessa kontekstissa  
− tiedon prosessoinnin tehostamista tarjoamalla uutta tietoa ongelmaratkaisun yhtey-

dessä. 
 
Usein todetaan, ettei behavioristiselle oppimiskäsitykselle olisi sijaa verkko-opetuksessa, 
mutta kokemusteni mukaan hyvin usein käytännön toteutukset noudattavat malliltaan be-
havioristista oppimiskäsitystä (verkko-ympäristöä käytetään oppimisympäristönä vain in-
formaation jakamiseen, eikä ärsykkeen reaktio ”ilmene” verkon läpi oppimisprosessin eri to-
imijoille).  
 
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan niitä fyysisiä, materiaalisia ja henkisiä puitteita, joissa 
opiskelija voi hyödyntää erilaisia materiaaleja ja ohjausta. Oppimisympäristöt luokitellaan 
olemassa olevan käsityksen mukaisesti fyysisesti avoimiin ja opetussuunnitelmaan liittyvään 
avoimuuteen. Käsityksemme oppimisesta ja käytettävissä oleva teknologia vaikuttavat sii-
hen, minkälaisia oppimisympäristöjä rakennamme. Verkko-oppimisympäristöt soveltuvat 
erittäin hyvin erilaisten oppiaineiden opettamiseen ja tukevat oppimista. Hyvin harva ope-
tuksen tai oppimisen kohde on mahdoton toteuttaa ilman intensiivistä opetusta, jolloin pu-
humme monimuoto-opetuksesta. Usein monimuoto-opetus-käsitettä käytetään myös silloin, 
kun opetus ei ole perinteistä opetusta vaan se on pelkästään välineellistetty. Mielestäni hy-
vin suunniteltu, itseohjaava ja vuorovaikutteinen etäopiskelu/-opetus sekä ns. lähiopetus 
ovat olennainen osa tehokasta monimuoto-opetusta. Lähiopetus voi olla johdantona, syven-
tävänä/varmistavana, etäopetuksen välissä tai kaikkia näitä käytössä olevien resurssien ja 
opetusprosessin mukaisesti. Opettajan valintana on rakentaako hän opetuksen suunnitte-
lussaan perinteistä opetusprosessia vai oppijan oppimisprosessia. Molemmat vaativat opet-
tajan ohjausprosessia tuekseen. Perinteisessä opetusmallissa oppimisen ohjaus voi painot-
tua alkuun ja loppuun sekä oppimisprosessin ohjauksessa koko prosessin ajaksi. Ohjaus ja 
sen mahdollinen vuorovaikutteisuus on hyvä suunnitella realistisesti käytössä olevien re-
surssien mukaisesti. Tällöin on hyvä saada aktivoitua oppijat verkostoitumaan keskenään ja 
ohjata heitä vertaisoppimaan sekä reflektoimaan osaamistaan.  
 
Käytettävissä olevan teknologian käytön helppous korreloi suoraan opetussisällön tuottajien 
motiiveihin tuottaa sisältöä verkko-oppimisympäristöön. Mitä hankalampaa sisällön julkai-
seminen on tai miten monen väliportaan kautta sisältö julkaisuksi saatetaan, sen vieraam-
maksi substanssin tuottaja verkko-ympäristön tuntee. Hyvä verkko-oppimisympäristö vaatii 
sisällöntuottajalta vain kykyä siirtää substanssi tekstiksi (yhtä kuin normaalin kirjoitustai-
don). Kun opetussisällön tuottaminen julkaisukelpoiseksi on näin helppoa, voidaan ”säästy-
neet” voimavarat suunnata opetusprosessin suunnittelun tehostamiseen. Opetusprosessin 
toteuttajasta tulee yhä enemmän koko ”tuotantoproduktion” suunnittelija ja sen synopsik-
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sen15 kirjoittaja, mihin kuuluvat opetuksen suunnittelu (prosessit, resurssit ja toimijat) ja to-
teutuksen käytäntö (miten ja missä toimijat kohtaavat). Koska verkko-oppimisympäristöjen 
teknologia mahdollistaa nykyisin minkä tahansa digitaalisen aineiston julkaisemisen, niin 
opettajalta vaaditaan yhä enemmän voimavaroja suunnitella opetussisältönsä soveltuvim-
man julkaisutavan löytämiseksi. Tärkeäksi nousee kysymys, mikä toimii parhaiten verkko-
oppimisympäristön opetusprosessia tukevana virtuaalisena julkaisuna ja miten muodostaa 
kompetenssin ja substanssin sisällön ydin. 
 

5. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA WEBCT-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ 
 
Kuten aikaisemmin mainitsin, on jokaisella DIGI-vuosikurssilla käytössään oma Kotiluokka-
alue WebCT:llä. Kotiluokassa on käytössä kaikki WebCT:n tukemat tekniset palvelut ja si-
sällöt. Kotiluokan kalenteri-toiminnon avulla on helppoa seurata opintojen kronologista to-
teutumista. Samoin DIGI-kursseille ilmoittautumiseen käytettävään sovellukseen on suora 
linkki WebCT:ltä (johon se on saumattomasti yhdistetty). Kotiluokkaan on kerätty myös 
opintojen suorittamista helpottavaa aineistoa ja sosiaalisiin tapahtumiin liittyvää aineistoa 
(esim. Vappu-kuvia tms.).  Julkisena sosiaalisena verkostoitumispaikkana toimivat Kotiluo-
kan keskustelufoorumit, jotka ovat jaoteltu virallisiin ja epävirallisiin aiheisiin.   
 
”Myös WebCT sai paljon kiitosta. Se koettiin jopa ohjelman ehdottomaksi edellytykseksi – 
sitä verrattiin jopa tupakanhimoon: ”Joka päivä on käytävä monta kertaa katsomassa, josko 
sinne olisi tullut jotain uutta.” WebCT:llä on tärkeää tietoa miltei kaikesta, minkä opiskelija 
tarvitsee. Jopa kimppakyydistä tai harjoitustyöryhmästä voi sopia WebCT:llä olevan kes-
kustelupalstan välityksellä. WebCT on myös erittäin hyvä tiedonvälittäjä niille, jotka eivät 
esimerkiksi kykene osallistumaan luentotilaisuuteen. WebCT on yhteydenpitoväline, jolla 
kahtakymmentä opiskelijaa askarruttava asia saadaan kaikkien tietoon yhdellä kysymisellä.” 
(Hanna Kuusniemi, 2005, OTE 2003 raportti)  
 
Olen suorittanut kauppatieteen, tietotekniikan ja tuotantotalouden osastojen järjestämiä 
kursseja WebCT:llä, suorittamistani kursseista todellisia verkko-kursseja on ollut alle 10 % 
ja lopuista kursseista vajaalla puolella on ollut WebCT käytössään. Näillä kursseilla on ylei-
sesti ollut jaossa vain opetusmateriaalia ja tiedotteita. Noin kolmanneksella kursseista on 
käytetty opetuksessa tai ohjauksessa myös kurssin vuorovaikutteista keskustelualuetta. 
Esimerkiksi aivan opintojemme alussa suoritettu kauppatieteen osaston Tietojohtamisen pe-
rusteet – kurssin virtuaalisessa osuudessa aiheita käsiteltiin kollaboratiivisesti keskustelu-
aluetta hyödyntäen. Kurssista suoritettiin myös virtuaalinen tenttikuulustelu. Erityisen hyvin 
käytössä olevat keskustelualueet toimivat silloin, kun opettaja antaa toimeksiantoja sekä 
keskustelujen aiheita yhdessä pohdittavaksi ja myös antaa palautetta niistä. Keskustelun 
aktivoimiseksi käytetään poikkeuksetta ”keppiä” eli arvostelun perusteena on keskusteluun 
osallistuminen, harvemmin on tarjolla ”porkkanaa”. Kauppatieteen osaston Organisational 
learning and competence management -kurssilla (kurssi on ns. todellinen verkkokurssi) 
porkkanana oli myös keskustelujen oppimisen tason arvioiminen. Hyvin usein opiskeltavan 
alueen laajuus vaikuttaa siihen miten paljon asioita otetaan mukaan keskusteluun. Joskus 
voisi olla mukana vähemmän aiheita, jolloin aikaa käytettäisiin enemmän tiedon proses-
soimiseen.  
 
Hyvin usein opintoaineistot ovat jaossa liitetiedostoina pdf-, Word- ja PowerPoint-muodossa. 
En ole nähnyt kursseilla opintoaineistoja, jotka olisivat olleet sähköisen julkaisun muodossa. 
Käsitykseni mukaan verkko-oppimisympäristön sisältö on julkaisumuodossa, kun se on xml- 
tai html- tai muussa teknisen sovelluksen käyttämässä muodossa ja kun siinä on hierarkki-
                                                 
15 synopsis eli käsikirjoitus, jossa on jaettu toimijoiden roolit, dialogit ja toiminnan muoto 
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sia sekä lineaarisia rakenteita jne. Juuri julkaisumuodon käyttö helpottaa sisällön suunnit-
telemisen sekä toteuttamisen hierarkkisesti ja lineaarisesti. Edellisissä luvuissa käsitellyt si-
sällön tuottamisen motivaatiotekijöihin (sivu 9) sekä oppimiskäsitystä tukevan aineiston (si-
vu 6) muodostamiseen vaikuttavat tekijät ovat keskeisiä siinä miten julkaisumuotojen to-
teuttamista organisaatioissa tuetaan. Jotta julkaisumuotojen tuottaminen olisi helpohkoa ja 
niiden tuottamiseen kannustavaa, täytyy organisaation toimintaympäristön teknologisen vii-
tekehyksen tukea niitä. Tukemiseen liittyy sopivan teknologian hankinnan lisäksi myös kou-
lutusta. Käsitykseni mukaan LTY on mukana valtakunnallisten verkko-opettamishankkeiden 
lisäksi toteuttamassa myös monia paikallisia hankkeita, joten hyvää on varmasti luvassa. 
 
Tuotantotalouden osaston Sähköinen liiketoiminta ja em. Organisational learning and com-
petence management -kursseilla käytettiin hienosti hyväksi WebCT:n Self Test (testi) -omi-
naisuutta, jonka avulla oppija kykeni mittaamaan oppimistaan ja sen edistymistä. Prosessia 
voisi vielä kehittää siihen suuntaan, että perustellaan miksi opettaja oli nostanut testeissä 
esille juuri tietyt asiat opetussisällöstä ja miten niitä voisi syventää tiedon prosessoimisen 
sekä kausaalisuuden avulla. 
 
Mielestäni kaikkia suorittamiani kursseja voidaan tehokkaasti opiskella verkko-oppimisym-
päristön välityksellä, niin talousmatematiikkaa kuin tieteellisen tiedon merkityksen muo-
dostamisen kehittämistä. Puhuin aikaisemmin siitä, miten yksinkertaisuus on toimivaa ja 
sovelluksen toteutuksen yhdenmukaisuus harmonista. Tarkoitan tällä sitä, että verkko-op-
pimisympäristö muodostaa integroidun kokonaisuuden (laajennettu organisaation ERP)16, 
mihin tieto syötetään vain kerran ja tietoa kaikki osapuolet voivat hyödyntää (toiminnallinen 
ohjausjärjestelmä, joka sisältää esim. oppilas- ja resurssihallintointegraatiot) ja jonka jul-
kaisuperiaatteet mahdollistavat erilaisten oppimisympäristöjen joustavan sekä helpon käy-
tön eri sidosryhmille. Tähän kun vielä yhdistetään organisaation harkittu yhtenäinen toi-
mintojen toiminnallisuus ja graafinen esitys, niin mielestäni olemme opettamisen ja oppimi-
sen viestimisessä oikealla tiellä. 
 

6. MITÄ TULEVAISUUDESSA, VISIO LAPPEENRANTA 2010? 
 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto on vuonna 2010 verkko-oppimisen, opettamisen ja tut-
kimuksen globaali edelläkävijä. Teknologian kehitys ja sen käyttäminen ovat Suomessa 
edelleen maailman huippuluokkaa. Esimerkiksi jokaiseen suomalaiseen kotitalouteen ja yri-
tykseen on hankittu digitaalinen vastaanotin. Vastaanottimessa on paluukanavalla varus-
tettu interaktiivinen yhteys eri palvelujen tarjoajiin17 ja palvelut ovat saatavissa erilaisten 
päätelaitteiden avulla, joista suosituimmaksi on muodostunut nimenomaan Digi-TV. Uusi 
toi-miston ja olohuoneen oppimis- ja viihdekeskus mahdollistaa myös kaikki ne sähköiset 
palvelut, joita ennen tehtiin pelkästään tietokoneella. Laskujen maksaminen, tiedon hake-
minen ja vaikkapa pelien pelaaminen on mahdollista neuvottelu- ja olohuoneen sohvalta kä-
sin. Erilaiset portaali-palvelut mahdollistavat eri palveluiden tarjoajien keskittymät, joista 
käyttäjän on helppoa löytää ne. Vastaanottimessa on myös perustyökalu eli näppäimistö 
tekstin syöttämiseen ja sovelluksen ohjaamiseen. Käyttäjä voi käydä läpi myös Suomen 
Posti Oy:n sähköisestä postinjakelusta läpi oman postinsa ja välittää myös oman postinsa 
minne tahansa. Suomen Yleisradio lähettää oman portaali-palvelunsa puitteissa vanhoja 
suomalaisia elokuvia ja ohjelmia, silloin kun käyttäjä niitä haluaa. Samoin Yleisradion avoin 

                                                 
16 ERP (Enterprise Resource Planning) organisaation toiminnan ohjausjärjestelmä, johon on integroitu asiakkuuden-
(CRM) ja toimitusketjuhallinta (SCM) 
17 Vertaa esim. Finluxin tuotantoon suunniteltu digi-tv, jossa oli rasitteena vanhentunut kuvaputkiteknologia (eikä 
uusi flat-teknologia) ja jonka seurauksena tuotantoa ei pystytty aloittamaan.  
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yliopisto ja muu opetus on ”sulautettu” suureen suomalaiseen Opin tie -portaaliin, mitä LTY 
keskitetysti ylläpitää.  
 
Suomen valtio jakaa Valtiolla on asiaa -portaalinsa kautta kaikki palvelunsa, jotka koskevat 
kansalaisia ja yhteisöjä, aina kehdosta hautaan. Opin tie -portaalissa kaikki opetuksen tasot 
muodostavat kokonaisuuden, missä oppilaitokset tarjoavat samoja palveluja mitä ne tuotta-
vat paikallisestikin. Oppilaitosten välinen yhteistyö on huipussaan, asiantuntijuus on globaa-
lisempaa kuin koskaan ennen. Joustava sisällön jakelu mahdollistaa tiedon jakamisen ja yh-
teisreflektoinnin reaaliaikaisesti useassa eri yliopistossa samanaikaisesti. Tietoa ja tietä-
mystä voidaan nopeasti jakaa ja saattaa tietämyksen tasoa syvemmälle, tielle kohti valais-
tumista18. Opettamisen sisällön tuottaminen on helpompaa, kun opetuksen toteuttami-sessa 
voi hyödyntää kaikkia eri sähköisiä tietolähteitä yhdessä. Sisältöä voidaan jakaa eri pääte-
laitteissa, esimerkiksi osa osallistujista voi opiskella langattoman mobiili-päätteen (4-G-
verkot)19 kautta.  
 
Opettaja on asiantuntija, joka ohjaa suunnittelemaansa oppimisen käsikirjoitusta. Opiskelija 
on näyttelijä, joka harjoittelee näytelmää oppimisprosessista substanssin hallitsemiseen ja 
kompetenssin rakentamiseen luoden itselleen uudenlaisen kontekstin. Opiskelu on myös 
helpompaa, kun jokaisessa vastaanottimessa on integroitu kuvapuhelin, joka mahdollistaa 
tavallisten puheluiden lisäksi myös yhteyden virtuaaliyliopiston luennoille. Luennoitsija nä-
kee omasta paneelistaan myös luentosalin ulkopuoliset osallistujat, jotka voivat nopean vi-
deoyhteyden kautta osallistua reaaliaikaisen vuorovaikutteisesti luentoon. Kuvapuhelin on 
uusi ulottuvaisuus minkä avulla opiskelijoiden väliset sosiaaliset verkostot syntyvät helposti 
– kukaan ei halua enää olla pelkästään osallistujana vaan mukana prosessissa myös oppi-
jana. Opin tie -portaalia hyödynnetään siis kaikessa koulutuksessa työelämälähtöisestä kou-
lutuksesta lasten esiopetukseen. 
 

7. LOPPUSANAT 
 
Informaatioteknologian aikakautena edellä mainittu visio voi olla totta jo huomispäivänä tai 
huomispäivä voi toteutua toisella tapaa, kuka tietää? Aivan varmaa on, että tulevaisuudessa 
opetusta siirretään eri syistä yhä enemmän verkoissa tapahtuvaksi. Se tapahtuuko se halli-
tusti vai hallitsemattomasti riippuu meistä ja käytössämme olevista mahdollisuuksista. Toi-
vokaamme, että päättäjämme tajuavat ajoissa opetuksen kehittämisen mahdollisuudet 
verkko-oppimisympäristöissä, ennen kuin joku muu osapuoli hyödyntää niitä taloudellisesti - 
meitä opettaakseen. Markkinoiden yhdenmukaistuessa myös etäisyydet eri maiden välillä 
lähentyvät ja erot kulttuurien välillä vähenevät. Innovaatioiden merkitykset ja vaikutukset 
ovat usein välittömästi globaalisia, joten niiden vaikutus organisaatioiden sekä kansakuntien 
kilpailukykyyn tulee entisestään korostumaan. Suomi tarvitsee innovaatioiden tuottamiseen 
monenlaista osaamista sekä luovuutta nyt ja tulevaisuudessa.  

                                                 
18 Valaistuminen tarkoittaa tutkijalle ymmärtämistä, joka on vastakohta mille tahansa fyysisen tuloksen saavutta-
miselle 
19 Ensimmäiset toimet ja ajatukset uuden 4G-verkkojen rakentamiseksi on jo tehty 
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TIIVISTELMÄ 
 
Avainsanat: Etäopetus, verkko-opetus, virtuaaliyliopisto, materiaalitiede 
 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston Konetekniikan osastolla on panostettu voimakkaasti 
verkko-opetuksen kehittämiseen viime vuosina. Toteutuneista opintojaksoista on muodos-
tettu päättyneenä lukuvuotena mm. 15 opintopisteen virtuaaliyliopiston kautta tarjottava 
opinto-kokonaisuus. Tässä raportissa esitetään osastolla alkaneelle kehitystyölle jatkomah-
dollisuuksia testaamalla uusia opetusteknologian ratkaisuja, joita voitaisiin soveltaa myös 
osastolla meneillään olevassa Asia-Link-EU- hankkeessa “Collaboration for Human Resource 
Development in Mechanical and Manufacturing Engineering” (Sopimus: ASIA-LINK -ASI/B7-
301/98/679-023).   
 
Tässä raportissa esitetään LTY:n Virtuaaliyliopiston hankerahalla vuonna 2004 tuotetun 
verkko-opetusmateriaalin kehitystyön pääkohdat sekä erityisesti jatko- ja täydennyskoulu-
tusta varten tuotettujen opetus-teknologisten ratkaisujen käyttökokemuksia sekä opetta-
jien, sovelluskehittäjien että opiskelijoiden näkökulmasta. 
 
Tuotettu oppimateriaali on suunnattu materiaalitekniikan koneteknisille osa-alueille. Tuo-
tettu oppimateriaali palvelee opetusta ja tutkimusta LTY:ssa vähintään v. 2006 loppuun, 
jonne asti em. EU-hankkeen Virtual Research Institut (VRI) - yksikkö on toiminnassa. LTY:n 
materiaali on luonnollisesti omassa yliopistossa käytettävissä vielä tämänkin jälkeen.   
 

1. JOHDANTO  
 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston Konetekniikan osastolla on panostettu voimakkaasti 
verkko-opetuksen kehittämiseen viime vuosina. Kehitystyön tuloksia ovat olleet mm:  
 
− yksittäiset, suoraan WWW-palvelimille siirretyt itseopiskeluun sopivat opintojaksojen op-

pimateriaalit (esim. Hitsauksen työturvallisuus, Modernit liittämismenetelmät)  
− CD-ROM-levyille tallennetut opetuskokonaisuudet, joiden päivitys on toteutettu WWW-si-

vujen kautta (esim. EWE-koulutusmateriaali ja Konetekniikan perusteet -kokonaisuus)  
− Perus- ja jatko-opintojaksojen yksittäiset WebCT- tai muulle verkko-opetusalustalle ra-

kennetut sovellukset (monet Konetekniikan osaston opintojaksot 1-4 vsk:lla)  
− Toteutuneista opintojaksoista on muodostettu virtuaaliyliopiston kautta tarjottavia opin-

tokokonaisuuksia (esimerkiksi avoimessa yliopistossa tarjottu opintojaksopaketti) 
 
Pääsääntöisesti opiskelijoiden kokemukset verkko-opetuksesta ovat olleet myönteisiä. Opet-
tajat ovat toisaalta yleensä maininneet työmäärän kasvavan materiaalia luotaessa, mutta 
työmäärä tasaantuu, kun siirrytään oppimateriaalin ylläpitovaiheeseen. Monia sovelluksia 
voitaneen edelleen pitää etupäässä oppimateriaalin jakelukanavina, mikä ei ole tehokasta 
verkko-opetusympäristön hyödyntämistä. Tässä raportissa kuvatussa hankkeessa on pää-
huomio kiinnitetty nk. CHAT-toiminnon hyödyntämismahdollisuuksiin pyrittäessä tehos-
tamaan perinteisistä seminaariesityksistä saatavaa tietoa. 
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Tässä raportissa uusia opetusteknologian ratkaisuja esitetään sovellettaviksi myös osastolla 
meneillään olevassa Asia-Link-EU-hankkeessa “Collaboration for Human Resource Deve-
lopment in Mechanical and Manufacturing Engineering (Sopimus: ASIA-LINK -ASI/B7-
301/98/679-023).  Eräs keskeinen osa tätä hanketta on nk. Virtual Research Institut (VRI) 
– yksikön toiminta, jonka tehtävänä on palvella Internetin kautta LTY:n, Nottinghamin yli-
opiston (Englanti) ja Chongqingin (Kiina) yliopiston tutkijoita luomalla virtuaalinen tutki-
musympäristö ja mahdollisuus joustavaan tiedonvaihtoon eri yliopistojen kesken. 
 
Tuotettu oppimateriaali on suunnattu materiaalitekniikan koneteknisille osa-alueille ja se si-
sältää uusinta tietoa mm. älykkäistä materiaaleista (ml. käyttösovellukset, valmistusteknii-
kat ja liittämistekniikat), nanoteknologian sovelluksista, High-Performance-polymeereistä 
sekä komposiiteista.  
 

2. VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
Hankkeessa tuotettu verkko-opetusympäristö on rakennettu kolmen peruslähtökohdan mu-
kaisesti: 
 
− Materiaali tuotetaan LTY:ssa ja maailmanlaajuisestikin yleisesti käytettyyn WebCT-

ympäristöön, joka mahdollistaa eri yliopistoissa kontrolloidun käyttäjä- ja kehittäjähal-
linnan, ja joka sisältää valmiina hankkeessa tarvittavan CHAT-työkalun   

− Oppimateriaali tallennetaan pääosin PDF-muodossa, jolla varmistetaan, että käyttöliitty-
mästä ja sovelluksista riippumatta oppimateriaali avautuu samanlaisena kaikille käyttä-
jille. Vaikka WebCT-alusta periaatteessa antaa mahdollisuudet tallentaa tieto oppi-
misalustalle lähes missä tahansa tiedostomuodossa, on PDF-muoto osoittautunut var-
mimmin yhteensopivaksi eri käyttäjien kesken. 

− Laaditaan VRI-ympäristö, jossa testataan WebCT:n omaa CHAT-toimintoa ja kaupallisia 
WebCam-sovelluksia sekä varsinaisia virtuaalineuvottelulaitteistoja  

 

3. HANKKEEN KUVAUS 
 

3.1 Opetukselliset ja tekniset ratkaisut 
 
Perussovellus laadittiin LTY:ssa käytössä olevaa WebCT-sovellusta hyödyntäen. Hankkeessa 
tuotettiin helposti päivitettävissä oleva tietokanta eri osallistuja-yliopistojen tutkijoiden tuot-
tamista tutkimustuloksista sekä hankkeeseen osallistuneiden opettajien kokoamasta oppi-
materiaalista. Esimerkiksi uusia konferenssiesitelmiä päivitetään jatkuvasti tietokantaan sitä 
mukaa, kun tutkijat niitä tuottavat. Keskeisen osa teknistä ratkaisua oli reaaliaikainen 
CHAT-ympäristö. 
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3.2 Verkko-opetuksen osuus opintojaksoilla 
 
Tehokas verkko-opetusmateriaalin hyödyntäminen edellyttää, että materiaali ei saa olla si-
dottu vain yhden ainoan opintojakson sisällöksi, vaan kokonaisuus tai ainakin osia siitä on 
voitava linkittää WWW-perustaisesti muille opintojaksoille. Tässä hankkeessa tuotettu ma-
teriaali on käytössä tällä hetkellä seuraavilla opintojaksoilla: 
 
− Konstruktiomateriaalit ja niiden valinta (3-4 vsk) 
− DFM(A), jatko-opintojakso (KOTE) 
− Komposiittien lujuus (3-4 vsk) 
− Materiaalinvalinnan ja valmistustekniikan pk (1 vsk), soveltuvin osin 
 
Verkko-opetuksen osuus em. opintojaksoilla on esitetty taulukossa 1. 
 
Taulukko 1.  Verkko-opetuksen osuus eri opintojaksoilla 

 
 

3.3 Kuvaus opiskelijan etenemisestä oppimisympäristössä 
 
Keskeiset opiskelijan toimenpiteet kehitettyä oppimisympäristöä käytettäessä olivat seu-
raavat: 
 
− kirjautuminen opintojaksolle ja WebCT:n käyttäjäksi 
− kirjautuminen vapaasti valittavaan keskusteluryhmään ja tietokantayhteyksien luominen  
− oheismateriaalin poimiminen virtuaalikirjastosta 
− omien tutkimustuloksien päivittäminen tietokantaan 
− keskusteluryhmän suorittama uuden tiedon analysointi 
− tietokannan päivitys 
− oman seminaarityön (tai vast.) palauttaminen PDF-muodossa sekä englanninkielisen 

abstraktin laatiminen kansainvälistä ympäristöä varten 
− osallistuminen seminaarien palautuskeskusteluihin CHAT-toiminnon kautta 
− palautteen hakeminen tietokannoista 
− korjatun seminaarityön palauttaminen. 
 

4. HANKKEEN RAHOITUS 
 
Pääosa hankkeessa tarvitusta työstä toteutettiin virkatyönä. LTY:n virtuaaliyliopisto myönsi 
hankkeelle myös hankerahan. Hankaraha on mahdollistanut erityyppisten CHAT-ympäristö-
jen testaamisen, virkatyön ulkopuolisen työn rahoittamisen ja hankkeen tulosten esittelemi-
sen kansainvälisessä materiaalitekniikan konferenssissa.  
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5. TOTEUTUKSESTA VASTANNEET HENKILÖT 
 
Hankkeen toteutuksesta vastasi Konetekniikan osasto. Hankkeeseen osallistuivat professori 
Heikki Martikka ja tutkijaopettaja TkT Harri Eskelinen. CHAT-ympäristön testaus suoritettiin 
syksyllä 2004 KOTE:n Konstruktiomateriaalit ja niiden valinta -opintojaksolla. VRI-ym-
päristöjä vertailtiin kesällä 2004 EU-hankkeessa ja työhön osallistuivat kiinalaiset vaihto-
tutkijat Ming Ye ja Tianhong Luo LTY:ssa sekä EU-hankkeeseen osallistuneiden yliopistojen 
omat VRI- työryhmät Nottinghamissa (johtaja Professori Daizhong Su) ja Chongqingissä 
(johtaja Professori Bingkui Chen). 
 

6. HANKKEEN TOTEUTUNUT AIKATAULU 
 
Hankesuunnitelman mukaisesti LTY:n osalta po. oppimateriaalin tuli olla käytettävissä vuo-
den 2004 loppuun mennessä. Verkkoympäristön pääosat olivat valmiina 30.6.2004. Hank-
keen toteutunut aikataulu on esitetty alla olevassa taulukossa 2, johon on merkitty myös ne 
toimenpiteet, jotka tehtiin alkuperäisen hankesuunnitelman lisäksi 
 
Taulukko 2. Toteutunut aikataulu 

 
 

7. OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖ 
 
Oppimateriaali koostui kuvan 1. mukaisesti seuraavista kahdeksasta perusmoduuleista: 
 
− ohjesivusto  
− materiaalinvalinnan perusteet 
− materiaalien ominaisuudet 
− valintaprosessi 
− materiaalinvalinnan sovellukset 
− CHAT- toiminnot 
− sähköpostilinkit VRI:n sisällä 
− seminaariesitykset (suomeksi) 
− seminaarien abstraktit (englanniksi). 
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Kuva 1. Oppimateriaalin perusmoduulit [1] 
 
Materiaalien perusominaisuuksia esitellään kuvan 2 mukaisella jaotuksella: 
 
− metalliset aineet 
− komposiitit 
− ei-metalliset aineet 
− puu-perustaiset materiaalit. 
 

 
Kuva 2. Perusmateriaalien ryhmittely oppimateriaalissa [1] 
 
Materiaalitekniikan sovellusalueina käsitellään kuvan 3 mukaisia aihepiirejä; 
 
− älykkäät materiaalit 
− HP- polymeerit 
− HP-metalliset materiaalit 
− Virtuaalimetallurgia 
− Materiaalinvalinnan tietokannat 
− MW -sovellusten materiaalinvalinta. 
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Kuva 3.  Materiaalitekniikan sovellusalueet [1] 
 
Materiaalinvalinnan perusohjeet on jaettu kuvan 4 mukaisesti yhdeksään eri osioon: 
 
− materiaalin valintajärjestelmät 
− materiaalien perusominaisuudet 
− materiaalien merkinnät 
− valinta lujuusominaisuuksien perusteella 
− valinta korroosionkeston perusteella 
− valinta kulumiskestävyyden perusteella 
− valinta valmistettavuuden perusteella 
− perustietoja konstruktiokeraameista 
− peruskäsitteet älykkäistä materiaaleista ja nanoteknologiasta. 
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Kuva 4. Materiaalinvalinnan perusohjeet [1] 
 

8. SEMINAARIEN TOTEUTUS CHAT-TOIMINNON AVULLA 
 

8.1 Toteutustapa 
 
Hankkeessa toteutettiin KOTE:n syksyn-2004 opintojakson ”Konstruktiomateriaalit ja niiden 
valinta” opintojakson seminaarityöt kokonaisuutena WebCT:lle rakennettua CHAT-toimintoa 
käyttäen. Perusratkaisut olivat seuraavat: 
 
− oheismateriaali ja seminaarityön ohjeet oli luotu CONTENT-moduuleina opiskelijoiden 

helposti saataviksi 
− seminaariaiheet ja niiden jako toteutettiin perinteisen lähiopetuksena järjestetyn johdan-

toluennon yhteydessä 
− kukin opiskelija sai muokata/rajata saamaansa aihetta ja sopia tarkennetun aiheen luen-

noitsijan kanssa 
− ”vaikeisiin” aiheisiin oli koottu valmiiksi oheismateriaali WebCT-ympäristöön (vertaa 

kohta 6) 
− Opiskelijoilla oli käytössään 6 CHAT-huonetta, 4 teknistä aihepiiriä oman käsiteltävän ai-

heen mukaan ja 2 yleistä, jotka oli tarkoitettu vapaaseen keskusteluun (ks. kuva 5) 
− Seminaarien palautukset suoritettiin neljänä n. kahden tunnin mittaisena istuntona, jos-

sa luennoitsija aikataulutti käsiteltävät aiheet ja valitsi kustakin aiheesta 5–7 kysymystä 
keskustelun rungoksi 

− Opiskelijat saivat jatkaa keskustelua vielä ohjatun ajan päättymisen jälkeenkin 
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− Ensimmäisessä istunnossa kaikkia aiheita käsiteltiin vapaasti yhtä aikaa, mutta keskus-
telun rajaamiseksi muilla kerroilla käsiteltiin yksi aihe kerrallaan 

− Jokaisesta aiheesta käyty keskustelun log -tiedosto tallennettiin palautteeksi kullekin 
opiskelijalle. Luennoitsija lisäsi tarvittaessa palautteeseen esityksen korjaus-kehotukset. 

− Korjatut esitykset palautettiin luennoitsijalle ja ne siirrettiin edelleen kaikkien opiskelijoi-
den nähtäviksi. 

 

 
Kuva 5. Käytössä olevat CHAT-huoneet on jaettu aihepiirien mukaan (Älykkäät materiaalit, 
Virtuaalimetallurgia, HP-materiaalit, Opiskelijoiden seminaaritöiden keskustelufoorumi, ylei-
nen keskustelupalsta opintojaksolla sekä WebCT-käyttäjien yleinen CHAT) [1]. 
 

8.2 Tulokset 
 
Keskeiset tulokset CHAT-pohjaisesta työskentelystä olivat seuraavat: 
 
− Pääsääntöisesti opiskelijat pitivät työskentelymallista erityisesti kun siirryttiin aihekoh-

taiseen ohjattuun istuntoon 
− Seminaarityön suoritusprosentti on erinomainen, osallistujia oli 31, joista 30 sai työnsä 

suoritettua hyväksytysti 
− Arvosanojen keskiarvo on 3,3 ensimmäisen tentin jälkeen, mikä on myös hyvä tulos, ot-

taen huomioon opintojakson vaativan sisällön ja aseman 
− Opettajalta vaaditaan runsaasti aikaa kysymysten ja keskustelun ennalta valmisteluun 
− Opiskelijat joutuvat tutustumaan huolella kaikkiin aiheisiin – ei vain omaan aiheeseen. 

Sivulaskurin mukaan 30 opiskelijaa oli käynyt noin 1000 kertaa aiheiden pääsivulla, jos-
ta voi päätellä, että aiheisiin oli todella tutustuttu etukäteen 

− Opiskelijakohtaisilla palautesivuilla oli käyty myös niin useasti, että on todennäköistä, 
että monet halusivat seurata palautteita laajemminkin kuin vain oman aiheen osalta 

− CHAT-työskentely vaatii osallistujilta kykyä reagoida ja kommentoida nopeasti ja il-
maista mielipiteensä lyhyen asiallisesti. 
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Liitteeseen 1 on koottu opiskelijoiden antama palaute sellaisenaan, kuin se on heidän lo-
makkeellaan ollut CHAT-työskentelystä opintojakson jälkeen. 
 

9. CHAT–YMPÄRISTÖJEN PERUSVERTAILU 
 
Hankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia suorittaa seminaarien palautus kolmella periaat-
teessa eritavoin toteutetulla tavalla: 
 
− edellä kuvattu WebCT-sovellus 
− kaupallisia ohjelmia hyödyntävä WebCAM-yhteys 
− videoneuvottelutilojen käyttö. 
 

9.1 WebCT- yhteyksien luominen 
 
LTY:n sisällä tarvittavien WebCT-yhteyksien luominen ei ollut ongelma. Sen sijaan kotiko-
neilta käytettäessä ongelmia aiheuttivat sekä palomuuriasetukset että modeemikäyttöjen 
riittämätön nopeus. Palomuuri ongelma tuli esille myös yhteistyössä Nottinghamin yliopiston 
kanssa yhteyksiä rakennettaessa. LTY:n WebCT-ympäristö ei käytä yleisesti valittavaa stan-
dardiporttia, jonka vuoksi standardiasetuksilla varustettu palomuurisuojaus vaatii asetusten 
muutoksia. Tätä toimenpidettä ei saisi jättää kuitenkaan yksittäisen käyttäjän huoleksi, 
vaan oppimateriaalin tarjoajan tulisi varmistaa ja ohjeistaa pääsy oppimateriaaliin ja semi-
naariympäristöön. WebCT-tuki osoittautui muutenkin hankkeen aikana tarpeelliseksi opetta-
jille, oppilaille ja kansainvälisille osallistuneille tutkimusryhmän jäsenille. 
 

9.2 Videoneuvottelutilojen käyttö 
 
Suhteellisen suuresta opiskelijamäärästä johtuen vuorovaikutteinen videoneuvottelu ei ollut 
seminaariesitysten tapauksessa järkevä vaihtoehto. Sen sijaan yksittäisten luentojen – 
esim. aiemmin mainitun johdantoluennon olisi voinut järjestää LTY:ssa helposti vi-
deoneuvottelutilan laitteistoja hyödyntäen. Yhteydet Nottinghamiin ja Chongqingiin sen si-
jaan olisivat olleet vaikeita jo aikaeron vuoksi, mutta erityisesti Kiinassa tarjolla ollut lait-
teisto ei vastannut suorituskyvyltään ja yhteensopivuudeltaan LTY:n laitteistoa. Näistä syis-
tä videotilojen käytöstä osana hanketta luovuttiin. 
 

9.3 Kaupalliset WebCAM-sovellukset 
 
Hankkeessa muodostettiin toimiva kolmen tutkijaryhmän (LTY, Nottingham ja Chongqing) 
virtuaalineuvottelutila käyttämällä Yahoo Messenger -sovellusta ja kaupallisesti suhteellisen 
edullisia web-kameroita käyttäen. Käytännössä kolmen kuvan yhtäaikainen seuraaminen ja 
keskustelun hallinnointi muodostui ylärajaksi jouhevassa vuoropuhelussa. Tästä syystä sa-
ma tekniikka ei sellaisenaan sovi seminaaritöiden CHAT-palautukseen, vaan pelkkä teks-
tiyhteys reaaliaikaisena riittää. Kehittelemisen arvoinen olisi idea, jossa luennoitsija ja kul-
loinkin aihettaan esittävä opiskelija olisivat vuorollaan myös kuvayhteydessä ja muut olisi-
vat tekstiyhteyden varassa. 
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10. MUUT TULOKSET 
 
Hankkeen tulokset hyväksyttiin esitettäväksi Tanskassa JOM-konferenssissa maaliskuussa 
2005. Työryhmä on laatinut ko. konferenssiin esitelmän: “International Internet-Based Re-
search Environment for Solving Joining Problems of High-Performance Polymers and Smart 
Materials” .  
 

11. JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
Tietokantojen web-pohjainen yhdistäminen ja tutkijoiden välinen CHAT-toiminto antavat 
mahdollisuuden vertailla uusinta tutkimustietoa sovellusalueella. Samaa aihepiiriä eri pai-
koissa tutkivat tutkijat voivat hyödyntää toistensa osaamista ja välttyä turhalta tiedon-
haulta. Lisäksi omia teorioita voi arvioida puolueettomassa ja kontrolloidussa ympäristössä. 
Luonnollisesti saavutetaan lisäksi verkko-opetuksen ja -työskentelyn tuomat perinteiset 
hyödyt. 
 
Jatko-opiskelijoiden kansainväliset kontaktit ja tutkimustulosten vaihto jäävät nykyisin ver-
rattain vähäisiksi perinteisiä jatko-opiskelijoille järjestettäviä konferensseja lukuun otta-
matta. Luotu oppimisympäristö luo tälle tarpeelle aivan uudenlaisen foorumin. Lisäksi ko-
netekniikassa materiaalisovellusten kehitysvauhti on niin nopea, että vain esitetyn tyyppi-
nen tiedonvälitys voi taata uusimman tiedon saamisen riittävän tehokkaasti LTY:n omien 
jatko-opiskelijoiden käyttöön. 
 
Esitetty hanke tuki omalta osaltaan LTY:ssa v. 2003 alkanutta EU-hanketta (hanke jatkuu 
vuoden 2006 loppuun). Siten esitetty hanke palveli ja palvelee edelleen osaston ja koko yli-
opiston kansainvälistymisen strategiaa. Lisäksi panostus on kohdistunut jatko-opiskeluun, 
joka on keskeisessä asemassa, sillä tuottavuudessa painotetaan entistä enemmän tuotet-
tujen jatkotutkintojen määrää. 
 
Hanke on edistänyt kansainvälistä yhteistyötä (vrt. EU-hankkeen konsortio) ja luonut val-
miin oppimisympäristön, jonne voidaan integroida uusia sekä kotimaisia että ulkomaisia yli-
opistoja EU-hankkeen päätyttyä. Tavoitteena on myös, että nyt tuotettu verkko-oppimisym-
päristö ja jatko-opiskelumateriaali tulevat myös osaksi Suomen virtuaaliyliopiston verkko-
kurssitarjontaa. 
 
Tietokantojen käyttö esitetyllä tavalla ja opiskelijoiden CHAT-ympäristön hyödyntäminen 
kuvatussa muodossaan seminaarityöskentelyssä ovat LTY:n konetekniikan osastolle uusi 
toimintamalli ja muuallakin vain vasta alussa oleva tutkimus- ja/tai jatko-opiskelumalli.  
Tässä hankkeessa saadut kokemukset olivat erittäin myönteisiä ja kannustavat jatkamaan 
mallin kehittämistä entistä toimivammaksi ja laajentamaan sen käyttöä myös muilla opin-
tojaksoilla. 
 
 

LÄHTEET 
 
[1] D.Sc Harri Eskelinen and M.Sc Tianhong Luo “International Internet-Based Research En-
vironment for Solving Joining Problems of High-Performance Polymers and Smart Materials”, 
International JOM-Conference , Helsingor, Denmark, March 2005 



 61

LIITE 1 
 
OPISKELIJOIDEN ANTAMA PALAUTE CHAT-PERUSTEISESTA SEMINAARITYÖSKENTELYSTÄ 
OPINTOJAKSOLLA ”KONSTRUKTIOMATERIAALIT JA NIIDEN VALINTA” SYKSYLLÄ 2004 
 
PALAUTE 1: Chatti voisi olla keskustelupalsta muodossa, jolloin kommentointi ei olisi ai-
kaankaan sidottu. Jokaisella aiheella olisi oma keskustelu ketjunsa. Silloinkin voisi olla dead-
linet keskustelun avaamisella ja kommenteille erikseen, jotta kurssi tulisi järkevällä ai-
kataululla suoritetuksi. Silloin luennoitsijakin pääsisi eroon turhista kommenttien erittelyistä. 
 
Jos kuitenkin pysytään nykyisessä chatissa, olisi bufferiin saatava lisää muistia, ettei ”chatti 
nielisi tekstiä” niin nopeasti. Samoin on ikävää, kun jokaisen uuden kommentin tullessa 
chatti ”ponnahtaa” loppuun, jolloin aikaisempien kommenttien lukeminen vaikeutuu. 
 
PALAUTE 2: ”Chättaily” oli hyvää vaihtelua tavallisille seminaariesityksille. Parasta verrat-
tuna tavallisiin esityksiin oli se, että sai lukea toisten työt. Esitystä ehkä silti jäin kaipaa-
maan, niistä jää eniten mieleen asioita. En tiedä olisiko se liikaa työtä, jos seminaarit luet-
taisiin chätissä ennen esitystä, esitettäisiin jonain ajankohtana, ja sitten olisi joku muu 
ajankohta esitysten jälkeen, jolloin esityksiä kommentoitaisiin. 
 
Esitys kertoja olisi voinut olla ehkä enemmän (esim. kaksi viikossa, vähän lyhyempiä ai-
koja). Olisi ehtinyt paneutumaan paremmin kuhunkin työhön. Loppuja töitä ei enää oikein 
jaksanut lukea kunnolla. Myös jos töitä olisi ollut per kerta vähemmän, olisi töitä ehtinyt 
enemmän kommentoida livenä, eli olisi ehkä syntynyt enemmän keskustelua. 
 
Oli hyvä, ettei muut nähneet paniikin ilmeitä. Ei tarvinnut olla luokan edessä jännittämässä.  
Aamuinen sessio chätissa sai kyllä pulssin nousemaan, hurjaa ”copy-pastetusta”, komment-
tien ja kysymysten lukua sekä kommentointia. Viimeinen kerta oli sitten jo rauhallisempi, 
kaikki meni ehkä jo rutiinilla. 
 
PALAUTE 3: Mielestäni kurssi on paras LTY:n opintojakso, mille olen päässyt osallistumaan. 
Seminaaritöiden pelkkien ”puuduttavienkin” kuuntelun sijaan jokainen itse lukee omassa 
rauhassa seminaarit ja voi perehtyä niihin. Opetuksen kannalta tällainen järjestely on aivan 
erinomainen.  
 
Chat-tuokioissa oli aluksi pientä ”säätöä”, kun kaikki avasivat työnsä yhtä aikaa. Kun chat:a 
muutettiin siten, että vain yksi työ on kerrallaan käsittelyssä, tuli homma mielekkäämmäksi. 
Ensimmäisellä kerralla osa esityksistä meni kommentoinnin puolesta hieman ohi, mutta lo-
put kerroista olivat hyviä. 
 
Parannusehdotuksena minulla olisi vielä sellainen, että avainasioita ei voisi kommentoida 
pelkästään siten että: avainsanat OK. Tämä sen takia, että esittäjä lukiessaan palautetta ti-
etäisi, olivatko avainasiat oikeasti OK-, OK, OK+. Ehkä aikaa voisi myös varata enemmän, 
jolloin luennoitsijan kysymysten jälkeen myös muut voisivat kysellä enemmän. Myös buffe-
ria voisi Chattiin lisätä. 
 
PALAUTE 4: Mielestäni chat-pohjainen seminaaritöiden käsittely oli parempi tapa kuin ”nor-
maali” tapa (normaali tapa siis on käsitellä seminaaritöitä luokan edessä). Chat-keskuste-
lussa parempi tapa on käsitellä aihe kerrallaan, eikä siten (kuten toteutettiin ensimmäinen 
chat-keskustelu), että kaikki aiheet kerrallaan. Chat-keskustelua voisi mielestäni kehittää si-
ten, että kukin oppilas saisi antaa kolme sekä hyvää, että huonoa puolta kustakin semi-
naarityöstä. Jos huonoja tai hyviä puolia ei ole niin paljoa omasta mielestään, niin pitää se-
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littää, miksi ei ole omasta mielestään näin. Jokaiseen omaan mielipiteeseen selitys mukaan! 
Hyvistä ja huonoista kommenteista voinee kukin oppilas ottaa opiksi. Chat-keskustelua pi-
täisi mielestäni kehittää myös siten, että kukin oppilas saisi antaa myös arvosanan 0-5 (yli-
opiston sen hetkisen ja mukaisen arvosanan) kustakin seminaarityöstä chat-keskustelun 
päätyttyä. Täten oppilas saisi ajattelemisen aihetta, paljonko olisi mahdollisesti saanut se-
minaarityön arvosanaksi, jos olisi ollut perinteinen arvostelumenetelmä ja kuinka onnistunut 
oli seminaarityö. 
 
PALAUTE 5: Chat-tyyppinen seminaarien esitys on loppujenlopuksi aika hyvä tapa tutustua 
seminaareihin ja esiteltäviin asioihin. Itse esiintymisen riemu jää kokematta, mutta vasta-
painoksi asiaan voi keskittyä paljon paremmin. Suullisesti esitettävissä seminaaritöissä on 
se perusvika, että tarinaa ei voi kelata mihinkään suuntaan, koko tarina on nautittava sellai-
senaan. Surkean seminaarin pitäminen on kuulijoiden kiusaamista.  
 
Chattiin varattu 2 h aika riittää hyvin, eikä ole liian pitkä. Seminaareja on kahdelle tunnille 
riittävästi pitämään chatin liekeissä. Ideana chat-tyyppinen seminaarinpalautus on hyvä ja 
toimiva systeemi. Kannatan tämän kurssin seminaaritöiden palautusta chat-tyyppisesti jat-
kossakin.  
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TIIVISTELMÄ 
 
Akateeminen opiskelu edellyttää opiskelijan osaavan tunnistaa tiedontarpeensa, löytää ja 
käyttää tarvitsemaansa tietoa tehokkaasti ja oikein sekä arvioida tiedon ja sen lähteen laa-
tua. Edellä mainittuja seikkoja kutsutaan yhteisellä nimellä informaatiolukutaidoksi, jota 
voidaan opettaa tehokkaasti verkkokursseilla. Suomalaisissa yliopistoissa verkko-opetuksen 
on todettu sopivan hyvin informaatiolukutaidon opettamiseen. Lappeenrannan teknillisessä 
yliopistossa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat suorittavat informaatiolukutaidon perus-
kurssin verkossa heti opintojensa alussa, ja opetusta syvennetään tieteenalakohtaisilla 
verkkokursseilla opiskelijoiden uran edetessä. Opetusta annetaan verkossa myös avoimen 
yliopiston opiskelijoille ja uutena kokeiluna on tulossa lukiolaisille suunnattu informaatiolu-
kutaidon verkko-opetus. 
 

1. INFORMAATIOLUKUTAITO 
 

1.1 Informaatiolukutaidon määrittely 
 
Kansainvälisesti hyväksytty, vuonna 2000 esitelty informaatiolukutaitostandardi, Informa-
tion Literacy (IL) Competency Standards for Higher Education, määrittelee informaatiolu-
kutaidon yksilön kyvyksi määrittää tiedontarpeensa, löytää ja päästä käsiksi tarvitsemaansa 
tietoon, arvioida tiedon ja sen lähteen laatua, käyttää tietoa tehokkaasti ja tarkoituksenmu-
kaisesti ja ymmärtää tiedon käyttöön liittyvät taloudelliset, oikeudelliset ja sosiaaliset seikat 
sekä hakea ja käyttää tietoa eettisesti ja lainmukaisesti oikealla tavalla. 
 
Tiedontarpeen määrittämisessä kysytään, millaista ja minkä tasoista tietoa tarvitaan, mihin 
tarkoitukseen, kuinka paljon ja kuinka kattavasti. Tiedonhakijan tulee suunnitella tiedonha-
kunsa reflektoiden sitä tiedontarpeeseensa. On täysin eri asia etsiä lähdemateriaalia väitös-
kirjatyöhön kuin hakea sopivia vaihtoautoja tarjolla olevilta markkinoilta. Kuitenkin molem-
mat tapaukset ovat tiedonhakua perinteisimmillään. 
 
Tiedon saavuttaminen tehokkaasti edellyttää hakijalta tiedonhakutaitoa ja tiedonlähteiden 
tuntemista. Tiedonhakutaidon puute on osoittautunut todelliseksi yliopisto-opiskelijoiden 
ongelmaksi, mikä vaikeuttaa tasokkaiden opiskelusuoritusten ja opinnäytteiden tuottamista. 
Kun ei osata oikeilla menetelmillä etsiä materiaalia laadukkaista tiedonlähteistä, töiden laatu 
ei kohoa korkeaksi. Tehokkaaseen tiedonhakuun kuuluu myös kyky osata lopettaa tiedon 
hakeminen oikeaan aikaan. Kaikkea ei voi löytää eikä aikaa kannata käyttää loputtomaan 
etsimiseen. Informaatiolukutaitoinen henkilö ymmärtää, koska tämä piste on saavutettu. 
 
Kolmas informaatiolukutaitoisen yksilön tunnusmerkki on, että hän osaa arvioida tietoa ja 
sen lähdettä kriittisesti. Arviointikriteereitä ovat luotettavuus, oikeellisuus ja ajantasaisuus. 
Tiedonlähteen laadun arviointiin voi tieteellisten aikakauslehtien kohdalla käyttää niiden im-
pact factoreita. Termille ei liene kunnollista käännöstä, mutta se tarkoittaa lehtien tieteel-
listä tasoa, jossa mittarina käytetään lehtien julkaisemien artikkelien käyttöä viitattuina läh-
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teinä. Eri tieteenaloilla impact factoreiden arvot voivat vaihdella suuresti riippuen esi-
merkiksi alan julkaisumääristä. Tiedonlähteen luotettavuuteen liittyy myös sen myöhempi 
saavutettavuus. Arvostetuimmat ja luotettavimmat lähteet säilyvät käytettävissä vuosia ja 
vuosikymmeniä. 
 
Tiedon tehokas käyttäminen edellyttää kykyä suhteuttaa tiedon hakemiseen käytettävä 
työmäärä ja löydetyn tiedon hyödyntäminen toisiinsa. Tietty määrä tervettä laiskuutta on 
joissakin tapauksissa tiedon hakemisessa hyväksi. Toisaalta tarvitaan myös sopivasti ahke-
ruutta, jotta saadaan riittävästi tietoa käsillä olevaan tarpeeseen.  
 
Taloudellisten, sosiaalisten ja lainsäädännöllisten näkökohtien huomioon ottaminen tiedon 
käyttämisessä on usein kovin vaikeaa ja siksi houkutus niiden unohtamiseen on suuri. In-
formaatiolukutaitostandardi muistuttaa myös niistä. Tekijänoikeuksien huomioon ottaminen 
lähdeaineiston käytössä edellyttää copyright-lainsäädännön tuntemista. Aivan oma lukunsa 
on tiedon eettinen käyttäminen, mikä tarkoittaa esimerkiksi tiedonlähteiden antamien läh-
tötietojen totuudenmukaista yhdistelemistä, vaikka tulos olisi vastoin omia näkemyksiä ja 
merkitsisi omien hypoteesien kaatumista. 
 

1.2 Informaatiolukutaito yliopistossa 
 
Informaatiolukutaitotavoitteiden saavuttaminen yliopistoissa edellyttää toisaalta opetusta ja 
toisaalta investointia korkeatasoisiin digitaalisiin tiedonlähteisiin ja ajanmukaisiin tieto- ja 
viestintätekniikan laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Suomessa informaatiolukutaidon osa-aluei-
den opetus jakaantuu yliopiston kirjaston ja tieteenalaopetusta antavien osastojen ja tiede-
kuntien kesken siten, että kirjasto vastaa tiedonhakutaitojen opettamisesta ja osastot ja 
tiedekunnat tiedon ja sen lähteiden arvioinnin opetuksesta. Oleellista on, että tieteenala-
opetuksessa opiskelijoille annetaan tehtäviä, joissa he joutuvat harjoittelemaan opittujen 
taitojen käyttöä. 
 
Informaatiolukutaidon opettaminen yliopistossa merkitsee opiskelijoille parempaa oman tie-
teenalan ymmärtämistä, kun opiskeluun liittyvissä tehtävissä syvennetään alan tiedon-
lähteiden tuntemusta. Tämä lisää myös opiskelun mielekkyyttä. Copyright-kysymysten 
merkityksen ymmärtäminen ja tiedostaminen jo opiskeluaikana antaa hyvän pohjan niiden 
huomioon ottamiselle myös työuran aikana. On myös syytä uskoa, että informaatiolukutai-
toisen yksilön kompetenssi työmarkkinoilla on suurempi kuin näitä taitoja hallitsemattoman 
kollegan. 
 

1.3 Informaatiolukutaidon opettaminen  
 
Informaatiolukutaidon menestyksellinen opettaminen yliopistossa edellyttää tieteenalaope-
tusta antavan osaston tai tiedekunnan ja kirjaston yhteistyötä. Osastolla on tiedonlähteiden 
laadunarviointiin tarvittava asiantuntemus. Kirjastot puolestaan ovat erikoistuneet tiedon-
lähteiden tuntemiseen ja tiedonhakuun.  
 
Informaatikot ja osa kirjastonhoitajista ovat perinteisesti pääosin vastanneet suomalaisissa 
yliopistokirjastoissa tiedonhaun opetuksesta. Aiempina vuosina tiedonhakukoulutusta jär-
jestettiin silloisessa Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa huomattavasti nykyistä 
tuntimäärää enemmän. Taloudellisen tilanteen kiristyessä 1990-luvun alkupuolella tiedon-
haun luento-opetuksesta ja harjoituksista jouduttiin tinkimään huomattavasti ja monien 
osastojen opiskelijat olivat jäädä lähes kokonaan ilman tiedonhakukoulutusta. Tämän ehkäi-
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semiseksi informaatikot alkoivat tarjota opetusta integroituna tieteenalaopetuksen kurssei-
hin, mikä otettiinkin hyvin osastoilla vastaan.  
 
2000-luvulle tultaessa digitaalisten tiedonhakumahdollisuuksien lisääntyminen on korosta-
nut asiakkaiden tiedonhakutaidon merkitystä entisestään. Tästä on ollut seurauksena tarve 
lisätä asiakaskoulutusta. Koulutusta ei resurssisyistä kuitenkaan ole pystytty järjestämään 
edellisellä vuosikymmenellä käytetyllä tavalla luento- ja harjoitustunteina, vaan on jouduttu 
miettimään muita keinoja.  
 
Samoihin aikoihin tiedonhakuopetuksen lisäämisvaatimusten kanssa yliopistot alkoivat siir-
tää tieteenalaopetustaan verkkoon. Uusi tekniikka erilaisine oppimisalustoineen teki mah-
dolliseksi jakaa opetusta suuremmalle joukolle entistä tehokkaammin. Kirjastot ovat olleet 
ennakkoluulottomia tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäytössä, ja niinpä uudet opetusme-
netelmät otettiinkin tiedonhakua opettavien kirjastoammattilaisten keskuudessa innolla 
käyttöön. 
 
Verkko-opetus mielletään opetukseksi, joka on ajasta ja paikasta riippumatta saatavilla. 
Tämän riippumattomuuden todettiin helpottavan etäopiskelijoiden ja lukujärjestyksessä ole-
vien kurssien päällekkäisyyden kanssa painiskelevien lähiopiskelijoiden ongelmia. Verkko-
opetus vastaa osaksi myös opiskelijoiden erilaisten oppimistyylien opetukselle tuomiin haas-
teisiin. Lisäksi yksi merkittävä peruste erityisesti tiedonhakutaitojen opettamiselle verkossa 
on opetettava substanssi sinänsä. Jos opetetaan verkossa olevan materiaalin käyttöä, miksi 
sitä ei tehtäisi verkossa? 
 
Hyvin pian kävi ilmi, että verkossa oleva tiedonhakuopetus tulee räätälöidä huolellisesti niin 
tieteenalakohtaisesti kuin opiskelijoiden edistyneisyydenkin perusteella. Suomen virtuaa-
liyliopiston hankerahan turvin ja osin myös kirjastojen omia resursseja hyväksi käyttäen 
alettiin rakentaa tiedonhaun verkkokursseja erilaisille opiskelijaryhmille. Osa työstä tehtiin 
yliopistokirjastojen yhteishankkeina, osa taas aivan omana työnä.  
 
Hämmästyttävää oli, että eri yliopistoissa omana työnä tuotetut opintojaksot keskittyivät 
samoihin perusasioihin, vaikka esitellyt tiedonlähteet ja oppimistehtävien aiheet olivatkin 
tieteenalakohtaisesti valittuja. Yhtä lailla hämmästyttävää oli huomata, että nämä perus-
asiat olivat suurelta osin informaatiolukutaitostandardin mukaisia. 
 
Informaatiolukutaitostandardin tunnettuuden lisääntyessä alettiin kiinnittää huomiota kaik-
kien standardin vaatimusten näkymiseen tiedonhaun verkko-opetuksessa. Tiedonlähteiden 
laadun arviointia varten rakennettiin yhteistyötä osastojen ja tiedekuntien kanssa ja näin 
saatiin arvokasta asiantuntemusta tiedonlähteiden esittelyyn.  
 

2. VERKKO-OPETUS INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUSMENETELMÄNÄ 
 
Yliopiston opiskelijat aloittavat akateemisen uransa tavallisesti hyvin yleisistä ja vain pinnal-
lisesti omaa tieteenalaansa käsittelevistä opinnoista. Vasta myöhemmin siirrytään syventä-
viin opintoihin ja sen myötä oman alan syvällisempään opiskeluun. Samaa periaatetta tulee 
noudattaa myös tiedonhakuopetuksessa, sillä muussa tapauksessa opiskelija ajautuu moti-
vaatiokriisiin. Aluksi opetetaan vain perusasiat ja myöhemmin siirrytään syventävään oman 
tieteenalan tiedonlähteiden esittelyyn. 
 
Vaikka aloittavat opiskelijat ovat vuosi vuodelta yhä taitavampia tieto- ja viestintätekniikan 
käyttäjiä, aiemmin tuntemattoman oppimisalustan käyttöönotto voi tuottaa monelle vaike-
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uksia. Aloittaville opiskelijoille tarkoitettu kurssi on siksi rakennettava riittävän helppo-
käyttöiseksi, jotta se ei liian vaikeana aiheuttaisi vastenmielisyyttä verkko-opetusta koh-
taan. Kurssin on kuitenkin oltava toiminnoiltaan sopivan laajasti oppimisalustan tekniikkaa 
hyödyntävä ja esittelevä, jotta opiskelija saisi siitä tukea myöhempiin verkko-opintoihinsa.  
 
Verkko-opetuksella voidaan ohjata opiskelijaa käyttämään erilaisia tiedonlähteitä: painet-
tuja tai digitaalisia, paikallisia tai etälähteitä. Ongelmanratkaisuun perustuva opetusmene-
telmä sopii erinomaisesti tiedonhakutaitojen verkko-opetukseen. Opiskelijoita voidaan verk-
kokursseilla myös ohjata opiskelemaan ryhmissä ja jakamaan oppimaansa toisillekin tie-
doksi. Ryhmätyöskentelyssä päästään hyviin tuloksiin myös uuden tiedon luomisessa. 
 
Verkko-opetuksen vaarana on, että opiskelijat saavat helpon mahdollisuuden vilpillisten kei-
nojen, kuten kopioinnin tai väärän henkilöllisyyden käytön hyödyntämiseen. Se tarjoaa 
myös mahdollisuuden mennä siitä, missä aita on matalin eli lukea vain verkossa tarjolla ole-
vaa oppimateriaalia – jos sitäkään. Jotkut opiskelijat eivät motivoidu riittävästi opiskele-
maan verkkokurssilla, vaan jättävät kurssin kesken. Joidenkin ongelma on yksin jääminen, 
mikä on varsin helppoa verkossa työskennellessä, kun opettajalla ei ole henkilökohtaista 
kontaktia opiskelijoihin.  
 
Verkko-opetus ei voi edellä mainituista syistä kaikissa tapauksissa korvata luokkaopetusta. 
On tärkeää käyttää oikeaa opetusmenetelmää kussakin tilanteessa. Joidenkin asioiden opet-
tamisessa saavutetaan parempia tuloksia lähiopetuksella ja toiset taidot pystytään opetta-
maan tehokkaammin verkossa. Tämä on tiedonhakutaitojen opettajan hyväksyttävä. 
 

2.1 LTY:n tiedonhakukurssit verkossa 
 
Ensimmäinen verkossa toteutettu tiedonhaun verkkokurssi tuotettiin LTY:n kirjastossa ke-
väällä 2001 ja otettiin käyttöön seuraavana syksynä. Kurssi oli tarkoitettu ensimmäisen 
vuoden opiskelijoille ja alun perin sen tarkoitus oli opettaa vain kirjaston tietokannasta löy-
tyvän kirjan sijaintitiedon tulkitsemista ja kirjan löytymistä kirjastosta. Verkkokurssia ra-
kennettaessa kävi kuitenkin ilmi, että kurssiin kannattaa sisällyttää niitä kirjastonkäytön ja 
tiedonhaun perustaitoja, joiden opettaminen väheni 1990-luvulla tehtyjen resurssileikkaus-
ten jälkeen.  
 
Kurssi toteutettiin WebCT-oppimisympäristössä, joka oli hankittu yliopiston käyttöön edelli-
senä talvena. Tarkoitus oli tuottaa se hyödyntämällä WebCT:n käyttömahdollisuuksia laa-
jasti, mutta kuitenkin siten, että aloittava opiskelija selviää siitä omin avuin. Tarkoitus oli 
myös alentaa oppimisalustan käyttökynnystä myöhemmissä opinnoissa.  
 
Kurssi koostui oppimisalustalle tuotetusta oppimateriaalista ja valmiista verkkosivuista sekä 
näihin liittyvistä oppimistehtävistä. Kirjan sijaintitiedon tulkitsemisen lisäksi kurssimateriaa-
liin sisällytettiin tiedonhaun perusasiat opettava osuus, kirjaston tarjoamiin verkkotieto-
kantoihin tutustuminen ja sisällönkuvailuna käytettävän UDK-luokituksen esittely. Kurssi oli 
pakollinen kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, sillä se oli osa kaikille pakollista Joh-
datus korkeakouluopintoihin -opintojaksoa.  
 
Ensimmäisen kurssiversion käyttöönotolla oli melkoinen kiire ja sen testaaminen jäi yhden 
aloittavan teekkarin varaan. Testihenkilö lienee ollut erinomainen valinta, sillä häneltä saa-
tujen kommenttien ja muutosehdotusten toteuttamisen jälkeen kurssi otettiin koko 700-päi-
sen fuksijoukon käyttöön ilman suurempia ongelmia.  
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Kurssilla oli vain yksi ohjaaja, joka oppi ensitoteutuksesta todella paljon. Ensimmäinen ja 
suurin yllätys ohjaajalle oli opiskelijoiden odottaman palautteen määrä. Palautepyyntöjen 
alkaessa virrata ohjaajalle kurssisivustoa täydennettiin hyväksymisilmoituksilla ja oppimis-
tehtäviin alettiin liittää henkilökohtaisia palautteita. Pieni osa opiskelijoista ei osannut ottaa 
verkkokurssilla opiskelua vakavasti. Sitä ei ohjaaja hyväksynyt, vaan oppimistehtävien täy-
dennyspyynnöistä tuli osa työpäivien arkea. Ohjaamistyö kulkeutui kotiinkin ja kuormitti 
työpäivien lisäksi ohjaajan iltoja. Suurin osa opiskelijoista kuitenkin suoritti kurssin mallik-
kaasti ja asiallisesti ja antoi kurssin tekijälle hyvää palautetta, mikä antoi voimia työhön. 
 
Ensimmäisen kurssin suoritusprosentti oli 90. Samaa luokkaa fukseille tarkoitetun kurssin 
suoritukset ovat olleet myöhempinäkin vuosina. Kurssia on kehitetty vuosittain päivittämällä 
tietoja ja kiinnittämällä enemmän huomiota oppimisen ohjaamiseen oppimateriaalin kautta. 
Perusrakenteeltaan ja -periaatteiltaan kurssi on kuitenkin säilynyt alkuperäisen kaltaisena ja 
edelleen se on kaikille aloittaville opiskelijoille pakollinen. 
 
Alla olevissa kuvissa ovat ensimmäisen ja syksyllä 2005 käytössä olevan kurssin oppimate-
riaalisivut. Kurssin tuottajan omasta oppimisprosessista johtuva muutos on selvästi havait-
tava ja toivottavasti opiskelijan ajattelua paremmin tukeva. Syksyllä 2004 jotkut osastot ot-
tivat käyttöön omat johdantokurssinsa ja kurssi jaettiin useaan osaan. Todettiin, että oli 
selkeämpää jakaa opiskelijat jo tässä verkkokurssivaiheessa osastojen mukaisiin ryhmiin. 
Syksyllä 2005 uusien tutkintorakenteiden tultua käyttöön kaikilla osastoilla oli omat kirjas-
tonkäytön kurssinsa. Jatkossa on siis mahdollista räätälöidä kursseja osastokohtaisesti. 
Kauppatieteiden osaston kohdalla räätälöintiprosessi on tätä kirjoitettaessa lokakuussa 2005 
jo käynnissä. 
 

 
Kuva 1. Ensimmäisen tiedonhaun verkkokurssin oppimateriaalisivu vuodelta 2001 
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Kuva 2. Tiedonhakukurssin oppimateriaalisivu vuonna 2005 
 

2.2 Tieteenalakohtaisia kursseja TieDot-hankkeessa 
 
TieDot-hanke käynnistettiin suunnitteluvaiheella 2001. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa 
vuosina 2002–2004 Suomen virtuaaliyliopiston rahoituksella seitsemän yliopiston yhteis-
työnä tieteenalakohtaisia tiedonhaun verkkokursseja. Kurssien perusta oli edellä esitelty in-
formaatiolukutaitostandardi.  
 
Hankkeen aikana kursseja tuotettiin eri yliopistoissa kaikkiaan 15. LTY:ssa kurssit haluttiin 
jatkumaan siitä, mihin perusopetuksessa päädyttiin. Tieteenaloiksi valittiin energia- ja ym-
päristötekniikka ja konetekniikka. Molemmille tehtiin oppimateriaalia ja oppimistehtäviä si-
sältävä WebCT-kurssi yhteistyössä tieteenalan opettajien kanssa. Koska kirjasto ei ole 
LTY:ssa opetusta antava yksikkö eikä kursseja voinut sellaisenaan sisällyttää minkään mai-
nittujen osastojen olemassa olevien opintojaksojen yhteyteen, niitä päädyttiin käyttämään 
tiedonhaun oppimateriaalina, jonka opiskelijat saivat käyttöönsä esimerkiksi tehdessään 
seminaarityötä.  
 
Kurssien rakentamisessa hyödynnettiin olemassa olevaa fuksikurssia tiedonhaun periaattei-
den opettamisessa, mutta tiedonlähde-esittely tehtiin aivan uutena materiaalina. Oppimis-
tehtävät toimivat oppimista ohjaavina, ja ne tehtiin yhteistyössä tieteenalaopettajien kans-
sa. Kummallakin osastolla oli 1-2 työhön osallistuvaa opettajaa.  
 
Kurssit ovat olleet laajasti käytössä opiskelijoiden hakiessa niiden materiaalista tietoa tie-
donhausta. Sama verkkokurssin formaatti kopioitiin osaksi kauppatieteiden osaston Aka-
teemiset opiskelutaidot -opintojaksoa, jonka tiedonhakuosuus räätälöitiin LTY:n kauppatie-
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teiden opiskelijoille sopivaksi. Kahden opintoviikon Akateemiset opiskelutaidot -kurssi oli 
osaston opinto-ohjelmassa kahtena vuonna, ja sinä aikana sen suoritti noin 40 opiskelijaa. 
 
Kuvissa ovat tiedonhakua käsittelevän kurssin etusivu ja oppimateriaalisivu. Viimeisessä 
kuvassa esitellään oppimistehtävä, joka liittyy energia- ja ympäristötekniikan kurssiin. 
 

 
Kuva 3. Energia- ja ympäristötekniikan tiedonhaku -kurssin etusivu. 
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Kuva 4. Energia- ja ympäristötekniikan tiedonhaku -kurssin oppimateriaalisivu 
 

 
Kuva 5. Esimerkki oppimistehtävästä. 
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Lisää tietoa löytyy TieDot-hankkeen sivulta osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/TieDot/  
 

2.3 Kurssi ulkomaisille opiskelijoille 
 
Syksyllä 2005 LTY:ssa alkoivat uudet englanninkieliset maisteriohjelmat, jotka toivat yli-
opistoon kymmeniä ulkomaisia opiskelijoita. Heidän perehdyttämisekseen yliopisto-opiske-
lun vaatimaan informaatiolukutaitoon tehtiin Kirjastonkäytön perusopetus -kurssia vastaava 
oppimateriaali englannin kielellä. Kurssi toteutettiin hieman suomalaista kurssia laajempana 
ja vaativampana, koska opiskelijat olivat jo opiskelleet oman maansa yliopistossa ja koska 
kurssiin haluttiin sisällyttää myös suomalaisen yliopisto-opiskelun ja Lappeenrannassa elä-
misen ja asumisen esittely.  
 
Kurssista saadut kokemukset ovat vielä vähäiset, mutta jo niin positiiviset, että on päätetty 
kurssin toteuttamisesta jatkossakin ulkomaisten opiskelijoiden informaatiolukutaito- ja 
orientaatiokurssina.  
 
 

 
Kuva 6. Ulkomaisille maisteriopiskelijoille tarkoitetun kurssin oppimateriaalisivu. 
 

2.4 Verkkokursseja yliopiston ulkopuolelle 
 
Tiedonhakutaidon opettaminen verkossa ei rajoitu vain yliopisto-opiskelijoille sopivaan kou-
lutukseen. Samoja periaatteita noudattaen voidaan tiedonhakua opettaa myös avoimen yli-
opiston opiskelijoille ja vaikkapa lukiolaisille.  
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Vuonna 2003 LTY:n avoin yliopisto tarjosi tiedonhaun opetusta WebCT-verkkokurssilla. 
Kurssin suoritti vajaat 20 opiskelijaa, joista noin puolet oli eteläkarjalaisia kirjastoammatti-
laisia ja toinen puoli kauppatieteiden maisteriohjelmaan osallistuvia opiskelijoita. 
 
Kurssin suorittaneet saivat kurssista todistuksen. Hyväksytty suoritus kelpaa kirjastonkäy-
tön osuudeksi yliopiston eri osastojen johdantokursseihin. Kirjastoammattilaisille kurssi oli 
täydennyskoulutusta. 
 
Positiivisista kokemuksista huolimatta kurssia ei ole voitu ottaa uudelleen ohjelmaan vähäi-
sen ilmoittautuneiden määrän vuoksi. 
 

 
Kuva 7. Avoimen yliopiston tiedonhakukurssin oppimateriaalisivu. 
 
Keväällä 2006 tiedonhaun opetuksessa astutaan uuteen aikakauteen, kun yliopisto alkaa 
tarjota eteläkarjalaisille lukiolaisille tarkoitettua kurssia osana lukioiden opetusohjelmaa. 
Samoin kuin avoimen yliopiston kurssi, lukiolaisten kurssikin kelpaa osasuorituksena yli-
opiston osastojen johdantokursseihin.  Kurssi toteutetaan Venla-oppimisalustalla kirjoitta-
jan, LTY:n koulutus- ja kehittämiskeskuksen ja lukioiden opettajien yhteistyönä. Kokemuk-
sia tästä mielenkiintoisesta yhteistyöstä on saatavissa kevätlukukauden 2006 jälkeen. 
 

3. YHTEENVETO 
 
Verkko-opetus ei korvaa kokonaan lähiopetusta missään opiskelun vaiheessa opetettaessa 
informaatiolukutaitoa. Aloittaville opiskelijoille – ja oletettavasti myös lukiolaisille – suulli-
sesti tapahtuva kurssin alkuohjeistaminen on tärkeää. Vanhemmat opiskelijat kaipaavat 
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opetuksen täydentämistä lähiopetusjaksoilla, joita voidaan käyttää myös palautteen antami-
seen puolin ja toisin.  
 
Verkossa olevan kurssin ohjeet tuskin voivat olla liian yksityiskohtaiset. Niiden laatimiseen 
tulee käyttää riittävästi resursseja. Myös opiskelijoille suunnattuun palautteeseen pitää kiin-
nittää runsaasti huomiota, sillä palautetta tarvitaan huomattavan paljon, kun nonverbaalia 
opettajan ja oppilaan välistä viestintää ei verkkoympäristössä ole. 
 
Verkko-opetus on osoittautunut hyväksi menetelmäksi informaatiolukutaidon opettamiseen 
yliopistossa. Opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien parantuessa heidän posi-
tiivinen suhtautumisensa verkko-opiskeluun lisääntyy. Verkossa olevan tietomateriaalin suh-
teellisen määrän huima kasvu tukee informaatiolukutaidon opetusta verkossa ja tekee sen 
erityisen mielekkääksi.  
 

LÄHTEET 
 
Information Literacy (IL) Competency Standards for Higher Education approved by the 
Board of Directors of the Association of College and Research Libraries (ACRL) on January 
18, 2000  
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm  



 

 

ELEKTRONIIKKAA VERKKOKURSSILLA 
 
Miia Koski, säte 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Opintojakso Elektroniikan perusteet A (5op) ja B (3op) suoritetaan osittain verkkokurssina, 
ja opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa halutessaan myös koko kurssi verkossa. Oppimis-
ympäristönä toimii WebCT, jossa tarjolla on kurssin luentomateriaali kirjamaiseksi koottuna 
sekä viikottaiset oppimistehtävät. Verkkoympäristössä tarjottavan materiaalin tukena pide-
tään myös perinteisiä luentoja. Kurssin arvosana määräytyy henkilökohtaisten verkkotehtä-
vien ja tenttiarvosanan keskiarvona. Verkkokurssia tarjotaan myös lähialueen lukiolaisille 
vapaavalintaisen elektroniikan kurssina. Lukiolaiset saavat hyväksyttää suorituksensa sekä 
lukio-opintoihinsa että mahdollisiin jatko-opintoihinsa yliopistolla. 
 
Verkkomateriaali kehitettiin vuonna 2002 virtuaaliyliopistohankkeen rahoituksella, ja tämän 
jälkeen materiaalia on muokattu ja päivitetty vuosittain. Verkkokurssin avulla haluttiin hel-
pottaa erityisesti sivuaineopiskelijoiden osallistumista kurssille vapauttamalla opiskelu ajas-
ta ja paikasta. 
  

1. JOHDANTO 
 
Verkko-opiskelumateriaalia ryhdyttiin kehittämään elektroniikan perusteiden opintojaksolle 
virtuaaliyliopistohankkeessa vuonna 2002. Tänä syksynä materiaalia hyödynnetään kurssilla 
jo neljättä kertaa. Materiaalia on muokattu ja päivitetty vuosien saatossa, nykyinen materi-
aali on jonkin verran tiivistetympi kuin alkuperäinen materiaali. Kehitystyöhön ryhdyttiin, 
koska kurssilla on vuosittain lähes 200 opiskelijaa (perusopiskelijoita, avoimen yliopiston 
opiskelijoita ja lukiolaisia) eikä kaikilla ole mahdollisuutta osallistua kurssin lähitapaamisiin. 
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Kuva 1. Näkymä kurssin verkkoympäristössä löytyvästä opiskelumateriaalista. 
 
Oppimisalustana käytetään WebCT-ympäristöä. Ympäristö muistuttaa normaalia nettisivua 
ja on siten käyttäjäystävällinen opiskelijoille. Hallintatyökalut ovat parantuneet vuosien saa-
tossa ja toki oman osaamisen lisääntyessä pohjan käyttö ja muokkaaminen kurssin tarpeita 
silmällä pitäen helpottuu. 
 

2. VERKKOTYÖSKENTELY JA OPPIMISTEHTÄVÄT 
 
Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa itseopiskelumateriaalin avulla, lisäksi opiskelijat voi-
vat osallistua luennoille, erillisiin laskuharjoituksiin ja laboratoriotöihin (kuuluvat vain A-
kurssiin). Kurssi tarjoaa opiskelijoille perustiedot elektroniikasta. Käsiteltävät teemat ovat 
analogiset ja digitaaliset signaalit, elektroniikan passiiviset komponentit, suodatus ja vah-
vistus, puolijohteet ja yleisimmät puolijohdekomponentit. Lisäksi kurssissa on lyhyt katsaus 
digitaalielektroniikkaan ja elektroniikan valmistustekniikkaan. 
 
Verkkotyöskentely kestää seitsemän viikkoa eli yhden periodin ajan. Ensimmäisinä vuosina 
verkkomateriaalin yhteydessä olleet tehtävät eivät olleet pakollisia opiskelijoille, niiden avul-
la saattoi hankkia lisäpisteitä tenttiin. Kiinnostus oli vain harmittavan vähäistä. Viime syksy-
nä suoritusvaatimusta muutettiin niin, että verkkotehtävistä tuli kiinteä osa kurssin suorit-
tamista – niistä saatavat pisteet muodostavat puolet loppuarvosanasta. Jokaisella viikolla 
keskitytään omaan teemaansa ja samalla rytmitetään verkko-opiskelua. 
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Henkilökohtaisten oppimistehtävien todettiin sitouttavan opiskelijat paremmin suorittamaan 
kurssin loppuun saakka, niin yliopiston opiskelijoiden kuin lukiolaistenkin keskuudessa. B-
kurssin tenttitulokset ja tenttiin osallistuneiden prosentti paranivat edellisistä vuosista, kun 
verkkomateriaaliin ei enää tutustuttu vain viimeisinä iltoina ennen tenttiä. Verkkotehtävät 
selvästi rytmittävät opiskelijoiden oppimisprosessia ja lisäävät aktiviisuutta opintojaksolla. 
Kun oppimistehtävät ovat automatisoituja, opiskelija saa palautteen suoriutumisestaan vä-
littömästi ja voi näin arvoida omaa suoriutumistaan sekä tavoitteitaan ja suunnata toimin-
taansa uudelleen tavoitteiden saavuttamiseksi (Koli, 2002, s.60–65).  
 
Kurssipalautteessa verkkotehtäviä kiiteltiin ja niitä pidettiin tehokkaina oppimisen kannalta, 
negatiivisin palaute edellisen toteutuksen vastaajilta oli: ”Muusta ei oikein voi kitistä paitsi 
verkkomatskun kirjotusvirheistä. Toisaalta päivää hauskuuttaa kummasti kun laskee pari pi-
rilaskua. ☺ ” Kuvassa 2 on esitetty vuonna 2005 A-kurssilaisten palautteessa antamat ar-
vosanat kurssin WebCT-luentomateriaalille. Reilusti yli puolet vastaajista (62,8 %) antoi 
materiaalille arvosanan 4 tai 5. 
 

 
Kuva 2. Vuonna 2005 kerätyn kurssipalautteen arviot kurssin verkko-opiskelumateriaalille. 
 
Verkon oppimistehtävät ovat luonteeltaan monivalintoja. Tehtävissä on mukana niin lasku-
tehtäviä kuin erilaisia väittämiäkin (kuva 3). Tehtävät on laadittu niin, että opiskelija joutuu 
soveltamaan lukemaansa tietoa eikä vain etsimään tekstistä oikeita vastauksia.  
 

 
Kuva 2. Esimerkkejä verkkotehtävistä. 
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Perusopiskelijoille suunnatussa verkkokurssissa ei ole pyritty luomaan opiskelijoiden välille 
kollaboratiivista oppimisprosessia. Vaikka yhteisöllinen oppiminen yleensä parantaa oppi-
mistuloksia (Öystilä, 2001, s.30–36), on tällaisella johdantokurssilla hankala löytää vielä 
sellaisia sisältöjä, joihin yhteisöllisyyttä lisääviä keinoja (esim. verkkokeskustelut) voitaisiin 
käyttää nykyisillä opetusresursseilla. Lukiototeutuksessa sen sijaan on todettu, että opiske-
lijat jäävät verkkoon helposti liian yksin, mikäli yhteisöllisyyttä ei luoda. Lukiolaisten kurs-
sissa yhteisöllisyyttä on lisätty laatimalla yliopistolla pidettävien laskuharjoitusten sijaan pa-
kollisia kotilaskuja ratkaistaviksi opiskelijaryhmissä (2-3 henkeä). Opiskelijat palauttavat 
tehtäviä kaksi kertaa kurssin aikana ohjaajalle verkon välityksellä tarkastettavaksi ja arvi-
oitavaksi, palautetta tehtäviin annetaan kurssin keskutelualueella. Näin lukiolaiset toimivat 
yhteistyössä keskenään omilla kouluillaan, vaikka suoranaista vuorovaikutusta ja kontaktia 
ohjaajaan ei ole. 
 

3. OHJAAJAN KOKEMUKSET 
 
Verkkojakson päivittäminen on kurssin suuritöisin osa ja siihen tulee varata riittävästi aikaa 
ennen kurssin alkua. Toisaalta opiskelijoita on kurssilla vuosittain lähes 200, joten henkilö-
kohtaisten oppimistehtävien tarkastaminen muutoin kuin automatisoidusti ei kahden hengen 
opetusresursseilla onnistuisi. Verkko siis tällä opintojaksolla aiheuttaa lisätöitä ennen kurs-
sin käynnistymistä, mutta toisaalta vähentää työmäärää kurssin aikana ja mahdollistaa it-
senäisen työskentelyn lisäämisen massakurssilla. 
 
Joinakin vuosina aikatauluja on jouduttu pistämään totaalisesti uusiksi verkkototeutuksessa 
ilmenneiden ongelmien vuoksi. Yhtenä vuonna kaikista verkkotehtävistä hävisivät kuvat op-
pimisalustan päivityksen yhteydessä, joka tehtiin juuri ennen kurssin alkua – näin ollen ma-
teriaali ei ollutkaan valmis ajallaan. Toisena vuonna opiskelijoilla oli ongelmia kurssille kir-
jautumisessa – tunnukset vain katosivat bittiavaruuteen. Ei liene ihme, jos oppimistehtäviä 
ei päästy tekemään ajallaan. Ennakoimattomat ongelmat vaativat sekä opiskelijoilta että 
ohjaajilta joustoa ja sopeutumiskykyä, onneksi sitä on aina löytynyt. Vuosittain löytyy myös 
joitakin opiskelijoita, joille oppimisalusta ei näytä tuloksia oppimistehtävistä ilman ad-
ministraattorin hyväksyntää. Syytä tähän on etsitty, mutta toistaiseksi ei ole löydetty. On-
neksi hyväksynnän voi sentään pistää kaikille opiskelijoille samanaikaisesti, joten oppimis-
tehtävien sulkeuduttua kaikkien tulokset julkistetaan (opiskelija näkee vain omansa) – osa 
on ne nähnyt jo ennen tätä ja toisille ne tulevat tiedoksi tässä vaiheessa. Ikävää tässä on 
tietenkin se, että palaute omasta osaamisesta tulee näille opiskelijoille viiveellä. 
 
Ohjeistus on verkkokursseilla äärimmäisen tärkeätä. Meidän verkkototeutuksissamme kurs-
sin keskustelualuetta käytetään tiedotuskanavana. Kurssin alussa julkaistaan tehtävät ja ai-
kataulu. Mikäli tähän joudutaan syystä tai toisesta tekemään muutoksia, niistä tiedotetaan 
oppimisalustan keskustelualueella. Lukiototeutuksessa keskustelualueen seuraaminen on 
myös ohjaajalle ensiarvoisen tärkeätä, koska sitä kautta ohjaaja saa tietoa opiskelijoiden 
ongelmista esimerkiksi selainten tai verkkoyhteyksien kanssa. Lukiototeutuksessa hienoa on 
myös se, että opiskelijat itse ovat erittäin aktiivisia ja neuvovat toinen toistaan verkossa. 
 
Verkko-opetuksessa oppimisprosessin suunnittelu on keskeistä (Koli, 2002, s. 27–39) ja sen 
on selvinnyt itsellekin kantapään kautta. Aluksi opiskelijat jätettiin verkkoon yksin eikä ma-
teriaali tarjonnut oikeastaan muuta lisäarvoa kuin luentomateriaalin ja lisätehtäviä aktiivisil-
le opiskelijoille verkossa. Nykyinen malli, jossa opiskelua on jaksotettu oppimistehtävien 
avulla ja myös oppimistehtäviä järkeistetty, johtaa selvästi parempiin oppimistuloksiin. 
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4. YHTEENVETO 
 
Tänä syksynä verkkokurssi käynnistyy jo neljättä kertaa. Edellisiin vuosiin verrattuna luki-
oita on tänä vuonna mukana enemmän (mm. Lappeenrannan lyseon lukio ja Taavetin lukio 
ovat innostuneet mukaan). Toivottavasti joukosta löytyy jälleen paljon hyviä opiskelijoita 
yliopistoomme, aiempina vuosina on ainakin löytynyt.  
 
Mielenkiintoisinta on päästä vertaamaan viime vuotisia tuloksia tämän vuoden tuloksiin – 
nythän oppimisprosessin jaksotusta verkkotyöskentelyn avulla hyödynnetään toista kertaa 
käytännössä. Toivottavasti tulokset pysyvät hyvinä edelleen, etteivät viime vuotiset saavu-
tukset mene tilastovirheen piikkiin!  
 

LÄHTEET 
 
Koli H., Silander P. Verkko-oppiminen – Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. 2002. ISBN 
951-784-093-4. 
 
Öystilä S. Ryhmäprosessin hyödyntäminen yliopisto-opetuksen haasteena. Teoksessa: Poi-
kela E., Öystilä S. Tutkiminen on oppimista – ja oppiminen tutkimista, sivut 30–50. 2001. 
ISBN 951-44-5170-8. 



 

 

VERKKO-OPETUKSEN TUKIPALVELUT LAPPEENRANNAN TEKNILLISESSÄ 
YLIOPISTOSSA 
 
Joanna Muukkonen, oppimiskeskus 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Verkko-opetus on vakiintunut viime vuosikymmenen aikana osaksi opetusta, ja erilaisia 
alustoja on tullut markkinoille. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa käyttöön on valittu 
WebCT. Verkko-opetus itsessään ja siihen liittyvä tekniikka vaativat myös tukipalveluita. 
LTY:ssa tukipalveluyksikkönä toimii oppimiskeskus. Tarjolla on niin pedagogista kuin tek-
nistäkin tukea verkkokurssien parissa puuhastelevalle opetushenkilökunnalle sekä opiskeli-
joille. Erityisesti verkkokurssien toteuttamisen pohjaksi halutaan myös nostaa esille poh-
dintaa siitä, onko verkon käyttö opetuksessa tarpeen ja jos, mikä rooli sillä on opetuksessa. 
Tukipalvelulle on vakiintunut tietynlainen toimintamalli. Se sisältää mm. sähköposti- ja pu-
helintukipalvelun, henkilökohtaisen WebCT-käytön opastuksen, koulutusta verkko-opetuk-
sesta ja WebCT:stä kurssien tuottajille, WebCT-infot opiskelijoille, virtuaaliyliopisto-hanke-
rahalla tuetut verkko-opetushankkeet, verkkokurssien parissa työskentelevien tapaamiset, 
tuki- ja muiden verkko-opetukseen liittyvien materiaalien tuotannon sekä sisällöntuotannon 
tuen. Tukipalvelun toimintamallia pyritään kehittämään jatkuvasti, jotta kursseja tuottavat 
ja niitä käyttävät saisivat laadukasta palvelua ja apua kohtaamissaan ongelmatilanteissa.  
 

1. VERKKO-OPETUS UUTENA OPETUKSEN MUOTONA 
 
Verkko-opetusta alkoi tehdä tuloaan osaksi yliopistojen opetustoimintaa 90-luvun lopussa. 
Tietokoneiden yleistyminen ja kehittyminen edesauttoivat myös opetusteknologisten sovel-
lusten kehittämistä. Yksi iso syy verkko-opetuksen yleistymiselle on varmasti didaktinen; 
verkko-oppimisympäristöjen on nähty joustavoittavan oppimismahdollisuuksia ja myötäile-
vän nykyaikaista opiskelijan omaa aktiivisuutta korostavaa oppimiskäsitystä. Myös tietoyh-
teiskuntakehitys on vauhdittanut osaltaan opetusteknologian kehittymistä. (Matikainen & 
Manninen, 2000, 7.) Verkko-opetuksen lisääntyessä erilaisia verkkokurssialustoja tuli tar-
jolle. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa verkkokurssialustaksi valittiin WebCT, joka 
otettiin käyttöön vuonna 2000. WebCT:hen päädyttiin tietotekniikan osaston ja ATK-keskuk-
sen tekemän selvityksen perusteella. Muun muassa WebCT:n edullinen hinta ja toiminnalli-
set ominaisuudet olivat valintaan vaikuttaneita tekijöitä. 
 
LTY:ssa verkko-opetuksen tukipalveluita tarjoaa oppimiskeskus. WebCT:n käytön tekninen 
tuki on varsin suuressa roolissa tukipalvelutyötä. Palvelimen ylläpidosta vastaa tietotekniik-
kakeskus, käyttäjätietojen ja kurssien hallinta sekä verkko-opetuksen käytännön toteutta-
miseen liittyvät tekniset ja pedagogiset tukipalvelut ovat oppimiskeskuksen vastuulla. 
 
Sekä uusi opetusmuoto että uusi tekniikka vaativat koulutusta ja tukea. Tukipalveluiden 
avulla halutaan edistää opetuksen kehittämistä sekä tarjota tukea ja näkemystä opetuksel-
listen ongelmien ratkaisemiseksi tekniikan ja pedagogiikan keinoin. Verkko-opetus ei auto-
maattisesti ratkaise koettuja opetuksellisia ongelmia, vaikka sen avulla saatetaankin lähteä 
hakemaan niihin ratkaisuja. Opettajia halutaan ohjata miettimään koko opetustaan uudella 
tavalla tutkimustietoa ja käytännön kokemusta hyödyntäen. Tukipalveluissa halutaan ohjata 
opettajia käyttämään verkkoa opetuksessaan järkevällä ja ennalta mietityllä tavalla: osana 
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opetusta, siirtämään koko opetus verkkoon tai olla käyttämättä verkkoa lainkaan silloin kun 
se ei ole perusteltua.  
 
Vaikka WebCT onkin valittu LTY:ssa tuetuksi verkkokurssialustaksi, emme halua tarjota sitä 
ainoana vaihtoehtona verkkokurssien toteuttamiseen. Kannustamme verkkokursseja tuotta-
via opettajia miettimään kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivan toteutusvaihtoehdon. 
Esimerkiksi kurssimateriaaleja on joissakin tapauksissa järkevämpää tuottaa WebCT:n ulko-
puolella muille palvelimille ja linkittää niitä sieltä WebCT:lle, toisaalta myös alusta asti itse 
rakennetut www-sivut voivat olla joskus opettajalle paras ja helpoin vaihtoehto.  
 
Tässä artikkelissa on tarkoitus luoda kokonaiskatsaus yliopiston verkko-opetuksen tukipal-
veluihin – niiden sisältöön, ajan kuluessa syntyneisiin toimintamalleihin sekä näkemykseen 
opetuksen kehittämisestä tieto- ja viestintätekniikan avulla. Pääpaino on WebCT-verkko-
kurssialustan ympärille keskittyneessä tukitoiminnassa, koska varsin suuri osa tukipalvelu-
työstä liittyy suoraan siihen. Tukea tarvitaan paljon myös verkkoon tuotettavan multime-
diamateriaalin tekemisessä (videokuvaus, videoeditointi jne.). Tukipalveluiden toimintamal-
leja pyritään kehittämään jatkuvasti, jotta kursseja tuottavat ja niitä käyttävät saisivat laa-
dukasta palvelua ja apua kohtaamissaan ongelmatilanteissa. 
 

2. VERKKO-OPETUKSEN JA WEBCT- TUKIPALVELUN TOIMINTAMALLI LTY:SSA 
 
Oppimiskeskuksessa on kaksi verkko-opetuksen tukihenkilöä, joiden kesken erilaiset tuki-
työn sisältöalueet on jaettu. Käytännössä tukipalvelu toimii seuraavin tavoin: 
 
Sähköposti- ja puhelintukipalvelu. LTY:n WebCT:tä käyttävät opiskelijat ja henkilökunta 
voivat lähettää avunpyyntöjä webcthelp@lut.fi -tukisähköpostiin. Yleisimmin avun tarve 
koskee käyttäjätunnuksia. Molemmat WebCT-tukihenkilöt seuraavat tukisähköpostiin tulevia 
viestejä, joten yleensä viestiä laittamalla avun saa pikaisesti. Viestejä tukisähköpostiin tulee 
keskimäärin parikymmentä kappaletta viikossa lukuvuoden aikana, tosin esimerkiksi luku-
vuoden alku ja opetusperiodien alut lisäävät viestien määrää paljonkin. Yhteydenotot ovat 
mahdollisia myös puhelimitse tai tukihenkilöiden luokse poiketen. Koska opiskelijoiden suo-
sima työskentelytila Origo sijaitsee oppimiskeskuksen yhteydessä, opiskelijoiden on myös 
helppo käydä suoraan tukipalveluhenkilöiden luona kyselemässä apua WebCT-ongelmiinsa. 
 
Henkilökohtainen WebCT-käytön opastus. Tukihenkilöiltä pyydetään usein "vierihoitoa" 
eli henkilökohtaista opastusta WebCT:n käyttöön. Etenkin uusia WebCT-käyttäjiä pyritään 
palvelemaan perusteellisesti opastaen heti alusta alkaen – heille järjestetään noin tunnin 
mittainen opastus WebCT:n käyttöön, jolloin käydään läpi verkko-opetukseen liittyviä hyviä 
käytäntöjä, verkkokurssin suunnitteluun liittyviä asioita sekä WebCT:n perustyökaluja ja to-
imintaperiaatteita. Tavoitteenamme on perusteellisen opastuksen avulla varmistaa, ettei 
uudelle WebCT-käyttäjälle jää epävarma olo – uusien ohjelmien opetteluun voi joskus olla jo 
itsessään korkea kynnys. Lisäksi myöhempi tuen tarve on kokemuksemme mukaan huo-
mattavasti vähäisempää, jos perusopastus tapahtuu perusteellisesti. Lisäksi kädestä pitäen 
opastettaessa uuden käyttäjän on usein helpompi kysyä mieltään askarruttavista asioista 
kuin esimerkiksi kurssille osallistuessaan. Yleensä WebCT:lle kursseja tuottavat opettajat 
ovat myös kiinnostuneita tietämään, kuinka heidän kannattaisi lähteä rakentamaan opetuk-
sellisesti toimivaa kurssia. Näin ollen tukipalvelussa tarvitaan paitsi teknistä, myös pedago-
gista osaamista.  
 
Koulutusta verkko-opetuksesta ja WebCT:stä kurssien tuottajille. Oppimiskeskus 
järjestää pari kertaa vuodessa WebCT-koulutuskokonaisuuden. Olemme halunneet kehittää 
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koulutusta siten, ettei kurssilla keskitytä pelkästään teknisten asioiden kuten WebCT:n eri 
työkalujen opiskeluun – haluamme tuoda tekniikan lisäksi esille vahvan opetuksellisesti toi-
mivien ratkaisujen näkökulman ja suunnata siten kurssilaisten ajatuksia myös miettimään 
opetusta kokonaisuutena. Lisäksi olemme huomanneet, että teknillisen yliopiston toimin-
taympäristössä uusi tekniikka on usein se, joka opettajaa ensin kiinnostaa. Opettajalla saat-
taa olla WebCT-koulutukseen tullessaan aluksi tavoitteena vain rakentaa verkkokurssi ja 
opetella ohjelman käyttö. Tekniikan kanssa sinuiksi päästessään opettaja herää usein auto-
maattisesti pohtimaan niitä ratkaisuja, joita hän joutuu tekemään koko opetustaan koskien, 
eli opetuksellinen aspekti kurssien suunnitteluun tulee huomaamatta mukaan tätä kautta. 
Verkko-opetus toimii siis yleensä opetuksen kokonaisvaltaisen kehittämisen liikkeelle sysää-
vänä voimana. Lisäksi oppimiskeskus järjestää muuta koulutusta tieto- ja viestintätekniikan 
opetuskäyttöön ja verkko-opetukseen liittyen: taitokursseja, joissa on mahdollista opiskella 
sellaisten ohjelmien käyttöä, joita tarvitaan esim. tuotettaessa verkkomateriaalia sekä verk-
kopedagogisiin aihealueisiin liittyvää koulutusta. Myös yliopistopedagogiikan koulutukseen 
on sisällytetty osa-alueita, jotka tukevat verkko-opetusta.  
 
WebCT-infot opiskelijoille. Opettajat voivat pyytää WebCT-tukihenkilön kertomaan opin-
tojaksonsa ensimmäisellä luennolla perusasiat WebCT:n käytöstä, mikäli WebCT:tä käyte-
tään osana opetusta. WebCT:tä käytetään LTY:ssa pääosin lähiopetuksen tukena, mutta 
myös kokonaan verkossa toteutettuja opintojaksoja on muutamia. Näilläkin opintojaksoilla 
järjestetään usein aloitusinfo opiskelijoille, jolloin kerrotaan WebCT:n käytöstä. Täysin ver-
kossa toteutettavilla opintojaksoilla on varsin hyvin tärkeää, että opiskelijat pääsevät kir-
jautumaan verkkoympäristöön vaivatta, osaavat toimia verkkoympäristössä ja käyttää opin-
tojakson verkkoympäristössä tarvittavia työkaluja.  
 
Virtuaaliyliopisto-hankerahalla tuetut verkko-opetushankkeet. LTY on jakanut vuo-
sittain hankerahaa erilaisille verkko-opetushankkeille, joten myös suoraa rahallista tukea on 
voitu tarjota (verkko-)opetuksen kehittämiseen. Saadulla hankerahalla on voitu mm. tehdä 
hankintoja tai palkata hanketyöntekijä. Rahanjaon kriteerinä oli esimerkiksi vuonna 2004 
seuraavat näkökohdat: 
 
− miten hankkeessa tuotettava oppimisympäristö edistää opintojaksolle asetettujen tavoit-

teiden saavuttamista ja sisältöjen tehokasta oppimista  
− miten hankkeessa tuotettava oppimisympäristö edistää havaitun opetuksen ongelman 

ratkaisemista 
− miten hanke tukee osaston ja yliopiston opetuksen kehittämisstrategiaa sekä tutkintora-

kenneuudistustyötä 
− tehostaako luotava oppimisympäristö opetusta ja opetusyhteistyötä niin yliopiston sisällä 

kuin muiden yliopistojen kanssa 
− hankkeen tavoitteiden ja ratkaisujen innovatiivisuus. 
 
Hankkeissa tuotettuihin verkkokursseihin tutustumista varten on luotu erillinen WebCT-tun-
nus, jolle kursseja on lisätty malliksi erilaisista ratkaisuista. Sitä mikä toimii, mainostetaan 
mielellään myös muille, ja erilaiset luovatkin ratkaisut WebCT:n työkalujen käytössä ovat 
moninaisia.  
 
Verkkokurssien parissa työskentelevien tapaamiset. Oppimiskeskus järjestää verkko-
opetushankkeissa toimiville sekä verkkokursseja tuottaville erilaisia tapaamisia. Tapaami-
sissa esitellään moninaisia verkkokurssitoteutuksia, joista suuri osa on tuotettu WebCT:lle. 
Tapaamiset kokoavat yhteen verkkoa opetuksessaan käyttäviä, ja niiden tavoitteena on to-
imia käyttäjien välistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa edistävinä foorumeina. WebCT:n 
uusien versioiden käyttöönoton yhteydessä järjestetään myös erillisiä infotilaisuuksia. 
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Tuki- ja muiden verkko-opetukseen liittyvien materiaalien tuotanto.  Pyörää ei kan-
nata keksiä uudestaan, siksi jo valmiina olevia WebCT-ohjemateriaaleja hyödynnetään mie-
lellään. Olemme tuottaneet itse joitakin nimenomaan LTY:n WebCT:tä koskevia ohjeita, 
mutta myös muutamia yleisohjeita, joita varmasti myös muut WebCT-käyttäjät voisivat 
hyödyntää. Hyvän tukimateriaalin tuottaminen vie aikaa, mutta toisaalta se säästää myö-
hemmin tukihenkilöiden resursseja. Havainnollisen tukimateriaalin tuottamiseen löytyy 
myös erittäin hyvä ohjelma, Macromedian Captivate, jolla voidaan tuottaa animaatio- ja si-
mulaatiomateriaalia helposti ja nopeasti. 
 
Eri yliopistojen webbisivuilta löytyy varsin moninainen valikoima materiaaleja. Niitä voitai-
siin hyödyntää eri oppilaitosten välillä nykyistä tehokkaammin – esimerkiksi tiedottaa omas-
sa oppilaitoksessa tuotetuista materiaaleista ja tarjota niitä muidenkin käyttöön. Tästä syys-
tä WebCT-käyttäjien verkostoitumisella on suuri merkitys – tästä lisää omassa kappa-
leessaan. 
 
Oppimiskeskus myös tuottaa erilaisia raportteja ja selvityksiä verkko-opetukseen liittyen, 
mm. keväällä 2003 ja 2004 on toteutettu opiskelijakyselyt 1. ja 3. vuosikurssien opiskeli-
joille, joissa kysyttiin WebCT:n käytöstä sekä verkko-opetuksesta. Virtuaaliyliopistohank-
keen toimijoille on myös tehty erilaisia kyselyitä. Näiden selvitysten avulla on saatu arvo-
kasta palautetta, jota on voitu hyödyntää verkko-opetuksen tukipalveluita kehitettäessä. 
Raportit ovat luettavissa osoitteissa: 
 
http://www.lut.fi/fi/oppimiskeskus/opetuksen_kehittaminen/raportit_ja_selvitykset.html 
 
Sisällöntuotannon tuki. Oppimiskeskus on voinut tarjota tukea myös kurssien sisällön-
tuotantoon, joskin melko rajoitetusti, sillä muuhun tukipalvelutyöhön menee valtaosa ajas-
ta. Oppimiskeskuksen muutettua uusiin tiloihin syksyllä 2004 toimii sen yhteydessä multi-
mediapaja ja studio, jotka ovat yliopiston henkilökunnan vapaasti käytettävissä esimerkiksi 
verkkomateriaalin tuotantoon. Tilojen varusteluun on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta ne 
olisivat teknisesti toimivat ja ajan tasaiset. Oppimiskeskuksen on hankittu video-
editointityöasemia (PC, Mac) ja lisäksi oppimiskeskus tarjoaa henkilökunnalle lainaksi mm. 
kameroita ja tallentavia soittimia, joiden avulla multimediamateriaalin tuottaminen onnis-
tuu. Laitteiden käyttöön on saatavilla myös tukea.  
 

3. VERKOSTOITUMISTA MUIDEN YLIOPISTOJEN WEBCT-KÄYTTÄJIEN VÄLILLÄ 
 
Suomen WebCT:tä käyttävien yliopistojen välillä aloitettiin epävirallisia keskusteluja kaik-
kien yliopistojen yhteisestä oppimisympäristöjärjestelmästä vuoden 2003 lopulla. Lähtö-
kohtana oli erityisesti käyttökustannusten ja ylläpidon aikaresurssien jakaminen useamman 
osapuolen kesken. Haaveet yhteisestä järjestelmästä kuitenkin kaatuivat hinnoittelullisiin 
seikkoihin. Sen sijaan virinneestä yhteistyöstä muodostui tuki- ja ylläpitohenkilöiden käyt-
täjärinki, jonka toiminnan muodoiksi ovat vakiintuneet materiaalien, hyvien käytänteiden, 
kokemusten yms. jakaminen sekä ajankohtaisista asioista tiedottaminen. Tätä tarkoitusta 
varten käyttäjärinki on tuottanut www-sivut, joiden ylläpito on jaettu toiminnassa mukana 
olevien tahojen kesken: 
 
http://www.virtuaaliyliopisto.fi/webct/ 
 
Lisäksi käyttäjärinki järjestää säännöllisiä tapaamisia verkoston jäsenille. Vauhtiin ollaan 
pääsemässä myös yhteisten koulutusten suunnittelussa, jolloin voidaan kouluttaa useampia 
henkilöitä eri yliopistoista samalla kertaa ja jakaa kustannuksia.  
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Yhteistyö käyttäjäringin jäsenten kesken on ollut erittäin sujuvaa, koska yhteistyö on aitoa 
ja todelliseen tarpeeseen perustuvaa. Toimijat ovat tulleet tutuksi keskenään ja kynnys ky-
syä tukea omaan tukipalvelutyöhön on verkoston toimijoiden kesken matala.  
 

4. VERKKO-OPETUKSEN TUKITOIMESSA OPITTUA 
 
Tukipalvelussa on muotoutunut muutaman vuoden kuluessa jokseenkin selkeä kuva siitä, 
mikä verkko-opetuksessa on toimivaa, milloin verkkoa kannattaa käyttää opetuksessa ja 
milloin taas verkon käytöstä ei ole suuremmin hyötyä. Vaikka uusia "verkko-opettajia" tulee 
koko ajan lisää tukipalveluiden käyttäjiksi, on myös havaittavissa muutosta sen suhteen, 
miten painopiste ja kehittämistoiminta ovat suuntautuneet verkko-opetuksen vakiintuessa. 
Verkko-opetuksen alkaessa yleistyä opetusvälineenä, samoin kuin verkko-opetusta aloitte-
levilla opettajilla pitkälti, on ensisijaisena tavoitteena kokeilla verkkoa opetuksessa joiltakin 
osin (esim. materiaalin jakamiseen). Kokemuksen karttuessa ja tekniikan tullessa tutum-
maksi opitaan käyttämään verkkoa opetuksessa juuri niissä kohdin, joissa se on parhaim-
millaan. Mielenkiintoista on tukipalveluiden näkökulmasta se, lisääntyykö erilaisten multi-
mediaelementtien (videot, animaatiot, simulaatiot) käyttö verkkokursseilla. Vaikuttaa, että 
innokkuutta kyllä löytyy opetettavien sisältöjen havainnollistamiseen uusin tavoin, jotka 
verkko mahdollistaa. Todelliset mahdollisuudet tähän näyttävät kuitenkin useasti liittyvän 
suoraan aika- ja osaamisresurssien puutteeseen.  
 
Ennen kuin verkkokurssia käydään rakentamaan, opettaja halutaan saada pohtimaan, onko 
verkon käyttö opetuksessa tarpeen ja jos, mikä rooli sillä on opetuksessa. Oman opetuksen 
tavoitetta on hyvä pohtia, eli mitä halutaan tarjota opiskelijalle ja onko tavoitteen saavut-
tamiseksi perusteltua käyttää verkkoa. Verkon käyttöä opetuksessa suunniteltaessa kan-
nattaa miettiä myös sitä, mihin verkko hyvin soveltuu ja mitä opetuksellisia ja oppimisen 
esteitä tai rajoituksia sen avulla voidaan poistaa. Opetuksen tavoitteena tulisi olla opiskeli-
jan oppimisen helpottaminen ja edistäminen parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka tavoite 
saattaakin vaikuttaa melko itsestään selvältä, sitä olisi hyvä pysähtyä välillä pohtimaan. Mi-
käli verkko ei tarjoa mitään erityistä hyötyä tai paremmuutta muulla tavoin toteutettavaan 
opetukseen verrattuna, ei sitä kannata käyttää itsetarkoituksellisesti. Oppiminen ei tapahdu 
verkossa, vaan viime kädessä aina jokaisen opiskelijan päässä. 
 
Verkko voi tarjota mm. seuraavia hyötyjä: 
 
− Verkon kautta reaaliaikaisesti välitettävä luento tai luennon videotallenteen laittaminen 

verkkoon mahdollistaa luennon seuraamisen myös etäältä, ja videotallennetta jälkikä-
teen katsomalla on mahdollisuus kerrata luennolla käsiteltyjä asioita omaan tahtiin. 

 
− Verkko voi tarjota työvälineitä (ryhmä)työskentelyyn, jos opiskelijat ovat fyysisesti 

etäällä toisistaan tai esim. työssäkäyviä ja / tai muuten kiireisiä. Kannattaa muistaa eri-
laiset vaihtoehdot työvälineiden suhteen ja valita niistä kulloiseenkin tilanteeseen par-
haiten soveltuva, esim. sähköposti, keskustelualue, chat, videoneuvottelu, jaetut doku-
mentit jne. 

 
− Verkko voi toimia apuna opiskelun jämäköittämisessä, erityisesti täysin verkossa toteu-

tettavilla kursseilla tai kursseilla, joilla on pitkä verkkojakso lähijaksojen välillä. Laajan 
materiaalin lukemista voidaan jaksottaa esimerkiksi vaatimalla siihen liittyviä vä-
lisuorituksia (itsenäisesti tai ryhmässä tehtyjä). Kannattaa kuitenkin muistaa, että verk-
ko ei ole tässä mikään edellytys, mutta sen kautta voidaan tuoda etäjakson aikana fyy-
sisesti toisistaan etäällä oleva opiskelijayhteisö ikään kuin lähemmäs toisiaan. 
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− Verkko voi tarjota uudenlaista oppimateriaalia, joka on elävämpää ja havainnollisempaa 
kuin ns. perinteiset staattiset oppimateriaalit. Verkko sinänsä ei tee oppimateriaalista 
havainnollisempaa. Kuitenkin sellaiset verkko-oppimateriaalit, joissa hyödynnetään ver-
kon ominaisuuksia kuten hypertekstiä, animaatioita ja simulaatioita ja jotka on suunni-
teltu ja toteutettu huolella, voivat tarjota opiskelijalle mahdollisuuden vaikkapa tarkas-
tella jonkin laitteen käyttöä omassa tahdissaan kotoaan käsin (ei tarvitse lähteä varta 
vasten tiettyyn paikkaan tiettynä aikana). Ne voivat myös havainnollistaa opetettavaa 
asiaa eri tavoin kuin esim. tekstimateriaali (esim. vaikeasti hahmotettavat tekniikan il-
miöt) ja mahdollisuuden kerrata asiaa omaan tahtiin. 

 
− Verkon kautta voidaan jakaa tehokkaasti materiaalia etäällä oleville opiskelijoille. Tällöin 

kannattaa kiinnittää huomiota materiaalin tallennusmuotoon, jotta se on oikeasti hyö-
dynnettävissä ja helposti tulostettavissa.  

 
− Verkon kautta voidaan tiedottaa ajantasaisesti opintojaksoon liittyvistä asioista. 
 
Erilaisia verkko-opetuksen työvälineitä ja ohjelmistoja voidaan yhdistellä. Esimerkiksi etä-
luentoa toteutettaessa kannattaa miettiä, onko videoneuvottelu vai luennon välittäminen 
webin kautta tehokkaampaa, helpompaa tai järkevämpää. Myös luentomateriaalin jatko-
käyttöä kannattaa miettiä.  
 
Mikäli halutaan hyödyntää vuorovaikutusta opetuksessa, kannattaa ensin pyrkiä järjestä-
mään aito vuorovaikutustilanne. Mikäli se ei ole mahdollista, otetaan erilaisia vaihtoehtoisia 
etävuorovaikutuksen mahdollistavia välineitä käyttöön (videoneuvottelu, keskustelualueet, 
sähköposti, sovellusten jakaminen, puhelin).  
 
Kannattaa lisäksi muistaa, että opiskelijan kannalta helpoin, yksinkertaisin ja toimintavar-
min tapa on todennäköisesti paras. Niin verkko- kuin mitä tahansa opetusta järjestettäessä, 
tulisi vaihtoehtoisia tapoja opiskella ja oppia ottaa huomioon. Osa oppii parhaiten lukemalla, 
osa kuuntelemalla ja osa toimimalla käytännön tilanteissa jne.  
 
Kaiken kaikkiaan kokemuksemme tukipalvelussa on, että usein antoisimpia kokemuksia 
ovat juuri ne opastustilanteet, joissa löydetään jokin ideaalinen ratkaisu apua hakevan on-
gelmaan, tai tilanteet, jolloin näkee oikeaa oppimisen iloa ja oivalluksia :) 
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ABSTRACT 
 
This study concentrates to the usage of the wiki environment as a instrument for teaching. 
The purpose is to explai, what is wiki and what are the educational features it provides. To 
gather the information, the education in web generally is examined and eight most com-
monly used wiki environments has been considered to find the educational features those 
provide.  
 
The funding for this study is received from Ministry of Education as a project funding for vir-
tual university projects in 2004 through the learning centre of the Lappeenranta University 
of Technology (LUT). The project has been done by research assistant Kalle Rannikko 
(kalle.rannikko@lut.fi) and lead by assistent Petri Heinilä (petri.heinila@lut.fi) in Laboratory 
of Telecommunications in LUT.  
 

1. INTRODUCTION 
 
Course material production in web based environment is normally quite laboured. Teacher 
of the course has usually other tasks at the same time, so the resources and time are lim-
ited. Production of the material in the web environment should be as easy as possible. The 
course where is no proper web-based material and teacher has no time or motivation to do 
it, students would like to gather it up together. Also courses may have lack of good commu-
nication channel would have much more potential to  
 
Wiki is a collaborative environment, which offers lightweight way to edit material in the web 
pages. Editing the material is easy using special syntax and any web browser, separated 
word processor is not needed. Material in the page is usable by the users right after page 
has been saved.  
 
More than a hundred different wiki versions exist and every one has different features im-
plemented. Mapping the features of the wiki versions is quite important to detect that re-
quired features for learning environment exists. A mission is to gather up features from dif-
ferent wiki version and analyse those as a whole. The purpose is not to compare different 
versions or made a decision which wiki version to use.  
 
Teaching and learning are complicated matters which means that different point of views to 
those subjects exists. Detection of the features needed for the successful learning environ-
ment is important to the study.  
 
After wiki and learning environment features are gathered, those are combined and ana-
lysed for matches. The final results would be to discover if wiki is suitable for teaching en-
vironments and what are the features it provides.  
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2. WIKI CONCEPT 
 
Wiki was invented and firstly implemented by Ward Cunningham in 1995. Ward's wiki ver-
sion is still alive in the internet known as WikiWikiWeb (http://www.c2.com/cgi/wiki).  
 
Cunningham described wiki with the following words: "The simplest online database that 
could possibly work". Wiki is the server software for collaboratively-written websites. Typi-
cally wiki allows all the users to edit any page, with full freedom to edit, change or delete 
the work of previous authors. Wiki makes it possible to edit web pages simply with any web 
browser without need to know anything about HTML.  
 
Using wiki is quite simple. The basic idea is that all pages are written with special wiki syn-
tax using normal web browser. Wiki syntax hides the complexity of the presentation lan-
guage and helps to concentrate on writing. The syntax can vary little bit between versions. 
Commonly all page changes are stored and restoring the old version is possible.  
 
Wiki is developed for communal writing. Individual members are gathering the knowledge of 
the community into the wiki pages. Possibility for everyone to add new and update old in-
formation is the strength of wiki.  
 
Different wiki versions implement different features. There are lots of differencies between 
the simplest and the most complex wiki versions. For example the simpliest wiki may only 
have text area for writing wiki pages with simple syntax and possibility to save the pages 
into a file. On the other hand, the more coplex wiki can provide alterable wiki syntax, data-
base support and plugins. Because wikis can be used in many diffirent tasks, wiki with most 
features isn't always the most applicable to the task. Commonly simple version is simplier to 
use and maintain than software which provide more features.  
 
The most straightforward implementations are not covered in this study.  
 

3. WIKI FEATURES 
 

3.1. Common Features 
 
Features described here are common features in all wiki system. In other words this de-
scribes the simpliest wikis.  
 
− Full text search finds any word or sentences from wiki content.  
− Revision control system is used to prevent abuse and track changes. For example if 

page is being deleted, it can be reverted to previous good version very easily.  
− Simple set of text formatting rules which are used to create HTML (or XML) syntax.  
− Easy creation of links to other wiki pages either by joining capitalized words or sur-

rounding them with special characters (like Free Links).  
− Section editing means users can edit individual sections of document without having to 

lock whole document.  
 
 
 



 87

3.2. Additional Features 
 
Features described below are more like a union of features in all wiki system than features 
of any single Wiki system.  
 
− Look and Feel  

o Side and/or top bars may be customizable.  
o Skins / Themes may be customizable.  
o Printable versions is button to get printer-friendly version of the page.  
o Table of contents is automatic creation of table of contents from the topics.  
o ISBN numbers to links identifies ISBN numbers automatically (MediaWiki).  
o Attachable modules helps to customize pages.  
o Mobile wiki: Shows pages in WAP/PDA/i-mode compatible form.  

− Multimedia and extensions  
o Voice wiki makes wiki compatible with voice browsers (Tikiwiki).  
o File attachments can be uploaded in to the server and attached to the page.  
o File galleries means many files can be uploaded and shared at once in one 

place.  
o Image galleries are collections of images which may be public or private for an 

user.  
o Mathematical formulas in wiki pages with latex-syntax.  
o Automatic resizing of images means making of thumbnails automatically.  
o Plugin modules can extend standard wiki features.  

− Keeping Track of Edits  
o Watchlist enable user to receive a message when chosen page is altered.  
o User contributions lists all articles witch user has done.  
o Recent changes page lists pages that have been edited recently.  
o Related changes lists pages which are related to certain page.  
o Differencies between versions makes possible to compare two different ver-

sions of the same page.  
o Revision control system is used to prevent abuse and track changes. For ex-

ample if page is being deleted, it can be reverted to previous good version very 
easily.  

o RSS feeds: The change log can also be exported in XML RSS format.  
− Structure and Syntax  

o Simple set of text formatting rules which are used to create HTML (or XML) 
syntax.  

o Easy creation of links to other wiki pages either by joining capitalized words or 
surrounding them with special characters (like Free Links).  

o Namespaces enable using same page names in different contexts.  
o Parenthetical hiding means that link name can be altered to be other than the 

actual link.  
o Link to individual sections (Anchors)  
o Subpages  

− Editing  
o Section editing means users can edit individual sections of document without 

having to lock whole document.  
o Handling edit conflicts prevents simultaneous changes at the same page.  
o Edit preview shows edited page as ready before the page is saved.  

− Communication  
o Automatic signatures writes signatures for user based on infomation saved into 

wiki system.  
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o Internal messages are possible between users and groups.  
o Articles have special features like publishing date which means the day article is 

shown even it is done before it.  
o Chat rooms enable easy communication between multiple persons.  
o Comments make possible to give feedback to any page.  
o FAQ is a structure to present frequently asked questions and answers for those.  
o Newsletters users with proper permissions can send broadcast messages to 

other users.  
o Shout box is like a chat, but is situated in sidebar and does update only when 

page is refreshed or changed. (Tikiwiki)  
o Live support system is a real time chat between user and director. (Tikiwiki)  
o Webmail is a POP3 mail client integrated to wiki. (Tikiwiki)  
o Newsgroups is a USENET newsgroup client program integrated to wiki. (Tiki-

wiki)  
o Communication center allows to send/receive objects between wiki some other 

wiki sites (Tikiwiki).  
− Multilanguage support  

o Interlanguage links means links are compatible with multiple languages.  
o UTF-8 support is a unicode character set used commonly under Unix-style op-

erating systems.  
− Backend  

o Database support means that all page information may be saved into a data-
base.  

o Caching all pages and images can be cached for faster loading.  
o Cookie-based account and login system.  
o Webmail is a POP3 mail client integrated to wiki. (Tikiwiki)  
o Newsgroups is a USENET newsgroup client program integrated to wiki. (Tiki-

wiki)  
− Permissions  

o Permission levels: Anonymous, signed and admin users.  
o Changeable permissions to specified features for users and groups.  
o Banning IPs a.k.a. preventing use of wiki from specified IPs is possible.  

− Search, Queries and Indexing  
o Full text search finds any word or sentences from wiki content.  
o Regular expression search finds content using regular expression syntax.  
o Title search finds from wiki topics.  
o Backlinks lists all pages which have links to specified page.  
o Special report pages:  

 New pages lists latest pages created.  
 Ancient pages shows the oldest pages.  
 List of images lists images used in wiki pages.  
 List of users  
 Site statistics gives various statistics about how the site is working.  
 Unused pages lists pages which are not linked from any page.  
 Unused images lists images which are not linked from any page.  
 Most popular pages  
 All pages  

o Indexing (http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?IndexingScheme):  
 Readership  
 Authorship  
 Pages  
 Ontology  
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− Educational features  
o Surveys: Surveys can be constructed from short-text questions, multiple-choice 

questions, single choice questions, and two different rate questions. Statistical 
results are counted.  

o Quizzes: Quizzes are multiple-choice questions where each option in question 
can be assigned to positive or negative points. After a quiz Tiki computes the 
score and can show answers. Repeatation and time limit can be controlled. All 
answers and statistics about all quizzes are stored.  

o FAQs  
o Workflow: Control routing of documents based on objectively defined actions.  
o Chat Rooms: Users can join to chatroom and post messages which are broad-

cast to all users in same chatroom.  
o Blogs: Or better known as weblog is a collection of posts ordered by date. Blogs 

can be used for private or public use.  
o Drawing: Java applet for drawing images.  
o Forums: Possibility to create unlimited number of forums and set permissions for 

creating and admin forums, creating topics , posting messages, vote on mes-
sages, etc. Possibility to make private forums for some groups only.  

o Directory Model: Directory model is a web link system where information can 
be found with browsing categories. Category is a group of documents or sub-
categories which are somehow related to each other.  

− Management and Maintenance  
o User and group management can be used to create different user groups with 

different permissions.  
o Backups are made from page database. Those can also be imported when 

needed.  
o Site level preferences means that some features like themes can be set to 

whole site.  
o User-level preferences are user specific settings which user can change by 

oneself.  
− Misc  

o Ephemerides: Makes possible to associate one or many images and/or texts for 
each day of the year.  

o Polls can ask opinions from users about certain kind of matters.  
 
[Homepage of mediawiki, http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki]  
 
[Homepage of Tikiwiki, http://tikiwiki.org/] 
 

4. EDUCATION IN WEB 
 
This chapter tries to specify and categorize the education in web. This is neccessary to com-
pose a general view about how wiki can be used in education.  
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4.1. Web Teaching Classification 
 
The level of web usage in the course can be divided into three categories.  
 
a) Material bank  

Web environment has no influence to study attainment, but it works as a passive stor-
age for documents. Documents can be accessed without any guidance.  

 
b) Blended education  

Web environment has some influence to study attainment, but still a part of teaching is 
offered traditionally. Teaching in web environment improves studying, because it is well 
planned. Web environment works as a additional resource for traditional teaching and a 
distribution media for information about studying.  

 
c) Virtual course  

Studying is performed entirelly on the web environment. The learning process is planned 
for the web based learning.  
This division is unambiguous, because for example same course can act as an material 
bank for some students and full virtual course for others. Also different courses vary 
much when comparing appearance, contents and pedagogics.  

 
[Kähkönen, Esko. (2004). Verkko-oppimisen vakiintuessa - Näkökulmia ja arvioita mielek-
kyydestä, rahasta ja strategioista. Tutkimus: Riittääkö aika, riittävätkö rahat? – Tutkimus 
verkko-opetuksen työmääristä ja -kustannuksista, pp. 219]  
 

4.2. The Role of the Student in Web Learning 
 
The role of the student can vary in web learning as it can vary on traditional learning. 
Studying can happen alone or in group. There can also be instructor leading the learning 
experience. The following types of learning experience are commonly used.  
 
a) Self study  

− Asyncronously directed study.  
− Student studies individually from educational material.  
− Studying can be done whenever student has time.  
− This is very common way to organize online courses.  

b) Instructor led  
− Synchronous live study.  
− Studying is controlled by the instructor and all students must be online at the same 

time to receive teaching.  
− Real-time interaction with web learning systems is quite weak that is why this has 

not been used much.  
− In practice only synchronous communication methods in web learning systems are 

chat and video conferences.  
− In real world this method corresponds traditional lectures.  
− Requires from web learning environment:  

o Awareness - student knows when other students are present online.  
o Shared Objects - students can view and interact with content simultaneously.  
o Instructor led communication  

 Broadcast model - lecturer delivers a monologue with little or no inter-
action with the audience.  
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 Dialog model - small group activity where one member at the time is a 
specialist of the subject and teaches others.  

c) Small group collaboration  
− Is mainly based student to student communication.  
− Students form small groups which gather information, process it and learn as a 

whole.  
− In traditional teaching this is used only as a part of the course or in home exercises.  
− Requires from web learning environment:  

o Awareness - student knows when other students are present online.  
o Shared Objects - students can view and interact with content simultaneously.  
o Peer to peer communication - students can communicate with each other. 

Commonly chat or forums.  
d) Blended learning  

− Is a combination of the other three methods.  
− Traditional teaching can also be included into blended learning.  

 
[Web Based Learning Resources Library, http://www.knowledgeability.biz/weblearning/] 
  

4.3. Learning in Web 
 
The internet is an ideal medium for delivering education, because it does not restrict the 
place or time. To effectively take advantage of the internet in teaching, the traditional "one-
way" teaching should be leave behind and concentrate on collaborative model which enables 
better social support and ways to influence. Interaction between instructor and student is 
essential, because without it questions can remain unanswerred and information can be 
misinterpreted and never corrected. Also interaction with other students is important be-
cause other students form supportive social framework. Without this framework, a risk for 
dropout, isolation, procastination and bad motivation can hinder the learning process.  
 
Student has commonly three approaches how to study a course. Those are deep, surface 
and strategic approaches. In the deep approach student tries to understand ideas and relate 
them to previous knowledge and experience. Surface approach is complete oppisite. Stu-
dent tries only to get through the course without trying to internalize anything. In the stra-
tegic approach user tries to maximize the grade as small investement as possible.  
 
Because there is many ways for student to learn, also the teaching methods for the best fi-
nal result can vary very much. It is instructor-s task to conclude which methods and tools to 
use for best result.  
 
Different learning methods and tools support different kind of learning. For example, condi-
tioning could strenghthen already learned skills or knowledge, but this helps only if there 
are few things to learn well. To archieve wider knowledge, the conditioning method may not 
be so effective. Some online tools may be optimized for self-studying, others for collabora-
tive learning methodies or for some other aspect.  
 
[Cohen, Eli. (2002). Journal of Information Technology Education, Volume 1 No. 3, 2002. 
Report: Collaborative Virtual Environments to Support Communication and Community in 
Internet-Based Distance Education, pp. 200] 
  
 



 92

4.3.1. The Role of Teacher and Learner 

 
Teacher's role in web learning is more like an instructor than traditional teacher, because 
online learning is student oriented. Structure of the course with learning tasks, collaborative 
activities and conferences are being planned by the teacher but not led. Also discussion top-
ics can be set by the teacher. Afterwards a little referring may be neccessary if discussion 
strays from the topic. Teacher can also assist students if they have difficulties.  
 
Online learner has to be more active than in traditional teaching. Students are encouraged 
to participate with other students using forums, chat and other collaboration methods. Ac-
tive learner participates with formulating new ideas, commenting postings and comments of 
others and reflecting ideas with others.  
 
Online environment must be as flexible as possible in terms of learner access. In the best 
case, access of the learning environment is not time or place limited. Of course, being a 
computer and web based system limits the accessibility on the computers which are con-
nected into a internet or other used net. Learners are encouraged to be independent and 
take responsibility from their own learning.  
 
Learners may be required to work together as in pairs or small groups for common task like 
paper or report. Also they are expected to make use of discussion forums for planned dis-
cussion and information exchange. Small group can also have own discussion group or for 
example chat channel for internal communication. 
  

4.3.2. The Learning Material in Web 

 
Course materials have to be interesting, supportative and encourage learner to continue 
learning. Aim for educational environment is to have learner feel studying valuable and re-
warding.  
 
Structure and the user interface of the whole learning material should be uniform. This en-
ables user to learn faster how to navigate in the learning material. Learner must know 
learning objectives and learning outcomes for the course to succesfully complete the course.  
 
Materials are text- and image-based and may contain also diagrams, animations, exercises, 
self-tests and online quizzes. Collection of the materials for off-line studying and easy print-
ing may be presented in PDF or other static format. After studying a part of the material, 
exercises verify that learner has fully understood everything before continuing learning.  
 

4.3.3. Learning tasks 

 
Learning tasks are used to verify that learners have digested the information being learned 
and can apply it. Well selected task topics near the course outcome help learners to piece 
together the standard of the course.  
 
Exercises may be multiple-choice questions, short-answer questions, essays, verifying oth-
ers work, etc. In multiple-choise question there can be multiple options where one or more 
option is correct. Learner is awarded from the right choices and punished from the wrong 
answer. Short-answer questions like many other types of exercises cannot be automatically 
evaluated. The self assingment questions are short-answer questions where learners cannot 
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guess the answer or rely on partial knowledge. Also feedback from the tasks learners per-
form is essential. 
  
[Cohen, Eli. (2004). Journal of Information Technology Education, Volume 3, 2004. Report: 
Enhancing Student Performance in Online learning and Traditional Face-to-Face Class Deliv-
ery, pp. 173] 
 

4.4. Features 
 
− Forum  

o Discussion forums are online tools which are used to exchange messages be-
tween users. Original messages and responses are grouped into categories to 
ease finding. For example every course can have its own forum and own catego-
ries for common communication, tasks, etc. Forum provides asynchronous, col-
lective environment for common knowledge.  

o Communication  
o Constructivity, communality, interactivity, activity  

− Chat  
o Chat is divided into channels. Users can send broadcast messages to all users in 

same channel. Chat provides synchronous communication environment into the 
learning environment.  

o Communication  
o Constructivity, communality, interactivity  

− Dialog  
o Synchronous or asynchronous communication between students and teacher usu-

ally with constructive criticism. This may also be educative communication be-
tween students in groups.  

o Communication  
o Interactivity  

− Commenting  
o Students or teachers can give feedback to forum postings or other kind of public 

information.  
o Communication  
o Interactivity, communality, reflectivity.  

− Event Tracking  
o Calendar enables course scheduling for individual user. A notice can be sent if 

some forum discuss gets a new response or web page is updated. This is impor-
tant for users to be informed about changes in the course content. For example 
the course main page can be tracked for changes.  

o Communication  
o Interactivity, reflectivity  

− Quizzes  
o Multi-choice questions for basic testing of students. Answers can be get from 

each question. Teachers can have individual and combined results.  
o Learning  
o Constructivity, reflectivity  

− Surveys  
o Multi-choice, single-choice, short questions etc.. Can be used to gather user opin-

ions or as exams. Also time and amount of answerring may be set by teacher.  
o Learning  
o Constructivity, reflectivity  
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− Lesson  
o Lessons are built up from educational material, which are grouped into education-

ally uniform components. Material can for example include texts for the subject, 
videos, audio clips, applets, quizzes or surveys. Student studies individually the 
knowledge what the lesson provides.  

o Learning  
o Constructivity, contextuality, transfer  

− Workshop  
o Workshops are group works which are made by the bunch of the students. In the 

web this means that students use collaborative methods to fulfil the task. Each 
student has own part of the work and finally all parts are joined and taught to 
other members of the group.  

o Learning  
o Activity, communality, interactivity, transfer  

− Assessment Tools  
o Quizzes and surveys may count individual and combined points for teachers. Of 

course, surveys can include questions which cannot automatically be graded.  
o Teaching  
o Eases work of the teachers.  

− Teacher's Forum  
o Teachers can have their own forum where to discuss. For example problematic 

didactic issues can be handled together.  
o Teaching  
o Eases work of the teachers.  

 
[Course Management Systems, http://www.edutools.info/course/]  
 
[Matikainen, Manninen. (2000). Aikuiskoulutus verkossa, Raportti: WWW-ympäristön eri-
tyispiirteet ja didaktiikka, pp.118] 
 

5. WIKI IN EDUCATION 
 
This section combines the wiki and educational features described earlier.  
 
Wikis are not mainly developed to be educational systems, like other learning environments. 
This doesn't prevent to use it like one. 
  

5.1. Basics about Using Wiki as an Educational Environment 
 
As a result of the study is that the wiki may be usable in education. May, because there is 
many different wikis with different features and it is obvious that every version is not suit-
able for all ways to educate. For the education in web, wiki is suitable being a "material 
bank" and an environment for blended education or for virtual course. Wiki's strength is in 
collaboration, but other ways to handle data can be used too, like as being self-study envi-
ronment. Wiki has no ready made rules or templates for pedagogical operations.  
 
The base ideas of the wiki are collaboration and accessibility of the information. Collabora-
tion in the wiki means that the common information is gathered into the wiki pages by the 
individual users. Also other communication methods like forums or chat can be found from 
some of the wiki versions.  
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Wiki is a collection of wiki pages which are easily created, edited with special wiki syntax 
and can be readily or automatically linked with each others. Multiple simultaneous users can 
edit different pages at the same time but many users cannot usually edit the same page at 
the same time. That is why constructing larger pages from many small pages is possible in 
some wikis, which enables each user to edit one partition of the large page without bother-
ing others. All changes for single pages are logged and different page versions saved to en-
able easy restoration as the need arises.  
 
Wiki is the server software which can usually be installed to work with Apache or similar 
web server program. Many wiki versions allow multiple installations in single computer to 
provide many separated repositories. Second possibility is to install separate wiki installa-
tions on different computers. In either way wikis can be grouped into a large repository of 
knowledge with feature called InterWiki, which enables easy linking between separate in-
formation repositories. This makes possible to distribute information based on focus or in-
formation type and combine them into course material.  
 
Many wikis are modular which makes customization and adding new features easy. New 
features can be even be made from the scratch with the same language which the wiki has 
been done. Wikis are, with few exceptions, open source projects which means all source 
code is available freely. A drawback from this is that there is no company behind the pro-
gram, only community. Creation of bug fixes and new features are dependent from activity 
of the community.  
 
Tracking of material changes is quite important feature in web based learning. From learn-
ers point of view, tracking means that learner is better aware about possible material 
changes and changes in engaged discussions. In teachers point of view it makes possible to 
track student made material in the group works, because as it is important for grading to 
see what each student has done.  
 
Creating and removing the wiki pages is quite easy. To create a new page, a link has to be 
created in any existing page and clicking that link allows to edit new page. After page has 
been saved first time, it is added into the information repository. Removing of the page de-
pends on wiki version, in some versions just removing all text from the page deletes it and 
in other versions is separately a delete button for the task.  
 
The page content is added by typing text into textarea in the editing page. Syntax is quite 
simple and doesn't limit diversity of the written text too much. All images, links and other 
advanced contents and features in the page are added similarily by typing the wiki syntax. 
Wiki automatically forms the appearance and location used by the elements and texts. For 
example bold is made in one of the wikis with two consecutive single quotes in both ends of 
the text to bold. As other example in one of the wikis, sub pages can form one big page 
with command "[[INCLUDE(PageName)]]". User doesn't have to know every command by 
heart, wikis usually provide at least quick help with most common syntax in editing page.  
 
Using email and newsgroups inside the wiki system are not mostly supported, which doesn't 
prevent to use email addresses in the wiki pages. Couple of wiki versions provide internal 
messaging, which allows to send messages between user without using any other external 
system. 
  
Many of the features listed here are not available on all wiki versions. The right version 
should be selected by the available features and usability. 
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5.2. Conclusion 
 
Wiki is created for communal usage. The concurrent edition is not usually a problem, be-
cause large documents can be divided into separate pages and be joined after all parts are 
ready. Also single wikis with specified contents can be linked with other wiki systems to 
provide one large information repository.  
 
Some people in business world may think that every software must have a company behind 
for proper support and that is why the open source not an option. At the other hand some 
wikis have strong community for development and support. Active community with enthusi-
astic members can far more productive than single company. This is why the activity of the 
community is important criterion when chosing the right wiki.  
 
Wikis are not packet products, which means installation for example is not always handled 
with couple of clicks. This is only server-side problem, normal user can use web browser 
without problems. Also making multiple wiki instances to work in the same server may be 
difficult in some wiki versions. This may be neccessary when separated wikis are being cre-
ated for example for different courses. Different wiki versions have little bit different syn-
taxes for wiki pages. This may be a problem when content is desided to transfer into other 
wiki version. As one lingual problem, most of the wiki version linking mechanisms does not 
support suffixes used in Finnish language. This means that different forms of the same word 
cannot be linked to the same destination.  
 
Pros  
 
− Wiki pages are easy to create, modify, delete and link together.  
− Similar functional layout for every page, either by default or by templates for clarified 

use.  
− Wikis can be connected to each others with InterWiki feature and form one big informa-

tion repository.  
− Tracking of changed pages and in some versions also notification to user if page has 

changed.  
− Concurrent edition of same document is not possible, but different documents can be 

edited at the same time.  
 
Variable  
 
− Open source: Community answers from the development, not a company. This means 

that support may not be always available as fast as it is needed. On the other hand, ac-
tive community can be much more productively than a single company.  

 
Cons  
 
− Most of the wiki versions are not fully supporting suffix-languages like Finnish.  
− Different wiki versions have different syntaxes for describing pages.  
− Some versions may be difficult to install.  
− In some versions creating of new instances from the wiki could be difficult.  
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5.3. Educational featurs 
 
− Forums  

Individual users can bring out questions about their problems and director or other stu-
dents can help them.  

 
− Chat  

Chat provides a real-time communication channel. As a weak point there may not be 
logging implemented.  

 
− FAQ  

FAQ contains Frequently Asked Questions about the course and studying in the course.  
 
− Surveys  

Can be used to map user opinion about course or as an exams.  
 
− Quizzes  

Small quizzes may be used to lightly test if student has digest the read information.  
 
− Weblogs  

Weblogs may be used as learning diary which users can individually fill or as discussion 
tool for group.  

 
− Recent changes  

Enables teacher to track changes of the individual student from wiki pages.  
 
− Searching  

Searching for the specific information is quite important feature when information has to 
be found quickly from large information repository.  

 
− Directory Model  

With directory model the information pages can be structured for example by the sub-
ject. Information can be found by specifying the subject more precisely.  

 
− Workflow  

The construction process of the document can be controlled with this feature.  
 
− Permissions  

Different permission schemes exists in different wiki versions. Some of those has no 
support for permissions at all. Those which have, access and usage of the different fea-
tures can be controlled.  

 
− Internal Messages  

Messages can be sent between users or from user to group of users inside the wiki en-
vironment.  

 
− Comments  

Some wikis has commenting as separate feature. Pages can be commented into a sepa-
rate page, without changing the original page. In other wikis which does not have the 
commenting feature, the comments have to be written into the original page.  
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− Articles  
Articles are like normal documents, but can be dated and released in certain day. They 
can also include other kind of relevant information by default in standard form.  

 
− Simple Text Formatting Rules  

Wiki pages are easy to construct and manage with text formatting rules and commands.  
 
− Easy Creation of Links  

Links can be created with WikiSyntax or automatically, depending on the wiki version.  
 
− File Attachments  

Files can be attached to single pages. For example template for exercise can be given in 
this way, or student can return assingment by uploading it as file attachment.  

 
− Printable Versions  

Printable version from the page can be created. This doesn't include anything wiki spe-
cific information like footers.  

 
− Table of Contents  

Automatic creation of Table of Contents based on topic stucture.  
 

6. MAJOR WIKI VERSIONS 
 
− CoWiki homepage: http://www.develnet.org/ and demo: http://demo.cowiki.org/  

o Made with PHP and works as PHP application under Apache web server.  
o Uses MySQL database to save pages and all configuration data.  
o Customizable templates provide common layout for all wanted pages and modu-

lar design provides good extensibility in future.  
o It is suitable for many languages e.g. it is multilingual.  
o Permissions are defined as in unix.  
o CoWiki is licensed under GNU General Public License (GPL).  

− MediaWiki homepage: http://wikipedia.sourceforge.net/ 
o Made with PHP and works as PHP application under Apache web server.  
o Has very rich feature list.  
o Used to run Wikipedia.  
o Many levels of user permissions.  
o Caching for user pages.  
o It is suitable for many languages e.g. it is multilingual.  
o MediaWiki is licensed under GNU General Public License (GPL).  

− MoinMoin homepage: http://moinmoin.wikiwikiweb.de/ 
o Made with Python and runs as normal CGI program or as standalone.  
o Rich plugin environment for extending features.  
o Caching for user pages.  
o Doesn't use any "extra" programs as diff or SQL database.  
o MoinMoin is licensed under GNU General Public License (GPL).  

− PhpWiki homepage: http://phpwiki.sourceforge.net/phpwiki/  
o Made with PHP and works as PHP application under Apache web server.  
o Uses MySQL, PostgreSQL, DBM databases or text file as database to save pages 

and all configuration data.  
o Rich plugin environment for extending features.  
o It is suitable for many languages e.g. it is multilingual.  
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o Many levels of user permissions.  
o PhpWiki is licensed under GNU General Public License (GPL).  

− PmWiki homepage: http://www.pmichaud.com/wiki/PmWiki/PmWiki 
o Made with PHP and works as PHP application under Apache web server.  
o Modular design provides good extensibility in future.  
o Customizable wiki syntax for user pages.  
o PmWiki is licensed under GNU General Public License (GPL).  

− TikiWiki homepage: http://tikiwiki.org 
o Made with PHP and works as PHP application under Apache or ISS web server.  
o Modular design provides good extensibility in future.  
o Rich plugin environment for extending features.  
o Lots of usable features.  
o TikiWiki is licensed under Lesser GNU General Public License (LGPL)  

− TwikiClone homepage: http://twiki.org/ 
o Made with Perl.  
o Supports multiple collaboration groups with single install.  
o Customizable templates provide common layout for all wanted pages.  
o Rich plugin environment for extending features.  
o TWiki is licensed under GNU General Public License (GPL).  

− ZWiki homepage: http://zwiki.org/ 
o Made with Python and runs under Zope environment.  
o Parent - Children relationships between pages.  
o Separate discussion pages.  
o ZWiki is licensed under GNU General Public License (GPL).  

 

6.1. CoWiki Information 
 
CoWiki homepage: http://www.develnet.org/ 
 

6.1.1. Basic Features 

 
− Any web browser: Edit existing pages or create new pages with any web browser.  
− Edit link: To edit a page, simply click Edit on the bottom of every page.  
− Auto Links: Automatically links web pages.  
− Search: Full text search.  
− Revision control: Makes possible to retrieve previous pages and compare differencies. 

Shows what is changed and when.  
 

6.1.2. Advanced Features 

 
− Safe links: Renaming page doesn't break links to it.  
− Plugins: CoWiki functionality can be enchanced with server side plugin modules. Devel-

opers can create modules with Php using plugin API.  
− Templates  
− Multilingual  
− Threaded forums: For registered users.  
− Access control: Unix like user/group/world access management.  
− Administration backend: For complete management of software and users.  
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6.1.3. Markup 

 
− headings  

o level 1-6  
− paragraphs  

o standard  
o intended  

− text styles  
o italic  
o bold  
o monospace  
o free mixing of above three styles  
o subscript  
o superscript  

− links  
o free links  
o InterWiki  
o Simple URLs  
o mailto: links  

− horizontal line  
− list  

o bullet  
− preformatted text  

o plain  
o code boxes  

− tables  
− tags  

o toc - table of contents  
o rem - text is shown only when text is being edited  
o posting - Usenet style quoting  
o noop - threads code as text  

 

6.1.4. Environment 

 
− Written with Php5. Works on  

o Unix/Linux  
− Runs as:  

o Php application under Apache.  
− Databases  

o MySQL  
− Optional  

o LDAP support  
 
6.2. MediaWiki Information 
 
MediaWiki homepage: http://meta.wikipedia.org/ 
 
 
 



 101

6.2.1. Basic Features 

 
− Any web browser: Edit existing pages or create new pages with any web browser.  
− Edit link: To edit a page, simply click Edit on the bottom of every page.  
− Recent changes: See recent changes of the user pages.  
− Auto Links: Automatically links web pages.  
− Text formatting: Simple, powerful and easy to learn text formatting rules.  
− Search: Full text search.  
− Revision control: Makes possible to retrieve previous pages and compare differencies. 

Shows what is changed and when.  
 

6.2.2. Advanced Features 

 
− Skins  
− File attachment: Upload and download of the files as an attachment.  
− Mathematical formulas: With Latex syntax.  
− Image resize: Automatical resizing of images.  
− Related changes: See recent changes of pages linked from specified user page.  
− Watchlist: A feature for registered user to add watches into interesting pages for 

changes.  
− Side-by-side diffs: View of different version of the page at same time.  
− Parenthical hiding: Link and text of the link can differ.  
− Subpages For example for commenting main page, there can be separated sub page.  
− Extensible markup: Markup can be extended.  
− Section editing: Users can edit only individual sections of page (optional).  
− Edit preview  
− Discussion pages: Each page has separate talk page where comments can be written.  
− Message notification: User gets notification if someone else is edited his/her discus-

sion pages.  
− Automatic signature: Mainly used with discussion pages.  
− Emailing users: Support to email other users without knowing actual email address.  
− Many languages: Translated to multiple languages.  
− UTF-8 support  
− Permissions:  

o Signed users can:  
 move and rename pages  
 upload files  

o Sysops can:  
 protect pages from editing  
 delete and undelete pages  
 edit protected pages  
 ban users by IP address or username  
 run SQL queries on the database  

o "Bureaucrats" can:  
 create sysops  

o Developers (admins) can:  
 lock the database  
 run various maintenance tasks  

o Other permission schemes  
− Special report pages:  

o New pages: List of newly created articles  
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o Ancient pages: Articles sorted by timestamp, ascending  
o List of images  
o List of users  
o Site statistics  
o Orphaned articles (articles that have no links pointing to them)  
o Orphaned images  
o Popular articles (articles by number of visitss, works only if counters are enabled)  
o Most wanted articles (non-existent articles sorted by number of links pointing to 

them)  
o Short articles  
o Long articles  
o List of all pages by title 

 

6.2.3. Markup 

 
− paragraphs  

o standard  
− headings  

o level 1-6  
− text styles  

o bold  
o italic  
o bold italic  
o style markers  

− table of contents  
− line breaks  
− links  

o free links  
o simple URLs  
o InterWiki 
o links to different namespaces  
o image links  
o anchors  

− horizontal line  
o lists  
o bullet  
o numbered (automatical decimal)  
o definition  

− tables  
− preformatted text  

o plain  
− Math formulas  
− HTML-style entities  
 

6.2.4. Environment 

 
− Written with Php3. Works on:  

o Unix/Linux  
o Unix/Max OS X  
o Unix/OpenBSD  
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o Windows  
− Runs as:  

o Php application under Apache.  
− Databases  

o MySQL  
 

6.3. Moin, Moin Information 
 
Moin, Moin homepage http://moinmoin.wikiwikiweb.de/ 
 

6.3.1. Basic Features 

 
− Any web browser: Edit existing pages or create new pages with any web browser.  
− Edit link: To edit a page, simply click Edit on the bottom of every page.  
− Text formatting: Simple, powerful and easy to learn text formatting rules.  
− Search: Full text search with/without regular expressions.  
− Revision control: Makes possible to retrieve previous pages and compare differencies. 

Shows what is changed and when.  
− Recent changes: See recent changes of user pages.  
 

6.3.2. Advanced Features 

 
− I18N support (internalization).  
− Growing support for non-latin characters.  
− Templates: Wiki page templates.  
− RSS feeds: The change log can also be exported in XML RSS format.  
− File attachment: Upload and download of the files as an attachment.  
− User access control: Define read or write restrictions for specified groups or users.  
− Macros: Macros allow the insertion of system features into normal wiki pages. (

http://moinmoin.wikiwikiweb.de/HelpOnMacros)  
− Email notification: Notification is send if something is changed in Moin, Moin.  
− Cache: Caches bytecode versions of pages for speed up.  
− Themes: Themes consists of a sets of code, CSS and images.  
− Plugins:  

o actions for top level control.  
o macros for embedding results into wiki pages.  
o parsers for new formats.  
o processors for embedding new formats into wiki pages.  
o formatters for producing something other than HTML.  
o themes (sets of code, CSS and images)  

 

6.3.3. Markup 

 
− paragraphs  

o standard  
− headings  

o level 1-5  
o with and without numbering  
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− text styles  
o bold  
o italic  
o monospace  
o undefined  
o superscript  
o subscript  

− links  
o WikiWord 
o free links  
o InterWiki http://moinmoin.wikiwikiweb.de/InterWiki 
o simple URLs  
o image URLs  
o links with description  

− horizontal rule (different widths)  
− tables  
− preformatted text  

o plain  
o colorized Python code  
o code boxes  

− lists  
o bullet  
o numbered (automatically in decimal, alpha, roman)  

− large number of smileys and icons.  
 

6.3.4. Environment 

 
− Written in Python (http://www.python.org/), so it runs at least on  

o Linux/Unix  
o Mac OS X  
o Windows  

− Runs as:  
o standard CGI (apache, ISS, etc)  
o buildin python standalone http server (1.2)  

− Runs very fast with:  
o twisted (1.2)  
o apache with mod_python (1.2)  
o apache with fastCGI (1.2)  

 

6.4. PhpWiki Information 
 
PhpWiki homepage: http://phpwiki.sourceforge.net/phpwiki/ 
 

6.4.1. Basic Features 

 
− Any web browser: Edit existing pages or create new pages with any web browser.  
− Edit link: To edit a page, simply click Edit on the bottom of every page.  
− Auto Links: Automatically links web pages.  
− Text formatting: Simple, powerful and easy to learn text formatting rules.  



 105

− Search: Full text and title search.  
− Revision control: Makes possible to retrieve previous pages and compare differen-

cies. Shows what is changed and when.  
− Recent changes: See recent changes of the user pages.  
− Recent edits: See recent edits of user pages.  

 

6.4.2. Advanced Features 

 
− Multilanguage: Support for several language.  
− User access control: Define different kind of permissions for specified groups or users.  
− Page popularity: List of least and most popular pages.  
− User-level preferences  
− Like pages: Searches for pages as given one.  
− RSS feeds: The change log can also be exported in XML RSS format.  
− Statistics: Most popular pages.  
− Plugins: PhpWiki functionality can be enchanced with server side plugin modules. De-

velopers can create modules with Php using plugin API.  
− Backup & Restoring: Backups pages on the fly to ZIP pagkage or to specified directory 

on server. Backuped files can be restored from ZIP or specified directory.  
− Output as XHTML: Pages can be dumped as XHTML into specified directory or to ZIP 

package.  
− Categories: User pages can be divided into categories.  
− Themes 
 

6.4.3. Markup 

 
− paragraph  

o standard  
o indented  

− headings  
o level 1-3  

− line break  
− text styles  

o bold  
o italic  
o bold italic  
o monospace  
o bigger  
o smaller  
o superscript  
o subscript  

− links  
o WikiWord  
o free links  
o InterWiki  
o simple URLs  
o image URLs  
o prevent link  
o mailto: links  
o back links  
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o anchor  
o special links (http://phpwiki.sourceforge.net/phpwiki/MagicPhpWikiURLs)  

− horizontal line  
− list  

o bullet  
o numbered (automatically decimal)  
o definition  

− table  
− predefined text  

o plain  
 

6.4.4. Environment 

 
− Written in Php4. Runs on:  

o Linux/Unix  
− Runs as:  

o Php application under Php capable web server (Apache, etc. ).  
− Databases  

o DBM  
o MySQL  
o PostgreSQL  
o text files  

 

6.5. PmWiki Information 

 
PmWiki homepage: http://www.pmichaud.com/wiki/PmWiki/PmWiki 
 

6.5.1. Basic Features 

 
− Any web browser: Edit existing pages or create new pages with any web browser.  
− Edit link: To edit a page, simply click Edit on the bottom of every page.  
− Auto Links: Automatically links web pages.  
− Text formatting: Simple, powerful and easy to learn text formatting rules.  
− Search: Full text search.  
− Revision control: Makes possible to retrieve previous pages and compare differencies. 

Shows what is changed and when.  
− Recent changes: See recent changes of the user pages. 
 

6.5.2. Advanced Features 

 
− Multiple wikis: Allows to set up multiple collaboration groups on one installation.  
− Email notification: Notification is send if something is changed in TWiki web.  
− User access control: Define read or write restrictions for specified groups or users.  
− Trails: Possibility to automatically create links to previous and next pages.  
− File attachment: Upload and download of the files as an attachment.  
− Group headers: Header data can be added to the beginning of all pages in one collabo-

ration group.  
− Author tracking: Track authorship of page changes. 
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6.5.3. Markup 

 
− paragraphs  

o standard  
o indented  

− headings  
o basicly any level  

− text styles:  
o bold  
o italic  
o bold italics  
o monospace  
o smaller  
o bigger  

− links  
o WikiWord  
o free links  
o InterWiki 
o simple URLs  
o image URLs  
o prevent links  
o anchor  

− horizontal line  
− tables  
− preformatted text  

o plain  
− lists  

o bullet  
o numbered (automatically decimal)  
o definition  

− floating images  
− colored text  
− customizable markup  
− escapes for special characters and marks  
− comments  
 

6.5.4. Environment 

 
− Written in Php4, so it runs at least on  

o Linux/Unix  
o Mac OS X  
o Windows  

− Runs as:  
o Php application under Php capable web server (Apache, etc).  

 

6.6. TikiWiki Information 
 
TikiWiki homepage: http://tikiwiki.org/ 
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6.6.1. Basic features 

 
− Any web browser: Edit existing pages or create new pages with any web browser.  
− Edit link: To edit a page, simply click Edit on the bottom of every page.  
− Auto Links: Automatically links web pages.  
− Text formatting: Simple, powerful and easy to learn text formatting rules. * HTML 

pages: Simple way to manage web pages.  
− Search: Regular and full-text search methods. Finds term which user specify from fo-

rums, image/file galleries, link directories, CMS articles, blogs and wiki pages. Collects 
statistics for admins.  

− Revision control: Makes possible to retrieve previous pages and compare differencies. 
Shows what is changed and when.  

− Recent changes: See recent changes of the user pages.  
 

6.6.2. Advanced features 

 
− Image galleries: Users can create private or public image galleries. Thumbnails are 

created automatically.  
− Articles and submissions: Editors can publish articles using Content Management Sys-

tem (CMS). Accepts wiki syntax or regular HTML.  
− Blogs: Or better known as weblog is a collection of posts ordered by date. Blogs can be 

private and public ones.  
− Drawing: Java applet for drawing images.  
− Mobile wiki: WAP/PDA/i-mode versions of the site with same content without any extra 

work.  
− VoiceTiki: Compatible with voice browsers.  
− Banner adds  
− Dynamic control system: Blocks of HTML code or text can be displayed on any tem-

plate or user module.  
− File galleries: Users can create file galleries and control permissions for uploaders and 

downloaders.  
− Comments: Users can comment wiki pages, image and file galleries, articles and polls. 

A karma system is used which means users can grade other users.  
− Forums: Possibility to create unlimited number of forums and set permissions for creat-

ing and admin forums, creating topics , posting messages, vote on messages, etc. Pos-
sibility to make private forums for some groups only.  

− Chat Rooms: Users can join to chatroom and post messages which are broadcast to all 
users in same chatroom.  

− Communications center: Allows to send/receive objects to and from other TikiWiki 
sites.  

− Polls: Possible to create and display unlimited amout of polls.  
− Category system: Possible to create and add pages to categories. Users can browse 

category tree.  
− FAQs  
− Quizzes: Quizzes are multiple-choice questions where each option in question can be 

assigned to positive or negative points. After a quiz Tiki computes the score and can 
show answers. Repeatation and time limit can be controlled. All answers and statistics 
about all quizzes are stored.  

− RSS feeds: The change log can also be exported in XML RSS format.  
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− Surveys: Surveys can be constructed from short-text questions, multiple-choice ques-
tions, single choice questions, and two different rate questions. Statistical results are 
counted.  

− Trackers: Trackers are like container, where users can add/remove items, list items, 
comment items, etc. Trackers can be monitored with email.  

− Newsletters: Users can subscribe to newsletters. Admin can send HTML-based newslet-
ters to the confirmed subscripters.  

− Directory: Directory model is web link system where information can be found browsing 
categories. The topic of main level categories are specified using sub-categories, which 
possibly include more specific sub-categories and so on.  

− Ephemerides: Makes possible to associate one or many images and/or texts for each 
day of the year.  

− Shout box: Way to communicate like chatroom but shout box is only refreshed when 
page is reloaded. Shout box shows n last messages and work as module and be on 
many pages. When user browses pages shout box follows and updates latest content.  

− Live support system: When user needs help, user may request help from operator 
with the click of the button. Live chat window is then opened between user and opera-
tor.  

− Workflow: Control routing of documents based on objectively defined actions.  
− Webmail: Users can set an account using POP3 and SMTP servers. They are then able 

to read and send mails, manage attachments, manage contacts and other regular web-
mail features.  

− Mail-in: Wiki pages can be imported by sending mail.  
− Inter-User messages: Users can send messages to other wiki users and 

read/reply/remove messages in their mailboxes. Admins can send broadcast messages 
to all the users in a wiki site. Also sending messages to one group is possible with right 
permissions.  

− User notepad: Notes can write, upload, download and read notes. Notes can be read as 
raw text or as wiki pages using wiki syntax.  

− User tasks: Users can set-up to-do tasks and view the current tasks, mark them as 
done or delete them.  

− User files: User can upload and download personal files to the site. Quota can be set to 
control maximum size of files per user.  

− User calendar: User can add events for any date. Has daily, weekly and list views. Tiki 
calendar can be exported from Outlook.  

− User-level preferences: User can set user-level preferences for the site: personal ava-
tar, time zone, theme language, etc.  

− Site level preferences: Administrator can set settings for the whole site with web 
browser.  

− User watchers: User watchers can monitor content which user is interested in. Cur-
rently, blogs, wiki pages and forums can be monitored.  

− Newsreader: Users can browse news from any NNTP (usenet) site.  
− Backups: Make dumps of Tiki's SQL database.  
− Banning: Individual IPs or ranges of IPs can be blocked from access the site.  
− Cache: Browsing can be speed up by caching images and pages.  
− User management: Web based user and group management.  
− Themes  
− Topic locking: Users are being warned if others are editing the same page.  
− Backlinks: Find out which pages refer this page.  
− Modules: Based on rich modular structure.  
− Quick tags: Define quick tags inserting wiki syntax.  
− Statistics: Site level statistics.  
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6.6.3. Markup 

 
− headings  

o level 1-3  
o expandable area  

− page breaks  
− text styles  

o bold  
o italic  
o center  
o color  
o monospace  
o underlined  

− links  
o WikiWord  
o free links  
o simple URLs  
o links with description  
o InterWiki 
o prevent link  
o mailto: links  
o image links  

 uploading image  
 link image from image galleries  
 external image URLs - Images are automatically downloaded, stored into 

database and link pointed to it.  
o Hotwords - Automatically attach links to specified words or phrases.  

− anchors  
− horizontal rule  
− code box  
− drawings  
− title bar  
− tables  
− lists  

o bullet  
o numbered (automatically decimal)  
o definition  
o expandable sections  
o indentation can be forced  

 

6.6.4. Environment 

 
− Written in Php4 and it runs on  

o Linux/Unix  
o Mac OS X  
o Windows  

− Runs as:  
o standard CGI (Apache, ISS, etc)  

− Databases  
o MySQL  
o PostgreSQL  
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6.7. TWiki Information 
 
TWiki homepage: http://www.twiki.org/  
 

6.7.1. Basic features 

 
− Any web browser: Edit existing pages or create new pages with any web browser.  
− Edit link: To edit a page, simply click Edit on the bottom of every page.  
− Auto Links: Automatically links web pages.  
− Text formatting: Simple, powerful and easy to learn text formatting rules.  
− Search: Full text search with/without regular expressions.  
− Revision control: Makes possible to retrieve previous pages and compare differencies. 

Shows what is changed and when.  
− Recent changes: See recent changes of the user pages.  
 

6.7.2. Advanced features 

 
− Multiple wikis: Allows to set up multiple collaboration groups on one installation  
− Email notification: Notification is send if something is changed in TWiki web.  
− Structured content: Allows to use TWiki forms to classify and categorize unstructured 

web pages.  
− User access control: Define read or write restrictions for specified groups or users.  
− File attachment: Upload and download of the files as an attachment.  
− Variables: Use variables to dynamically compose pages. Allows for example to include 

files or search content at the time of page display.  
− Plugins: Twiki functionality can be enhanced with server side plugin modules. Develop-

ers can create modules with perl using plugin API. There is over 100 plugins already im-
plemented.  

− Templates and skins: A flexible templating system separates program logic and pres-
entation. Skins change only look of the pages; page content is unchanged.  

− Page management: Individual pages can be renamed, moved or deleted through the 
web browser.  

− User management: Web based user registeration and change of password.  
− RSS feeds: The change log can also be exported in XML RSS format.  
− Statistics: Most popular pages and top contributors.  
− Site-level preferences: For whole Twiki site.  
− Web-level preferences: For each collaboration group pages.  
− User-level preferences  
− Topic locking: Users are being warned if others are editing the same page.  
− Referred-by links: Find out which pages refer this page.  
 

6.7.3. Markup 

 
− paragraphs  

o standard  
− headings  

o level 1-6  
− text styles  

o bold  
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o italic  
o bold italic  
o monospace  
o bold monospace  

− links  
o WikiWord  
o free links  
o simple URLs  
o links with description  
o prevent link  
o disable links  
o mailto: links  

− Anchors  
− horizontal rule  
− tables  
− preformatted text  

o plain  
− lists  

o bullet  
o numbered (automatically in decimal)  
o definition  

 

6.7.4. Environment 

 
− Written in Perl (http://www.perl.org/), so it runs at least on  

o Linux/Unix  
o Mac OS X  
o Windows  

− Runs as:  
o standard CGI with Apache 1.3, 2.0 not recommended.  

− Requires:  
o RCS (Revision Constrol System)  
o Other small tools (like diff).  

 

6.8. ZWiki Information 
 
ZWiki homepage: http://zwiki.org/  
 

6.8.1. Basic Features 

 
− Any web browser: Edit existing pages or create new pages with any web browser.  
− Auto Links: Automatically links web pages.  
− Text formatting: Simple, powerful and easy to learn text formatting rules.  
− Search: Full text search.  
− All pages: Lists all pages in the site in alphabetical order.  
− Recent changes: See recent changes of the user pages.  
− Recent pages: See recently created user pages.  
− Revision control: Makes possible to retrieve previous pages and compare differencies. 

Shows what is changed and when.  
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6.8.2. Advanced Features 

 
− User access control: Define different kind of permissions for specified groups or users.  
− Site-level preferences: For whole Zwiki site.  
− Page-level preferences: For one page (and its subpages).  
− Skin templates  
− Parent & child pages: Pages are children of the page where they are created.  
− Page markup types: Structured text, restructured text, WikiWikiWeb markup, HTML, 

plain text  
− Documents by type: Lists documents classified by type.  
− Page commenting: Page based separate discussion.  
 

6.8.3. Markup 

 
− headings  

o basicly any level  
− text styles:  

o bold  
o italic  
o underlined  
o code  

− links  
o WikiWord  
o free links  
o InterWiki 
o simple URLs  
o image URLs  
o links with description  
o footnote links  
o prevent link  
o mailto: links  

− horizontal line  
− tables  
− preformatted text  

o plain  
− lists  

o bullet  
o numbered (decimal)  
o definition  

 

6.8.4. Environment 

 
− Written in Python. It runs at least on  

o Linux/Unix  
o Windows  

− Runs on Zope environment (http://www.zope.org/).  
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7. MINOR WIKI VERSIONS 
 
These wikis have been checked and decided not to include into this study. Simple comments 
have been included to help which versions to choose into the study.  
 
Wikis in the following list are divided into groups depending from the programming langue 
used in implementation.  
 

7.1. ASP 
 
− OpenWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?OpenWiki homepage: http://openwiki.com/ Last 

release March 2002, Slow.  
− JassWiki homepage: http://www.jassent.com/ebrain/wiki/wiki/html/FrontPage.htm Links 

not working means loosy upkeeping.  
− AspWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?AspWiki Old.  
− WikiAsp c2: http://c2.com/cgi/wiki?WikiAsp Based on AspWiki. Usable.  
− FpWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?FpWiki Works only with frontpage and other ms tools.  
− NoodleWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?NoodleWiki  

homepage: http://flangy.com/dev/asp/noodle/ Very simple.  
 

7.2. Awk 
 
− AwkiAwki c2: http://c2.com/cgi/wiki?AwkiAwki  

homepage: http://awkiawki.bogosoft.com/ Tiny and Fast, very simple.  
 

7.3. C 
 
− WikicWeb c2: http://c2.com/cgi/wiki?WikicWeb Old, not developed anymore.  
− WikiC homepage: http://kmt.hku.nl/~pieter/SOFT/CGI/wikic.html Standalone, very sim-

ple.  
 

7.4. C++ 
 
− WikiCpp c2: http://c2.com/cgi/wiki?WikiCpp  

homepage: http://wikicpp.sourceforge.net/ Old, March 2000  
− EddiesWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?EddiesWiki 

homepage: http://www.tinyted.net/eddie/wiki/ Stand-alone, quite feature rich. No test 
site.  

 

7.5. C# 
 
− WikiDotNet c2: http://c2.com/cgi/wiki?WikiDotNet Dead project.  
− DotNetWiki homepage: http://www.dotnetwiki.org/DesktopDefault.aspx?tabid=117 Wiki 

for DotNetNuke portal system.  
− FlexWiki homepage: http://www.flexwiki.com/default.aspx/FlexWiki.FlexWiki Still in de-

velopment stage.  
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− PerSpective c2: http://c2.com/cgi/wiki?PerSpective homepage: htp://www.high-be-
yond.com/perspective.aspx?action=view&page=perspective.Perspective Very simple and 
not ready.  

 

7.6. ColdFusion 
 
− SeedWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?SeedWiki homepage: http://www.seedwiki.com/ 

Base for commercial WikiFarm.  
 

7.7. Java 
 
− ChikiWiki homepage: http://chiki.emaho.org/ Still in developement stage. March 2002  
− DevWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?DevWiki  

homepage: http://www.devtools.org/tomcat/wiki  
homepage: http://webtrans.sourceforge.net/ Usable, mature, cvs, multiple content.  

− FreeWiki homepage: http://sourceforge.net/projects/freewiki/ Still in development 
stage.  

− FrikiServlet c2: http://c2.com/cgi/wiki?FrikiServlet Usable 
− JavaWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?JavaWikiByRichardKeene  

homepage: http://csis.pace.edu/~bergin/jwiki/index.html Still in development stage.  
− JspWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?JspWiki  

homepage: http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp?page=JSPWikiFeatures Usable. RCS and 
MySQL optionals.  

− MaseWiki c2 Based on JspWiki. Usable, CVS, Modular.  
− VeryQuickWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?VeryQuickWiki  

homepage: http://sourceforge.net/projects/veryquickwiki  
homepage: http://veryquickwiki.croninsolutions.com/index.php Usable, MySQL optional.  

− WebMacroWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?WebMacroWiki  
homepage: http://www.webmacro.org/ Module of WebMacro.  

 

7.8. Perl 
 
− AtisWiki homepage: http://www.ira.uka.de/~marcus/AtisWiki.html Based on CvWiki, 

CVS. Unfinished.  
− ChiqChaq c2: http://c2.com/cgi/wiki?ChiqChaq Usable. Easy to localize.  
− ClusterWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?ClusterWiki Very simple. Planned to support mul-

tiple wikis in same code base.  
− CvWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?CvWiki Very simple.  
− DolphinWikiWeb c2: http://c2.com/cgi/wiki?DolphinWikiWeb  

homepage: http://www.object-arts.co.uk/wiki/html/Dolphin/FrontPage.htm Uses tem-
plates. Usable.  

− KeheiWiki Based on JosWiki. Edit control. Site down  
− KwikiKwiki homepage: http://www.kwiki.org/ Simple and modular. Privacy. Promises lot 

in future.  
− OddMuseWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?OddMuseWiki  

homepage: http://www.oddmuse.org/cgi-bin/wiki Modular and extensible. Usable.  
− PeriPeri c2: http://c2.com/cgi/wiki?PeriPeri  

homepage: http://www.srcf.ucam.org/~cjp39/Peri/ Usable.  
− pHear homepage: http://jirc.hick.org/cgi-bin/phearwiki.cgi  
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testpage: http://jirc.hick.org/cgi-bin/phearwiki.cgi?ACTION=VIEW&PAGE=pHEAR_WiKI 
Very simple.  

− QwikWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?QwikWiki  
homepage: http://www.foosenblat.org/cgi-bin/qwiki.cgi?QwikWikiInstallation Simple.  

− QuickiWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?QuickiWiki homepage: Very simple.  
− SplashWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?SlashWiki homepage: Plugin for Splash server.  
− SpinnerWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?SpinnerWiki  

homepage: http://spinner-wiki.sourceforge.net/ Based on DolphinWiki. Usable.  
− StikiWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?StikiWiki  

homepage: http://sourceforge.net/projects/stikiwiki/ Used in intergration into idea-
graph.  

− StrikiWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?StrikiWiki Templates, very simple.  
− TinyWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?TinyWiki Very simple.  
− TwiciWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?TwiciWiki Very simple.  
− WebWeb c2: http://c2.com/cgi/wiki?WebWeb Simple, broken link to download page.  
− WebWebTwo c2: http://c2.com/cgi/wiki?WebWebTwo  

homepage: http://www.ibiblio.org/emusic-bin/webwebx.cgi Usable.  
 

7.9. Php 
 
− CheeseWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?CheeseWiki  

homepage: http://colby.tjs.org/~ianh/wiki.php Very simple.  
− FatWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?FatWiki German documentation. Simple.  
− MoniWiki homepage: http://moniwiki.sourceforge.net/wiki.php Like MoinMoin, korean 

pages. Feature rich.  
− PhikiWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?PhikiWiki  

homepage: http://www.ontosys.com/reports/PHP.html Simple.  
− QwikiWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?QwikiWiki  

homepage: http://sourceforge.net/projects/qwikiwiki  
homepage: http://quinthar.com/qwikiwiki/ Simple.  

− UseModWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?UseModWiki  
homepage: http://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl Usable  

− WakkaWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?WakkaWiki  
homepage: http://www.wakkawiki.com/WakkaWiki Still in development stage.  

− WikidWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?WikidWiki German only  
− WikiNi c2: http://c2.com/cgi/wiki?WikiNi  

homepage: http://www.wikini.net/wakka.php?wiki=PagePrincipale French only  
− WikiRootry c2: http://c2.com/cgi/wiki?WikiRootry  

homepage: http://sourceforge.net/projects/wikirootry/  
homepage: http://www.cmkgroup.com/wikirootry/ Still in development stage. Usable.  

− WikiTypeFrameWork c2: http://c2.com/cgi/wiki?WikiTypeFramework  
homepage: http://wtfw.sourceforge.net/  
homepage: http://wtfw.sourceforge.net/wtfw/index.php Web content management en-
gine with MySQL support.  

− wikiX homepage: http://sourceforge.net/projects/wikix MySQL/PostgreSQL support. Us-
able.  

− Wikka homepage: http://wikka.jsnx.com/HomePage Still in development stage.  
− WikkiTikkiTavi c2: http://c2.com/cgi/wiki?WikkiTikkiTavi  

homepage: http://tavi.sourceforge.net/ MySQL support. Still in development stage. Fea-
ture rich.  

− ZzoWiki homepage: http://zzo38computer.cjb.net/wiki/ Very simple.  
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7.10. Prolog 
 
− Prowiki homepage: http://www.webprolog.com/prowiki/overview.html Commercial, trial 

downloadable.  
 

7.11. Python 
 
− PyWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?PyWiki  

testpage: http://www.voght.com/cgi-bin/pywiki-demo RCS. Simple.  
− PikiPiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?PikiPiki  

homepage: http://sourcefrog.net/projects/piki/ Simple. Patches for better support for 
finnish language.  

− PikiePikie c2: http://c2.com/cgi/wiki?PikiePikie  
homepage: http://pikie.webbing.nl/cgi-bin/pikie.cgi?HomePage Based on PikiPiki. Us-
able.  

 

7.12. Rebol 
 
− Vanilla c2: http://c2.com/cgi/wiki?VaNilla  

homepage: http://www.langreiter.com/space/vanilla Simple.  
 

7.13. Ruby 
 
− MiniRubyWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?MiniRubyWiki Very simple. Homepage server 

down  
− TiKi c2: http://c2.com/cgi/wiki?TiKi Simple. Usable.  
− VikiWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?VikiWiki  

homepage: http://www14.org1.com/~mopia/dynamic/vikiwiki.cgi Japanise pages.  
 

7.14. Smalltalk 
 
− SimpleWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?SimpleWiki  

homepage: http://pbl.cc.gatech.edu/myswiki/1 Very simple.  
− SmallWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?SmallWiki  

homepage: http://kilana.unibe.ch:9090/SmallWiki Used with Squeak.  
− SqueakSmalltalk c2: http://c2.com/cgi/wiki?SqueakSmalltalk  

homepage: http://minnow.cc.gatech.edu/squeak.1 Used with Squeak.  
− WikiWorks c2: http://c2.com/cgi/wiki?WikiWorks  

homepage: http://wiki.cs.uiuc.edu/VisualWorks/WikiWorks Old. Not developed anymore.  
 

7.15. Tcl 
 
− WiKit c2: http://c2.com/cgi/wiki?WiKit homepage: http://www.equi4.com/wikit.html No 

good picture about this.  
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7.16. Visual Basic Classic 
 
− NoteWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?NoteWiki Personal wiki.  
− VbWiki c2: http://c2.com/cgi/wiki?VbWiki  

Needs http://c2.com/cgi/wiki?PersonalWebServer and Access database.  
 

7.17. Visual FoxPro 
 
− Wikis.com homepage: http://wikis.com/wc.dll?Wikis~Wikis.Com Commercial WikiFarm.  
 

7.18. Desktop 
 
− PepysWiki homepage: http://www.innovateer.com/products/pepys/ Personal wiki.  
− SuneidoPlatform c2: http://c2.com/cgi/wiki?SuneidoPlatform  

homepage: http://sourceforge.net/projects/suneido  
homepage: http://www.suneido.com/ Complete platform to develop applications for 
windows.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON YMPÄRISTÖTEKNIIKAN LAI-
TOKSEN ETÄOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE 
 
Simo Varis, Suomen Nettisaitti (LTY:n energia- ja ympäristötekniikan osastolle tuotettu sel-
vitys) 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Tässä selvityksessä tutkittiin verkossa tapahtuvan etäoppimisen mahdollistavia ohjelmistoja 
ja laitteita ja niiden sovellustapoja etäopetukseen Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
(LTY:n) ympäristötekniikan laitoksen näkökulmasta. Selvityksessä pyrittiin myös ottamaan 
selville ympäristötekniikan laitoksen etäopetuksen nykytila ja etsimään keinoja kehittää ny-
kyistä tilannetta sekä opetustapa- että opetusjaksokohtaisesti. 
 
Selvityksessä tutkittavat etäoppimisen mahdollistavat ohjelmistot ja laitteet rajattiin verkon 
välityksellä toimiviin neuvotteluohjelmistoihin, valkotauluopetusohjelmistoihin ja -laitteistoi-
hin sekä ryhmätyöohjelmistoihin. Ohjelmistojen ja laitteiden ominaisuuksien vertailu suori-
tettiin sekä tekstimuotoisena selvityksenä että taulukkomuotoisena teknisenä vertailuna. 
Vertailtavina olivat neuvotteluohjelmistoissa Skype ja NetMeeting, valkotauluopetusohjel-
mistoissa ja -laitteistoissa eBeam ja Smartboard sekä ryhmätyöohjelmistoissa WebCT:n 
ryhmätyömoduuli ja Sanako Lounge 100. 
 
Ohjelmistojen ja laitteiden ominaisuusvertailun perusteella pohdittiin toteutuskelpoisimpia 
toimintamalleja ympäristötekniikan etäopetuksen kehittämiseen sekä opetustapa- että ope-
tusjaksokohtaisesti. 
 

1 JOHDANTO 
 
Tässä selvityksessä keskitytään tutkimaan verkossa tapahtuvan etäoppimisen mahdollista-
via käytännön sovelluksia Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LTY) ympäristötekniikan lai-
toksen näkökulmasta. Selvitys ei pyri käymään läpi jokaista yllä mainittua sovellusta, vaan 
se tutkii edustavimpia sovelluksia samankaltaisten sovellusten joukosta. Tällä tavoin kate-
goroimalla saavutetaan selvityksen luettavuus ja turha raportointi jää pois. Selvityksessä 
tarkastellaan selvitykseen valittuja sovelluksia sekä opettajien että opiskelijoiden nä-
kökulmista ja siinä tuodaan esille myös pedagogista näkökulmaa - ei pelkästään tekniikkaa. 
Selvitys on luotu näin helpottamaan ohjelmien valintaa ja käyttöönottoa. 
 
Selvityksessä käydään läpi parhaan käytettävyyden takaavia sovelluksia myös hitaan inter-
netyhteyden omaavien kotoa etäopiskelevien opiskelijoiden tarpeista katsottuna. Selvityk-
sessä pyritään myös löytämään uusia LTY:n ympäristötekniikan laitoksen kannalta ihanteel-
lisia toimintamalleja verkossa tapahtuvaan etäoppimiseen, näin luoden pohjaa tulevaisuu-
den etäopetukselle. 
 
Selvityksen luvussa 2 tutustutaan LTY:n ympäristötekniikan laitoksen opintojaksojen ope-
tuksen ja etäopetuksen nykyiseen tilaan. Etäopiskelun tarvetta LTY:n ympäristötekniikan 
laitokselle aiheutuu myös yhteiskoulutusohjelmasta Joensuun ja Kuopion yliopistojen kans-
sa. Edelleen luvussa 2 käsitellään myös yliopisto-opiskelijoiden joustavaa opinto-oikeudesta, 
joka parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua toisten yliopistojen tuottamiin opin-
tojaksoihin. Luvussa 3 käydään läpi etäopiskeluohjelmistojen toimintaperiaatteet, laite-
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vaatimukset ja niiden kustannukset. Kolmosluvussa syvennytään ohjelmiin ja niiden käyt-
tämiin tekniikkoihin ja arvioidaan niiden käytettävyyttä teknisestä näkökulmasta.  
 
Selvityksen luvussa 4 käydään läpi ympäristötekniikan laitoksen opetuksessa etäopiskelijoi-
den mahdollisuuksien parantamista eri opiskelutilanteissa ja niihin parhaiten soveltuvia oh-
jelmistoja. Tässä luvussa pohditaan myös mitkä ohjelmistoista omaavat potentiaalia LTY:n 
ympäristötekniikan laitoksen etäopetuskäyttöön opintojaksokohtaisesti. Luvun lopussa poh-
ditaan virtuaaliluokkaopetuksen soveltuvuutta käytettäväksi opetuksessa ja käydään läpi 
mitkä ohjelmistoista sopivat parhaiten tähän opetusmalliin. Luku 5 sisältää yhteenvedon 
selvityshankkeesta. Luvussa 5 pohditaan myös selvitykseen valittujen ohjelmistojen pa-
remmuutta ja/tai puutteellisuutta.  
 

2 ETÄOPETUKSEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 
 
Suurin osa LTY:n ympäristötekniikan opetuksesta toteutetaan tänä päivänä lähiopetuksena. 
Lähiopetukseen osallistuminen voi tuottaa kuitenkin opiskelijalle vaikeuksia erilaisista syistä 
johtuen. Yhä useammalla on tarve hankkia uutta osaamista työmarkkinoilla kilpailukyvyn 
säilyttääkseen. Kuitenkaan kaikilla paikkakunnilla ei ole tarjolla tarvittavaa oppilaitosta, eikä 
paikkakunnan vaihto ole helppoa vakinaisessa työsuhteessa olevalle ja perheelliselle. Esi-
merkiksi tyyppillisiä opiskelijoiden saamat opintovapaat ovat kestoltaan yleensä puolesta 
vuodesta yhteen vuoteen. Tälläiset opintovapaat eivät ole kovinkaan riittäviä koko tutkinnon 
suorittamiseen yliopistolla. Näistä syistä johtuen etäopiskelumahdollisuuksien parantaminen 
on yliopistoille yhä tärkeämpää. 
 
Tällä hetkellä etäopiskelijoiden on vaikea osallistua harjoitustöinä tehtäviin ryhmätöihin 
LTY:n ympäristötekniikan laitoksen opetuksessa. Ryhmän muut jäsenet ovat yleensä läsnä 
Lappeenrannassa ja he ovat muodostaneet itselleen tukiverkoston muista opiskelijoista, jo-
ten heille ryhmittäytyminen on helpompaa. Tähän helpotusta on tuonut ympäristötekniikan 
uusi verkossa toimiva sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä, Webilmo, jolla ryhmän jäsenet 
ovat pystyneet helposti ilmoittautumaan internetselaimella ryhmätöihin, harjoitustöihin, 
seminaareihin, opintomatkoihin ja suullisiin kuulusteluihin. Etäopiskelijalla on kuitenkin aina 
tarvetta vierailla opiskelupaikkakunnalla. Tämä asia huomioiden etäopiskelijan tilannetta pa-
rantaa myös ns. tenttiakvaario, jolla opiskelija pystyy suorittamaan haluamansa kuulustelut 
itselleen sopivalla ajalla. Näin ollen opiskelija pystyy sisällyttämään Lappeenrannassa käyn-
tiin muita suorituksia (esimerkiksi harjoitustöiden palautus tai seminaarityön esittäminen) ja 
näin ollen saa täyden hyödyn käynnistään. 
 
Ympäristötekniikan osaston tavoitteena ei kuitenkaan ole mahdollistaa koko tutkinnon suo-
rittamista etäopiskeluna vaan pyrkiä edesauttamaan etäopiskelijoiden valmistumista nor-
maalissa aikataulussa ja lisäämään heidän opiskelumotivaatiotansa. 
 

2.1 Opintojaksojen etäopiskelumahdollisuudet 
 
Ympäristötekniikalla on tällä hetkellä noin 30 opintojaksoa. Opintojaksot pitävät sisällään 
vaihtelevasti luentoja, harjoituksia, harjoitustöitä, laboratoriotöitä, seminaareja ja tenttejä. 
Usein opintojaksoon kuuluu luennot tai alustusluennot perusosana ja joko harjoitustyö, la-
boratoriotyöt, seminaariesitys tai tentti opintojakson päättötyönä tai yhdistelmä näistä. 
Suurin osa etäoppimismateriaalista on luentomateriaalia ja parhaat etätyöskentelymahdolli-
suudet löytyy harjoitustöistä.  
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Luennot ovat yksi perinteisimpiä opetusmuotoja. Tavallisin luentoasetelma on sellainen, että 
opettaja luennoi salissa oppilaiden samanaikaisesti yrittäessä omaksua opettajan esille tuo-
mia asioita. Luennoista suurinpiirtein noin puolet opintojakson materiaalista on verkossa - 
yleensä WebCT-oppimisympäristössä. Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa. Usein etäopiskeli-
joille suunnatuissa opintojaksoissa on myös mahdollista katsella etänä videoituja luentoja. 
Useimmilla opintojaksoilla on tukimateriaalina kirjoja, jotka lukemalla voi usein korvata lu-
ennoilla opetetun materiaalin. 
 
Perinteisesti harjoitustyöt ovat olleet keino saada oppilas samalla sekä syventymään mate-
riaaliin että synnyttämään sitä. Yleensä tilanne on sellainen, että oppilaat tekevät harjoi-
tustyönsä joko yksin tai pienessä ryhmässä opettajalta saamastaan aiheesta.  Harjoitustyö 
on mahdollista tehdä etänä suurelta osin. Verkossa tapahtuva harjoitustyön varaaminen ja 
palauttaminen helpottaa harjoitustyön suorittamista etänä. Esimerkiksi erään opintojakson 
harjoitustyö on mahdollista suorittaa etänä, kun taas toisessa opintojaksossa harjoitustyöksi 
laskettava henkilökohtainen opintosuunnitelma on suoritettava täysin lähiopetuksena.  
 
Seminaareja on pidetty perinteisesti tapana kehittää oppilaan suullista ilmaisua ja saada 
oppilas luomaan materiaalia. Seminaareissa oppilas tai pieni ryhmä saa opettajalta aiheen, 
josta he kirjoittavat pidemmän kirjallisen esseen ja lyhemmän suullisesti esitettävän visuaa-
lisen esityksen. Oppilailla voi olla myös toisten ryhmien opponointiharjoituksia. Seminaarien 
etäsuoritusmahdollisuudet ovat pienet. Tässäkin videoneuvotteluohjelmien käyttö nostaisi 
etäopiskelumahdollisuuksia. 
 
Laboratoriotyöt ovat yliopiston empiirisimpiä opetusmuotoja. Oppilas pääsee pienessä ryh-
mässä käsiksi oppilaitteistoon ja oppii empiirisesti tutkimaan objekteja opettajan ohjauk-
sessa. Etäopiskelumahdollisuuksia ei laboratoriotöissä ole olemassa. 
 
Harjoitukset ovat yksi perinteisistä opetusmenetelmistä tekniikan alalla. Läsnäolo laskuhar-
joituksissa ei ole pakollista, mutta joidenkin opintojaksojen harjoituksiin osallistumisesta 
opiskelija saa lisäpisteitä tenttiä varten. Perinteisissä laskuharjoituksissa opettaja ohjaa 
opiskelijat tehtävässä alkuun, jonka jälkeen oppilaat laskevat itsenäisesti. Lopuksi opettaja 
kokoaa taululle oikeat vastaukset ja laskuissa tarvitut kaavat oppilailta kyselemällä. Osa las-
kuharjoituksista toteutetaan demoluonteisesti, jolloin opettaja laskee laskut alusta alkaen 
taululle/kalvolle. Laskuharjoituksissa laskettavien tehtävien tehtävänannot on usein sijoi-
tettu verkkoympäristöön, josta opiskelija voi ne tulostaa. Joillakin opintojaksoilla verkosta 
löytyy myös tehtävien osaratkaisut ja laskuharjoitusten jälkeen myös kokonaisratkaisut. 
Erään opintojakson laskuharjoitusten kokonaisratkaisut opiskelija voi ostaa digipainosta 
monistettuina. Etäopiskeluasteen nostamiseksi harjoitukset voidaan videoida ja liittää saa-
dut videomateriaalit verkkoon. 
 
Kirjalliset kuulustelut ovat olleet perinteisesti se tunnetuin keino saada oppilaan osaaminen 
selville. Usein oppilas saa eteensä kuulustelupaperin, jossa on erilaisia kysymyksiä tai es-
seekysymyksiä, joihin oppilaan on pyrittävä vastaamaan parhaan taitonsa mukaan.  Ympä-
ristötekniikan kuulustelut noudattavat perinteistä kaavaa. Etäopiskeluasteen korottamiseen 
ollaan ottamassa käyttöön tenttiakvaariota, jossa etäopiskelijat voivat käydä tenttimässä 
opiskelupaikalla vierailujen yhteydessä. Tenttiakvaariossa käynnin ohella he voisivat samalla 
käydä esimerkiksi palauttamassa harjoitustyön tai suorittamassa seminaariesityksen. 
 
Suulliset kuulustelut ovat olleet perinteisesti tapa kirjallisten kuulustelujen ohella saada mo-
nipuolisesti oppilaan osaaminen selville. Suullisessa kuulustelutilaisuudessa oppilas tai pieni 
ryhmä kohtaa opettajan tai opettajaryhmän joka kysymyksien avulla kuulustelee oppilaiden 
oppimia tietoja. Tällä hetkellä suullisten kuulusteluiden etäsuoritusmahdollisuuksia ei ole 
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hyödynnetty. Videoneuvotteluohjelmien käyttö suullisissa kuulusteluissa nostaisi etäopiske-
lumahdollisuuksia. 
 
Taulukko opintojaksojen etäsuoritusmahdollisuuksista (ks. taulukko 1). 
 
Taulukko 1: Opintojaksojen etäsuoritusmahdollisuudet verkon kautta 

 
 

2.2 Tarpeet opintojaksojen etäopiskeluasteen nostamiseen 
 
Ympäristötekniikan osaston tavoitteena ja tarpeena on etäopiskelumahdollisuuksien lisää-
minen tutkinnon suorittamisen kannalta tärkeillä opintojaksoilla.  
 
Esimerkiksi jos oppilaalla tulee ongelma, jossa tarvitaan opettajan ohjausta harjoitustyötä 
tehdessä, joutuu oppilas käymään lähiohjauksessa opettajan luona – usein opettajan huo-
neessa. Sähköposti ja puhelin ovat myös mahdollisia, mutta useimmiten turvaudutaan lä-
hiohjaukseen. Jos lähiohjauksen voisi toteuttaa etäohjauksena esimerkiksi videoneuvotte-
luohjelman avulla, niin tällä voitaisiin parantaa etäopiskelijoiden opiskelun laatua. Tällöin 
etäopiskelijoiden opiskelun laatu paranisi ohjauksen parantumisen myötä. 
 
Tarvetta etäopiskeluasteen nostamiseen on myös suullista näytettä vaativissa tilanteissa - 
esimerkiksi seminaariesityksissä, suullisissa kuulusteluissa, tai opintojakson päätöksen se-
lonteoissa. Videoneuvotteluohjelman kautta tapahtuva suullinen esitys mahdollistaisi etä-
opiskelu-mahdollisuuksien paranemisen tässäkin tapauksessa. 
 
Ryhmätöissä ryhmien väliseen ja mahdollisesti myös opettajan väliseen kommunikointiin vi-
deoneuvotteluohjelman käyttöön on myös olemassa tarpeet. Jos esimerkiksi ryhmän jäse-
net voisivat jutella internetin välityksellä ryhmän jäsenet välillä ja mahdollisesti liittää myös 
opettajan keskusteluun ja kysyä häneltä neuvoa internetin välityksellä, nousisivat etäopis-
kelumahdollisuudet aivan uudelle tasolle. 
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Etäopiskelun tarvetta ympäristötekniikan laitoksella lisää myös koulutusohjelma, joka tuo-
tetaan yhteistyössä Joensuun ja Kuopion yliopistojen kanssa. Ympäristötekniikan koulutus-
ohjelmassa opinnot koostuvat pääosin Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinnoista, joi-
den lisäksi opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa opintoja Joensuun ja Kuopion yli-
opistossa. Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa on 9 syventymiskohdetta, joista kaksi on 
Joensuun yliopiston opinnoista koostuvia ja kaksi Kuopion yliopiston opinnoista koostuvia.   
 
LTY:n ympäristötekniikan koulutusohjelman opiskelijoilla teetettiin syksyllä 2002 kysely, 
jossa tiedusteltiin suunnitelmia suorittaa syventymiskohteen opintoja tai vaihtoehtoisia 
opintoja Joensuun yliopistossa ja/tai Kuopion yliopistossa. Kyselyn vastauksien perusteella 
noin 30 % ympäristötekniikan koulutusohjelman opiskelijoista on suunnitellut valitsevansa 
ensisijaisen syventymiskohteensa Kuopion tai Joensuun yliopistoista.  
 
Valtakunnallinen yliopistojen välinen sopimus joustavasta opinto-oikeudesta (JOO-sopimus) 
astuu voimaan 1.8.2004. Sopimukseen perustuen Suomen yliopistojen perus- ja jatko-opis-
kelijat voivat anoa opinto-oikeutta suorittaa muissa yliopistoissa yksittäisiä opintojaksoja, 
opintokokonaisuuksia tai sivuaineita, jotka sisällytetään tutkintoon. JOO-opinnot ovat opis-
kelijalle maksuttomia. Hakeminen JOO-opintoihin on aina kaksivaiheinen. Ensin on anottava 
omalta osastolta puoltoa kyseisten opintojen suorittamiseen. Puoltopäätöksen jälkeen opin-
to-oikeutta anotaan kohdeyliopistosta, jossa tehdään päätös opinto-oikeuden myöntä-
misestä tai hylkäämisestä.  
 

3 VERKOSSA TAPAHTUVAN ETÄOPISKELUN MAHDOLLISTAVAT TEKNISET TEKIJÄT 
 

3.1 Verkkotyöskentelyn tekniset perusteet ja tarpeet 
 
Verkkotyöskentelyyn usein liittyy verkko-
ympäristö, joka toimii kollektiivisena tie-
donlähteenä ja tallennuskapasiteettina. 
Tämä verkkoympäristö sijaitsee monessa 
tapauksessa palvelimella. Verkkotyösken-
telyyn tarvitaan myös työasema, jonka 
avulla vaihdetaan dataa palvelimella si-
jaitsevaan verkkoympäristön ja toisten 
työasemien välillä. Data eli tieto voi olla 
tekstiä, dokumentteja, ääntä, kuvaa, tai 
jopa videota. 
 
Oheisen kaavion (ks. kaavio 1) avulla nä-
emme kuinka palvelin pitää yhteyttä työ-
asemiin eri verkkojen kautta. (Intranet on 
sisäverkko). Tässä tapauksessa palvelin 
on tietokone, joka ajaa yhtä tai useampaa palvelinohjelmistoa (verkkoympäristöä), ja työ-
asema on tietokone, joka ajaa yhtä tai useampaa asiakasohjelmaa (esimerkiksi vi-
deoneuvotteluohjelmaa). Palvelinohjelmisto keskustelee työasemissa ajettavien asiakasoh-
jelmien kanssa internetin ja/tai intranetin eli sisäverkon välityksellä. Palvelinohjelmisto vä-
littää dataa työasemien välillä ja pitää yllä omia tietokantojaan. 
 
Työaseman minimikokoonpano on Pentium II 400Mhz prosessori, 128Mt muistia, 5Gt kova-
levy, Windows 98-, Mac OS X 10.1- tai Linux -käyttöjärjestelmä, Netscape-, Internet Ex-

 
Kaavio 1. Infrastruktuuri-kuvaus
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plorer- tai Mozilla -internetselain, perusnäytönohjain, perusäänikortti, verkkokortti tai mo-
deemi, mikrofoni, DVD/CD-ROM-asema, diskettiasema, hiiri, näppäimistö, kuulokkeet tai 
kaiuttimet ja 14” CRT-näyttö. Tämmöisiä kokoonpanoja ei saa enää kuin käytettynä, hinta-
luokassa alle 150 euroa. Halvimmillaan uuden koneen näyttöineen saa noin 600 eurolla. Ke-
skivertokoneen saa noin 900 eurolla. Tehokkaan koneen saa noin 1600 eurolla. Käytetty 
kannettava tietokone 400Mhz prosessorilla maksaa noin 350 euroa. Uusi kannettava tieto-
kone halvimmillaan maksaa noin 800 euroa. Tehokannettavien hinnat lähtevät noin 1500 
eurosta ylöspäin. 
 
Palvelimen on oltava moderni palvelintietokone. Käytettävästä ohjelmistosta riippuen palve-
limella ajetaan tarvittavaa palvelinohjelmistoa, palvelinohjelmiston tukemaa käyttöjärjes-
telmää ja mahdollisesti joitain lisälaitteita mitä palvelinohjelmisto vaatii toimiakseen. Palve-
limet vaativat säännöllistä ylläpitoa. Kaikki asiakasohjelmat eivät tosin vaadi erillistä itseyl-
läpidettävää palvelinta, vaan käyttävät yleisölle avoimia palvelimia (open relay public ser-
ver). Palvelimen minimikokoonpano on Pentium II 700Mhz, 256Mt muistia, SCSI-kovalevy, 
Windows NT/2000/XP/Server 2003, Linux tai Unix -käyttöjärjestelmällä, verkkokortti, hiiri, 
näppäimistö, näyttö. Tämmöistäkään kokoonpanoa ei saa enää kuin käytettynä, hintaluo-
kassa alle 400 euroa. Halvimmillaan uuden palvelimen saa noin 700 eurolla ilman näyttöä. 
Keskivertopalvelimen saa noin 2000 eurolla. Tehokkaan palvelimen noin 5000 eurolla. 
 
Lisenssi tarvitaan usein palvelinohjelmiston ja asiakasohjelman käyttöön. On olemassa mo-
nikäyttäjälisenssejä ja yksittäisiä lisenssejä. Yleensä lisenssi on maksullinen, mutta yhä 
enemmän Open Source (avoin lähdekoodi) -hankkeen aiheuttama aalto on tuonut ja tulee 
tuomaan mukanaan ilmaisia GPL-lisenssipohjaisia ohjelmistoja.  
 
Koulutusta on tarpeellista järjestää sekä ylläpitäjille että opettajille aina otettaessa uutta 
ohjelmistoa käyttöön. 
 

3.2 Ohjelmien esittely 
 
Esiteltäviksi ohjelmiksi valittiin jo osittain käytössä olevat ohjelmat ja niille tasokkaita kil-
pailevia ohjelmia. Tällä tavoin kategorisoimalla pyritään osoittamaan ohjelmien heikkoudet 
ja vahvuudet ja vertailemalla selvittää ohjelmien soveltuvuus eri käyttökohteissa.  
 
Selvityksessä käytetään vertailukritereejä, joita mietittiin selvityshanketta ohjaavan ryhmän 
kanssa. Käytetyt vertailukriteerit ovat käyttöönotto, laitevaatimukset, käyttö, käyttöoikeu-
det, soveltuvuus, etäkäyttömahdollisuudet, ryhmätyöominaisuudet, tekniikat, tilavaatimuk-
set, ylläpito, koulutustarve ja kustannukset. Neuvotteluohjelmien vertailukriteereihin on li-
sätty äänenlaatu ja salaus. Ryhmätyöohjelmistojen vertailukriteereihin on lisätty ohjaus ja 
reaaliaikaiset etäkäyttömahdollisuudet. 
 

3.2.1 Neuvotteluohjelmat 

 
Neuvotteluohjelmien edustajat ovat uusi tulokas internetpuheluohjelma Skype, vanhempina 
edustajina ovat videoneuvotteluohjelma NetMeeting ja pikaviestiohjelma MSN Messenger 
NetMeetingin videoneuvotteluominaisuudella.  
 
Skype on pelkistetty videoneuvotteluohjelma. Siinä on vain perusominaisuudet; pikaviesti-
keskustelu, tiedostojenvaihto, kahden hengen puheneuvottelu ja maksimissaan viiden hen-
gen puhekonferenssimahdollisuus. Skypessä ei ole elävän videokuvan mahdollisuutta. Sky-
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pen bravuuri on neuvotteluyhteyden onnistuminen vaikka päätteiden välillä on moniakin pa-
lomuureja. Skypen helppokäyttöisyyden takia se soveltuu moneen paikkaan ja koska Skype 
on ilmaisohjelma, se ei aiheuta lisenssikustannuksia. Skype on vielä kehitysvaiheessa eli sii-
hen kehitetään kokoajan lisää ominaisuuksia, mahdollisesti juuri videokuva on seuraavana 
listalla. Skypellä on mahdollista soittaa myös tavalliseen puhelimeen, mutta se on kuitenkin 
maksullista. 
 
MSN Messenger on yleisesti käytössä oleva pikaviesti-keskusteluohjelma ja siihen on lisätty 
NetMeetingin videoneuvotteluominaisuus. NetMeeting on monipuolinen ohjelma. Sen omi-
naisuuksiin kuuluu pikaviestikeskustelu, elävä videokuva ja ääni, videokonferenssi, tiedos-
tojenvaihto ja ruudunjako. NetMeetingin akilleenkantapää on sen neuvotteluyhteyden saa-
minen - usein jo yksi palomuuri kahden päätteen välillä aiheuttaa neuvotteluyhteyden epä-
onnistumisen. Tämä vaikeuttaa tai jopa estää videoneuvottelun syntymisen.  
 
Videoneuvotteluohjelmissa äänenlaatu on tärkeä seikka. Videoneuvottelu on hyödytöntä jos 
toisen pään puheesta ei saa mitään selvää. Monissa internetissä olevissa artikkeleissa on 
todettu, että NetMeetingissä on huomattavasti heikkotasoisempi äänenlaatu Skypeen ver-
rattuna. Tämä fakta todettiin myös tämän selvityksen ohjelmien testeissä. Tähän liittyen 
molempien ohjelmien minimivaatimus internet-yhteydelle on modeemi, eli tästä voidaan 
päätellä, että Skype tarjoaa hyvätasoisen äänenlaadun samalla internetkaistan kapasiteetilla 
kuin NetMeeting heikkolaatuisen.  
 
Chat- eli pikaviesti -ominaisuus löytyy NetMeetingistä, MSN Messengeristä ja Skypestä – 
eroja ei juuri löydy. Pikaviesti-keskustelut voi kaikissa tallentaa. MSN Messengerissä ja Sky-
pessä keskustelut tallentuu automaattisesti viestihistoriaan. Tiedostojenvaihto-ominaisuus 
löytyy myös kaikista ohjelmista. Tosin MSN Messengerissä tiedostojenvaihto on maksullista. 
Tiedostojenvaihto-ominaisuudella varustetulla ohjelmalla tiedostoja voidaan sekä lähettää 
että vastaanottaa. 
 
NetMeetingissä keskustelukumppanin löytäminen voi tuottaa tuskaa, jos et muistakaan hä-
nen IP-osoitettaan tai häntä ei löydy Microsoftin Internet Directorysta, niin yhteys jää saa-
matta. MSN Messenger perustuu .NET -internet-hakemistoon. .NET:in Passport-tunnukset 
perustuu kahteen osaan; sähköpostiosoitteeseen tunnuksena ja tunnusta suojaavaan sa-
lasanaan. MSN Messengerissä keskustelukumppanin voi liittää omaan yhteyslistaan, kun tie-
tää hänen Passport-tunnuksensa. MSN Messengerin videoneuvotteluominaisuus perustuu 
NetMeetingin videoneuvottelutekniikkaan. Skypessä keskustelukumppani löytyy helposti ni-
mi- tai tunnushaulla. Hakua voi myös tarkentaa esimerkiksi paikkakunnalla tai kotimaalla.  
 
Skypen konferenssipuhelu on sen erikoisuus eli viisi päätettä pystyy osallistumaan konfe-
renssiin kerralla. Tämä vaatii kaikilta viideltä osallistujalta ADSL-internetyhteyden (ADSL 
256/256 kbps). Skypen konferenssissa on myös vastaava huippulaatuinen äänenlaatu, kuin 
Skype internetpuheluissakin. NetMeeting tarjoaa myös konferenssi-ominaisuudet, jollei 
heikko äänenlaatu tai keskusteluyhteyden saanti ole ongelmana.  
 
Skypen internetpuhelut ovat 256 bittisellä salauksella salattuja, kun taas NetMeetingissä sa-
lauksen vahvuutta ei kerrota. Käytettäessä neuvotteluohjelmia luokkatiloissa tarvitaan ko-
nepisteiden väliin ääntä vaimentamaan väliseinät. Tällä taataan häiriötön opiskelu. 
 
Ks. tarkempi vertailutaulukko (ks. vertailutaulukko 1). 
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Vertailutaulukko 1: Neuvotteluohjelmat 
Skype NetMeeting  ja   MSN Messenger

Yhteenveto Ilmainen Voice-over-IP ja Peer-to-Peer -
tekniikkoihin perustuva internet-neuvotteluohjelma. 
Mahdollisuus viiden hengen konferenssipuheluun. 
Helppokäyttöinen. Hyvä äänenlaatu. Toimii lähes 
mistä tahansa kolkasta internetiä.
www.skype.com

NetMeeting on monipuolinen 
videoneuvotteluissa käytetty työkalu. Heikko 
äänenlaatu. Yhteyden saanti ongelmia.
www.microsoft.com/windows/netmeeting/
MSN Messenger on pikaviestiohjelma, jossa on 
NetMeetingin videoneuvottelutoiminto.
www.messenger.microsoft.

Laitevaatimukset Vähintään Pentium II,  400Mhz prosessori
Äänikortti, johon liitetty kaiuttimet ja mikrofoni
Käyttöjärjestelmät: Windows NT/2000/XP/CE, Linux
Internet-yhteys vähintään 33.6 kbps modeemi
(5 hengen konferenssi vaatii vähintään ADSL 
256/256 kbps yhteyden, n. 

Vähintään Pentium 90Mhz prosessori
Internet-yhteys vähintään 28.8kbps modeemi
Äänikortti, johon liitetty kaiuttimet ja mikrofoni
Videon kaappaus kortti tai kamera joka tukee 
videon kaappausta
Käyttöjärjestelmät: Windows 
95/98/ME/NT/2000/XP, Mac

Käyttö Yhteyden saanti helppoa.
Kieliasetuksista löytyy monia kieliä.

Yhteyden saaminen monimutkaista 
aloittelijalle . Ei kielivalintaa. MSN Messenger: 
Pikaviestiyhteyden saanti helppoa.

Käyttöoikeudet EULA, http://www.skype.com/eula.html EULA
Käyttötarkoitus 2-5 hengen välillä käytävään puhekeskusteluun. 

Kahden hengen pikaviesti-keskusteluun. 
Tiedostojen vaihtoon.
(Ei  elävän kuvan videoneuvottelu mahdollisuutta)

Videoneuvotteluun, pikaviesti-keskusteluun,
NetMeeting: tiedostojen vaihtoon, 
ohjelmaruudun jakoon

Soveltuvuus Ryhmätöiden puhe- ja chat-neuvotteluun ja 
tiedostojenvaihtoon, seminaareihin ja suullisiin 
kuulusteluihin soveltuva

Ryhmätöiden videoneuvotteluun, NetMeeting: 
tiedostojenvaihtoon, ohjelmaruudun jakoon, 
seminaareihin ja suullisiin kuulusteluihin 
soveltuva

Etäkäyttömahdol-
lisuudet

Ei yhteysongelmia. Toimii siis monienkin 
palomuurien takaa, poikkeuksiakin löytyy.
Ei tarvitse muistaa kaverin ip-osoitetta, kaveri löytyy 
nimi- tai tunnushaulla. 

Yhteyden saanti ongelmia. Yksikin palomuuri voi 
estää yhteyden muodostumisen. Löydät kaverin 
joko IP-osoitteella tai hakemistosta (jos on 
rekisteröitynyt hakemistoon).

Äänenlaatu Erinomainen Heikko
Salaus Vahva 256-bittinen salaus Heikko salaus, vahvuutta ei ole mainittu
Ryhmätyöominai-
suudet

Ryhmätöiden puhe- ja pikaviesti-neuvotteluun 
etänä, tiedostojenvaihtoon

Ryhmätöiden videoneuvotteluun, NetMeeting: 
tiedostojenvaihtoon, ohjelmaruudun jakoon

Tekniikat Voice-over-IP, VoIP, Internet-puhelu tekniikka, hyvä 
äänenlaatu.  
Peer-to-Peer, P2P, vertaisverkko-tekniikka jota 
käytetään yhteyksien luomiseen lyhyimmän reitin 
kautta, näin säästäen internet-kaistan leveyttä.

Video for Windows -kuvaformaatti, käytetään 
kuvan ja äänen synkronointiin
NetMeeting: Remote Desktop, ohjelmaruudun 
jako-protokolla

Tilavaatimukset Luokkatilan tietokonepisteissä hyvä olla 
äänieristetty väliseinä häiriöttömään keskusteluun. 

Luokkatilan tietokonepisteissä hyvä olla 
äänieristetty väliseinä häiriöttömään 
keskusteluun. 

Ylläpito Ohjelma päivitettävä kun päivityksiä ilmaantuu. Ohjelma päivitettävä kun päivityksiä ilmaantuu. 
NetMeeting palvelin vaatii ylläpitäjän.

Käyttöönotto Ohjelman lataus internetistä ja asennus koneelle. 
Skype-tunnuksen tekeminen.

Ohjelman lataus ja asennus koneelle. 
Rekisteröityminen Microsoft Internet 
Directoryyn.

Koulutustarve Koulutustilaisuuden tai ohjeiden laatiminen 
kannattavaa

Koulutustilaisuuksien järjestäminen kannattavaa

Kustannukset Ilmaisohjelma, käyttää yleisölle avoimia ilmaisia 
palvelimia.

Ilmaisohjelma, tulee Windows distribuutioiden 
mukana. 
NetMeeting-palvelin kustantaa noin 3000 
euroa.  
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3.2.2 Valkotauluopetusohjelmat 

 
Valkotauluopetusohjelmien edustajat ovat kosketustauluteknologiaa edustava Smartboard 
ja sensoritauluteknologiaa edustava eBeam. Näistä kahdesta tunnetumpi on eBeam, koska 
se on ollut laajalti käytössä yliopistojen virtuaaliopetus-projekteissa. Smartboard on hieman 
uudempi tulokas ja se tarjoaa vastaavia ominaisuuksia kuin eBeam.  
 
Smartboardin idea perustuu siihen, että Smartboard-taulun avulla pystytään sekä luomaan 
valmiit luentokalvot että liittämään ne verkkoon esimerkiksi PDF-muotoon. Smartboardin 
kalvot voidaan myös esittää uudelleen Smartboard-taululla. Smartboard ei itse sisällä mi-
tään etäsuoritusastetta nostavia toimintoja, mutta siihen voidaan liittää muita etätekniikkaa 
hyödyntäviä ohjelmia, kuten esimerkiksi NetMeetingin. 
 
eBeam-taululla pystytään tuottamaan reaaliaikaista opetusmateriaalia verkkoon ja tallenta-
maan koko esitys samalla uudelleenkäyttöä varten esimerkiksi WebCT:n verkko-oppi-
misympäristöön. eBeamissa on panostettu etäopetukseen - opettaja voi joko päättää että 
hän ohjaa luentoa ja oppilaat seuraavat sitä omilta päätteiltään tai sitten opettaja voi olla 
ohjaajana esimerkiksi virtuaalisessa reaaliaikaisessa ryhmätyössä. Tässä ryhmätyössä op-
pilaat voivat tuottaa materiaalia omilta päätteiltään ja liittää materiaalit eBeam-sessioon, 
josta opettaja saa ne myös poimittua. Opettaja voi myös antaa opettamansa materiaalit op-
pilaille eBeam-sessiossa ja jakaa halutessaan oikeuksia oppilaille annetun materiaalin työs-
tämiseen. 
 
Sekä eBeam että Smartboard tarvitsevat videotykin kuvan esittämiseen tai vaihtoehtoisesti 
takaavalaisevan projektorin. eBeamin taulusensorit asennettaan valko- tai fläppitauluun. 
Tähän tauluun heijastetaan videotykillä kuvaa. eBeam-sensoritauluun piirretään muovipäi-
sillä sensorikynillä. Smartboard taas perustuu Smartboard-kosketustauluun johon heijaste-
taan videotykillä kuvaa. Smartboard-tauluun voi piirtää taulun mukana tulevilla muovipäi-
sillä kynillä. 
 
Ks. tarkempi vertailutaulukko (vertailutaulukko 2). 
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Vertailutaulukko 2: Valkotauluopetusohjelmat 
 

 
 
 

3.2.3 Ryhmätyöohjelmistot 

 
Ryhmätyöohjelmistojen edustajat ovat WebCT:n ryhmätyömoduuli (student presentations) 
ja Sanako Lounge 100. WebCT:n ryhmätyömoduuli on vanhempi ryhmätyösovellus ja hie-
man uudempi tulokas on puheohjattu virtuaaliluokka-ohjelmisto Sanako Lounge 100. 
 
WebCT:n ryhmätyömoduuli on yksinkertaisempi. WebCT:n ryhmätyömoduulin kanssa voi-
daan käyttää apuna esimerkiksi keskustelupalstaa ja chattia. Esimerkiksi keskustelupalstalle 
voidaan laittaa ryhmätyöaiheet ja näistä ryhmä valitsee aiheen. Chatin avulla voidaan mm. 
keskustella ryhmän sisällä. Ryhmätyön eri vaiheet voidaan tallettaa WebCT:n ryhmätyömo-
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duulin tietokantaan ja sieltä myös toiset ryhmäläiset voivat tarkastella toistensa teoksia. 
Keskustelupalstalla oppilaat ja opettajat voivat myös keskustella keskenään tai vaihtoehtoi-
sesti kysymykset voi lähettää WebCT:n sisäisen sähköpostin avulla. WebCT toimii Internet 
Explorer- ja Netscape -selaimilla. WebCT:n ryhmätyömoduulin ilmeisenä puutteena on reaa-
liaikaisen etäryhmätyöopetuksen järjestämisen ja hallinnan vaikeus. 
 
Sanako Lounge 100 on WebCT:n ryhmätyömoduulia monipuolisempi ja siinä on enemmän 
ominaisuuksia. Sanako Lounge 100 toimii parhaiten intranetissä ja kohtalaisesti myös inter-
netin kautta (jo yksi palomuuri voi estää ohjelman yhteyden saamisen palvelimeen). Opet-
taja kontrolloi oppilaiden näkymiä ja voi antaa puheena tai viestillä ohjeita oppilaalle. Esi-
merkiksi opettaja haluaa että oppilaat näkevät hänellä koneella olevan PDF-dokumentin, 
hän etsii dokumentin ja valikoi listasta oppilaat ja lähettää dokumentin heille – valituille op-
pilaille avautuu dokumentti työpöydälle.  
 
Virtuaalisen ryhmätyötilanteen tuntu Sanako Lounge 100 -ohjelmistossa on kuitenkin ontto. 
Ryhmäläiset voivat vaihtaa tiedostoja ftp-liittymän kautta ja keskustella ohjelmistoon liite-
tyn pikaviestimoduulin avulla (ei puhekeskustelumahdollisuutta). Sanako Lounge 100 -oh-
jelmiston puheohjausta käytettäessä luokkatilan konepisteet on hyvä olla väliseinällä ää-
nieristettyjä toisistaan.  Sanako Lounge 100 vaatii kolme tehokasta palvelinta toimiakseen 
ja jokainen siihen liitettävä asiakaspääte vaatii Sanako Lounge 100 -ohjelman olevan asen-
nettuna toimiakseen.  
 
Sanako Lounge 100 ohjelmiston ilmeisenä puutteena on oppilaiden välisen puhekommuni-
koinnin, tehtäväprosessien automatisoidun ohjauksen ja oppilaan tehtävien edistymisen au-
tomaattisen seurannan puuttuminen. Kaikki nämä voidaan tehdä toki manuaalisesti, mutta 
se vaatii opettajalta enemmän resursseja eikä opettaja näin pysty olemaan täysin hallinnas-
sa opetustilanteesta. Sanako Lounge 100 -ohjelmistossa opettaja pystyy seuraamaan koko-
ajan, mitä oppilas tekee työpöydällään. Tämä Sanakon seurantamalli voi olla liian tunkeileva 
yliopisto-opetuksen seurantaan. 
 
Ks. tarkempi vertailutaulukko (vertailutaulukko 3). 
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Vertailutaulukko 3: Ryhmätyöohjelmistot 
 

 
 
 

4 OHJELMISTOJEN SOVELTUVUUS ETÄOPETUKSEN KEHITTÄMISESSÄ 
 

4.1 Etäopetuksen kehitysmahdollisuudet 
 
Suulliset kuulustelut nykyisellään eivät sisällä mitään etäsuoritusmahdollisuuksia, mutta uu-
distamalla opetusmenetelmiä ja tiivistämällä yliopistojen välistä yhteistyötä saadaan aikaan 
uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi otetaan tilanne jossa etäopiskelija on toisella paikka-
kunnalla B, jossa kuitenkin on yliopisto lähettyvillä, hän haluaa suorittaa suullisen kuulus-
telun paikkakunnan A yliopistosta. Sovitaan aika paikkakunnan A yliopiston opettajan kans-
sa ja varmistetaan onnistuuko yliopistolla B videoneuvottelun suoritus. Vahvistetaan oppi-
laan henkilöllisyys yliopistosta A ja vahvistuksen saatua suoritetaan suullinen kuulustelu 
paikkakunnan A yliopistoon videoneuvotteluohjelman avulla valvotussa tilassa paikkakunnan 
B yliopistossa.  
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Kirjalliset kuulustelut nykyisellään eivät sisällä mitään etäsuoritusmahdollisuuksia. Etäsuo-
ritusmahdollisuuksien nostamiseksi on kuitenkin kehitetty tenttiakvaario. Tenttiakvaariossa 
voi käydä tenttimässä kuulustelut omalla ajallaan, eli ei tarvitse tenttiä kuulusteluja juuri 
tenttiviikkoilla. Tenttiakvaario perustuu tietokonejärjestelmään jonka tietokantaan opettajat 
ovat syöttäneet kaikki koekysymykset. Koekysymyksistä tenttiakvaario-ohjelma arpoo op-
pilaalle jokaisella kuulustelukerralla erilaiset koekysymykset.  
 
Luentojen materiaalit nykyisellään ovat noin puoliksi verkossa. Luentojen nettimateriaalin li-
säys on kohtalaisen helppoa. Etäopetusmahdollisuuksia voidaan parantaa videoimalla vie-
railevia luennoitsijoita ja muuntamalla luentovideot verkkoon ja liittämällä luentokalvoja, 
demoluentojen harjoituksia ja case-harjoituksia verkkooppimisympäristöihin oppilaille saa-
taviksi.  
 
Harjoitustyöt on nykyisellään myös suhteellisen hyvin mahdollista suorittaa etänä. Harjoi-
tustöiden aiheiden valinta ja harjoitustöiden palautus on nykyisellään usein mahdollista teh-
dä etäsuorituksena. Oppilaan ohjaus hoidetaan vielä lähiohjauksena, mutta sekin voidaan 
korjata videoneuvotteluohjelman avulla. Koska harjoitustyö on yleensä myös ryhmätyö, 
voidaan ryhmän välillä käyttää kommunikointiin joko perus pikaviesti- tai vi-
deoneuvotteluohjelmia. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voidaan käyttää kollektii-
visena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
Harjoituksia on nykyisellään osittain mahdollista suorittaa verkossa. Verkko-oppimisympä-
ristöissä on mahdollista järjestää harjoituksia ja pistokokeita, mitä on jonkin verran hyö-
dynnetty etäopetuksessa. Harjoitusten videointi ja saadun videomateriaalin liittäminen 
verkkoon lisää etäopetusmahdollisuuksia. 
 
Seminaarityöt on nykyisellään osittain mahdollista suorittaa etänä. Esitys ja opponointi täy-
tyy kuitenkin usein suorittaa luokkaopetuksessa. Tilanteen parantamiseksi on mahdollista 
käyttää videoneuvotteluohjelmaa. Esimerkkitilanteeksi otetaan etäopiskelija kotonaan paik-
kakunnalla B, joka haluaa suorittaa seminaarityön esityksen paikkakunnan A yliopistosta. 
Yliopistolla toimii avustaja, joka asettaa videoneuvotteluohjelman toimintaan ja mah-
dollisesti ohjaa esimerkiksi powerpoint-esitystä. Etäopiskelija ottaa videoneuvotteluohjel-
malla yhteyden yliopistolle ja aloittaa seminaarityön suullisen esityksen ja käskee avustajaa 
vaihtamaan käskystä powerpoint-esityksen sivua. Opponointi suoritetaan yliopistolla lan-
gattomalla mikillä mikä on liitetty videoneuvottelussa käytettyyn tietokoneeseen. Videokuva 
tälläisessä tilanteessa ei ole kovinkaan tarpeellinen. 
 
Laboratoriotöitä ei ole nykyisellään mahdollista suorittaa etänä. Etäsuoritusmahdollisuuksia 
voi osittain lisätä videoimalla laboratoriotyön vaiheita ja laittamalla ne verkkoon tai laitta-
malla laboratoriotyömateriaalia verkkoon. 
 
Ohessa taulukko, jossa tarkempaa tietoa (ks. taulukko 2). 
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Taulukko 2: Opintojaksojen etäopetuksen kehittämismahdollisuudet 

 
 

4.2 Ohjelmistojen soveltuvuus opintojaksoille 
 
040716000 Ilmafysiikka ja -kemia 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Parhaan äänenlaatunsa ja neuvotteluyhteyden saamisen ansiosta Skype sopii parhaiten 
myös seminaaritöiden suorittamiseen esimerkiksi kotoa verkon yli. Jos yhteyden saanti on 
taattu ja heikko äänenlaatu ei ole haitaksi, voi NetMeeting soveltua myös tähän tehtävään. 
 
040720000  Kaasumaisten päästöjen hallinta (laaja) 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden ja 
seminaaritöiden ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta 
vaativiin neuvotteluihin suosituksena Skype. Parhaan äänenlaatunsa ja neuvotteluyhteyden 
saamisen ansiosta Skype sopii parhaiten myös seminaaritöiden suorittamiseen esimerkiksi 
kotoa verkon yli. Jos yhteyden saanti on taattu ja heikko äänenlaatu ei ole haitaksi, voi 
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NetMeeting soveltua myös tähän tehtävään. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voi-
daan käyttää kollektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040723000  Kaasumaisten päästöjen hallinta (suppea) 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden 
ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta vaativiin neuvot-
teluihin suosituksena Skype. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voidaan käyttää kol-
lektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040730000  Kiinteiden päästöjen hallinta 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden ja 
seminaaritöiden ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta 
vaativiin neuvotteluihin suosituksena Skype. Parhaan äänenlaatunsa ja neuvotteluyhteyden 
saamisen ansiosta Skype sopii parhaiten myös seminaaritöiden suorittamiseen esimerkiksi 
kotoa verkon yli. Jos yhteyden saanti on taattu ja heikko äänenlaatu ei ole haitaksi, voi 
NetMeeting soveltua myös tähän tehtävään. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voi-
daan käyttää kollektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040740000  Nestemäisten päästöjen hallinta 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden ja 
seminaaritöiden ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta 
vaativiin neuvotteluihin suosituksena Skype. Parhaan äänenlaatunsa ja neuvotteluyhteyden 
saamisen ansiosta Skype sopii parhaiten myös seminaaritöiden suorittamiseen esimerkiksi 
kotoa verkon yli. Jos yhteyden saanti on taattu ja heikko äänenlaatu ei ole haitaksi, voi 
NetMeeting soveltua myös tähän tehtävään. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voi-
daan käyttää kollektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040760000  Johdanto ympäristötekniikkaan 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
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Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden 
ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta vaativiin neuvot-
teluihin suosituksena Skype. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voidaan käyttää kol-
lektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040765000  Ympäristöjohtaminen (laaja) 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden ja 
seminaaritöiden ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta 
vaativiin neuvotteluihin suosituksena Skype. Parhaan äänenlaatunsa ja neuvotteluyhteyden 
saamisen ansiosta Skype sopii parhaiten myös seminaaritöiden suorittamiseen esimerkiksi 
kotoa verkon yli. Jos yhteyden saanti on taattu ja heikko äänenlaatu ei ole haitaksi, voi 
NetMeeting soveltua myös tähän tehtävään. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voi-
daan käyttää kollektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040766000  Ympäristöjohtaminen (suppea) 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden ja 
seminaaritöiden ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta 
vaativiin neuvotteluihin suosituksena Skype. Parhaan äänenlaatunsa ja neuvotteluyhteyden 
saamisen ansiosta Skype sopii parhaiten myös seminaaritöiden suorittamiseen esimerkiksi 
kotoa verkon yli. Jos yhteyden saanti on taattu ja heikko äänenlaatu ei ole haitaksi, voi 
NetMeeting soveltua myös tähän tehtävään. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voi-
daan käyttää kollektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040770001  Ympäristötekniikan perusteet 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Parhaan äänenlaatunsa ja yhteyden saamisen ansiosta Skype sopii parhaiten myös semi-
naaritöiden suorittamiseen esimerkiksi kotoa verkon yli. Myös NetMeeting soveltuu tähän, 
muttei ole suositeltava sen heikon äänenlaatunsa ja sen yhteyden saanti ongelmien takia. 
 
040771000 Tuotanto- ja palveluprosessit 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
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Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden ja 
seminaaritöiden ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta 
vaativiin neuvotteluihin suosituksena Skype. Parhaan äänenlaatunsa ja neuvotteluyhteyden 
saamisen ansiosta Skype sopii parhaiten myös seminaaritöiden suorittamiseen esimerkiksi 
kotoa verkon yli. Jos yhteyden saanti on taattu ja heikko äänenlaatu ei ole haitaksi, voi 
NetMeeting soveltua myös tähän tehtävään. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voi-
daan käyttää kollektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040775000  Ympäristötekniikan erikoistyöt 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden 
ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta vaativiin neuvot-
teluihin suosituksena Skype. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voidaan käyttää kol-
lektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040778000  Ympäristöoikeuden perusteet 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden 
ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta vaativiin neuvot-
teluihin suosituksena Skype. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voidaan käyttää kol-
lektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040779000 Ympäristöterveyden perusteet 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
040782001  Ympäristövahingot 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden ja 
seminaaritöiden ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta 
vaativiin neuvotteluihin suosituksena Skype. Parhaan äänenlaatunsa ja neuvotteluyhteyden 
saamisen ansiosta Skype sopii parhaiten myös seminaaritöiden suorittamiseen esimerkiksi 
kotoa verkon yli. Jos yhteyden saanti on taattu ja heikko äänenlaatu ei ole haitaksi, voi 
NetMeeting soveltua myös tähän tehtävään. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voi-
daan käyttää kollektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
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040783000 Ympäristömittaukset 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden 
ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta vaativiin neuvot-
teluihin suosituksena Skype. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voidaan käyttää kol-
lektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040792001 Elinkaariarvioinnin harjoitustyökurssi 
 
Kaikki neuvotteluohjelmat, Skype, NetMeeting ja MSN Messenger, sopivat harjoitustöiden 
ohjaamiseen ja ryhmien ja opettajien väliseen kommunikointiin. Puhetta vaativiin neuvot-
teluihin suosituksena Skype. WebCT:n ryhmätyömoduulia tai eBeamia voidaan käyttää kol-
lektiivisena harjoitustöiden tekemisalustana. 
 
040793000 Päästökaupan hallinta 
 
Smartboard ja eBeam soveltuvat parhaiten luentomateriaalien ja erilaisien oppimistehtävien 
luomiseen verkkoon ja luotujen materiaalien jälleen esittämiseen. Esimerkiksi oppimisteh-
tävä voi olla sellainen, että opiskelija tutustuu vaihe kerrallaan uuden ohjelman käyttöön. 
Esitykseen voidaan kaapata kuvia ohjelmien näkymistä ja kaappauksiin voidaan lisätä omia 
merkintöjä. Valmiit materiaalit voidaan liittää verkkoon esimerkiksi PDF:nä. 
 
Parhaan äänenlaatunsa ja neuvotteluyhteyden saamisen ansiosta Skype sopii parhaiten 
myös seminaaritöiden suorittamiseen esimerkiksi kotoa verkon yli. Jos yhteyden saanti on 
taattu ja heikko äänenlaatu ei ole haitaksi, voi NetMeeting soveltua myös tähän tehtävään. 
 

5 YHTEENVETO 
 
Selvityksessä perehdyttiin ympäristötekniikan laitoksen etäopetuksen nykyiseen tilaan ja 
siihen, miten nykyistä tilannetta voitaisiin parantaa erilaisilla sovelluksilla. Selvityksessä py-
rittiin saamaan kuvaa sekä opiskelijoiden että opettajien näkökulmista.  
 
Luvussa 2 selvitettiin ympäristötekniikan etäopetuksen nykyinen tila. Siinä pohdittiin mitkä 
ovat etäopiskelun ja etäopiskelijoiden lähtökohdat ja kuinka niitä on ollut mahdollista paran-
taa nykyisillä tai kehitteillä olevilla ratkaisuilla. Luvussa 2 pohdittiin myös opetusme-
netelmälähtöisesti ympäristötekniikan opintojaksojen etäopetuksen astetta ja selvitettiin 
opetusmenetelmien etäopetuksen kehitysmahdollisuuksia. Siinä pohdittiin myös tarpeita 
opintojaksojen etäopiskeluasteen korottamiseen ympäristötekniikan laitoksen näkökul-
masta. 
 
Luvussa 3 selvitettiin etäopetuksen teknistä puolta. Siinä käytiin läpi verkkotyöskentelyn 
tekniset perusteet ja verkkotyöskentelyn laitevaatimukset. Seuraavaksi luvussa 3 arvioitiin 
kategorisoimalla valitut ohjelmat. Ensimmäinen kategoroitu ohjelmaryhmä oli neuvotte-
luohjelmat. Neuvotteluohjelmia oli edustamassa internetpuhelupioneeri Skype, videoneu-
vottelukonkari NetMeeting ja pikaviestiohjelma MSN Messenger NetMeetingin videoneuvot-
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teluominaisuudella. Seuraavana olivat vuorossa Valkotaulu-opetusohjelmat. Valkotaulu-
opetusohjelmien edustajat olivat kosketustauluteknologiaa edustava Smartboard ja sen-
soritauluteknologiaa edustava eBeam, jossa lisänä etäopetusmahdollisuudet. Viimeisenä esi-
teltiin ryhmätyöohjelmistot, joiden edustajia olivat WebCT:n perusryhmätyöopetukseen tar-
koitettu ryhmätyömoduuli ja virtuaaliluokkaopetukseen suunnattu puheohjattu Sanako 
Lounge 100-ohjelmisto. Kaikista kategoroiduista ohjelmaryhmistä oli selityksen lisäksi ole-
massa vertailutaulukko, jossa käytettiin ohjausryhmän kanssa mietittyjä vertailukriteerejä. 
 
Luvussa 4 selvitettiin ympäristötekniikan etäopetuksen kehitysmahdollisuuksia. Siinä poh-
dittiin luvussa 3 kategoroiduille ohjelmaryhmille sopivia toimintamalleja opetusmene-
telmäkohtaisesti. Seuraavaksi luvussa 4 pohdittiin, mitkä luvussa 3 kategoroitujen ohjel-
maryhmien ohjelmat sopivat ympäristötekniikan opintojaksojen eri opetusmenetelmiin. 
 
Selvityksessä käsiteltyjen ohjelmistojen paremmuutta on hankala määrittää. Esimerkiksi 
neuvotteluohjelmissa Skype on selvästi äänenlaadultaan parempi, ja kaikkialla toimivampi 
kuin NetMeeting, mutta kuitenkin NetMeeting sisältää huimasti enemmän ominaisuuksia, 
joille voitaneen löytää hyödyntämistilanteita muissa yhteyksissä.  
 
Tottumiskysymys on myös asia, mikä vaikuttaa ohjelmien valinnoissa. Valkotauluohjelmaksi 
yliopisto ei välttämättä halua vaihtaa eBeam-ohjelmistoa Smartboardiin, koska sitä on käy-
tetty jo pitkän aikaa etäopetuksessa ja investoinnit uusiin laitteisiin ja koulutukseen voi täs-
sä tapauksessa tuottaa turhia kustannuksia. 
 
Ongelmana voi olla myös ohjelmistojen soveltuvuus yliopisto-opetukseen. Esimerkiksi 
WebCT:n ryhmätyömoduulissa ja Sanako Lounge 100 -ohjelmistossa molemmissa on yli-
opisto-opetukseen soveltuvuus-ongelmia. WebCT:n ryhmätyömoduuli ei ole riittävän moni-
puolinen tyydyttämään virtuaalista ryhmätyöopetustilannetta. Automaattisen ohjaus-
järjestelmän puuttuessa WebCT:n ryhmätyömoduuli työllistää opettajaa kohtuuttomasti. 
Esimerkiksi jo ryhmätyötilanteessa olevien oppilaiden läsnäolon toteaminen on lähes mah-
dotonta. Sanako Lounge 100:n ohjausjärjestelmä taas on liian tunkeileva yliopisto-
opetukseen. Sanako Lounge 100 -ohjelmistossa opettaja näkee kokoajan, mitä oppilas työ-
pöydällään tekee. Kuria vaativiin tilanteisiin Sanako Lounge 100 -ohjelmisto sopii kuten pe-
ruskouluun, muttei enää yliopisto-opetukseen. Sanako Lounge 100 -ohjelmiston puutteena 
on myös ryhmätyötilanteen puhekommunikoinnin puuttuminen oppilaiden välillä ja nimen-
omaisen ryhmätyötilanteen tarkka järjestäminen on tehtävä manuaalisesti, koska ryhmä-
työtilanteen automatiikka puuttuu. Oppilaita ei voida jaotella ryhmiin muuten kuin manuaa-
lisesti järjestelemällä ja muistamalla, mikä oppilas missäkin ryhmässä on. Ryhmä-
työtilanteen seuranta on suoritettava myös manuaalisesti joko seuraamalla oppilaiden työ-
pöytiä tai tarkastamalla onko oppilas lähettänyt valmiin tuotoksensa tietokantaan. Sanako 
Lounge 100 -ohjelmiston puheviestintä rajoittaa myös oppilaiden sijoitusta. Puheviestintä 
vaatii kohtuullisen äänieristyksen työasemien väliin, jottei muiden opiskelijoiden työskentely 
häiriinny. Sanako Lounge 100 -ohjelmiston etäopiskelu voi myös tuottaa ongelmaa, jos yh-
teys ei onnistu palomuurin estäessä yhteyden saamisen. Edellä on nähtävissä kohtalaisen 
paljon tarpeita uuden ryhmätyöohjelmiston kehittämiseen juuri yliopisto-opetukseen sopi-
vaksi.  
 
Suomen Nettisaitti suosittelee ympäristötekniikan etäopetukseen neuvotteluohjelmista 
Skypeä toimivuutensa ja äänenlaatunsa ansiosta, valkotauluopetus-ohjelmista eBeamia 
monipuolisuutensa ansiosta ja ryhmätyöohjelmista WebCT:n ryhmätyömoduulia tai 
mahdollisesti uuden yliopisto-opetukseen sopivan ryhmätyöohjelmiston kehittämistä. Puut-
teina selvitysmenetelmissä on Suomen Nettisaitin pedagogiikan osaamisen puute - toisaalta 
pedagogiikkaan liittyvissä kysymyksissä Suomen Nettisaitti sai tukea selvityshanketta oh-
jaavalta ryhmältä. 
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