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Esipuhe 
 

Tämä julkaisu on tuotettu DevelOPE-hankkeessa (2008–2009), jossa kehitettiin 

yhteistyössä yliopisto-opettajien kanssa yhteisöllistä oppimista ja sosiaalisen 

median opetuskäyttöä Oulun yliopistossa. Opetustoteutusten lisäksi hankkees-

sa järjestettiin kevään 2009 aikana seminaarisarja, jossa tutkijoiden alustusten 

ja yhteisöllisen työskentelyn kautta tarkasteltiin oppimista ja sosiaalisen medi-

an opetuskäyttöä. Seminaarisarja osoitti tarpeen sosiaalisen median opetus-

käytön arvioivalle tarkastelulle, minkä tuloksena syntyi tämä julkaisu. 

Campus Futuruksen rahoittamaa DevelOPE-hanketta koordinoi Oppimisen ja 

koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET), jossa on keskitytty oppimisen pe-

rustutkimukseen jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Yksikön tutkimuksen 

kohteena ovat erilaiset teknologiset innovaatiot ja niiden mahdollisuudet tu-

kea laadukasta ja ymmärtävää yksilön ja ryhmän oppimista. Yksikön asiantun-

temus kohdistuu oppimisen sosiaalisiin, kognitiivisiin ja motivationaalisiin pro-

sesseihin.  

Tämän teoksen tavoitteena on johdattaa lukijansa tarkastelemaan sosiaalisen 

median opetuskäyttöä oppimisen näkökulmasta. Uuden oppimiseen tarvitaan 

aikaa. Sitä tarvitsimme myös me, DevelOPE-hankkeen toimijat syventyessäm-

me sosiaalisen median maailmaan. Hankkeen alkaessa sosiaalisen median ope-

tuskäyttö oli vielä harvinaista. Hankkeen toiminta-aikana sosiaalisen median 

opetuskäyttö lisääntyi ja pikku hiljaa opetuksen kehittäjillä alkoi olla kokemuk-

sia sosiaalisen median opetuskäytöstä pidemmältä aikaväliltä ja erilaisista so-

velluksista. Kiinnostuksen ja kokemuksen kasvaessa sosiaalisen median ope-

tuskäytöstä on julkaistu suomeksi muutamia käytännönläheisiä kirjoja ja oppai-

ta1, joissa neuvotaan havainnollisesti tiettyjen sosiaalisen median sovellusten 

käyttöönotossa, kerrotaan käyttökokemuksista tai avataan sosiaalisen median 

verkkoelämän erityispiirteitä. Kansainvälisellä tasolla tutkimustietoa sosiaali-

sen median opetuskäytöstä on alettu julkaistu laajemmin viimeisen 2-3 vuoden 

aikana.  

                                                           
1 Kalliala & Toikkanen, 2009; Aalto & Uusisaari, 2009; Kalalahti, 2011 
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DevelOPE-hankkeen aikana käytetyt sosiaalisen median sovellukset perustuvat 

silloin tarjolla oleviin palveluihin. Teknologisesti kehitys on ollut nopeaa ja jo 

muutaman vuoden aikana tässäkin julkaisussa esitettyjen sovellusten rinnalle 

on syntynyt uusia haastajia. Tarvitsemme aikaa oppimista tukevien ratkaisujen 

kehittämiseen ja arviointiin uudessa toimintaympäristössä. Koemmekin, että 

aika on nyt kypsä sosiaalisen median opetuskäytön arvioivaan tarkasteluun, 

erityisesti oppimisen tutkimuksen näkökulmasta. Tämän vuoksi halusimme 

julkaista tämän teoksen vielä kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Kan-

sallisella tasolla aiheesta ei ole kirjoitettu vahvasti oppimisen tutkimukseen 

pohjautuvaa teosta, jossa tuodaan uusin tutkimustieto oppimisesta jokaisen 

käytännön opetustyötä tekevän saataville ja arvioimaan näin sosiaalisen medi-

an opetuskäyttöä teoreettisista lähtökohdista käsin.  

Julkaisu on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet hyödyntämään ope-

tuksessaan sosiaalista mediaa pedagogisesti perustelluilla tavoilla. Tämän jul-

kaisun lisäksi voit lukea lisää DevelOPE-hankkeen toiminnasta blogista, jonne 

kertyi hankkeen aikana materiaalia ja kirjoituksia. Blogi sijaitsee osoitteesta 

http://develope.wordpress.com. 

Kiitos Oulun yliopiston Campus Futurukselle hankerahoituksesta, joka tarjosi 

meille mahdollisuuden syventyä sosiaalisen median opetuskäytön kehittämi-

seen ja arviointiin. Kiitos myös kaikille opettajille, tutkijoille, suunnittelijoille ja 

opiskelijoille, jotka osallistuivat hankkeen toimintaan sen eri vaiheissa. Kiinnos-

tuksenne ja innostuksenne osoitti, että opetuksen kehittämistyö edellyttää 

erityisiä aikoja ja paikkoja, joissa voidaan syventyä keskustelemaan ja jaka-

maan kokemuksia.  

Erityinen kiitos kuuluu opettajille, jotka halusivat uudistaa ja kehittää opetus-

taan uusissa oppimisympäristöissä. Opetuksen kehittäminen vie aikaa ja edel-

lyttää sitoutumista. Samalla se on palkitsevaa! Lämmin kiitos ajastanne ja siitä, 

että toitte ideanne ja kokemuksenne meidän kaikkien luettavaksi! 

Tammikuun pakkasilla 2012 

Niina Impiö    Harto Pönkä 

projektipäällikkö   suunnittelija 

DevelOPE-hanke  DevelOPE-hanke 
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Alkusanat 
 

Sanna Järvelä 

 

Sosiaalisen median lupauksia ja mahdollisuuksia? 

 

Viime vuosikymmenen ajan oppimistutkijat ovat perehtyneet ymmärtävän 

oppimisen perusteisiin2. Sen mukaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytös-

sä ei ole kyse perinteisen opiskelun siirtämisestä näennäisesti moderniin ym-

päristöön, vaan opiskelun tukemisesta siten, että se johtaisi ymmärtävään ja 

syvälliseen oppimiseen. Käsitys tieto- ja viestintätekniikan hyödystä oppimisel-

le perustuu tutkittuun tietoon ihmisen oppimiseen liittyvistä perusprosesseista 

ja niiden teoreettisista näkökohdista3.  

 

Opetuksen kehittäjät ovat vuosien myötä innostuneet eri teknologioiden tar-

joamista mahdollisuuksista tukea oppimista ja koulutusta. Vaikka monet viime 

vuosien ”muoti-ilmiöt”, kuten virtuaalitiimit ja verkostoyhteisöt ovat ajatukse-

na viehättäviä, ja niitä tutkiva tiedeyhteisö on todennut monet tutkimusalueen 

periaatteet varsin lupaaviksi, on laadukas ja yhteisöllinen oppiminen yksin ja 

yhdessä teknologian tukemana kuitenkin haasteellista toteuttaa.  

Vakava ongelma, joka nousee esiin analysoitaessa tähänastisia kokemuksia 

tietoteknologian opetuskäytöstä, näyttäisi olevan pinnallinen käsitys siitä, että 

uusi teknologia on sellaisenaan valmis opetuksen käyttöön, ja että sen tarkoi-

tuksenmukaisen käytön tavat nousevat itse teknologian ominaisuuksista. Tämä 

ajattelutapa on synnyttänyt paljon perusteettomia odotuksia, pettymyksiä ja 

epätarkoituksenmukaisia toimintamalleja. 

 

Nyt esillä on sosiaalinen media, jonka lupaukset näyttävät rakentuvan yhteisöl-

liseen oppimiseen, tiedon rakentamiseen ja monimuotoiseen vuorovaikutuk-

sen rikastamiseen oppimisessa ja tiedon luomisessa. Tämän julkaisun sisältäm-

ät näkökulmat ja käytännölliset ideat sosiaalisen median opetuskäytöstä ra-

kentuvat oppimisteoreettisiin perusteisiin. 

                                                           
2 Bransford, Brown & Cocking, 2000 
3 Järvelä, Häkkinen & Lehtinen, 2006 
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Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että tieto- ja viestintätekniikan hyödyn-

täminen opetuksessa tukee muun muassa tiedonrakentelua ja ajatteluproses-

sien tekemistä näkyväksi tarjoamalla mahdollisuuksia tiedon tuottamiseen, 

etsimiseen, esittämiseen sekä edistämällä vuorovaikutusta ja keskustelua ja 

tiedon julkaisemista näkyvässä muodossa4. Tutkimus on myös tuottanut tietoa 

siitä, että tieto- ja viestintätekniikka voi tukea oppimisen itsesäätelyn eri vai-

heita, kuten tavoitteenasettelua, suunnittelua sekä oman edistymisen tarkas-

telua ja arviointia5. Teknologiaperustaiset oppimisympäristöt tarjoavat mah-

dollisuuden monimutkaisten ilmiöiden ja asioiden ymmärtämiseen, esimerkiksi 

mahdollistamalla oppilaiden osallistumisen haastaviin tiedollisiin tehtäviin sekä 

helpottamalla monimutkaisten ilmiöiden ja abstraktien käsitteiden ymmärtä-

mistä6. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen tukee sosiaalista vuorovai-

kutusta ja arvioinnin mahdollisuuksia, esimerkiksi lisäämällä ja monipuolista-

malla oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä yhteisen ymmärryksen ra-

kentamista7. Tutkimustulokset osoittavat myös tieto- ja viestintätekniikan hyö-

dyntämisen lisäävän arjen avointen oppimisympäristöjen ja kokemusten liittä-

mistä koulun ulkopuolisen maailman monimutkaisiin ja merkityksellisiin ilmiöi-

hin sekä verkostoitumista ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa8. 

 

Oppimisen ydin voidaan tiivistää seuraavaan neljään perusteeseen, joita voi-

daan käyttää myös sosiaalisen median pedagogisen hyödyntämisen lähtökoh-

tina. Ensinnäkin, oppiminen on aktiivista tiedon rakentelua ja ymmärtämistä.  

Oppiminen ei ole pelkästään tiedon hankkimista, omaksumista ja mieleen pai-

namista tai asiantuntijalta oppijalle tapahtuvaa tiedon siirtoa. Se on tiedonra-

kentelun prosessi, jonka aikana oppijan ymmärrys ja asiantuntemus käsiteltä-

västä asiasta, ilmiöstä tai toiminnasta ja näiden välisistä suhteista kehittyy. 

Ymmärtävä oppiminen tarkoittaa syvällistä asiaan tai ilmiöön liittyvien käsittei-

den ymmärtämistä ja hallitsemista. Toiseksi, oppiminen rakentuu aiemmille 

tiedoille ja taidoille. Oppiminen, ymmärtäminen ja tieto ovat jatkuvasti kehit-

tyviä ja muuttuvia. Oppimisprosessin aikana oppija suhteuttaa uuden tiedon 

                                                           
4 esim. Hakkarainen ym., 1999 
5 Malmberg, Järvenoja & Järvelä, 2010 
6 Hakkarainen, Lipponen & Järvelä, 2002 
7 Järvenoja & Järvelä, 2005 
8 Kosonen, Ilomäki & Lakkala,  2010 
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omaan aikaisempaan tietoonsa ja aikaisempiin kokemuksiinsa. Syvällinen ym-

märrys oppimisen kohteena olevasta asiasta tai ilmiöstä on tärkeää. Pelkkien 

faktojen ja menettelytapojen hallinta ei takaa sitä, että oppija pystyy sovelta-

maan oppimiaan asioita muissa tilanteissa tai ympäristöissä. Opituilla tiedoilla 

on merkitystä vain silloin, kun oppija tietää, millaisiin tilanteisiin ja miten tietoa 

voidaan soveltaa, eli oppija ymmärtää kokonaisuuksia. Tiedon määrällä ei ole 

merkitystä, vaan sen laadulla ja sillä, miten tietoa osaa käyttää.  

 

Kolmanneksi, oppiminen on tilannesidonnaista. Oppiminen ja tieto rakentuvat 

tilanteiden, ihmisten ja erilaisten artefaktien eli välittävien välineiden - teo-

reettisten käsitteiden, oppikirjojen tai tieto- ja viestintätekniikan - välisessä 

vuorovaikutuksessa. Oppiminen sisältää aina ympäristöön, välineisiin ja ihmi-

siin liittyvää tietoa. Neljänneksi, oppiminen on sosiaalista – yhteisö on yksilön 

oppimisen tukena. Tieto ei ole vain oppijan pään sisäistä kognitiivista tietoa 

vaan tieto rakentuu sosiaalisesti ihmisten ja tilanteiden välisessä vuorovaiku-

tuksessa. Yhteisöllisessä oppimisessa ryhmällä on yhteinen, jaettu tavoite. 

Merkityksellistä on, että ryhmä pyrkii yhdessä ymmärtämään ja selittämään 

oppimisen kohteena olevia asioita ja ilmiöitä sekä rakentamaan yhdessä uutta 

tietoa. Tällöin myös yksilön oppimista tehostavat toiminnat, esimerkiksi kysy-

minen, selittäminen ja argumentointi, käynnistyvät osana ryhmän vuorovaiku-

tusta. 

 

Näitä edellä mainittuja tärkeitä oppimista käynnistäviä prosesseja on kuvattu 

tämän DevelOPE-hankkeen toiminnan tuloksena kirjoitetun julkaisun käytän-

nön opetuskokeiluissa. Lukija saa paitsi teoreettista taustaa, myös käytännön 

ideoita tehostamaan oppimista yksin ja yhdessä sosiaalisen median keinoin. 

Toivottavasti tämän perinteisen julkaisun ajatukset innostavat rikkaaseen vuo-

rovaikutukseen ja oppimiseen sosiaalisessa mediassa! 
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1 JOHDANTO 
 

Niina Impiö, Harto Pönkä, & Venla Vallivaara 
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Informaatioteknologian huikea kehitys, verkottuminen ja verkostoituminen 

työssä, opiskelussa ja vapaa-ajalla sekä työn uudenlainen organisointi ovat 

esimerkkejä yhteiskunnassamme tapahtuvista muutoksista10. Mainitut muu-

tokset edellyttävät ihmisiltä entistä enemmän vahvoja itsesäätelytaitoja11 sekä 

motivaatiota12 ja taitoa yhteisölliseen osallistumiseen13. Osallistumisen tekee 

mahdolliseksi uusien teknologiasovellusten, erityisesti sosiaalisen median, 

saatavuus. Sosiaalisen median käyttö on laajentunut enemmän kuin esimerkik-

si EU:n tasolla on osattu arvioida14 ja on muuttamassa myös opetus- ja opiske-

lukäytäntöjä – jopa toimintakulttuuriamme. 

Elinkeinoelämä on viimeisen vuoden aikana tuonut vahvasti esiin sosiaalisen 

median käytön ja yhteisöllisen työskentelyn taitojen tarpeellisuutta. Tiedon ja 

osaamisen jakamisen sekä yhteistyön tekemisen uudella tavalla on katsottu 

lisäävän tietotyön tuottavuutta niin yrityksen sisällä kuin toiminnassa asiakkai-

den ja yhteistyökumppaneiden kanssa15. Oppimistutkimuksesta nousevat tee-

mat kuten verkosto-osaaminen, design-ajattelu, ilmiöpohjaisuus ja oppimisen 

tarkastelu luovana yhteisöllisenä prosessina ovat nousseet keskiöön myös yri-

tysten tulevaisuuden kilpailukyvyn kehittämisessä16. Sosiaalinen media tarjoaa 

lukuisia mahdollisuuksia toteuttaa opetusta entistä monipuolisemmin ja jous-

tavammin. Ennen kaikkea se mahdollistaa yhteisöllisen työskentelyn. Nykykäsi-

tyksen mukaan sosiaalinen vuorovaikutus ja osallistuva toiminta nähdään kes-

keisenä oppimisessa18. Viimeaikaiset yhteisöllisen oppimisen tutkimukset 

osoittavat esimerkiksi, että vastavuoroiset kommunikaatiosuhteet ovat tärkei-

tä verkkoympäristöissä työskennellessä19. Teknologian opetuskäytön tutkimus-

ta on ohjannut erityisesti käsitys sosiaalisen vuorovaikutuksen ja osallistuvan 

toiminnan keskeisestä merkityksestä oppimiselle ja asiantuntijuuden kehitty-

miselle. 

                                                           
10 FinnSight2015, 2006 
11 Järvelä, Hurme & Järvenoja, 2007 
12 Dillenbourg, Järvelä & Fisher, 2008 
13 (tähän joku viite meidän tutkimuksista) 
14 Redecker, Alamutka & Punie, 2008 
15 EVA:n Suora yhteys, http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2011/05/Suora-yhteys.pdf 
16 EK:n Oivallus-raportti, http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/liitetiedostot/Oivallus_loppuraportti_web.pdf 
18 Järvelä ym., 2006 
19 ks. mm. Mäkitalo, 2006 
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Yksi lupaavimmista innovaatioista tukea yhteisöllistä oppimista teknologian 

avulla on tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen teoria, jota esitellään 

tarkemmin seuraavissa luvuissa. Tässä tarkastelussa on olennaista huomata, 

että yhteisöllisyys ei tapahdu itsestään tai automaattisesti jonkin teknologian 

tukemana20, vaan koulutus- ja opetussuunnittelussa täytyy tunnistaa toimin-

taympäristöön liittyvät erityispiirteet.  

Miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää opetuksessa? Miten sosiaalisen 

median työkaluja voidaan arvioida oppimisen näkökulmasta? Mitä sosiaalinen 

media tarjoaa yhteisöllisen oppimisen tukemiseen? Miten sosiaalisen median 

yhteisöt voivat tukea opetuksen kehittämistä? Näihin kysymyksiin lähdettiin 

etsimään vastauksia Oulun yliopiston DevelOPE-hankkeessa21.  

Luvussa 2 esitellään teoreettisia lähtökohtia sosiaalisen median opetuskäytön 

taustalla. Ensin perehdytään yhteisöllisen oppimisen ja tietokoneavusteisen 

yhteisöllisen oppimisen (CSCL) lähtökohtiin, jonka jälkeen tarkastellaan opetta-

jan työtä ja asiantuntemusta yhteisöllisyyden näkökulmasta. 

Luvussa 3 syvennytään tarkemmin sosiaaliseen mediaan käsitteenä sekä erityi-

sesti siihen, millaisen oppimisympäristön sosiaalinen media tarjoaa. Luvussa 

käsitellään edellisessä luvussa esiteltyjä pedagogisia näkökulmia nyt erityisesti 

sosiaalisen median kontekstissa ja siirrytään astetta konkreettisemmalle tasol-

le tarkastelemaan opetuksen suunnittelua sosiaalisen median ympäristöissä. 

Luvussa 4 kerrotaan tarkemmin DevelOPE-hankkeen toimintatavoista sekä 

esitellään erillisinä alalukuinaan hankkeen aikana toteutettuja erilaisia sosiaa-

lista mediaa hyödyntäneitä opetuskokeiluja Oulun yliopiston eri tiedekunnissa. 

Luvussa 5 vedetään yhteen kirjassa käsiteltyjä sisältöjä ja tarjotaan konkreetti-

nen malli siitä, miten sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa voidaan 

aloittaa vaihe vaiheelta. Tämän luvun tavoitteena on antaa lukijalle työkaluja 

oman opetuksen kehittämiseen, riippumatta siitä, onko sosiaalisen median 

opetuskäyttö ennestään tuttua. 

 

                                                           
20 Järvelä ym., 2006 
21 Lisää DevelOPE-hankkeen toiminnasta blogissa osoitteessa http://develope.wordpress.com 
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2 YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN JA OPETTAJUUS 

 
Niina Impiö, Harto Pönkä & Venla Vallivaara 
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2.1 Yhteisöllinen oppiminen 
 

Yksi nykyaikaisen oppimistutkimuksen tunnusmerkeistä on ymmärtävän oppi-

misen korostaminen22 . Ymmärtävällä oppimisella pyritään opittavien asioiden 

syvälliseen käsitteelliseen ymmärtämiseen sekä siihen, että opittua tietoa osat-

taisiin soveltaa myös koulun ulkopuolella. Ymmärtävällä oppimisella tarkoite-

taan siis tiettyyn asiakokonaisuuteen liittyvien käsitteiden ymmärtämistä ja 

niiden hallitsemista: kykyä ratkaista ongelmia, suunnitella tehtäviä, huomata 

säännönmukaisuuksia, laatia järkeviä argumentteja ja selityksiä sekä muodos-

taa analogioita muihin ongelmiin23. Ymmärtämisen korostaminen oppimisessa 

johtaa siihen, että opetuksen tulee perustua tietämisen prosesseihin24. Ope-

tuksen suunnittelun kannalta on olennaista ymmärtää, miten ihmiset oppivat 

uusia asioita ja liittävät uutta tietoa aiempiin tietoihinsa. Nykyisin vallitsevan 

oppimiskäsityksen mukaan ihmiset oppivat etsimällä aktiivisesti tietoa sekä 

rakentamalla uutta tietämystä ja ymmärrystä aiempien tietojensa ja uskomus-

tensa pohjalta25. 

Ymmärtävän oppimisen ohella nykyinen oppimiskäsitys korostaa yhteisöllistä 

oppimista (collaborative learning, CL). Dillenbourg26 määrittelee yhteisöllisen 

oppimisen tilanteeksi, jossa kaksi ihmistä tai enemmän oppii tai pyrkii oppi-

maan jotakin yhdessä. Yhteisöllisessä oppimisessa on keskeistä yhteisö eli 

opiskelijaryhmä, jolla on yhteinen tavoite oppia jotakin. Nimenomaan yhteinen 

tavoite ja sen saavuttamiseen tarvittavien kognitiivisten ponnistelujen jakami-

nen tekee ryhmän toiminnasta yhteisöllistä27 sen sijaan, että toiminta olisi vain 

yhteistyötä tai työnjakoa. Yhteisöstä saatava sosiaalinen ja kognitiivinen tuki 

voivat tehostaa merkittävästi ryhmän jäsenten oppimista. Yhteisölliseen oppi-

miseen liittyy olennaisesti yhteisöllinen tiedonrakentaminen28, jolla tarkoite-

taan tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmi-

                                                           
22 Bransford ym., 2004 
23 Bransford ym., 2004 
24 Piaget, 1979 
25 Cobb, 1994; Piaget, 1979; Vygotsky, 1962 
26 Dillenbourg, 1999 
27 Dillenbourg, 1999; Barab, Barnett  & Squire, 2002; Hakkarainen , Lonka & Lipponen, 2004 
28 Scardamalia & Bereiter, 2003; 2005; Scardamalia, 2002 
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en ja teorioiden, luomiseksi. Yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa oppijayhtei-

sö asettaa tavoitteekseen määrittelemänsä ongelman ratkaisemisen. Tämän 

jälkeen ryhmä pyrkii yhdessä rakentamaan tietoa, jolla ongelma ratkeaa. Tie-

toa rakennetaan keskustellen29, kysymällä, esittämällä ja perustelemalla omia 

ideoita sekä arvioimalla muiden ideoita ja kehittämällä niitä edelleen. Yhteisöl-

liseen tiedonrakentamiseen voidaan pyrkiä esimerkiksi tutkivan oppimisen 

mallin avulla30. 

Yhteisöllisen oppimisen ja tiedonrakentamisen aikana opiskelijat joutuvat selit-

tämään omia ajatuksiaan muille. Tästä on todettu olevan hyötyä sekä opiskeli-

jalle itselleen että muulle ryhmälle31. Kun opiskelija selittää ideansa muulle 

ryhmälle, hän joutuu pukemaan sen kielelliseen muotoon käsitteiksi ja niiden 

välisiksi suhteiksi32. Kun opiskelija huomaa tässä yhteydessä aukkoja omassa 

ajattelussaan, hänen käsityksensä ideastaan sekä ajattelustaan selkiytyy ja 

kehittyy33. Kognitiivisesta näkökulmasta katsoen kyse on mielensisäisten ja 

näkymättömien ajatusprosessien tekemisestä näkyviksi eli niiden ulkoistami-

sesta34. Opiskelijoiden selittäessä ideoitaan muulle ryhmälle syntyy väistämättä 

kognitiivisia konflikteja eli tilanteita, joissa opiskelijoiden on ponnisteltava kog-

nitiivisesti ymmärtääkseen toistensa ajatuksia35. Kyse on tiedonrakentamisen 

prosessista, jossa opiskelijat vuorotellen auttavat toisiaan saavuttamaan entis-

tä korkeatasoisempaa ymmärrystä36. Kun opiskelijat rakentavat yhdessä tietoa 

vastavuoroisesti argumentoiden, kysellen ja toistensa ajatuksia arvioiden ja 

kehittäen, heidän käsitteellinen ymmärryksensä kehittyy paremmin kuin tilan-

teessa, jossa he ratkaisisivat samoja ongelmia yksin. 

Onnistuakseen yhteisöllinen työskentely edellyttää oppimisyhteisön jäsenten 

keskinäistä sitoutumista työskennellä oppimistavoitteen saavuttamiseksi tai 

tietyn ongelman ratkaisemiseksi37. Oppimisen tutkimus on osoittanut, että 

teknologia voi tukea yhteisöllistä työskentelyä ja johtaa laadukkaaseen yhtei-

                                                           
29 Scardamalia & Bereiter, 2005 
30 Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004 
31 Lehtinen, 2003 
32 mt. 
33 Hakkarainen ym., 2005 
34 Collins & Brown, 1988; Collins, Brown & Holum, 1991; Lehtinen & Rui, 1996 
35 Piaget, 1978 
36 Lehtinen, 2003 
37 esim. Bereiter & Scardamalia, 1989; Kreijns, Kirschner & Jochems, 2003; Rochelle & Teasley, 1995 
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söllisen oppimiseen38. Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen (Computer-

Supported Collaborative Learning, CSCL) teoria perustuu sosiokonstruktivismiin 

ja sillä viitataan prosessiin, jossa oppimisyhteisön jäsenet pyrkivät yhdessä 

rakentamaan tietoa ja ratkaisemaan yhdessä asetettuja ongelmia tieto- ja vies-

tintätekniikkaa hyödyntäen39. Teknologia voi parhaassa tapauksessa tukea 

yhteisöllistä ongelmanratkaisua ja korkeatasoisen ymmärryksen rakentamista; 

teknologia voi helpottaa ongelmanratkaisua tekemällä ajattelua näkyväksi ja 

julkiseksi ja tukemalla prosessinaikaista keskustelua40. Hyvin keskeinen ajatus 

yhteisöllisessä teknologiatuetussa toiminnassa ja työskentelyssä on se, että 

ymmärrystä ja uuden tiedon tuottamista ei voida palauttaa pelkästään yksilön 

tiedolliseen toimintaan, vaan kysymyksessä on aina laajemmassa yhteisössä 

tapahtuva tiedonmuodostus, jossa erilaisia käsityksiä, selityksiä ja mielipiteitä 

vertaillaan julkisesti ja tarkastellaan kriittisesti41. 

Sosiaalinen media mahdollistaa monin tavoin yhteisöllisen oppimisen, sillä 

monet sosiaalisen median palvelut keskittyvät käyttäjien välisen vuorovaiku-

tuksen tukemiseen. Tämä tapahtuu mahdollistamalla muuan muassa käyttäjien 

välisen keskustelun, yhteisen sisällön tuottamisen sekä tekemällä muiden käyt-

täjien toimintaa näkyväksi. Sosiaalista mediaa tarkastellaan tarkemmin luvussa 

3.  

 

                                                           
38 Dillenbourg, 1999; Koschmann, Hall, & Miyake, 2001; Lehtinen, 2003 
39 Koschmann, 2002 
40 Järvelä ym., 2004 
41 Lipponen, 1997 
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2.2 Yhteisöllinen opettajuus 
 

Yleensä yhteisöllistä oppimista ja sen toteutumista tarkastellaan oppijan näkö-

kulmasta. Yhteisöllinen työskentely ja sen avulla oppiminen on keskeistä myös 

työelämän oppimisessa, kuten esimerkiksi opettajan työssä. Opiskelijoiden 

yhteisöllisen työskentelyprosessin suunnittelun kannalta on tärkeää, että opet-

tajalla on itsellään kokemuksia yhteisöllisestä työskentelystä. Siten hän pystyy 

parhaiten ohjaamaan yhteisölliseen oppimiseen perustuvia oppimisprosesseja. 

Lisäksi opettajien välinen yhteisöllinen työskentely synnyttää samanlaisia ym-

märtävän oppimisen mekanismeja kuin opiskelijoiden vastaava työskentely. 

Sosiaalisen median opetuskäytön yhteydessä onkin tärkeää tarkastella sen 

tarjoamia mahdollisuuksia paitsi opiskelijan oppimisympäristönä myös opetta-

jan työelämän oppimisympäristönä.  

Nykypäivän opetustyö on kompleksista sisältäen jatkuvasti muuttuvia tilanteita 

ja haasteita, joihin ei ennalta ole valmiita ratkaisuja. Usein opetustyössä koh-

datut haasteet ovat sellaisia, että niihin on mahdotonta löytää yksin ratkaisuja; 

tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja työskentelyä asiantuntijatiimeissä. 

Yhteistyötä tehdään niin kasvokkain kuin verkkoympäristöissä. Opettajat ovat 

suurien haasteiden edessä, sillä heidän odotetaan kasvattavan tulevaisuuden 

tietoyhteiskunnan osaajia. Tämä edellyttää opettajilta aivan uudenlaisia taitoja 

ja ajattelutapoja. Opettajat toimivat omalla työskentelyllään esimerkkeinä 

oppijoille ja samalla tulevaisuuden työntekijöille. On tärkeää, että he itse hallit-

sevat ja soveltavat työssään toimintatapoja, joiden omaksuminen on keskeistä 

työelämässä toimiessa. Opettajilta odotetaan pedagogisia innovaatioita, kuten 

tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen hyödyntämisen malleja; heidän odote-

taan jopa muuttavan koulua.42  

Opettajien yhteisöllinen toiminta on keskeinen edellytys sille, että uusiin haas-

teisiin pystytään vastaamaan43. Erilaisiin asiantuntijayhteisöihin perustuva yh-

teisöllinen työskentely on tärkeä osa osaamisen ylläpitämistä ja asiantuntijuu-

den kehittämistä44. Yhä useammin asiantuntijuus muodostuu yhteisöissä, jois-

sa jaetaan asiantuntemusta ja luodaan uutta tietoa. Yhteisöllisen oppimisen 

                                                           
42 Sahlberg & Boce, 2010 
43 Rasku-Puttonen ym., 2004 
44 Alexander, 2003; Barab, MacKinster & Scheckler, 2003 
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teoria perustuu siihen, että jakamalla omia näkemyksiään ja tietojaan ryhmän 

jäsenet voivat saavuttaa tuloksia, joihin ryhmän jäsen ei yksin pystyisi45. Par-

haimmillaan opettajayhteisötkin voivat olla uusia innovatiivisia ratkaisuja ke-

hittäviä yhteisöjä, jotka asiantuntijuuden jakamisen kautta kehittävät yhteisön-

sä ja siihen osallistuvien yksilöiden osaamista. Yhteistyön tekemisellä ja sen 

vaikutuksilla pedagogisiin käytäntöihin on tärkeä merkitys opettajan osaamisen 

kehittymiselle46. Opettajat, jotka ovat aktiivisia toimijoita kouluyhteisössä, 

käyttävät aktiivisesti yhteisöllisiä työskentelytapoja myös opetuksessaan47. 

Opettajien yhteisöllinen työskentely on myös keskeinen edellytys sille, että 

opettaja voi toimia työssään adaptiivisesti. Adaptiivisuus on valmiutta oppia 

uusissa oppimistilanteissa ja konteksteissa. Adaptiivinen asiantuntija työsken-

telee osaamisensa ylärajoilla oppien samalla uutta. Adaptiivisen asiantuntijan 

toiminta ei keskity pelkästään rutiinien hallitsemiseen, vaan hän pyrkii uusiin ja 

luoviin toimintamalleihin ja ratkaisuihin.48 Opetustyössä adaptiivinen asiantun-

tijuus voi näkyä esimerkiksi uusien oppimisteoreettisten mallien soveltamisena 

opetustyön käytäntöihin ja uudenlaisten teknologisten sovellusten hyödyntä-

misenä49. Yhteisöllinen työskentely tukee ja edistää adaptiivista asiantuntijuut-

ta, sillä adaptiivisen asiantuntijan työskentelyotteelle on ominaista keskustelut 

ja vuorovaikutus muiden oppijoiden kanssa. Adaptiiviselle asiantuntijalle tällai-

set tilanteet ovat tehokkaita oppimisprosesseja ja ne tarjoavat mahdollisuuksia 

innovaatioiden oivaltamiselle.50. 

Yksi opettajien yhteisöllisyyttä edistänyt tekijä on ollut teknologian opetus-

käyttö. Teknologian hyödyntäminen opetuksessa on tukenut yhteisöllistä ilma-

piiriä monin tavoin, kuten yhteisölliseen oppimiseen perustuvia pedagogisia 

malleja ja asiantuntijuuden jakamisen kulttuuria edistämällä.51 Huolimatta 

siitä, että opettajayhteisöjen työskentely on yleistynyt, on opetustyössä edel-

leen haasteena toimia yhteisöllisesti asiantuntijuutta jakaen.  

                                                           
45 Stahl, 2003 
46 Barab, Barnet & Squire, 2002; Barab, Makinster & Scheckler, 2003; Goddard, Hoy & Woolfolk Hoy, 2004; 
Yuen, Law & Wong, 2003 
47 Schlager & Fusco, 2004 
48 Hatano & Inagaki 1986; Bereiter & Scardamalia, 1993 
49 Crawford, Schlager, Toyama, Riel & Vahey, 2005 
50 Bransford, 2001; Hatano & Inagaki, 1986 
51 esim. Ilomäki & Lakkala, 2006; Ilomäki, 2008; Impiö , 2009 
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Sosiaalinen media tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia opettajien yhteisöllisel-

le työskentelylle. Sosiaalinen median mahdollisuudet ovat erityisesti formaalin 

ja informaalin oppimisen yhdistämisessä52, mistä työelämän oppimisessa on 

usein kysymys. Toimiminen sosiaalisessa mediassa edellyttää uudenlaisia toi-

mintamalleja. Usein opetukseen ja koulutukseen liittyvät uudistukset ovat 

epäonnistuneet koska ei ole huomioitu, että oppijoiden lisäksi myös opettajat 

tarvitsevat aikaa uuden oppimiseen53. Kun opettaja kohtaa muutoksen tarpeen 

omassa työssään, hän käsittelee tarvetta toimintatapojen muuttamiselle ja 

uuden oppimiselle monin tavoin. Muutos voi näkyä erityisesti seuraavissa asi-

oissa: a) opettajan visiossa omasta opetuksestaan, b) motivaatiossa, c) muu-

toksen ymmärtämisessä, d) toimintatavoissa, e) muutoksen reflektointina ja f) 

työyhteisön uudistavaan toimintaan osallistumisena.54  

Yhteisöllisyys liittyy opettajien ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiseen, 

ts. opettajan asiantuntijuuteen, jossa yhdistyvät kolme erilaista tiedon muotoa: 

formaali-, käytännöllinen- ja itsesäätelytieto56. Lisäksi useissa tutkimuksissa 

opettajien yhteisöllinen toiminta on nostettu yhdeksi tärkeäksi opettajan asi-

antuntijuuden osa-alueeksi57 Kokemusten vaihto on tärkeä osa opettajien 

osaamisen kehittymistä. Esimerkiksi teknologian opetuskäyttö lisää kokemus-

ten jakamista opettajien kesken. Se edistää myös yhteistyöprojektien toteut-

tamista. Sosiaalinen media tarjoaa tälle entistä joustavammat ratkaisut. 

Yhteisöllinen työskentely ei ole kuitenkaan helppoa. Esimerkiksi kouluyhteisös-

sä vallitseva opetustyön kulttuurit58 vaikuttavat siihen, miten yhteisöllisyys 

mahdollistuu opettajan työssä. Lisäksi erilaisissa yhteisöissä toimiminen voi olla 

kuormittavaa, minkä vuoksi sen jäsenten tulee osata kohdentaa tekeminen 

olennaiseen ja osata valita oman toiminnan kannalta merkitykselliset yhteisöt. 

Asiantuntijuus yhteisöissä ei ole pelkästään tietämistä ja jakamista, vaan se on 

myös oman toiminnan ohjaamista59. Yhteisöjen toimintaan osallistuminen 

edellyttääkin hyviä itsesäätelytaitoja. Itsesäätelyllä tarkoitetaan niitä kognitiivi-

                                                           
52 Dabbagh & Kitsantas, 2011 
53 esim. Lieberman & Pointer Mace, 2008 
54 Bakkenes, Vermunt & Wubbels, 2010; Shulman & Shulman, 2004 
56 Bereiter & Scardamalia, 1993; Eteläpelto & Light, 1999 
57 esim. Barab, MacKinster & Scheckler, 2003; Kwakman, 2003; Lohman & Woolf, 2001; Shulman & Shulman, 
2004; Tynjälä, 2004; Van Ekelen et al. 2005. 
58 Hargreaves, 1994 
59 Tynjälä, 2004 
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sia, motivationaalisia ja emotionaalisia vaiheita ja strategioita, joilla yksilö 

suunnittelee, säätelee, ylläpitää ja tarkkailee tavoitteellista toimintaansa60. 

Sosiaalinen media haastaa opettajan aikaisemmat käsitykset oppimisesta ja 

tavat opettaa. Sosiaalisen median käytön myötä opetus on aikaisempaa avoi-

mempaa ja julkisempaa. Se yhdistää erilaiset oppimisen kontekstit; formaalin, 

nonformaalin ja informaalin ympäristön. Nämä muutokset ovat suuri haaste 

ammatissa, jossa on perinteisesti totuttu toimimaan itsenäisesti omassa luok-

kahuoneessa. Kyse on toimintakulttuurin muutoksesta, joka ulottuu yksittäi-

sestä opettajasta koko oppilaitosyhteisöön. 

                                                           
60 Pintrich, 2000 
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3 SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 
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Sosiaalinen media on tuonut opetukseen uusia verkkopalveluita kuten blogeja, 

wikejä, oppimisalustoja ja yhteisöpalveluja. Opettajat voivat rakentaa helposti 

erilaisia ratkaisuja verkkoon ottamalla käyttöön yhden tai useampia sosiaalisen 

median palveluita. Kuitenkin sosiaalisen median käyttäminen opetuksessa op-

pimisteoreettisesti perustelluilla tavoilla voidaan kokea haasteelliseksi. Uuden-

laiset verkko-oppimisympäristöt ja lisääntynyt avoimuus edellyttävät toiminta-

tapojen uudistamista – usein entistä yhteisöllisempään suuntaan. Kun työsken-

tely jakaantuu useisiin verkkopalveluihin, opetuksen strukturoinnin ja vaiheis-

tamisen merkitys korostuu. Tämä tarkoittaa sekä pedagogista arviointia sen 

suhteen, mitä ohjelmia oppimisympäristöön liitetään, että koko oppimispro-

sessin suunnittelua.  

Tässä luvussa sosiaalisen median oppimisympäristöjä tarkastellaan oppimisen 

ja sosiaalisen median tutkimuksen sekä sosiaalisen median opetuskäytöstä 

saatujen kokemusten pohjalta. Oppimisympäristön käsite tarkoittaa fyysisistä, 

psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä koostuvaa ympäristöä, jossa opiskelu ja 

oppiminen tapahtuvat61, mutta tässä luvussa käsitteellä viitataan ensisijaisesti 

virtuaalisiin eli verkkopohjaisiin oppimisympäristöihin62. Luvussa muodoste-

taan kokonaiskuva sosiaalisen median käyttämiseksi oppimisteoreettisesti 

perusteltuna ja pedagogisesti toimivana verkko-oppimisympäristönä. 

Lähtökohdat sosiaalisen median opetuskäytölle ovat nykyaikaisessa oppimiskä-

sityksessä, joka painottaa yhteisöllistä oppimista ja tiedonkäsittelyä sekä asian-

tuntijuuden kehittymistä. Samoja elementtejä on sosiaalisen median palveluis-

sa, jotka perustuvat mm. tiedon jakamiseen, avoimeen yhteistyöhön sekä 

ryhmissä tai verkostoissa toimimiseen. Kun oppimiskäsityksen ja teknologian 

vastaavuus on näin selvä, ovat opettajat alkaneet käyttämään sosiaalisen me-

dian palveluita yhteisöllisen oppimisen tukena ikään kuin intuitiivisesti ja luon-

nostaan. Sosiaalisen median opetuskäyttö on jatkoa myös tietokoneavusteisen 

yhteisöllisen oppimisen (engl. computer-supported collaborative learning, 

CSCL) tutkimussuuntaukselle, johon tässäkin luvussa vahvasti nojataan.  

 

                                                           
61 Pantzar & Väliharju, 1996 
62 Scardamalia & Bereiter, 1991 
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3.1 Sosiaalisen median käsitteestä 
 

Erilaiset web-pohjaiset julkaisualustat ja yhteisölliset palvelut ovat kehittyneet 

nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Innokkaimmat puhuvat jo webin 

kolmannesta, neljännestä ja viidennestä sukupolvesta. Vuodesta 2005 lähtien 

yleistynyt sosiaalisen median käsite näyttää saavuttaneen Suomessa vakaam-

man aseman kuin esimerkiksi Web 2.0 -käsite. Suomessa onkin oltu innok-

kaampia määrittelemään sosiaalisen median käsitettä kuin monissa muissa 

maissa, joissa Web 2.0 on yleisemmin käytetty käsite. 

Sosiaalisen median määrittelyä 

Sosiaalisen median käsitettä on määritelty monin tavoin. Yleisimmässä merki-

tyksessään se on sateenvarjokäsite, jonka alla sille annetaan erilaisia merkityk-

siä. Varsinkin aluksi sosiaalista mediaa kuvattiin luettelemalla joukko web-

palveluita, jotka ovat sosiaalista mediaa. Lietsala ja Sirkkunen63 kiteyttävät 

sosiaalisen median sateenvarjomaisuuden seuraavasti: “We suggest taking 

social media as an umbrella term, under which one can find various and very 

different cultural practices related to the online content and people who are 

involved with that content. There are some relatively stable practices like 

blogging, social networking and participating in wikis.” 

Toinen varhain alkunsa saanut sosiaalisen median määrittelytapa painottaa 

käyttäjien tuottamia sisältöjä. Hyvä esimerkki tästä on Kaplan ja Hainleinin64 

määritelmä, jonka mukaan sosiaalinen media on joukko Web 2.0:n periaattei-

siin ja teknologioihin perustuvia Internet-ohjelmia, jotka antavat käyttäjilleen 

mahdollisuuden luoda sisältöjä sekä välittää niitä toisille käyttäjille (engl. user-

generated content, UGC). Sosiaalisen median sisältönä huomioidaan näkyvän 

tekstin, kuvan ja muun median lisäksi sisältöjen väliset linkitykset sekä metasi-

sältö, jota käyttäjät eivät välttämättä lainkaan näe, mutta joka vaikuttaa sisäl-

töjen löytymiseen hakutoimintojen kautta65.  

                                                           
63 Lietsala & Sirkkunen, 2008 
64 Kaplan & Hainlein, 2010 
65 esim. Agichtein ym., 2008 
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Kolmas sosiaalisen median määritelmäryhmä painottaa ihmisten välistä kom-

munikaatiota ja tiedon jakamista. Esimerkiksi SMOOT-projektin julkaisussa 

”Virtuaalisia yhteisöjä, ajatuksia ja avoimuutta”66 käsite määriteltiin seuraavas-

ti: ”Sosiaalista mediaa pidetään Internetin uutena kehitysmuotona, josta on 

muodostumassa yhä enemmän vuorovaikutuksen ja yhteisesti tuotetun tiedon 

paikka67. Sosiaalisessa mediassa on erotettavissa kolme keskeistä asiaa: avoi-

muus, vuorovaikutus ja viestintämuotojen yhteensulautuminen.”  

Sosiaalisen median määritelmissä ilmiön eri piirteet painottuvat siis eri tavalla. 

VTT:n raportissa ”Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimin-

tamalleja”68 sosiaalinen media määritellään seuraavasti: ”Sosiaalinen media 

rakentuu sisällöstä, yhteisöistä ja Web 2.0 -teknologioista. Sosiaalinen media 

tarkoittaa sovelluksia, jotka perustuvat joko kokonaan käyttäjien tuottamaan 

sisältöön tai joissa käyttäjien tuottamalla sisällöllä ja käyttäjien toiminnalla on 

merkittävä rooli sovelluksen tai palvelun arvon lisääjänä.” Sosiaalinen media 

syntyy siis kolmen asian summana (kuvio 1). 

Sosiaalisen median kolmikantainen määritelmä tarkentui myöhemmin VTT:n 

tutkimusraportissa ”Social Media Roadmaps”69, josta otteita seuraavassa: “The 

emphasis of the term is in its first word, social. Creating and uploading content 

and participating become interesting when there are other people doing the 

same thing. The social nature of activities brings us to a second aspect of the 

term, communities. --  The development of digital technologies for content 

creation and sharing, together with web technologies and applications that let 

people easily participate on the internet are the third corner stone, and we call 

it Web 2.0. -- As a functional definition, social media refers to the interaction of 

people and also to creating, sharing, exchanging and commenting contents in 

virtual communities and networks.” 70.  

Tämä määritelmä on kattava: se ei jätä ulkopuolelle mitään aiemmin kuvatuis-

ta sosiaalisen median piirteistä. Määritelmän lähtökohta ja painopiste on käyt-

täjien välisessä vuorovaikutuksessa. 

                                                           
66 Laitinen & Rissanen, 2007 
67 Hänninen 2007. – Mainittua Markku Hännisen asiantuntijakirjoitusta ei valitettavasti ole saatavana. 
68 Kangas, Toivonen, & Bäck, 2007 
69 Ahlgvist ym., 2008 
70 ks. Toivonen, 2007 
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Kuvio 1. Sosiaalisen median kolmikantainen määritelmä. 

Sosiaalisen median palvelut 

Kun sosiaalisen median käsite ymmärretään toiminnaksi, on tarpeen erottaa 

ne web-palvelut ja ohjelmat, joissa tätä toimintaa tapahtuu. Tässä kirjassa niitä 

kutsutaan sosiaalisen median palveluiksi. Rajauksen tekeminen web-pohjaisiin 

teknologioihin tarkoittaa, että sosiaalisen median palveluiden ulkopuolelle 

jäävät ne verkkoteknologioihin perustuvat palvelut, joita ei käytetä lainkaan 

tavallisella web-selaimella. Tällaisia ovat esimerkiksi massaroolipelit, virtuaali-

maailmat ja muut kuin web-pohjaiset mobiilit viestintäteknologiat. Edellä mai-

nitut nähdään tässä siis sosiaalisesta mediasta erillisiksi ilmiöiksi, vaikka niissä 

tapahtuukin runsaasti sosiaalista toimintaa. 

Tutuimpia esimerkkejä sosiaalisen median palveluista ovat wikit, blogit, medi-

an- ja tiedostonjakopalvelut sekä yhteisöpalvelut. Sosiaalisen median palvelui-

den toimiva kategorisointi on vaikeaa, sillä ne ovat usein monimutkaisia ja 

mahdollistavat useita käyttötapoja. Myös sosiaalisen median palveluiden erot-

taminen muista web-palveluista on haasteellista.  
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Edellä kuvatun sosiaalisen median määritelmän mukaisesti oleellista on, tapah-

tuuko palvelussa yhteisten merkitysten rakentamista. Käytännössä tämä tar-

koittaa keskustelua, kommentointia, arvostelua, pisteytystä tai jotakin muuta 

käyttäjien luomaa tai tuottamaa tietoa, joka lisää alkuperäiseen sisältöön uusia 

merkityksiä. Lopputulos on käyttäjien yhdessä rakentama merkitysten koko-

naisuus. Esimerkiksi verkkoon katsottavaksi laitettu video ei ole yksinään sosi-

aalista mediaa, mutta kun muut käyttäjät kommentoivat tai pisteyttävät sitä 

tai tekevät siitä muokatun version, voidaan puhua sosiaalisesta mediasta.  

Sosiaaliselle medialle on tyypillistä, että toiminta voi tapahtua joko yksittäisen 

sosiaalisen median palvelun sisällä tai useiden palvelujen välillä. Eri sosiaalisen 

median palvelujen toimintoja ja sisältöjä linkitetään, upotetaan ja integroidaan 

ohjelmistorajapintojen (engl. API) avulla toisiinsa. Teknologian ja verkkopalve-

lujen kehittymisen myötä mahdollisuuksia tulee jatkuvasti lisää. 
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3.2 Sosiaalisen median yhteisöllisyys 
 

Sosiaalisen median ydin on käyttäjien yhteisten merkitysten muodostamisessa. 

Sosiaaliselle medialle on jopa ehdotettu suomenkielessä synonyymiä yhteisöl-

linen media. Sanoilla "sosiaalinen" ja "yhteisöllinen" tarkoitetaan kuitenkin 

useita asioita: kahden käyttäjän keskustelua, muutamien kymmenien käyttäji-

en keskusteluryhmiä, sosiaalisia verkostoja ja jopa miljoonien käyttäjien yhtei-

söpalveluja kuten Facebookia ja Twitteriä. 

Sosiaalisen median palveluita tarkastelemalla huomaa pian, että niissä on lu-

kuisia erilaisia yhteisöllisyyden muotoja. Näitä ovat esimerkiksi ryhmät, verk-

koyhteisöt ja sosiaaliset verkostot. Sosiaalisen median opetuskäytön ja yhtei-

söllisen oppimisen viitekehyksessä ei kuitenkaan ole tärkeää sosiaalisen raken-

teen tarkka määrittely, vaan se, mitä ihmisten välillä tapahtuu: yhteisöllinen 

toiminta. Tähän näkökulmaan perustuu myös tämän luvun sosiaalisen median 

yhteisöllisyyden tarkastelu. 

Karkeasti yhteisöllisyys voidaan jakaa kahteen laatuun: löysään ja tiukkaan 

yhteisöllisyyteen73. Löysässä yhteisöllisyydessä toiminta ei varsinaisesti vaadi 

osallistujilta toistensa ajatusten ymmärtämistä ja jaetun asiantuntijuuden syn-

tymistä. Kyse on yhdessäolosta ja satunnaisesta ajatustenvaihdosta. Tiukassa 

yhteisöllisyydessä on tärkeää jaettu tavoite, vastavuoroisuus ja pääseminen 

lopputulokseen, joka koetaan aidosti yhteiseksi saavutukseksi. Tutuin esimerk-

ki tästä lienee jonkin ongelman ratkaiseminen ryhmässä siten, että ratkaisuun 

vaaditaan kaikkien osallistujien älyllisten voimavarojen hyödyntäminen. 

Toinen yhteisöllistä toimintaa kuvaava seikka on sen ajallinen kesto. Lyhytai-

kainen yhteisöllisyys muodostaa erilaista toimintaa kuin pitkäaikainen. Esimer-

kiksi pitkäaikaisessa yhteisössä muodostuu täysin erilaisia rooleja ja normeja 

kuin lyhytaikaisessa ryhmässä. Toisaalta ajallisessa erottelussa on kyse siitä, 

kuinka läheltä kohdetta tarkastellaan: laaja yhteisö voi sisältää useita pienem-

piä yhteisöllisyyden ilmentymiä kuten ryhmiä ja niiden sisällä edelleen ryhmän 

jäsenten välisiä yksittäisiä keskusteluja. Sosiaalisen median palveluissa ilmene-

                                                           
73 Dillenbourg, 1999 
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vän yhteisöllisyyden ajallisen keston tarkastelussa on kyse myös siitä, että eri 

palvelut synnyttävät tyypillisesti erilaista yhteisöllisyyttä.   

Sosiaalisen median palvelut tarjoavat siten erilaisia mahdollisuuksia eli affor-

dansseja74  käyttäjilleen, jotka vaikuttavat sekä käyttäjien välille syntyvän yh-

teisöllisyyden laatuun että kestoon. Kun nämä kaksi muuttujaa asetetaan neli-

kentäksi (ks. kuvio 2), syntyy havainnollinen ”kartta”, millaisia yhteisöllisyyden 

muotoja sosiaalisesta mediassa esiintyy.  

 

Kuvio 2. Yhteisöllisyyden muodot sosiaalisessa mediassa. 

Kuvioon 2 on merkitty kahdeksan sosiaalisen median yhteisöllisyyden muotoa. 

Laatikoiden sijoittelu kuviossa ei perustu mihinkään systemaattiseen malliin, 

vaan ne ovat esimerkkejä, mitä erilaisia yhteisöllisyyden muotoja sosiaalisessa 

mediassa esiintyy. Samaan nelikenttään voitaisiin sijoittaa mikä tahansa sosiaa-

lisen median yhteisö, ryhmä, verkosto tai muu yhteisöllisyyden ilmentymä. 

                                                           
74 Gibson, 1977; Norman, 1999; Hyvönen, 2008. 
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Reaaliaikaisilla yhteisöllisyyden muodoilla tarkoitetaan esimerkiksi satunnaista 

lyhytaikaista osallistumista chat-keskusteluun. Chat-toiminto löytyy useista 

sosiaalisen median palveluista. Toinen tuttu esimerkki on verkossa pidetyt 

seminaarit eli webinaarit, joissa netissä esitystä tai luentoa seuraavat käyttäjät 

voivat keskustella chatissa reaaliajassa, mutta keskustelu loppuu, kun virtuaali-

nen seminaarihuone sulkeutuu. 

Kontekstisidonnaisilla yhteisöllisyyden muodoilla tarkoitetaan esimerkiksi sosi-

aalisissa verkostoissa tietyn aiheen, sisällön tai keskustelunavauksen ympärille 

syntyvää yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi Twitter- ja Qaiku-mikroblogien viestiket-

jut voivat kerätä nopeasti runsaasti osallistujia, kun tieto keskustelusta leviää 

sosiaalisen verkoston kautta. Oleellista tällaiselle yhteisöllisyydelle on, että se 

liittyy tiukasti tiettyyn kontekstiin. Kontekstisidonnaisesta yhteisöllisyydestä 

voidaan erottaa löysä ja tiukka yhteisöllisyys. Löysää yhteisöllisyyttä syntyy 

esimerkiksi seminaarien ja muiden tapahtumien ns. taustakanavilla, joissa ih-

misiä yhdistää samaan tapahtumaan osallistuminen keskustelujen liikkuessa 

samalla hyvinkin erilaisissa aiheissa. Tiukasta kontekstisidonnaisesta yhteisölli-

syydestä on kyse silloin, kun keskustelussa muodostuu yhteinen tavoite, jonka 

osallistujat pyrkivät saavuttamaan intensiivisellä yhteisöllisellä työskentelyllä. 

Formaaleilla yhteisöllisyyden muodoilla tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisen 

median palveluiden käyttöä ohjatun verkko-opiskelun ympäristönä. Lyhytaikai-

sessa käytössä voi olla esimerkiksi kurssiblogi tai -wiki. Mikäli sosiaalisen medi-

an käyttö perustuu ohjattuun ja strukturoituun yhteisölliseen oppimiseen, 

voidaan päästä hyvinkin tiukkaan yhteisöllisyyteen. Formaali pitkäaikainen 

yhteisöllisyys on kyseessä esimerkiksi tietopankki-tyyppisessä wikin hyödyntä-

misessä jopa usean vuoden ajan. 

Keskittyneet pitkäaikaiset yhteisöt muodostuvat vähitellen jonkin sosiaalisen 

median palvelun sisällä. Käyttäjämäärältään suhteellisen vähäisissä verkkopal-

veluissa yhteisön voi muodostaa koko käyttäjäkunta kuten tietyn keskustelu-

foorumin tai wikin käyttäjät. Oleellista on, että yhteisöllinen toiminta on luon-

teeltaan tiukkaa ja liittyy johonkin yhteiseen aihealueeseen jäsenistön pysyes-

sä suhteellisen muuttumattomana. 

Hajautuneet pitkäaikaiset yhteisöllisyyden muodot ovat tyypillisesti löyhiä 

verkostoja, joiden jäsenet käyttävät rinnakkain useita sosiaalisen median pal-
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veluita siten, että verkoston jäsenet tunnistetaan niissä kaikissa. Ei siis riitä, 

että samoja käyttäjiä on useissa palveluissa, vaan verkosto voidaan jotenkin 

nimetä ja määritellä niissä kaikissa. Verkostolla voi olla käytössä samanaikai-

sesti esim. Ning-sivusto, wiki, blogi ja Facebook-sivu. Sosiaalisen median palve-

lut mahdollistavat lukuisia variaatioita.  

Palvelukeskeisellä yhteisöllisyydellä viitataan tiettyyn sosiaalisen median palve-

luun kuuluvaan käyttäjäjoukkoon. Käyttäjillä ei näin tarkasteltuna ole välttä-

mättä mitään muuta yhteistä kuin kuuluminen samaan verkkopalveluun, joten 

tällainen käyttäjäjoukko vertaantuu sosiaalisena rakenteena paremminkin yh-

teiskunnan kuin yhteisön käsitteeseen. 

Tämä jaottelu ei ota kantaa yhteisöllisten rakenteiden kokoon. Pitkäaikaisissa 

yhteisöllisyyden muodoissa voi syntyä lyhytkestoisempia yhteisöllisyyden muo-

toja. Toisaalta esimerkiksi kontekstisidonnaisesta yhteisöllisestä toiminnasta 

voi saada alkunsa pitkäaikainen keskittynyt yhteisö, jos sen jäsenet perustavat 

vaikkapa yhteisen wikin tai ryhmäsivuston, ja siitä voi edelleen kehittyä hajau-

tunut yhteisö, joka toimii useissa sosiaalisen median palveluissa. Monissa ta-

pauksissa voidaankin jäljittää tämän kaltaisia yhteisöllisyyden syntymisen ja 

kehittymisen vaiheita.  
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3.3 Sosiaalisen median opetuskäytön monet muodot 
 

Sosiaalinen media on tullut 1990-luvulta lähtien perinteisten verkko-oppimis-

ympäristöjen kuten Optima Discendumin, WebCT:n ja Moodlen rinnalle. Al-

kusysäyksenä kehitykselle voidaan pitää blogien yleistymistä. Blogien opetus-

käyttöä on tutkittu runsaasti75. Blogit ovat vakiinnuttaneet asemansa opetuk-

sessa esimerkiksi oppimispäiväkirjojen ja kurssiblogien muodoissa. Blogien 

yhtenä etuna on opetuksen tai oppimisen dokumentoituminen peräkkäisinä 

blogikirjoituksina. Viime vuosina blogeja on tarkasteltu etenkin henkilökohtai-

sen oppimisympäristön näkökulmasta76. 

Sosiaalisen median luonteeseen kuuluu ryhmissä ja yhteisöissä toimiminen, 

kokemusten vaihtaminen sekä tiedon jakaminen ja -rakentelu. Erityisesti wikit 

mahdollistavat oppimisteoreettisesti perustellun yhteisöllisen työskentelyn. 

Opiskelijat voivat esimerkiksi tehdä wikissä oppimistuotoksia tavalla, jossa 

yhdistyy yhteisöllinen prosessikirjoittaminen sekä metatason keskustelu oppi-

mistuotoksesta. Työskentelyprosessi tallentuu wikin lokitietoihin, ja opettaja 

voi käyttää sitä apuna oppimisen ohjaamisessa ja prosessin arvioinnissa.   

Erilaiset sosiaalisiin verkostoihin perustuvat verkkopalvelut ovat mullistaneet 

verkon yhteisöllisten palvelujen suosion. Tunnetuimpia ovat Facebookin77 ja 

Twitterin78 tyyppiset yhteisöpalvelut, joissa käyttäjät muodostavat sosiaalisia 

verkostoja seuraamalla toisten käyttäjien verkkoon lisäämiä kirjoituksia, linkke-

jä, valokuvia, videoita, suosituksia ja muita sisältöjä. Sosiaalisia verkostoja voi-

daan käyttää tehokkaasti tiedon jakamiseen muiden käyttäjien kesken myös 

opetuskäytössä. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi suomalaisesta Qaiku-

mikroblogista79 sekä Ning-yhteisösivustoista80. Facebookin ryhmätoimintojen 

kehittyminen on tehnyt siitä sopivan myös opetuskäyttöön. 

Useissa sosiaalisen median palveluissa muodostuu pysyviä verkkoyhteisöjä. 

Nämä yhteisöt keskittyvät johonkin tiettyyn alaan, harrastukseen tai muuhun 

                                                           
75 esim. Downes, 2004 
76 Attwell, 2007 
77 www.facebook.com 
78 www.twitter.com 
79 www.qaiku.fi 
80 www.ning.com 
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sen jäseniä yhdistävään aiheeseen. Pysyvää yhteisöllisyyttä muodostuu sosiaa-

lisen median palvelujen lisäksi esimerkiksi verkon peliympäristöissä ja virtuaa-

limaailmoissa. Verkkoyhteisöt tuovat opetukseen uudenlaisen elementin, sillä 

niitä voidaan käyttää sekä opetuskonteksteina että niin sanottuina yhteisö-

resursseina. 

Sosiaalisen median oppimisympäristö koostuu yksinkertaisimmillaan esimer-

kiksi vain blogista tai yksittäisestä wikisivustosta, mutta palvelujen yhdisteltä-

vyys RSS-syötteiden, ohjelmistorajapintojen ja linkkien kautta mahdollistaa 

hyvin monimutkaisten kokonaisuuksien rakentamisen. Toisaalta oppimisympä-

ristö voi laajentua myös oppimisprosessin aikana: wikissä työstettävää tuotos-

ta voidaan laajentaa tarvittaessa toisessa verkkopalvelussa työstettävällä käsi-

tekartalla, opiskelijaryhmä voi ottaa käyttöön uusia keskusteluympäristöjä ja 

niin edelleen.  
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3.4 Tähtimalli oppimisympäristön rakenteena 
 

Aiemmat verkko-oppimisympäristöt (engl. virtual learning environment, VLE) 

perustuivat ajatukseen, että samaan sovellukseen kootaan kaikki verkko-

opetuksessa tarvittavat materiaalit ja työskentelytilat88. Muutos suljetuista 

yhden sovelluksen verkko-oppimisympäristöistä sosiaalisen median oppi-

misympäristöihin, joissa hyödynnetään useita verkkopalveluita, on sekä raken-

teellisesti että pedagogisesti merkittävä. Kuvaannollisesti muutoksessa on kyse 

virtuaalisen luokkahuoneen seinien kaatumisesta. Jo aiemmin Internetin yleis-

tyttyä sen tiedonhakumahdollisuuksia pidettiin oppimisen kannalta mullistavi-

na. Sosiaalisen median myötä verkossa oleva työskentely-ympäristö laajenee 

siten, että sen rajoja voi olla vaikea edes tarkasti määritellä. On selvää, että 

uudenlaisessa ympäristössä tarvitaan myös uusia pedagogisia ratkaisuja ja 

malleja.  

Yksi tapa kuvata sosiaalisen median oppimisympäristön rakenne on tähtimal-

li89. Mallissa on keskeistä, että oppimisympäristö rakentuu ”tähden” tapaan 

useista verkkopalveluista, jotka liitetään yhteen keskuksena olevaan seuran-

tasivuun, josta opiskelijat voivat seurata opintokokonaisuuden tapahtumia. 

Tapahtumat ovat eri verkkopalveluista tulevia tietovirtoja kuten tuoreimpia 

blogikirjoituksia, keskusteluviestejä ja materiaaleja. Tähtimallin tavoitteena on 

pitää kompleksinen verkkoympäristö helposti seurattavana ja hahmotettavana.  

Oheisessa kuvassa (kuvio 3) on havainnollistettu perinteisen verkko-

oppimisympäristön (VLE) ja tähtimallilla kuvatun sosiaalisen median oppi-

misympäristön rakenteellista eroa.  

                                                           
88 esim. Scardamalia & Bereiter, 1991 
89 Majava, 2004 
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Kuvio 3. Perinteinen verkko-oppimisympäristö ja tähtimalli 

Majavan90 alkuperäisessä mallissa käytettiin esimerkkinä opettajan tai kurssin 

blogia sekä opiskelijoiden henkilökohtaisia blogeja, joiden kirjoituksia opettaja 

ja opiskelijat voivat seurata seurantasivulle tulevien linkkien avulla. Tähtimalliin 

voidaan kuitenkin liittää mitä tahansa verkkopalveluita, jotka yhdistetään seu-

rantasivulle RSS-syötteillä, upotettavina ohjelmina (engl. widget) tai jollakin 

muulla tavalla. Majava mainitsee blogien lisäksi ulkoiset tietolähteet kuten 

Flickr-valokuvat ja YouTube-videot sekä osallistujien yhteiset työtilat kuten 

wikisivustot ja yhdessä muokattavat miellekartat.  

Seurantasivun ei tarvitse rajoittua vain verkkoympäristön tapahtumien seu-

raamiseen, vaan sen yhteyteen voidaan koota kaikki opintokokonaisuuteen 

liittyvät verkossa olevat toiminnot. Näin laajennettuna kyse on koko opintoko-

konaisuuden kotisivusta, jossa verkkoympäristön tapahtumien seuraaminen on 

vain yksi funktio muiden joukossa. Muita keskeisiä toimintoja ovat esimerkiksi 

aikataulut, materiaalit ja tehtävänannot sekä osallistujalista ja mahdollinen 

ryhmäjaottelu.  

Tähtimallin keskuksena voi olla esimerkiksi RSS-syötelukija, web-aloitussivu 

(esim. iGoogle tai Netvibes), blogi, wiki, yhteisösivusto (esim. Ning), mikroblo-

gikanava (esim. Twitter, Qaiku tai Edmodo) tai jopa perinteinen verkko-

oppimisympäristö (esim. Moodle). Opettaja voi soveltaa tähtimallia omien 

pedagogisten tarpeidensa mukaisesti. Varsinkin wikit tarjoavat joustavan alus-

                                                           
90 m.t. 
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tan opintojakson seuranta- ja kotisivun toteuttamiselle. Wikisivusto voidaan 

rakentaa esimerkiksi niin, että ryhmille luodaan valmiiksi yhteiset työtilat, joi-

den tapahtumia voi seurata seurantasivulta samaan tapaan kuin vaikkapa 

opettajan ja opiskelijoiden blogien RSS-syötteitä. Sosiaalisen median palvelui-

den kirjo tarjoaa loputtomasti variaatioita tähtimallin mukaisten verkko-

oppimisympäristöjen rakentamiselle. Mahdollisuuksia tulee jatkuvasti lisää 

uusien palvelujen ja www-tekniikoiden kehittymisen myötä. 
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3.5 Sosiaalisen median oppimisympäristön elementit 
 

Verkko-oppimisympäristö voidaan jakaa karkeasti yksilölliseen ja yhteisölliseen 

osa-alueeseen sen mukaan, minkä tyyppinen työskentely niissä on keskiössä. 

Toisaalta oppimisympäristön elementit jakaantuvat erilaisiin ympäristöihin, 

työkaluihin ja resursseihin. Tämän jaottelun mukaisesti sosiaalisen median 

oppimisympäristö voidaan jakaa seuraaviin kuuteen elementtiin91: yksilöllisiä 

elementtejä ovat henkilökohtainen oppimisympäristö, kognitiiviset työkalut 

sekä sisältöresurssit, ja vastaavasti yhteisöllisiä elementtejä ovat yhteisöllinen 

oppimisympäristö, yhteisölliset työkalut ja yhteisöresurssit. Näistä elementeis-

tä muodostuva sosiaalisen median työskentely- ja oppimisympäristö on kuvat-

tu kuviossa 4.  

 

 

 

Kuvio 4. Sosiaalinen media työskentely- ja oppimisympäristönä 

                                                           
91 Impiö & Pönkä, 2008 
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Henkilökohtainen oppimisympäristö 

Henkilökohtaisella oppimisympäristöllä (engl. personal learning environment, 

PLE) tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka opiskelija voi rakentaa sosiaalisen me-

dian palveluista oman oppimisensa tukemiseen. Yleisimmin käytetty alusta 

henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamiseen on blogi, mutta muita 

vaihtoehtoja ovat esimerkiksi personoitavat aloitussivut ja wikipalvelut.  

Blogin valintaa tekniseksi alustaksi puoltaa se, että blogissa opiskelija voi ref-

lektoida oppimisprosessiaan esimerkiksi oppimispäiväkirjaa pitämällä sekä 

soveltaa ja syventää osaamistaan kirjoittamalla artikkeleita opintojen aiheista 

tai koostamalla ammatillista portfoliota opintotuotoksistaan92. Omien ajatus-

ten ulkoistaminen ja jäsentäminen tekstin muotoon, käsitteiksi, tukee ymmär-

tävää oppimista93. Sekä wikeissä että blogeissa on yleensä mahdollista käyttää 

kirjoitusten luokitteluun kategorioita tai aiheita (ns. tageja), jotka auttavat 

kirjoitusten ryhmittelyssä ja tietyn aiheen tai opintokokonaisuuden kirjoitusten 

löytämisessä myöhemmin. 

Opiskelija kokoaa henkilökohtaiseen oppimisympäristöön oppimista tukevia 

sisältöjä sekä RSS-syötteitä. RSS-syötteiden kautta opiskelija voi seurata blogis-

taan käsin esimerkiksi opinnoissa käytettävien verkkopalveluiden tapahtumia, 

sosiaalisia kirjanmerkkejä sekä valitsemiaan opintojen aiheisiin liittyviä asian-

tuntijablogeja. Lisäksi henkilökohtaiseen oppimisympäristöön voidaan käyttää 

muita opiskelijan käytössä olevia sosiaalisen median palveluita kuten valokuva-

, video-, miellekartta- ja muistiinpanopalveluita. Näin opiskelijalle syntyy henki-

lökohtainen oppimisympäristö, jonka kautta hän voi seurata opiskeluun liitty-

viä sisältöjä, prosessoida saamaansa tietoa eri työkalujen avulla sekä reflektoi-

da oppimistaan kirjoittamalla blogikirjoituksia.  

Henkilökohtaisen oppimisympäristön rakennusalustaksi sopivia palveluita:  

 Wordpress.com ja Blogger.com –blogipalvelut 

 iGoogle.com ja Netvibes –aloitussivut 

 Wikispaces.com- tai Purot.net-wikipalvelu 
 

                                                           
92 Niikko, 2000 
93 Lehtinen, 2003 
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Esimerkkejä henkilökohtaisen oppimisympäristön liitännäisistä: 

 RSS-syötteet opintoihin liittyvistä verkkopalveluista (wikit, blogit, 
mikroblogit, ryhmäsovellukset jne.) 

 RSS-syötteet opintoihin aiheisiin liittyvistä asiantuntijablogeista ja 
muista www-sivustoista 

 Delicious.com-palvelun sosiaaliset kirjanmerkit  

 Diigo.com-palvelun sosiaaliset kirjanmerkit ja muistiinpanot 

 YouTube-videot ja Flickr-valokuvat  

 Käsite- ja miellekartat sekä piirrokset 

 SlideShare-esitykset 

 Facebookin, Twitterin ja Qaikun tilapäivitykset 
 

Kognitiiviset työkalut 

Kognitiivisilla työkaluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkopalveluita, joilla 

voidaan tukea yksilöllistä tiedonprosessointia ja oppimista. Laajemmin kogni-

tiivisilla työkaluilla tarkoitetaan kaikkia niitä työkaluja, välineitä ja sovelluksia, 

joilla voidaan laajentaa ja tukea yksilön kognitiivista suorituskykyä94. Kognitiivi-

nen työkalu voi esimerkiksi vapauttaa oppijan muistiresursseja, suorittaa usein 

toistuvia rutiinitehtäviä, vaiheistaa työskentelyä tai auttaa havainnollistamaan 

ja jäsentämään tietoa visuaalisesti95.  

Käsite- ja miellekarttatyökaluilla voidaan esittää ja käsitellä tietoa visuaalisesti 

käsitteinä ja niiden välisinä yhteyksinä, mikä tukee ymmärtävään oppimiseen 

liittyvää käsitteellistä muutosta. Sama koskee erilaisia piirto- ja kaaviotyökalu-

ja. Kirjanmerkki-, alleviivaus- ja muistiinpanotyökaluilla puolestaan voidaan 

vapauttaa oppijan muistiresursseja oppimiseen liittyvän tiedonhaun aikana ja 

ne myös helpottavat löydettyyn tietolähteeseen palaamista myöhemmin. Eri-

laiset kalenteri-, tehtävälista- ja henkilökohtaiseen projektinhallintaan soveltu-

vat sosiaalisen median palvelut auttavat opiskelijaa oman työskentelynsä 

suunnittelemisessa, aikatauluttamisessa ja seuraamisessa.  

                                                           
94 esim. Pea, 1985; Lajoie, 1993 
95 Jonassen & Carr, 2000 
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Kognitiivisia työkaluja:  

 Mindmeister.com- ja Mind42.com-miellekarttapalvelut 

 Dabbleboard.com- ja Creately.com-piirtotyökalut 

 Delicious.com-palvelun sosiaaliset kirjanmerkit 

 Evernote.com-muistiinpanot 

 Scrumy.com-tehtävälistat 
 

Sisältöresurssit 

Edelleen tärkeä osa oppimisympäristöä ovat tavanomaiset sisältöresurssit ku-

ten tietopitoiset www-sivustot, sähköiset julkaisut, hakupalvelut, tietokannat 

sekä muut sisällöt, joita voidaan hyödyntää oppimisessa. Sisältöresurssit koos-

tuvat sekä kaupallisista sisällöistä että muiden käyttäjien vapaaehtoisesti ja-

kamasta sisällöstä. Sisällöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä oppimisaihioita96, 

joihin lukeutuu tavanomaisten mediamuotojen (teksti, ääni, kuva, video jne.) 

lisäksi toiminnalliset sisällöt kuten harjoitukset, pelit ja simulaatiot.  

Opiskelijat voivat myös itse tuottaa sisältöjä ja jakaa niitä sosiaalisen median 

palvelujen kautta muiden käytettäväksi. Sisältöresurssien yhteydessä on otet-

tava huomioon tekijänoikeudet sekä tekijänoikeuslisenssit, joilla tekijä voi etu-

käteen antaa luvan teostensa käyttöön muille säilyttäen kuitenkin haluamansa 

oikeudet itsellään. Sosiaalisen median palveluissa yleisimmin käytössä ovat 

Creative Commons -lisenssit97. 

Esimerkkejä sisältöresursseista:  

 Staattiset www-sivustot 

 Hakukoneet 

 Wikipedia-artikkelit 

 Tiettyihin aiheisiin keskittyvät blogit ja wikit 

 Uutispalvelut 

 LeMill-palvelun oppimisaihiot 

 YouTube-videot ja Flickr-kuvat 

 Delicious.com-kirjanmerkit 
 
                                                           
96 Ilomäki, 2005 
97 creativecommons.fi 
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Yhteisöllinen oppimisympäristö 

Yhteisöllisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkoympä-

ristöä, joka on keskeinen oppijoiden yhteisöllisen oppimisen kannalta. Se voi 

syntyä joka yhdestä tai useista verkkopalveluista. Yhteisöllisen oppimisympä-

ristön toteuttamiseen soveltuu perinteiset verkko-oppimisympäristöt kuten 

Moodle ja sosiaalisen median palvelut kuten wikit ja Ning-palvelun tyyppiset 

yhteisösivustot. Yhteistä näille palveluille on, että niitä voi soveltaa eri tavoin 

yhteisöllisen työskentelyn toteuttamiseksi verkossa. 

Keskeistä on, että oppijat voivat rakentaa yhdessä tietoa virtuaalisessa ympä-

ristössä, jossa he voivat keskustella ja hyödyntää erilaisia tiedon prosessointia, 

esittämistä ja järjestämistä tukevia työkaluja98. Toisaalta yhteisöllinen oppi-

misympäristö sisältää tarvittavat toiminnot opetuksen käytännön järjestelyihin 

verkossa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi aikataulujen, tehtävien ja materiaalien 

välittämistä opiskelijoille sekä ryhmien ja niiden työskentelytilojen muodosta-

mista.  

Esimerkkejä yhteisöllisen oppimisympäristön rakentamiseen soveltuvista verk-

kopalveluista: 

 Wikit, esim. Wikispaces, Google Sivustot ja Purot.net 

 Kurssiblogi, esim. Wordpress.com tai Blogger.com -blogi 

 Ning-yhteisösivusto 

 Qaiku-mikroblogikanava 

 Facebook-ryhmä 

 Yhteisölliset projektinhallintapalvelut kuten Basecamp ja Producteev 
 

Yhteisölliset työkalut 

Yhteisölliset työkalut ovat kognitiivisia työkaluja, jotka mahdollistavat monen 

käyttäjän välisen tiedonprosessoinnin. Ero aiemmin käsiteltyihin kognitiivisiin 

työkaluihin on monen käyttäjän reaaliaikaisen tai asynkronisen työskentelyn 

mahdollistamat ominaisuudet. Tosin monet sosiaalisen median palvelut sovel-

tuvat sekä yksilölliseen että yhteisölliseen työskentelyyn.  

                                                           
98 Scardamalia, 2004 
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Yhteisöllinen tiedon prosessointi edellyttää käyttäjien välistä vuorovaikutusta 

sekä yhteisöllistä sisällöntuotantoa eli yhteisten käsitteellisten luomusten te-

kemistä. Ryhmän yhteinen tuotos voi olla esimerkiksi miellekartta, esitys tai 

wikisivu. Yhteisöllisten työkalujen käytön tavoitteena on tukea myös jaetun 

asiantuntijuuden muodostumista. 

Sosiaalisen median palveluissa on lisäksi useita yksinkertaisia ryhmien työsken-

telyyn soveltuvia apuohjelmia. Esimerkiksi Doodle-palvelussa voidaan sopia 

ryhmän tapaamisajoista ja työnjako voidaan hoitaa Scrumy-tehtävälistoilla.  

 

Esimerkkejä yhteisöllisistä työkaluista:  

 Mindmeister.com- ja Mind42.com-miellekarttapalvelut 

 Dabbleboard.com- ja Creately.com-piirtotyökalut 

 Diigo.com-palvelun sosiaaliset kirjanmerkit ja muistiinpanot 

 Google Dokumentit 

 Google Kalenteri 

 Doodle-äänestykset 

 Scrumy.com-tehtävälistat 

 Wallwisher-ilmoitustaulut 
 

Yhteisöresurssit 

Yhteisöresursseilla tarkoitetaan sosiaalisen median palveluihin muodostuneita 

ryhmiä ja yhteisöjä, jotka ovat keskittyneet tiettyihin aihepiireihin, ja joita käyt-

täjät voivat hyödyntää tietolähteinä. Esimerkiksi tiettyyn alaan keskittynyt 

verkkoyhteisö tarjoaa jatkuvasti uutta tietoa kyseisestä alasta jäsenilleen. Jä-

senet saavat yhteisöresurssista tietoa sekä seuraamalla muiden viestejä että 

esittämällä kysymyksiä ja keskustelemalla. Käyttäjät voivat esittää avoimia 

keskustelunavauksia ilman varsinaista kysymystä tarkoituksenaan vain synnyt-

tää keskustelua tietystä aiheesta. Mahdollisuudet riippuvat palvelun ominai-

suuksista. Tällaista keskustelun herättämistä ja tiedonkalastelua nimitetään 

käsitteellä crowdsourcing99 - suomeksi puhutaan mm. talkoistamisesta ja ver-

kostohaastattelusta.  

                                                           
99 Brabham, 2008 
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Myös ryhmän tai yhteisön ulkopuolella olevilla voi olla mahdollisuus hyödyntää 

keskusteluissa kertynyttä tietoa ja jäsenten osaamista. Varsinkin teknisillä aloil-

la on yleistä käyttää tiedonhaussa hyödyksi todennäköisyyttä, että joku muu 

on jo kysynyt ja saanut vastauksen samaan kysymykseen jossakin verkkopalve-

lussa. Helpoimmillaan yhteisöresurssien hyödyntäminen tapahtuu kirjoittamal-

la kysymys Googlen hakuun ja löytämällä siten muiden käyttäjien webiin tuot-

tamaa tietoa. Jos käyttäjä tietää jo etukäteen, mistä verkkoyhteisöstä kaivattu 

tieto voisi löytyä, hän voi hyödyntää palveluiden omia hakutoimintoja. Kolmas 

ja tärkein mahdollisuus on esittää kysymys itse sopivassa verkkoyhteisössä. 

Tämä tuo huomattavasti uusia resursseja oppimiseen, sillä verkossa on luke-

mattomia erilaisia avoimia harrastus- ja asiantuntijayhteisöjä, joita on mahdol-

lista hyödyntää ensikäden tiedon saamiseen. Asiantuntijayhteisöt paitsi sisältä-

vät ”valmista” tietoa, jota ei vielä ole oppikirjoissa asti, myös tuottavat uutta 

tietoa keskustelujen kautta100.  

Keskustelusisältöjen lisäksi yhteisöresursseja voidaan hyödyntää oppimisessa 

muutenkin. Verkkoyhteisöjä voidaan käyttää sellaisenaan tutkimuskohteina, 

niitä voidaan havainnoida eri näkökulmista ja niiden jäseniä voidaan pyytää 

vastaamaan vaikkapa opiskelijoiden projektityöhön liittyvään kyselyyn. Opiske-

lijat voivat tavoittaa verkkoyhteisöjen kautta myös yksittäisiä asiantuntijoita 

helpommin kuin perinteisempiä kanavia käyttäen.  

Esimerkkejä yhteisöresurssien hyödyntämisestä: 

 Vastausten etsiminen keskutelufoorumeista ja blogeista 

 Puutarha.net:in keskustelupalstalla kasvien hoito-ohjeiden kysyminen 

 Suomi24:n keskustelut tutkimusaineistoina 

 Avointen kysymysten esittäminen esimerkiksi Twitterissä tai 
Facebookissa 

 Vastaajien etsiminen kyselyyn tietyn aihepiirin blogien 
kommenttipalstojen kautta 

 Sometu-verkoston havainnointi esimerkkinä sosiaalisen verkoston 
toiminnasta 

 

                                                           
100 Lave & Wenger, 1991; Bransford, Brown, Cocking, Donovan, & Pellegrino, 2004 



41 
 

3.6 Verkkoympäristöjen avoimuus 
 

Sosiaalisen median oppimisympäristön rakentamisessa on otettava huomioon 

käytettävien verkkopalvelujen avoimuus. Esimerkiksi blogit ja wikit ovat usein 

täysin avoimia, ja RSS-syötteet ovat aina avoimia kunhan vain tietää osoitteen. 

Ehkä voimakkaimmin avoimuus ja sen hallitseminen ovat nousseet esille Face-

bookissa, kun ylläpitäjien tekemät muutokset käyttäjien yksityisyysasetuksiin ja 

muihin toimintoihin ovat aiheuttaneet käyttäjille ongelmia.  

Opettajan kannalta kyse on oppimisympäristön avoimuuden hallitsemisesta. 

Sosiaalisen median myötä täysin avoimet oppimisympäristöt ovat yleistyneet. 

Tällöin on tehty päätös, että kaikki opintoihin liittyvät sisällöt - mukaanlukien 

opiskelijoiden viestit ja muut tuotokset - ovat kaikkien Internetin käyttäjien 

luettavissa. Useissa sosiaalisen median palveluissa on mahdollista sallia kenen 

tahansa lisätä palveluun uutta sisältöä: esimerkiksi lähettää kommentin blogi-

kirjoitukseen tai muokata wikisivua. Oppimisympäristön julkisuus lisääntyy 

entisestään, jos sen sisällöt ovat myös hakukoneiden löydettävissä.  

Opettajalla voi olla hyviä perusteita rajoittaa verkkoon tehdyn oppimisympäris-

tön tai sen joidenkin osien avoimuutta. Mahdollisuudet avoimuuden rajoitta-

miseen riippuvat verkkopalvelusta. Usein täyden avoimuuden tilalle on mah-

dollista valita suojattu käyttö, jolloin verkkoympäristöön ja sen sisältöihin pää-

see käsiksi vain ne käyttäjät, joille on annettu siihen oikeus. Suojattuun verk-

koympäristöön pääsy voi esimerkiksi vaatia palveluun rekisteröitymistä ja/tai 

verkkoon luodun työskentelytilan ylläpitäjän lähettämää sähköpostikutsua. 

Joissakin sosiaalisen median palveluissa suojatut työtilat voivat olla täysin sa-

laisia, jolloin niitä ei löydy edes palvelun hakutoimintojen kautta.  

Opettajan ohella opiskelijoidenkin on tärkeää tietää, mitkä oppimisympäristön 

osat ovat avoimia ja mitkä suojattuja. Opettajan tehtävänä on varmistaa, että 

opiskelijoilla on avoimuudesta riittävät tiedot sekä ymmärrys siitä, että julki-

sesti verkkoon kirjoitetut tekstit ovat kaikkien Internetin käyttäjien sekä haku-

koneiden saatavilla. Opettajan vastuu korostuu sen mukaan, mitä nuoremmis-

ta oppijoista on kyse.  

Ihmiset toimivat eri tavoilla suojatussa ja avoimessa ympäristössä. Siksi avoi-

muuden hallinnassa on kyse aina myös pedagogisista valinnoista. Opetukseen 
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sopii suojattu ympäristö esimerkiksi silloin, kun työskentelyssä käsitellään hen-

kilökohtaisia tai muita arkaluonteisia asioita, opiskelijoiden tekemien tuotosten 

oikeudet halutaan suojata tai jos opiskelijoiden kesken on tarkoitus saavuttaa 

erityisen luottamuksellinen ilmapiiri. Vastaavasti täysin avoin ympäristö kan-

nustaa tiedon jakamiseen, oman osaamisen julkituomiseen ja rohkeaan avoi-

meen vuorovaikutukseen. 
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3.7 Yhteisölliset skriptit sosiaalisen median ympäristöissä 
 

Sosiaalisen median oppimisympäristössä käytettäviin verkkopalveluihin voi-

daan liittää niin sanottuja yhteisöllisiä skriptejä. Yhteisöllisillä skripteillä pyri-

tään käsikirjoittamaan ja ohjaamaan oppijoiden yhteisöllistä toimintaa halut-

tuun lopputulokseen. Yhteisöllisen skriptin omaksumista helpottaa, jos se on 

koostettu loogisen juonen tai tarinan muotoon, mutta toisaalta se ei saa olla 

liian tiukasti määritelty, vaan skriptin tulee antaa riittävästi vapautta oppijoi-

den työskentelylle ja yksilölliselle oppimisprosessille. Skriptit integroidaan yh-

teisöllisen työskentelyn oppimisympäristöön, jonka kautta ne välittyvät oppi-

joille. Oppijoille skriptit näkyvät esimerkiksi työskentelyohjeina tai pieninä apu-

toimintoina.101  

Oppimisympäristön rakenne ja vaiheistaminen 

Skriptaamisessa on loogista edetä koko opintokokonaisuutta koskevista mak-

rotason skripteistä yksityiskohtaisempiin työskentelyä ohjaaviin skripteihin. 

Esimerkiksi wiki- tai blogisivuston rakenne voidaan laatia siten, että se toimii 

makroskriptinä vaiheistaen koko työskentelyä. Tunnettu esimerkki blogien 

opetuskäytöstä on 23 Asiaa -malli102, jossa opettaja avaa blogista 23 eri ai-

hesivua opintojakson edetessä. Oppijat näkevät opintojakson aikana vain sii-

hen asti avatut sivut, jolloin heidän on helppo seurata opetuksen etenemistä 

vaiheesta toiseen. Jokaisen vaiheen sivulta löytyy siihen liittyvät materiaalit, 

tehtävät ja työskentelyohjeet.  

Myös wikisivuston rakenne voidaan luoda opintojakson vaiheiden mukaisesti. 

Vaiheet voivat muodostaa esimerkiksi pienen tutkimuksen tai projektityön. 

Yhteisöllisessä oppimisessa opintojaksoon kuuluu tavallisesti jonkin yhteisen 

tuotoksen tekeminen - jokainen ryhmä voi vaikkapa tuottaa yhden luvun yhtei-

seen "tiedekirjaan". Tällöin wikisivuston rakenne voitaisiin rakentaa suoraan 

kirjan muotoon siten, että jokaisella ryhmällä on vastuu omasta kirjan luvus-

taan. Selkeyden vuoksi on syytä erottaa työskentelyvaiheisiin liittyvät sivut 

muista wikin sivuista kuten yleisistä ohjeista, keskustelualueesta, ryhmien ja 

oppijoiden omista sivuista, seurantasivusta ja niin edelleen.  

                                                           
101 Dillenbourg, 2002; Kollar & Fischer, 2004 
102 www.23asiaa.net 
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Ohjeistukset ja tehtävänannot 

Osa yhteisöllisen työskentelyn skriptaamisesta on liittää oppimisympäristöön 

ohjeistuksia. Niitä ovat sekä varsinaiset tehtävänannot että työskentelyä peda-

gogisesti ohjaavat muut toimintaohjeet. Yleinen virhe on antaa liian niukkoja 

ohjeita. Verkossa on huomioitava, että opettaja ei ole yhtä intensiivisesti läsnä 

kuin kontaktiopetuksessa. Valmiiksi annetut lisäohjeet auttavat työskentelyn 

aloittamisessa ja sen aikana.  

Tehtävänantojen laatimisessa verkkotyöskentelyä varten on oltava huolellinen. 

Ei esimerkiksi riitä, että kehotetaan keskustelemaan: on ohjeistettava, mistä ja 

miten keskustellaan, paljonko siihen on aikaa, millaiseen lopputulokseen on 

tarkoitus päästä ja miten keskustelua hyödynnetään myöhemmässä työskente-

lyssä. Keskustelulle voidaan antaa teema, ohjaavia kysymyksiä, roolitus tai 

muuta virikemateriaalia. Tärkeää tehtävänannoissa on, että tehtävän tarkoitus 

käy selvästi esille ja sen tekemiseen on annettu riittävät lähtötiedot.´ 

Sivupohjat ja aihiot 

Tehtävänantojen yhteydessä on mahdollista antaa oppijoille opettajan tekemiä 

pohjia tai aihioita, jotka ohjaavat tehtävän etenemistä. Pohjien avulla voidaan 

paitsi helpottaa työskentelyn aloittamista välttämällä ns. tyhjän paperin kam-

moa myös ohjata työskentelyä pedagogisesti tarjoamalla tietyn struktuurin 

tehtävän suorittamiselle.  

Monissa wikialustoissa on mahdollista tehdä sivupohjia (engl. templates), joita 

voi käyttää pohjina uusien sivujen luonnissa. Sivupohjia voidaan höydyntää 

työskentelyssä, jossa oppijat tai ryhmät tuottavat omia tuotoksia wikiin. Esi-

merkiksi gradututkimuksen ohjauksessa voidaan tehdä sivupohjat tutkimuksen 

ideointiin, tutkimussuunnitelmaan, alustavan sisällysluettelon laadintaan ja 

lopulta tutkimusraportin kirjoittamista varten. Painopiste on kuitenkin oppi-

misprosessin tukemisessa, ei lopputuloksen muodon määräämisessä. Pohjien 

tekoon ei ole välttämätöntä olla valmista toimintoa, vaan opettaja voi soveltaa 

kunkin sosiaalisen median palvelun mahdollisuuksia parhaaksi katsomallaan 

tavalla. 
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Keskustelun skriptaaminen 

Lähes aina tärkeä osa yhteisöllisen oppimisen verkkotyöskentelyä on oppijoi-

den väliset keskustelut. Keskustelua käydään keskustelufoorumeilla, wikisivuil-

la, blogeissa, mikroblogeissa, käsite- ja miellekarttatyökaluissa, pikaviestimissä 

ja monissa muissa sosiaalisen median palveluissa.  

On syytä huomata, että erilaiset keskustelutoiminnot ohjaavat erilaiseen kes-

kusteluun. Yhteisöllisen työskentelyn skriptaamisen kannalta kyse on siitä, että 

opettaja valitsee kulloiseenkin tarkoitukseen sopivan keskustelutoiminnon. 

Esimerkiksi mikroblogikanava tuottaa erilaista keskustelua kuin monelle tasolle 

haarautuva keskustelufoorumi tai blogin kommenttipalsta. Wikeissä keskuste-

lulla on selvä tehtävä tukea yhteisöllistä prosessikirjoittamista.  

Yksinkertaiset keskustelutoiminnot sopivat esimerkiksi luovaan ideointiin ja 

nopeasti tapahtuvaan erilaisten näkökulmien esille tuomiseen. Keskustelufoo-

rumin tyyppiset ratkaisut tukevat paremmin syvällistä ja pitkäkestoista keskus-

telua. Yleinen virhe on valita opintojakson verkkokeskusteluille vain yksi paik-

ka, vaikka keskustelulla on eri vaiheissa selvästi erilaisia tavoitteita. 

Yhteisölliset skriptit tukevat oppimisprosessia, mutta myös opettajan ohjausta 

tarvitaan. On syytä ohjeistaa etukäteen, miten opettajalta saa verkossa ohjaus-

ta. Hyväksi osoittautunut käytäntö on perustaa erillinen keskustelualue työs-

kentelyn aikaisille kysymyksille ja opintoihin liittyville muille yhteisille asioille. 

Ohjauksen vaatima työmäärä vähenee, kun opettajan ja opiskelijoiden toisil-

leen kirjoittamat vastaukset välittyvät samalla kertaa kaikille. Jos wikissä on 

useita keskustelualueita, on jokaiselle keskustelualueelle syytä kirjoittaa oh-

jeet, mihin keskusteluun se on tarkoitettu. 
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4  ESIMERKKEJÄ SOSIAALISEN MEDIAN OPETUSKÄYTÖSTÄ  

DEVELOPE-HANKKEEN AIKANA 
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DevelOPE--hankkeen aikana (2008-2009) toteutettiin sosiaalisen median ope-

tuskokeiluja ja kehitettiin opetusta useissa Oulun yliopiston tiedekunnissa ja 

laitoksissa. Tämä luku koostuu artikkeleista, joissa kuvataan näillä eri oppiai-

neiden opintojaksoilla tehtyjä pedagogisia ja teknologisia valintoja sekä käy-

tännön toteutusta.  

Aluksi luvussa 4.1. kuvataan DevelOPE-hankkeen toimintamalli, joka itsessään 

on yksi esimerkki sosiaalisen median hyödyntämisestä koulutuksessa. 

Luvussa 4.2. kuvataan sosiaalisen median hyödyntämistä Koulutusteknologian 

sivuaineopinnoissa hankeaikana sekä sen jälkeen. Luvun pääasiallisena kirjoit-

tajana on toiminut hankeaikana koulutusteknologian opetuksesta vastannut 

Tiina Vertanen (aik. Hämäläinen).  

Luvussa 4.3. Leena Kuure ja Virpi Onkamo kirjoittavat sosiaalisen median käyt-

töä teknisen viestinnän opetuksessa Englantilaisen filologian oppiaineessa.  

Luku 4.4. kuvaa wikiympäristöä hyödyntävää 2009 toteutettua Johdatus LaTe-

Xiin-opintojaksoa matemaattisten tieteiden laitoksella. Luvun ovat kirjoittaneet 

laitoksella tuona aikana työskennelleet Juha-Matti Tirilä ja Janne Oinas.  

Luvussa 4.5. Eeva Liikanen kuvaa gradun ohjausta wikin avulla terveystieteiden 

laitoksella Kliinisen laboratoriotieteen oppiaineessa.  

Luvussa 4.6. Hannele Lukkarinen ja Maria Kääriäinen kertovat terveystieteiden 

opettajankoulutuksessa syksyllä 2008 toteutetusta opintojaksosta, jossa tavoit-

teena oli opiskelijoiden kriittisen ajattelun kehittyminentä käsitekarttamene-

telmän avulla. 

Luku 4.7. kuvaa mobiililaitteiden ja sosiaalisen median palveluiden hyödyntä-

mistä Edutool-maisteriohjelmassa toteutetulla opintojaksolla. Luvun on kirjoit-

tanut Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä väitöstutkimustaan 

viimeistelevä Jari Laru.  
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4.1 DevelOPE-hankkeen toimintatapa 
 

Niina Impiö, Harto Pönkä, & Venla Vallivaara 
 

DevelOPE-hankkeessa kehitettiin yhteisölliseen oppimiseen perustuvaa ope-

tusta ja sosiaalisen median opetuskäyttöä. Hankkeessa yliopisto-opettajat ke-

hittivät yhteisöllisen oppimisen työskentelytapoja sosiaalista teknologiaa hyö-

dyntäen. Erityisenä painopistealueena oli uuden sosiaalisen teknologian hyö-

dyntäminen opetuksessa. Hankkeen keskeisin kohderyhmä oli Oulun yliopiston 

opetushenkilökunta, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pro-

jekteissa sekä virtuaaliyliopiston toiminnassa mukana olevat opettajat. Muka-

na oli yhteensä 14 opettajaa neljästä eri tiedekunnasta. Heidän kanssaan kehi-

tettiin yhteensä 12 erilaista opetuskokonaisuutta. 

Hankkeeseen valittiin eri tiedekunnista kehittämisen kohteeksi opetustoteu-

tuksia, joissa sovellettiin yhteisölliseen oppimiseen perustuvia työskentelyta-

poja sekä hyödynnettiin sosiaaliseen teknologiaan perustuvia palveluja. Deve-

lOPE-hanke tarjosi kehitystyöhön osallistuvalle opettajalle pedagogista ja tek-

nistä tukea opetustoteutuksen suunnitteluun. Hankkeeseen osallistuva opetta-

ja sai hankkeessa muodostuneen opettajaverkoston sekä oppimisen ja koulu-

tusteknologian tutkimusyksikön asiantuntemuksen oman opetuksensa kehit-

tämisen tueksi. Tärkeää hankkeessa oli myös hankkeen toimintoihin osallistu-

vien opettajien yhteistyöverkoston aktivoiminen. Opettajaverkoston yhteisölli-

nen työskentely toteutui workshopeissa ja seminaareissa, joissa nostettiin esiin 

ajankohtaista tutkimustietoa oppimisesta sekä tarkasteltiin yhteisöllisen oppi-

misen tukemisen eri osa-alueita. 

Hankkeen toimintamalli muodostui seuraavasta kolmesta osa-alueesta: 

Pedagoginen ja tekninen tuki 

Opettajille tarjottiin pedagogista ja teknistä tukea kurssien suunnitteluun ja 

toteutukseen. Tuki oli sekä materiaalien tarjoamista (pedagogisia ja teknisiä 

ohjeita) että opettajien yksilöohjausta ja konsultointia sosiaalisen median op-
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pimisympäristöjen rakentamisessa. Lisäksi opetuskokonaisuuksiin osallistuville 

opiskelijoille järjestettiin tarvittaessa koulutusta sosiaalisen median työkalujen 

käyttämisestä. 

Sosiaalisen median opetuskäyttö 

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin sosiaalisen median käyttöön perustu-

via oppimisympäristöjä. Erityisesti sosiaalisen median sovelluksia tarkasteltiin 

pedagogisen hyödynnettävyyden näkökulmasta. Jokaiselle hankkeeseen osal-

listuvalle opetuskokonaisuudelle suunniteltiin sen sisältöihin ja tavoitteisiin 

sopiva oppimisympäristö erilaisia sosiaalisen median sovelluksia hyödyntäen.  

Opettajayhteisöt opetuksen kehittämisen tukena 

Hankkeessa aktivoitiin opettajista muodostuvan asiantuntijayhteisön toiminta-

tapoja siten, että verkoston jäsenet jakoivat tietoa ja kokemuksia opetuskokei-

lujen onnistumisesta ja soveltamismahdollisuuksista. Hankkeen aikana pyrittiin 

tukemaan opettajayhteisön toimintaa siten, että se voisi säilyä ja jatkaa toimin-

taansa myös hankkeen loputtua. Opettajaverkoston työskentelyssä on hyö-

dynnettiin mm. hankkeen blogiympäristöä sekä Sometu-verkostoa103.  

Seminaarisarja yhteisöllisestä oppimisesta ja sosiaalisen median ope-

tuskäytöstä 

Seminaarisarjan tavoitteena oli tarjota ideoita ja virikkeitä sosiaalisen median 

opetuskäyttöön sekä verkostoitua ja kehittää yhteistyötä samoista aiheista 

kiinnostuneiden kanssa. Oulun yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille 

suunnatut seminaarit järjestettiin kevään 2009 aikana. Seminaarisarja koostui 

viidestä tilaisuudesta, jotka sisälsivät asiantuntijapuheenvuoroja ja workshop-

työskentelyä. Lisäksi seminaarin jälkeen oli mahdollista jatkaa keskustelua ver-

kossa Sometu-yhteisössä. Seminaareissa oli asiantuntija alustuksia ja yhteisöl-

listä työskentelyä. Työskentelyssä hyödynnettyjä sosiaalisen median työkaluja, 

kuten Jaiku-kanava104, Qaiku-kanava106 sekä Sometu-verkosto107. Seminaareissa 

tarkasteltiin sosiaalisen median opetuskäyttöön liittyviä teemoja kuten sosiaa-

                                                           
103 sometu.ning.com 
104 http://jaiku.com/channel/develOPE 
106 http://www.qaiku.com/channels/show/develope/ 
107 http://sometu.ning.com/group/develope 
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linen media yhteisöllisen oppimisen tukena, oppimisprosessin suunnittelu ja 

ohjaaminen sosiaalisen median ympäristöissä sekä yksilöt ja yhteisöt sosiaali-

sen median ympäristöissä. Seminaaripäivien teemat ja esiintyjät on kuvattu 

seuraavassa: 

Seminaari 1: Sosiaalinen media oppimisympäristönä 

- Wikivelliä ja blogipullia – eväitä ymmärtävään oppimiseen, tutkijatoh-

tori Pirkko Hyvönen 

- Sosiaalisen median ohjelmat oppimisympäristön rakennuspalikoina, 

suunnittelija Harto Pönkä 

- Yhteisöllinen oppiminen – Miksi?, projektipäällikkö Niina Impiö 

Seminaari 2: Opetuksen suunnittelu ja yhteisöllisen oppimisen tukeminen 

sosiaalisen median ympäristöissä 

- Yhteisöllisen verkkotyöskentelyn vaiheistaminen, tutkija Minna Peso-

nen 

- Yhteisöllisen oppimisen ohjaaminen teknologiatuetuissa ympäristöissä, 

opettaja Essi Vuopala 

Seminaari 3: Oppiminen – taitoa vai tahtoa? 

- Yksin, yhdessä vai jaetusti? Oppimisen haasteet tulevaisuudessa, pro-

fessori Sanna Järvelä 

- Miksi strategista oppimista tarvitaan?,  tutkija Jonna Malmberg 

- Miten Oppimisen motivaatio rakentuu, tutkija Hanna Järvenoja 

Seminaari 4 : Oppimisyhteisöt 

- Erilaisten oppimisyhteisöjen työskentelyn tukeminen mobiilin teknolo-

gian ja sosiaalisen median avulla, tutkija Jari Laru 

- Sosiaalisen vuorovaikutuksen mekanismit pienryhmissä: kontekstina 

peliympäristöt, tutkija Johanna Bluemink 
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Seminaari 5: Sosiaalisen median opetuskäytön arviointia 

- Viidennessä seminaarissa tutustuttiin sosiaalisen median opetuskäytön 

mahdollisuuksien Develope-opettajien sosiaalisen median opetuskäy-

tön kokemusten kautta. Opintojaksot on tarkemmin esitelty tässä te-

oksessa seuraavissa alaluvuissa. 
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4.2 Yhteisöllistä oppimista ja sosiaalisen median valintoja 

koulutusteknologian opinnoissa 
 

Tiina Vertanen, Harto Pönkä, Niina Impiö & Venla Vallivaara 

 

Johdanto  

 

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toimiva oppimisen ja koulu-

tusteknologian tutkimusyksikkö (LET) tarjoaa koulutusteknologian sivuaine- ja 

maisteriopintoja108. Opintoja on vuosien varrella kehitetty yhä yhteisöllisem-

pään, avoimempaan ja jaettua asiantuntijuutta monipuolisesti hyödyntävään 

suuntaan niin pedagogisten ratkaisujen kuin käytettyjen teknologioiden osalta. 

Opintojaksoja on määrätietoisesti kehitetty vastaamaan työelämän osaamis-

vaatimuksia. Koulutusteknologian opinnoissa edistetään opiskelijoiden peda-

gogista ja teknologista osaamista tulevaisuuden asiantuntijoina109, ja tarjotaan 

monipuolista tuoreeseen oppimistutkimukseen pohjautuvaa opetusta. 

Opintojen oppimisteoreettinen tausta perustuu kolmeen keskeiseen sisältöön: 

itsesäätöinen oppiminen110, yhteisöllinen oppiminen111 ja asiantuntijaksi oppi-

minen112. Opinnoissa korostuu teoreettisen tutkimustiedon ja käytännön toi-

minnan yhteensovittaminen mahdollisimman autenttisissa olosuhteissa. Opis-

kelussa pyritään yhteisölliseen oppimiseen, jossa oppiminen on tiimien ja ver-

kostojen yhteistä tiedon luomista, koordinoitua yhdessä työskentelyä, sitou-

tumista yhteisiin tavoitteisiin ja jaettuun toiminnan arviointiin sekä monimut-

kaisten ajatteluprosessien ulkoistamista ja kehittämistä. Yhteisöllinen oppimi-

nen ei ole itsessään pedagoginen metodi tai psykologinen prosessi. Yhteisölli-

seen oppimiseen ei pyritä yhteistyön vuoksi, vaan siksi, että se käynnistää te-

hokkaita oppimisen mekanismeja kuten kysyminen ja selittäminen sekä argu-

mentointi ja palautteen anto. 

                                                           
108 Lisätietoja opinnoista: let.oulu.fi/opinnot 
109 Tulevaisuudessa tarvittavaa asiantuntijuutta kuvaa mm. FinnSight 2015, 2006 
110 Hadwin & Järvelä, 2011; Winne & Perry, 2000, Zimmerman & Martinez-Pons, 1986 
111 Dillenbourg, 1999; Sawyer, 2006 
112 Bereiter & Scardamalia, 1993; Hatano & Inagagi 1986 
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Koulutusteknologian opintojen toteutuksissa luodaan ja strukturoidaan tilan-

teita, joiden on tutkimuksellisesti todettu tukevan yhteisöllistä oppimista ja 

tiedonrakentelua verkkopohjaisissa oppimisympäristöissä. Opintojen toteutuk-

sessa hyödynnetään ja tehdään opiskelijoille näkyväksi erilaisia yhteisöllistä 

työskentelyä tukevia pedagogisia malleja. Pedagogisella mallilla viitataan tässä 

oppimisteoriaan pohjautuvaan käytännön malliin, jonka mukaisesti opetus 

toteutetaan tai viitekehykseen oppimisprosessin etenemisen vaiheista sekä 

siitä, kuinka oppiminen tulisi järjestää113. Pedagogiset toimintamallit perustu-

vat opettaja-ohjaajan ajatuksiin siitä, kuinka oppimista ja tiedonrakentelua 

voidaan tukea114 . 

 

Pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen – 

opintojakso 

Koulutusteknologian perusopintoihin vuoteen 2010 asti sisältyneellä115 opinto-

jaksolla Pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen (6 

op.) perehdytään oppimisprosessiin sekä sen tukemiseen teknologiaa hyödyn-

tävissä oppimisympäristöissä sekä erilaisten pedagogisten mallien avulla. Opis-

tojaksolla tarkastellaan oppimisprosessin suunnitteluun, ohjaukseen ja arvioin-

tiin liittyviä teemoja sekä teoreettista tietoa että käytännön kokemuksia ja 

kokeiluja yhdistämällä. 

Opintojakson sisältöjä ja työtapoja on kehitetty jo pitkään systemaattisesti. 

Pedagogisen toteutuksen ja teknologisten ratkaisujen osalta opintojaksoa kehi-

tettiin esimerkiksi lukuvuonna 2007–2008 yhteistyössä Campus Futuruksen 

koordinoiman ColLab -virtuaaliyliopistohankkeen kanssa. Tuolloin kurssin opin-

tojaksolla kokeiltiin erilaisia etukäteen melko tiukasti strukturoituja pedagogi-

sia ja teknologisia ratkaisuja (Problem-Based Learning -mallin mukainen työs-

kentely ryhmäblogeissa ja 3D-työtilassa). 

Lukuvuonna 2008–2009 yhteistyö Campus Futuruksen kanssa jatkui yhteistyö-

nä DevelOPE -hankkeen kanssa. Opintojakson toteutusta kehitettiin siten, että 

                                                           
113 Bransford, Brown, & Cocking, 1999 
114 Weinberger ym., 2005 
115 Syksystä 2011 alkaen kyseiselle opintojaksolle tyypillisiä sisältöjä ja toimintatapoja on sovellettu uudella 
Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (7 op) -opintojaksolla 
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kurssin työtapoja sekä teknologisten sovellusten valintoja monipuolistettiin ja 

suunniteltiin osin myös yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin edetessä. Tähän 

on useita perusteita, joista ensimmäinen on opiskelijoiden osallistamisen ja 

toiminnan autenttisuuden tavoite. Toinen peruste pohjautuu siihen, että sosi-

aalisen median palvelut tulee valita pedagogisten tavoitteiden ehdoilla, näin 

ollen opiskelijat saavat tilaisuuden arvioida teknologioita ja palveluja yhdessä 

pedagogisten lähtökohtien kanssa. Kolmannen perusteen mukaan näissä pro-

sesseissa kehitetään opiskelijoiden itsesäätelytaitoja ja tuetaan motivaatiota.  

 

Opintojakson työtavat ja sosiaalisen median ratkaisut 

Opintojakso käynnistyi kahdella johdantoluennolla, joiden jälkeen aloitettiin 

yhteisöllinen työskentely. Opiskelijat jaettiin kolmeen 5-7 hengen ryhmään. 

Opintojakson työskentely jakaantui kolmeen yhteisölliseen oppimistapaukseen 

eli -caseen. Työskentely tapahtui osittain kasvokkain ja osittain verkossa. Jokai-

sessa casessa käytettiin tiettyä pedagogista mallia sekä työstettiin casen tuo-

toksena ryhmän yhteinen miellekartta. Ryhmätyöskentelyn ohella opiskelijat 

reflektoivat omaa oppimisprosessiaan koko koulutusteknologian sivuaineen 

ajan käytössä olleessa henkilökohtaisessa blogissaan. 

Oppimisteoreettisten ja pedagogisten sisältöjen rinnalla kurssilla opittiin eri-

laisten yksilön ja yhteisön oppimista ja tiedonrakentelua tukevien sosiaalisen 

median työkalujen käyttöä. Ryhmä keskuspaikka oli Wikispaces-wikiin raken-

nettu työtila. Lisäksi jokainen ryhmä valitsi itsenäisesti työskentelyssä käytettä-

vät työkalut. Näin opiskelijat toimivat kurssin tavoitteiden mukaisesti ns. peda-

gogisina asiantuntijoina ja osallistuivat kurssin suunnitteluun. Wikispacesin 

ohella käytetyin ohjelma oli Mindmeister-miellekarttatyökalu. Lisäksi tutustut-

tiin muihinkin työkaluihin kuten Dabbleboard-piirto-ohjelmaan ja Jaiku-

mikroblogiin, mutta ryhmät eivät käyttäneet niitä case-työskentelyssä. 

Jigsaw-työskentelyä kasvokkain ja virtuaalisesti (case 1 ja 2) 

Kurssin kaksi ensimmäistä yhteisöllistä oppimiscasea työstettiin jigsaw- eli pa-

lapelimallin mukaisesti. Jigsaw oli yksi kurssilla käsiteltävistä pedagogisista 

malleista ja työskentelyn yhtenä tarkoituksena oli antaa siitä opiskelijoille 

omakohtaista kokemusta. 
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Ensimmäinen yhteisöllinen oppimiscase työstettiin perinteisellä tavalla lähita-

paamisissa vastavuoroisen opettamisen periaatteita116  noudattaen. Toisessa 

jigsaw-casessa puolestaan työskentely tapahtui pääasiassa verkossa. Työsken-

tely tapahtui pienryhmissä. Vastavuoroisen opetuksen mallissa keskeistä on 

ryhmän jäsenten välinen riippuvuus ja henkilökohtainen vastuu117. Työskente-

lyn tavoitteena on pyrkiä pitkäjänteisellä työskentelyllä asiasisällön syvempään 

ymmärtämiseen ja jäsentämiseen neuvottelemalla, keskustelemalla ja peruste-

lemalla omia näkemyksiään. Koska jokaisella ryhmän jäsenellä on palapelin yksi 

osa, ei kukaan ryhmästä pysty saavuttamaan lopputulosta ilman toisia ryhmän 

jäseniä. 

 

Jigsaw -mallissa työskentely etenee seuraavien vaiheiden kautta: 

1. Oppijat jaetaan ns. kotiryhmiin. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen saa 
oman osa-alueensa (eli tavallaan yhden palapelin palan), johon hän tu-
tustuu itsenäisen työskentelyvaiheen aikana. 

2. Saman osa-alueen aiheekseen saaneet opiskelijat kerääntyvät koti-
ryhmistä ns. eksperttiryhmiin, jossa he syventävät ymmärrystään ai-
heestaan keskustelemalla ja muodostaen siitä eksperttiryhmän yhtei-
sen käsityksen. 

3. Lopuksi opiskelijat palaavat takaisin alkuperäisiin kotiryhmiin, joissa 
rakennetaan ryhmittäin yhteinen palapeli: jokainen ryhmän jäsen selit-
tää ja opettaa muille oman eksperttiaiheensa, ja ryhmä pyrkii keskus-
telemalla muodostamaan kaikista "palapelin palasista" ehjän koko-
naiskuvan. 

Jigsaw-mallin mukainen työskentely tukee oppimisen kannalta merkittäviä 

toimintoja, kuten kysyminen, selkeyttäminen, yhteenvetojen tekeminen ja 

ennustaminen. Keskeistä työskentelyssä on myös ryhmän yhteinen vastuu 

työskentelyn lopputuloksesta ja sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen. 

 

Ensimmäinen yhteisöllinen oppimiscase eteni pääosin perinteisissä kasvokkais-

tapaamisissa, mutta opiskelijoita ohjattiin myös hyödyntämään heille jo en-

tuudestaan tuttua wiki-ympäristöä työskentelyn tukena. Opiskelijat perustivat 

wikiin ryhmien omat sivut, ja tekivät sinne muistiinpanoja omista aiheistaan 

                                                           
116 Palincsar & Brown, 1984 
117 Aronson & Patnoe, 1997 
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sekä kotiryhmätyöskentely- että eksperttityöskentelyvaiheiden jälkeen. En-

simmäisen yhteisöllisen oppimiscasen lopuksi opiskelijat tutustuivat erilaisiin 

ilmaisiin verkossa saatavilla oleviin käsitekarttatyökaluihin. Käsitekarttatyöka-

lujen avulla ryhmät kokosivat yhdessä keskustellen casen keskeisimmät sisällöt 

käsitekartaksi.  

 

Myös toinen yhteisöllinen oppimiscase aloitettiin kasvokkaistapaamisella. Tällä 

kertaa yksittäisten opiskelijoiden (ja eksperttiryhmien) aiheet muodostuivat 

kurssin aiheisiin liittyvien artikkeleiden mukaan. Opiskelijaryhmät suunnitteli-

vat ryhmälleen parhaiten sopivan työskentelytavan casen läpikäymiseksi: opis-

kelijat päätyivät pääosin työskentelemään ja kommunikoimaan wikissä ja työs-

tämään caseen liittyvää käsitekarttaa asynkronisesti verkossa. Tapaamisessa 

mietittiin myös eksperttivaiheen työskentelylle sopivin ratkaisu. Yhteisen poh-

dinnan jälkeen päätettiin perustaa eksperttiryhmille wikiin omat keskustelu-

alueet. Opiskelijat hajaantuivat siis casen aloitustapaamisen jälkeen kukin omil-

le tahoilleen ja jigsaw-työskentelyn seuraavat vaiheet, eksperttityöskentely ja 

lopuksi tehtävä kotiryhmätyöskentely, hoidettiin pääosin verkossa. Koska ryh-

millä oli vapaus hoitaa casen viimeinen kotiryhmävaihe haluamallaan tavalla, 

päätyi kaksi ryhmää kolmesta tekemään sen kasvokkain ja yksi ryhmä reaaliai-

kaisesti verkossa wikiä sekä pikaviestimiä hyödyntäen. 

 

Jigsaw-työskentelyn aiheet olivat mm. seuraavanlaisia: 

 Verkkotyöskentelyn vaiheistaminen yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimi-
sen tukena 

 Tietokone opetuksessa: opettajan apu vai ongelma 
 Aikuisopettaja ja verkko-opiskelun vaatimukset 
 Oppimisen strategiat ja teknologiaperustaiset oppimisympäristöt 
 Tutkivan oppimisen periaatteita ja käytäntöjä: ”trialoginen” tiedon-

luomisen malli 
 Oppimisaihiot oppimisympäristöjen osana 

Ongelmalähtöistä oppimista (case 3) 

Kolmannessa yhteisöllisessä oppimiscasessa pedagogisena mallina oli jigsawin 

sijasta ongelmalähtöisen oppimisen (PBL) malli, ja työskentely tapahtui kas-

vokkain. Nimensä mukaisesti PBL-mallissa on keskeistä se, että oppiminen saa 
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alkunsa yhteisestä ongelmasta, jota lähdetään ryhmittäin ratkaisemaan tietty-

jen strukturoitujen "askelien" mukaisesti. Ongelmalähtöisen oppimisen mallia 

voidaan hyödyntää usealla eri tavalla, mutta tässä tapauksessa sovellettiin alla 

kuvattua seitsemän askeleen mallia.118  

1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien kä-
sitteiden selventäminen  

2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely  
3. Aivoriihi eli brainstorm (vapaa assosiaatio)  
4. Ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu  
5. Oppimistavoitteen/ -tavoitteiden muotoilu 
6. Itsenäisen työskentelyn vaihe 
7. Opitun tiedon analysointi ja arviointi 

Olennaista PBL-työskentelyssä on opiskelijoille annettavat roolit. Puheenjohta-

ja valmistautuu, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää huolta työs-

kentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskus-

teluja yhteen. Sihteeri kirjaa ylös oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa 

selitysmallia taululle, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa. Ryh-

män jäsenet osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, 

jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiin-

panoin, arvioivat työskentelyä. Tuutori neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toi-

mintaa. 

Myös kolmannen casen aikana ryhmät tekivät muistiinpanoja wikiin. Kurssin 

edetessä kohti loppuaan vastuu työskentelyn suunnittelusta siirtyi yhä enem-

män opiskelijoille. Tämä näkyi siten, että ryhmät saivat itse päättää yhteisen 

tuotoksensa toteuttamistavan ja -työkalun. Kaksi ryhmää kolmesta teki tuotok-

sensa Mindmeister-miellekarttana, ja kolmas ryhmä kirjoitti yhteisen tuotok-

sensa wikin työtilaan. 

Opintojakson päätösseminaari opiskelijoiden ehdoilla 

Opintojakson toimintatavan mukaisesti opiskelijat vastasivat päätösseminaarin 

suunnittelusta. Päätösseminaari pidettiin lähitapaamisena, jonka aikana käyt-

tiin arviointikeskustelua opettajan, DevelOPE-hankkeen suunnittelijoiden ja 

                                                           
118 Esim. Schmidt, 1983 
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opiskelijoiden kesken. Tällä tavalla kaikki kurssin toteutukseen ja suunnitteluun 

osallistuneet tahot kohtasivat ja kertoivat toisilleen kurssiin liittyviä kokemuk-

sia sekä selittivät kurssin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien päätösten 

taustoja. Tämä työskentelytapa sopi erinomaisesti kurssin teemaan, jossa opis-

kelijoiden tavoitteena oli nimenomaan kehittyä pedagogisina asiantuntijoina. 

Opettaja ja suunnittelijat saivat samalla myös suoraa palautetta myöhempää 

kehitystyötä varten. 

Opintojakson toteutuksen arviointia ja pohdintaa  

Kokemustemme mukaan avoimia ja yhteisöllisiä toimintaympäristöjä tarjoavat 

sosiaalisen median ratkaisut (esim. wikit, blogit, mikroblogit) ovat osoittautu-

neet erinomaisiksi oppimis- ja tiedonrakentelufoorumeiksi tarjoten moninaisia 

variaatioita ja mahdollistaen mm. erilaisia sovelluksia yhdistelevien oppi-

misympäristöjen (learning spaces)119 integroinnin oppimisprosessiin. Sosiaali-

nen media tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia esimerkiksi opiskelijatiimien työs-

kentelyn tiedolliseen tukemiseen, raportointiin, tiedonhakuun ja yhteydenpi-

toon. Tässä artikkelissa esitellyllä opintojaksolla vastuuta teknologioiden valin-

nasta ja käyttötavoista sekä pedagogisista ratkaisuista onkin siirretty yhä 

enemmän opiskelijoilla itselleen: Kurssin suunnittelussa jätettiin joitakin vai-

heita tietoisesti avoimeksi, sillä niihin liittyviä päätöksiä ja ratkaisuja oli mah-

dollista tehdä vasta kurssin edetessä tiimien toimesta. 

Opintojakso tässä laajuudessaan ja tällä nimellä toteutettiin viimeisen kerran 

koulutusteknologian perusopinnoissa vuodenvaihteessa 2010–2011, jolloin 

työskentely koostui osittain verkossa ja osittain kasvokkain toteutetusta PBL-

työskentelystä wikiympäristössä sekä yhteisöllisen digitarinan työstämisestä 

kurssin lopputuotoksena. Myös syksyllä 2011 kun opintojakso uudessa opetus-

suunnitelmassa muuttui hieman nimensä, sisältöjensä ja laajuutensa puolesta, 

pyrittiin sosiaalisen median käyttöä kurssilla kehittämään eteenpäin säilyttäen 

toimiviksi todetut elementit mukana uudessakin toteutuksessa.  

Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö-opintojakso, joka tuli korvaa-

maan tässä luvussa kuvatun opintojakson, on laajuudeltaan seitsemän opinto-

pistettä. Opintojakson tavoitteena on tarjota perustiedot oppimisen teoriasta 

                                                           
119 Oblinger, 2006 
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koulutusteknologian tutkimusalan näkökulmasta. Opintojaksolla oppimista 

tarkastellaan kolmesta eri teoreettisesta näkökulmasta käsin, joita ovat  yhtei-

söllinen oppiminen, itsesäätöinen oppiminen ja asiantuntijaksi oppiminen. 

Oppimisen teorian lisäksi kurssilla käsitellään perusopintotasolla teknolo-

giatuetun opetuksen suunnittelua, toteutusta, ohjausta ja arviointia.  

Opintojakson kotiympäristönä syksyllä 2011 toimi Purot.net-wikiympäristö120, 

jossa opiskelijat työstivät PBL-työskentelyynsä liittyen yhteisöllisiä tekstejä, 

kävivät keskustelua sekä upottivat ympäristöön sisältöjä, jotka oli tuotettu 

yhteisöllisesti esim. MindMeister-miellekarttasovelluksella, Prezi-

esitysohjelmalla tai Wevideo-ohjelmistolla, joka mahdollistaa yhteisöllisen 

projektimaisen työskentelyn videotuotannossa, tässä tapauksessa digitarinan 

työstämisessä. Lisäksi opiskelijapienryhmät käyttivät yhteisöllisen työskente-

lynsä tukena vaihtelevasti AC-videokonferenssisovellusta, Diigoa ja muita so-

velluksia, jotka ovat tulleet heille tutuksi koulutusteknologian perusopinnoissa. 

Purot.net-wiki on kehitetty erityisesti tukemaan wikien yhteisöllistä opetus-

käyttöä ja on ominaisuuksiltaan sellainen, että esim. wikiympäristössä keskus-

teleminen yhteisen tekstisisällön luomisen aikana on opiskelijoille mahdolli-

simman helppoa ja toimivaa. Tulevaisuudessa kyseisen opintojakson suhteen 

muutoksia ja kehittämistyötä tehdään varmasti vuosittain, mutta sosiaalisen 

median hyödyntäminen ja erityisesti wikiympäristö ja siellä sovellettavat yhtei-

söllisen oppimisen mallit ovat epäilemättä tulleet jäädäkseen. 

 

 

 

 

                                                           
120http://letopinnot.purot.net/otto 
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4.3 Tekninen viestintä tänään ja huomenna  

- sosiaalinen media oppimisprojektissa 
 

Leena Kuure ja Virpi Onkamo 
 

Johdanto 

Englantilaisen filologian opiskelijat työllistyvät tyypillisesti paitsi opetuksen 

kentälle myös erilaisiin "kielityön" tehtäviin. Teknisen viestinnän ala onkin tär-

keä oululaisten opiskelijoiden työllistäjä. Tästä syystä oppiaineessa ryhdyttiin-

kin jo yhdeksän vuotta sitten kehittelemään teknisen viestinnän opinto-

ohjelmaa. Suunnittelu aloitettiin yhteistyössä laitoksen entisten opiskelijoiden 

kanssa, jotka toimivat alan kansainvälisissä yrityksissä. Kehittämiseen myön-

nettiin myös virtuaaliyliopistorahoitusta (Campus Futurus) kahtena vuotena, 

jolloin saatiin aikaan perusopintokokonaisuus (Technical Communication), joka 

on integroitu alusta asti oppiaineen opetustarjontaan. Kokonaisuuden kehitte-

lyssä pyrittiin rakentamaan opinnot ammattialueen todellisten työprosessien 

mukaiseksi ja opetus suunniteltiin toteutettavaksi oppiaineen ja työelämän 

asiantuntijan yhteisvastuussa. Toimintamalli osoittautui hyväksi, joskin joka 

vuosi sisältöjä ja toimintamalleja viritetään osin uuden osallistujaryhmän, vii-

meisten teknologiakehitysten ja ammatillisen ja tieteellisen kentän uusien tuu-

lien mukaisesti. Keskeistä ohjelman toteutuksessa on ollut aktiivinen vuorovai-

kutus opiskelijoiden ja opettajien kesken, ja eri alueita ohjelmasta on valittu eri 

vaiheissa erityisen kehittämisen kohteeksi. Paraikaa on meneillään pääosin 

opiskelijavetoisesti verkossa toteutettava opintopiirityyppinen versio koulutuk-

sesta. Tässä artikkelissa kuvattu kehittämishanke, Technical Communication 

Today and Tomorrow, kuitenkin perustuu opettajatiimivetoiseen monimuoto-

malliin. Kehittämishanke toteutui teknisen viestinnän perusopintojen yhtenä 

oppimisprojektina Develope-hankkeen tuella lukuvuonna 2008–2009. Osion 

tavoite oli tutustuttaa opiskelijoita teknisen viestinnän ammattilaisten verkko-

yhteisöihin ja ammattilaisten keskuudessa esiintyviin ajankohtaisiin ammatti-

alueen kysymyksiin. Toisaalta tarkoitus oli myös työskentelyn kautta auttaa 

opiskelijoita havainnoimaan teknisen viestinnän tämän hetken tilanteen lisäksi 

tulevaisuuden suuntaviivoja. 
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Oppimisprojekti osana teknisen viestinnän perusopintokokonaisuutta 

Teknisen viestinnän koko perusopintokokonaisuus (Technical Communication, 

25 op) toteutettiin lukuvuoden aikana neljän, osittain toisiinsa yhteen nivoutu-

van kurssin jatkumona (johdatus tekniseen viestintään, alan teoriaa ja käytän-

töä, mediat ja työkalut sekä projektiopinnot121). Opiskelijat hakivat kurssille ja 

heiltä edellytettiin sitoutumista koko opintokokonaisuuden suorittamiseen 

yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Vuoden aikana opiskelijoille pyrittiin an-

tamaan kokonaiskuva teknisen viestinnän ammattialueen teoreettisista ja käy-

tännön kysymyksistä, tarjoamaan kokemusta alan projektityöstä sekä vahvis-

tamaan heidän omaa ammatillista kehitystään tulevina teknisen viestinnän 

ammattilaisina. Opintojen sisällöt liittyivät mm. viestintään, käyttäjäanalyysiin, 

tekniseen dokumentointiin, lokalisointiin, konseptityöhön ja projektitoimin-

taan. Opintojen runkona oli viikoittainen tapaaminen, jonka lisäksi työskente-

lyn eri vaiheissa muodostetut tiimit järjestivät tarpeen mukaan omia palavere-

jaan. Suurin osa opinnoista toteutui virtuaalisesti. Teknisen viestinnän perus-

opintokokonaisuuden pedagoginen toteutus perustuu yhteisöllisen oppimisen 

periaatteelle, jolloin tärkeitä prosesseja ovat mm. ongelmalähtöisyys, jaettu 

asiantuntijuus ja yhteisöllinen tiedonrakentelu122, Työskentelyprosessia teh-

dään näkyväksi paitsi yhteistapaamisissa myös työraporteissa ja henkilökoh-

taisten blogien reflektoivissa pohdinnoissa. Lukuvuonna 2008–2009 kurssiym-

päristö rakentui pääosin wikipohjaiseen ympäristöön (Oulun yliopiston Con-

fluence Wiki), jonne linkitettiin myös osallistujien blogit (wordpress.com). 

Oppimisprojektin vaiheet 

Opintoihin kuuluva oppimisprojekti Technical Communication Today and To-

morrow, sijoittui Develope-kokeilun puitteissa ajallisesti syyslukukauden lop-

pupuolelle ja vuodenvaihteen tienoille (kahdeksan viikkoa). Sen tavoite oli 

tutustuttaa opiskelijoita teknisen viestinnän ammattilaisten yhteistyöverkos-

toihin ja pinnalla oleviin alan kysymyksiin sekä pohtia teknisen viestinnän ken-

tän tulevaisuuden näkymiä. Työskentelyssä oli myös tarkoitus soveltaa johdan-

tokurssilla opittua käyttäjäanalyysia esityksen suunnittelussa ja raportoinnissa 

ja vahvistaa tehtävän kannalta tarpeellisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja 

                                                           
121 ks. http://www.oulu.fi/hutk/tc/ 
122 esim. Brown, Collins & Duguid, 1989; Lave & Wenger, 1991; Häkkinen & Järvelä, 2006 
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paitsi sosiaalisen median osalta myös oppimisprojektin loppuraporttina toimi-

van posterin suunnittelussa ja laadinnassa. Työmenetelmä määriteltiin väljästi 

"osallistuvaksi tutkimukseksi" (participatory research), koska tarkoitus oli, että 

opiskelijat hakeutuvat teknisen viestinnän ammattilaisten verkostoihin ja otta-

vat osaa keskusteluihin erityisesti tekemällä kysymyksiä yhteisön noviisien 

jäsenten, tulevien kollegoiden näkökulmasta. Oppimisprojekti eteni viiden 

päävaiheen kautta (Kuvio 1). 

Kuvio 1. Oppimisprojektin vaiheet 

Oppimisprojekti aloitettiin aivoriihellä (Brainstorming), jossa etsittiin tietoa 

kieliammattilaisten verkostoista. Opiskelijoita ohjeistettiin etsimään ja jaka-

maan linkkejä, ja ideoimaan ammattilaisille suunnattavia kysymyksiä. Aivorii-

hessä tuli myös suunnitella tutkimusstrategiaa tälle oppimisprojektille; mm. 

miten tietoa hankittaisiin tai miten tutkimuksen fokusta määriteltäisiin ja rajat-

taisiin. Kanavaksi aivoriihen aikana toteutuvalle vuorovaikutukselle verkossa 

määriteltiin yhteisö- ja mikroblogipalvelu jaiku. Aivoriihen jälkeen opiskelijoi-

den oli määrä jakautua kahden hengen tiimeihin ja päättää työnjaosta (Division 

of labour). Löydöksiä oli tarkoitus koota ja hyödyntää posterissa, jonka lukija-
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kunta tuli myös määritellä osana käyttäjäanalyysia. Kun työparit ja posterien 

työotsikot (eli tutkimusaiheet) oli määritelty, opiskelijoiden tuli liittyä löytä-

miinsä verkostoihin tutkimusstrategiansa mukaisesti ja hankkia niistä tietoja 

(Participatory research). Tiedonhankintavaiheen ja tutkimusaiheiden rajauksen 

jälkeen tähdättiin tulosten julkistamiseen posterin (A1) muodossa (Publishing 

the results). Työssä tuli käyttää sopivaa työkaluohjelmaa (esim. InDesign tai 

Power Point) ja noudattaa tulosten esittämisessä johdantokurssilla esitellyn 

käyttäjäanalyysin periaatteita. Käyttäjäanalyysista tarjottiin myös lisäohjeistus-

ta ja -materiaalia. Prosessin raportointiin liittyi useampia vaiheita. Ensinnäkin 

posterien alustavat versiot esiteltiin kurssin tapaamisessa, jonka kuluessa ja 

jälkeen työparit saivat palautetta opettajilta ja muilta kurssilaisilta. Palautekier-

roksen jälkeen postereita työstettiin edelleen tarpeen mukaan ja lopulliset 

versiot painettiin ja sijoitettiin tiedekunnan seinille. Koko oppimisprojektin 

työprosessista laadittiin myös työpareittain raportti kurssiwikiin ja lisäksi kukin 

opiskelija reflektoi projektia henkilökohtaisesti omaan kurssiblogiinsa. Tärkeä 

vaihe oli myös oppimisprojektista laadittu raportti osana ns. Career Dayn oh-

jelmaa. Career Day oli vierailevien alan ammattilaisten esityksistä ja yhteisestä 

keskustelusta muodostettu tapahtuma, jossa tutustuttiin erilaisiin teknisen 

viestinnän työnkuviin ja ammatilliseen kehitykseen. Kaikki työskentelyvaiheen 

dokumentit ja raportit koottiin wikiin tiimeittäin. Henkilökohtainen reflektointi 

julkaistiin henkilökohtaisissa blogeissa, joita saivat kommentoida sekä opetta-

jat että toiset opiskelijat. 

Tiimien työn esittelyssä ja loppuraportissa pyydettiin kiinnittämään huomiota 

siihen, kuinka oppimisprojektin aikana prosessoitua tietoa välitettiin eri käyttä-

jille (esim. esitysten kuuntelijat ja posterien potentiaaliset lukijat). Taustatueksi 

käyttäjäanalyysille tarjottiin mm. verkkomateriaalia123. Raporteissa tuli myös 

pohtia käytettyjen työkalujen valintojen perustelut ja toimivuus. Posterien 

otsikoiksi rajautuivat seuraavat teemat: 1) Topics in Technical Communication: 

Modular Documentation, 2) Writing for the Web, 3) Web Development and 

Web Media ja 4) Wikis. Seuraavassa pohditaan sosiaalisen median käyttöä 

kurssilla tarkemmin työskentelyn eri vaiheissa. Käsittelyssä hyödynnetään eri 

vaihdeiden dokumentoinnista (wikissä, blogeissa ja keskustelufoorumilla) sekä 

raporteista (tiimiraportit ja posterit) saadun tiedon lisäksi yhteistapaamisissa 

                                                           
123 http://en.wikiversity.org/wiki/Technical_writing_audience 
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käytyjen keskustelujen antia sekä koulutusteknologian opiskelijoiden webro-

pol-kyselyn kautta hankkimaa anonyymia kurssipalautetta. 

Sosiaalisen median käyttö kurssilla 

Teknisen viestinnän perusopintokokonaisuuden medioiden (blogit ja kurssiwi-

ki) lisäksi Technical Communication Today and Tomorrow -oppimisprojektiin 

otettiin mukaan myös myös jaiku124. Jaikukanavan tarkoitus oli toimia aivoriihi-

vaiheessa tiimin oleskeluhuoneena oppimisprojektin aikana. Jaikun käyttö ei 

päässy kuitenkaan alkua pidemmälle, koska samanaikaisesti kurssilla oli me-

neillään toinen, erityisen vaativana nähty projekti, koska sen tilaajana oli ns. 

"oikea asiakas". Tämä suurprojekti liittyi pilotoitavana olleen yliopistowikin 

suomenkielisen käyttöohjeistuksen kielentarkistukseen ja englanninkielisen 

ohjeistuksen tuottamiseen. Opiskelijat käyttivät siis wikiympäristöä (kurssin 

koko perusopinnot kattavaa wikitilaa ja yliopiston ohjedokumenttitilaa) aktiivi-

sesti hyväksi ja toisen projektin puitteissa käytävä vuorovaikutus oli varsin in-

tensiivistä. Lisäksi opiskelijat olivat kokeneet, että viestien pituusrajoitus jai-

kussa tuotti tehtävän kannalta ongelmia. Asiasta käytiin osallistujien kesken 

keskustelua, jonka kuluessa opettajat painottivat, että teknisen viestinnän 

opinnoissa mitään mediaa ei käytetä vain siksi, että opettaja on niin suunnitel-

lut. Sen sijaan tarkoitus on, että erilaisiin tarkoituksiin hyödynnetään kulloinkin 

sopivia työvälineitä. Opiskelijat ehdottivatkin itse, että kurssiwikin kommentti-

funktiota käytetään hyväksi jaikun sijasta. Kuitenkaan tätä kommenttifunktiota 

ei loppujen lopuksi käytetty, vaan aivoriiheily toteutui jaikun sekä tiimien kas-

vokkain ja virtuaalisesti muilla keinoin käymän vuorovaikutuksen kautta.Koska 

opiskelijamäärä kurssilla on pieni, lyhyelläkin viestiketjulla saatiin jaikussa 

koottua muutaman opiskelijan ja opettajien kesken joitakin tuolloin keskeisim-

piä linkkejä teknisen viestinnän ammattilaisten foorumeihin verkossa. Lisäksi 

tiimit kokosivat aineistoa muista lähteistä omien posterihankkeidensa tarpei-

den mukaisesti. Seuraavassa esimerkkejä hyödyllisiksi koetuista yhteisöistä: 

 

•http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_writer 

•http://www.stc.org/ 

•http://www.dokumentoijat.net/ 

                                                           
124 #TechComm-kanava osoitteessa http://www.jaiku.com 
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•http://www.intecom.org/ 

•http://torontostc.blogspot.com/ 

•http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/translat 

•http://www.techwr-l.com 

 

Hankkiutuminen teknisen viestinnän ammattilaisten verkostoihin ei toteutunut 

opettajien kaavailemalla tavalla siten, että opiskelijat olisivat osallistuneet vuo-

rovaikutukseen heidän foorumeidensa ydinalueilla, koska keskustelufoorumit 

eivät ole aina täysin avoimia. Periaatteessa niille olisi voinut päästä tunnukset 

luomalla, mutta tietoa oli saatavissa muutenkin yhteisöiden julkisilla alueilla 

siinä määrin, että se tässä tapauksessa täytti tiimien tiedonhankintatarpeet. 

Teknisen viestinnän ammattikunta on varsin maailmanlaajuinen verkosto sikäli, 

että se osallistuu aktiivisesti asiantuntijuusalueidensa kehittämiseen avoimesti. 

Myös projektin ajoitus asetti omat rajoituksensa. Se mitä suljetuilla foorumeilla 

olisi ollut saatavissa, olisi ollut hiljainen tieto ammattikunnan käytänteistä, 

mikä olisikin vaatinut pitempää oleskelua yhteisön parissa. On myös muistetta-

va, että alan ammattilaisten työelämänäkökulmaa ovat tarjonneet teknisen 

viestinnän koulutuksessa toinen opettajista sekä lyhyempiä jaksoja toteuttavat 

vierailijat. Samoin kurssilaiset itse tuovat kurssille monipuolisen resurssin kon-

takteineen ja omine kokemuksineen alan töistä. Kaiken kaikkiaan on todettava, 

että toteutuneella tavallakin, yhdistämällä sosiaalista mediaa, verkostoja ja 

verkostojen verkostoja sekä kasvokkaiskontakteja alan ammattilaisiin, tutus-

tuminen teknisen viestinnän alueen keskusteluun ja tulevaisuuden näkymiin 

onnistui tässä oppimisprojektissa erittäin hyvin. Blogeissa kommentoitiin ko-

kemuksia tästä oppimisprojektista muiden teknisen viestinnän perusopintojen 

joukossa. Kokemuksista keskusteltiin myös välivaiheen esittely- ja palauteta-

paamisessa ennen viimeisen posteriversion julkaisua. Seuraava ote blogista 

(suomennos) luonnehtii keskustelujen henkeä: 

Foorumkeskustelujen lukeminen, linkkien seuraaminen ja yleensäkin tutustu-

minen siihen, mikä teknisen viestinnän kannalta on relevanttia on ollut hyvin 

mielenkiintoista. Olen oppinut paljon siitä, mitä tekninen viestintä oikeastaan 

on. Ymmärrän nyt myös sen, miksi minun on joskus vaikea antaa hyvää määri-

telmää, jos joku kysyy mitä oikein opiskelen, kun kerron opiskelevani tällä kurs-
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silla. Ei näytä löytyvän virallista määritelmää tai paremminkin löytyy joitakin 

kilpailevia määritelmiä125. 

Otteesta käy ilmi teknisen viestinnän koulutuksen keskeinen "opiskeltava sisäl-

tö": ala on nopean teknologiakehityksen vuoksi varsin muuttuvainen. Kun ote-

taan lisäksi huomioon alan kansainvälisyys ja erilaisten käyttäjäryhmien syvä 

heterogeenisyys paitsi teknologiataitojen myös kielen, kulttuurin ja toimin-

taympäristöjen kannalta, alalle suuntautuvan on ymmärrettävä, että teknisen 

viestinnän haasteet ovat moninaisia ja jatkuvan transformaation alaisia. 

Toinen opiskelija kertoi blogissaan tiiminsä tutkimusaiheen (Web Develop-

ment) löytyneen foorumilta, jolla ammattilaiset keskustelivat tulevaisuuden 

näkymistä. Hän pohdiskeli tutkimusaihettaan muutoksen ja tavoitteiden epä-

määräisyyden näkökulmasta. 

Tämä projekti oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen, vaikka ajoittain tuntuikin 

hiukan epäselvältä mihin suuntaan se oli etenemässä, aikataulua muutettiin 

jne. Oli todella mielenkiintoista katsoa kuinka netti on muuttunut ja kuinka se 

ehkä muttuu aikojen kuluessa. Pidän myös Wayback Machinesta 

(http://www.archive.org/web/web.php). Voi katsoa vanhoja nettisaitteja ja 

nähdä kuinka paljon ne ovat muuttuneet vuosien varrella. Ja jos olet tarpeeksi 

vanha, voit muistaa jopa eBayn alkuvaiheet (minä voin)126.  

Ote muistuttaa siitä, että oppimisprojektin aikana eri työvaiheissa esille nousi 

laajasti erilaisia kysymyksiä, vaikka postereihin lopulta siilautuikin rajattu aihe. 

Esimerkissä mainitaan ohimennen myös kysymys, joka on haastanut vuosien 

varrella kaikkia teknisen viestinnän opiskelijaryhmiä. Palautteessa on säännölli-

sesti tuotu esille kehittämisalueena tehtävänantojen selkiyttäminen. Kuitenkin 

asiaa on aina käsitelty osallistujien kesken monessa vaiheessa vuotta, jolloin 

opettajat ovat tuoneet esille, että koulutukseen liittyvät tehtävänannot eivät 

ole ns. vanhan ajan koulutehtäviä, joissa opettaja pyytää sellaista, jonka jo 

tietää. Tehtävänannot ovat siis tarkoituksella ongelmalähtöisiä ja suhteellisen 

yleisluonteisesti määriteltyjä, jolloin myös opiskelijoilla on mahdollisuus virit-

tää opiskelunsa niiden tiimoilta monella tavalla. Varsinaisen tehtävän suorit-

tamisen lisäksi nimenomaan tehtävästä neuvottelu tarjoaa tärkeän tilaisuuden 

                                                           
125 ote opiskelijan blogista, suomennos 
126 ote opiskelijan blogista, suomennos 
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oppimiselle127. Nämä "epämääräiset" tehtävät heijastelevat myös tosielämän 

ammatillisia haasteita tilanteissa, joissa esimerkiksi teknisen viestinnän am-

mattilaisen tulee aloittaa uuden laitteen dokumentointi, vaikka itse laite ei ole 

vielä valmis. Usein ongelmat ovat itse asiassa ratkaisemattomia ja edellyttävät 

monialaisten tiimien yhteistä työtä. Toisiinsa linkitetyt kurssiblogit näyttävät 

tarjoavan yksityistä oppimispäiväkirjaa tehokkaamman foorumin jäsentää tätä 

monimutkaista ongelmakenttää tekemällä pohdintoja näkyviksi. Opettajien on 

myös mahdollista opiskelijoiden blogipostien kommentoinnissa ja omissa blo-

geissaan osallistua yhteiseen ongelmanratkaisuun ja nostaa tärkeäksi näkemi-

ään kysymyksiä esille kurssin kuluessa. 

Näyttäisi siltä, että opiskelukulttuuri on oppimistehtävien epämääräisyyteen 

suhtautumisen osalta muuttunut viime vuosina. Aiemmin paljon palautekes-

kustelua tuottanut teema käsitellään nykyään melko kevyesti ja opiskelijat 

selvästikin osaavat tuoda epämääräisyyden hallinnan vahvuudekseen blogeis-

saan ja portfolioissaan sen sijaan, että ahdistuisivat siitä ylitsepääsemättömäs-

ti. 

Mitä tulee opiskelijoiden ajatuksiin teknologian käytöstä opiskelun tukena, 

webropol-kyselyssä he raportoivat kokeneensa teknisten kykyjen puuttumisen 

ja eritasoiset tietotekniset taidot ryhmän sisällä yhdeksi suurimmista ongelmis-

ta. Varsinaisesti ohjelmien käytössä ja projektin työskentelytavoissa ei oltu 

kuitenkaan koettu ongelmia ja erityisesti wikiympäristö oltiin koettu hyödylli-

seksi projektin ja tiimityöskentelyn kannalta. Koska minkään muun palaute-

kanavan kautta ei tullut muunlaista viestiä teknologiaongelmista, lienee to-

dennäköistä, että ongelmia on koettu nimenomaan posterin taitossa: vaati-

muksena oli ns. sivuntaitto-ohjelman kuten InDesignin tai esitysgrafiikkaohjel-

man kuten PowerPointin käyttö. Edellinen on harvan hallitsema ohjelmisto ja 

jälkimmäisen käyttö nimenomaan sivuntaitossa ei ole erityisen tarkoituksen-

mukaista tai tuttua opiskelijoille. Ongelmia tuottivat myös tietokoneluokkien 

ohjelmaversio-ongelmat InDesignin osalta. 

Raportoiduista vaikeuksista huolimatta ns. posteriprojekti koettiin yleisesti 

hyväksi ja onnistuneeksi ja tiimityön koettiin johtaneen parempaan oppimistu-

lokseen kuin yksin oppiminen (webropol-kysely). Varsinkin yhteisten esittely- ja 

                                                           
127 Mondada & Pekarek Doehler, 2005 
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palautetapaamisen ja Career Dayn tuloksena opettajan näkökulmasta katsot-

tuna oppimisprojekti nousi opiskelun sivujuonteesta tärkeäksi kokemukseksi 

teknisen viestinnän koulutuksen aikana. Career Dayn aikana vierailleet alan 

ammattilaiset nostivat kurssin monien oppimisprojektien joukossa Technical 

Communication Today and Tomorrow -projektin arvoasteikolla ylemmäs kuin 

kurssilaiset tai edes opettajat olivat ajatelleet. Oppimisprojektin päätyttyä sii-

hen palattiin moneen otteeseen kevään aikana eri tilanteissa. Lukuvuoden 

päätteeksi koulutuksen loppukeskustelussa oppimisprojektia arvioitiin edelleen 

positiivisessa valossa, vaikka aikataulua, mediavalintaa ja jossain määrin toteu-

tustapaakin oltiin muovattu työskentelyprosessin aikana ja muiden projektien 

ristipaineessa. 

Päätäntö 

Technical Communication Today and Tomorrow -oppimisprojektin kehittely 

Develope-hankkeen yhteydessä tarjosi mahdollisuuden jäsentää laajaa tekni-

sen viestinnän perusopintokokonaisuutta tietyn osaprojektin osalta eteenpäin 

systemaattisesti. Vuosien kokemuksen perusteella perusopintokokonaisuuden 

toimintatapa ja pedagoginen kokonaismalli ovat osoittautuneet toimiviksi. Sen 

sijaan kokonaisuuden sisäisiä virityksiä on uuden opiskelijaryhmän ja kurssin 

sisältöalueen ajankohtaisten virtausten kannalta vuosittain mietittävä yhä uu-

delleen ja uudelleen. Develope-hanke tarjosi opettajalle mahdollisuuden ref-

lektoida oppimisprosessin kulkua eri tavoin, eri vaiheissa. Näin tämän oppimis-

prosessin iteratiivinen suunnitteluprosessi jäsentyi varmasti paremmin kuin 

normaalin työn puitteissa. Saattaa olla, että tietäessämme opiskelijoiden ran-

kat opiskelupaineet muiden meneillään olevien kurssiprojektien yhteydessä, 

olisimme voineet luopua tärkeäksi kokemastamme osaprojektista ”opiskelijoi-

den hyväksi”. Develope-tuen ja -kannustuksen takia uskalsimme kuitenkin sin-

nikkäämmin kuunnella opiskelijoita ja saimme nähdä, että aikataulun alkuvai-

heen viivästymisestä huolimatta opiskelijat itse eivät olleet luopuneet hank-

keesta. Tämän hankekokemuksen jälkeen tulee olemaan helpompaa integroida 

Technical Communication Today and Tomorrow -tyyppinen oppimisprojekti 

opintojen lomaan jatkossa. 
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4.4 Johdatus LaTeXiin -kurssi wikissä 
 

Juha-Matti Tirilä ja Janne Oinas 

 

Tiivistelmä 

 

Esittelemme tässä artikkelissa Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden lai-

toksen kevään 2009 Johdatus LaTeXiin-kurssin uusitun, wikialustalle rakenne-

tun toteutuksen verraten sitä kurssin aikaisempiin toteutuksiin ja eritellen tänä 

keväänä havaittuja parannuksia aikaisempaan sekä tulevaisuuden kehitystar-

peita. Kurssin rooli laitoksemme toiminnassa on muita opintoja - erityisesti 

opinnäytetöiden kirjoitusta – tukeva; LaTeX on tieteelliseen julkaisuun käytetty 

työkalu, joka on erityisesti luonnontieteilijöiden suosiossa monipuolisten ja 

joustavakäyttöisten matemaattisen tekstin asemointimahdollisuuksiensa takia. 

Aikaisemmin kurssilla on yhdistelty kirjallista monografiamuotoista materiaalia 

osin luento- ja osin harjoitustyyppisessä toiminnassa. Wikimuotoisella toteu-

tuksella yhdistettynä aikaisempaa voimakkaammin harjoituspainotteiseen 

opiskeluun haimme oppijoita aktivoivaa ja vuorovaikutukseen rohkaisevaa 

toimintatapaa. Tämä onnistuikin etenkin aktivoinnin osalta odotetusti, ja kurs-

sia kehitetäänkin jatkossa wikimallin pohjalta. 

Johdanto 

Esittelemme tässä artikkelissa Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden lai-

toksen kevään 2009 Johdatus LaTeXiin -kurssin uusitun, wikialustalle rakenne-

tun toteutuksen. Kurssi palvelee laitoksemme tarjonnassa erityisesti opinnäy-

tetöiden kirjoitusvaihetta lähestyviä opiskelijoita, sillä LaTeX on ehkä paras ja 

yleisin matemaattisia merkintöjä sisältävän tieteellisen tekstin tuottamiseen 

käytetty ohjelma. 

Kurssin opetusjärjestelyt laitoksellamme ovat vaihdelleet voimakkaasti, ja oh-

jaajan rooliksi on muodostunut myös kurssin opetustuntimäärän ylittävä LaTe-

Xin käytön opastus esim. gradujaan työstäville opiskelijoille. Johdonmukaisia 

käytäntöjä tähän tarpeeseen vastaamiseen ei ole aikaisemmin syntynyt, eikä 

kurssin ohjausta mm. näistä syistä ole koettu erityisen mielekkääksi. Lisäksi 

kurssimateriaalin julkaisumuoto ja ohjauksen yhteydessä käytetyt tekniset 
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ratkaisut ovat keinotekoisesti jakaneet opiskelutoimintaa luento- ja harjoitus-

tyyppisiin jaksoihin, joista jälkimmäiselle on lisäksi jäänyt turhan niukasti aikaa. 

Kurssia haluttiin tältä osin muokata käytännön toimintaa korostavaan suun-

taan – LaTeX on työkalu, jonka käyttöön päästään arviomme mukaan luentojen 

kuuntelemisen sijaan parhaiten kiinni käytännön harjoitteilla. 

Kevään 2009 toteutuksen pedagogisia lähtökohtina olivat siis opiskelijoiden 

aktivointi, materiaalin yhteisöllinen muokattavuus ja yhteisöllisen oppimisen 

lisääminen yleensä, sekä kurssiympäristön laajentaminen esimerkkipankilla ja 

kysymys-vastaus -palstalla nopeuttamaan ongelmatilanteiden ratkaisua. 

Yllä mainituista syistä johtuen Johdatus LaTeXiin -kurssi päätettiin keväästä 

2009 lähtien toteuttaa verkkoympäristössä, joka tarjoaisi yllä mainittujen etu-

jen lisäksi sisäänrakennetun mahdollisuuden harjoitella LaTeXin käyttöä ilman 

työläitä asennuksia tai muita teknisiä hidasteita. 

Toteutusympäristöksi kurssille Oulun yliopiston sähkö- ja tietotekniikan osas-

ton RAIPPA-järjestelmä (jatkossa "Raippa"). Muutoksen ensi vaiheessa kurssin 

valmis materiaali muokattiin uusiksi wikialustalle sopivaksi ja opiskelijat ohjat-

tiin työskentelemään wikiin perustetuissa työtiloissaan. Jo nämä ratkaisut an-

toivat rohkaisevia tuloksia, ja aloitettu uusi toimintamalli koettiin yleisesti on-

nistuneeksi. Jatkossa vuorovaikutuksen ja soveltuvien sosiaalisten median työ-

kalujen käyttöä pyritään vielä lisäämään, sillä suurimpana pullonkaulana on-

gelmatilanteiden ratkaisussa on ollut viestinnän keskittyminen suurelta osin 

yksittäisten opiskelijoiden ja ohjaajan väliseksi.  

Mikä LaTeX? 

Jo peruskoulusta lähtien matemaattisessa tekstissä tarvitaan tuttujen nume-

roiden – 0, 1, 2,...,9 – lisäksi monia erikoisempia merkkejä kuten kreikkalaisia 

aakkosia  

 
$ alpha, beta, gamma, delta, varepsilon,  ldots $ 

 

ja muita symboleita. Lukion pitkässä matematiikassa matemaattisen esityksen 

symbolimäärä kasvaa entisestään, kun mukaan tulevat esimerkiksi integraali-, 
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summa-, yhdensuuntaisuus- ja osittaisderivaattamerkit sekä implikaatio- ja 

ekvivalenssinuolet:  

 
$$> Rightarrow, Leftrightarrow, partial, int, sum, nparallel, parallel, forall, 
exists, ldots> $$ 

 

Näiden lisäksi ammattimatemaatikot tarvitsevat useita muita symboleita erilai-

sia matemaattisia käsitteitä varten ja mm. kyrillisiä ja heprealaisia aakkosia. 

Näiden symboleiden tuottamiseen ei tavallisen tietokoneen näppäimistö riitä 

eikä niitä löydy tavanomaisista tekstinkäsittelyohjelmista – erilaisia painikkeita 

ja valikkoja tarvittaisiin kohtuuttoman paljon. Graafisesta käyttöliittymästä on 

siis tingittävä. Vielä vaikeampaa on tuottaa esteettisesti näyttävän näköisiä 

matemaattisia ilmaisuja. Lisäksi matemaattisia lausekkeita sisältävässä tekstis-

sä on tarvetta numeroiduille ja helposti ristiviitattaville kaavariveille, ja käytet-

tävän tekstinkäsittelyohjelmiston tulisi tarjota riittävät välineet näiden toimin-

tojen toteuttamiseksi.  

 

LaTeX on juuri matemaattisen tekstin kirjoittamista varten luotu merkitsemis-

kieli ja sen prosessointiin sopiva ohjelmisto, jota monien eri teknillisen ja luon-

nontieteellisen tiedekunnan laitosten opiskelijat ja opettajat käyttävät hyväk-

seen opinnäytetöiden ja tieteellisten julkaisujen kirjoittamiseen. LaTeXille on 

käyttökohteita myös akateemisen maailman ulkopuolella: mm. aineenopetta-

jat voivat käyttää myöhemmässä ammatissaan LaTeXia omien oppimateriaali-

en tuottamiseen. 

  

LaTeXin käyttö poikkeaa merkittävästi normaalien WYSIWYG (What You See Is 

What You Get) -periaatteella toimivista tekstinkäsittelyohjelmista kuten Wor-

distä tai OpenOffice Writeristä: siinä, missä WYSIWYG-ohjelmissa tekstin muo-

toilukomennot tyypillisesti syötetään hiirellä klikkailtavista valikoista tai pi-

kanäppäinyhdistelmillä, LaTeXin tapauksessa vastaava saavutetaan muokkaa-

malla dokumentin lähdekoodia, jossa on tekstin seassa komentoja määrittä-

mässä halutut muotoilut (Kuvio 1). Kun lähdekoodi käännetään, saadaan es-

teettisesti kirjapainon latomon tasoista jälkeä (Kuvio 2).  

 

http://matem.raippa.fi/OpenOffice
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Kuvio 1. Esimerkki lähdekoodista 
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Kuvio 2. Esimerkki käännetystä lähdekoodista 
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LaTeX-kurssi Oulun yliopiston Matemaattisten tieteiden laitoksella 

LaTeX on siis HTML:n ja eri wikikielten kaltainen merkitsemiskieli. Tässä kohdin 

opettaminen sivuaa hieman ohjelmoinnin opettamista, joskaan merkitsemis-

kielten hallitseminen ei vaadi yhtä monimutkaisten ohjausrakenteiden, korke-

an tason rakennekuvausten tai muiden ohjelmoinnin hankalampien käsitteiden 

tuntemusta. Silti LaTeX on ilmaisuvoimaltaan hyvin rikas merkitsemiskieli: eri-

laisia käskyjä on tuhansia, ja kullakin käskyllä on oma tulosteensa ja tietysti 

myös hyvin tarkan kieliopin mukainen käyttöohjeistus. Tässä kohdin opiskelu 

muistuttaa vieraan kielen opiskelua: on opeteltava käskyn nimi ulkoa ja tun-

nettava, miten ja missä komentoa voi soveltaa. LaTeX-kurssilla opittava taito 

on siis vieraan kielen ja ohjelmoinnin välimuoto, ja kummastakin näkökulmasta 

katsottuna oppimisen keskiössä on opiskelijan omatoiminen harjoittelu: oppi-

minen on seurausta opiskelijan työstä. 

Itse LaTeXin opiskelu on haastavaa: pelkästään alkuun pääsemiseksi on pereh-

dyttävä satoihin erilaista komentoihin ja niiden oikeaoppiseen käyttöön. Kuten 

merkitsemiskielten tai yleensä ohjelmoinnin opetukseen, LaTeXin opetukseen 

ei kuulu pelkästään ohjelmiston toimintaperiaatteen opettaminen, vaan siihen 

sisältyy myös perehdyttämistä tarvittavien apuohjelmien hyödyntämiseen. 

Lisäksi monet kurssille osallistuvat opiskelijat tarvitsevat tukea tekstimuotois-

ten tiedostojen käsittelyssä ja niihin liittyvissä ongelmatilanteissa, joita ilmenee 

mm. työskenneltäessä eri merkistökoodauksia soveltavissa ympäristöissä ku-

ten Windowsissa ja Linuxissa. Kurssin tulee myös opinnäytetöiden kirjoittajia 

palvellakseen perehdyttää opiskelijat erilaisten kuvaajien tuottamiseen ja nii-

den hyödyntämiseen LaTeXilla tuotettavissa dokumenteissa. Lähdekoodin pro-

sessoinnin yhteydessä ilmenevät ongelmatilanteet tulee pystyä selvittämään, 

mihin tarvitaan kykyä tulkita erilaisten lokitiedostojen viestejä. Lisäksi opiskeli-

joiden olisi opittava etsimään ja lukemaan LaTeXin ja sen laajennuspakettien 

käyttöohjeita sekä perehdyttävä matemaattisten ilmaisujen oikeaoppiseen ja 

tyylikkääseen asemointiin sekä ristiviittauksiin liittyviin tyyliseikkoihin ja muo-

tovaatimuksiin. Kurssin tarkoitus on siis varsinaisen LaTeX-kielen hallinnan 

lisäksi valmentaa opiskelijoita yleisemmälläkin tasolla matemaattisen tekstin 

kirjoittamiseen.  

 

Kurssin opiskelija-aines on erittäin heterogeeninen: opiskelijoita on useilta eri 
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aloilta, ja osalle tietokoneen peruskäyttö voi tuottaa ongelmia siinä missä jot-

kin osallistujat hallitsevat useita käyttöjärjestelmiä, osaavat ohjelmoida useilla 

eri kielillä ja ylittävät monilta osin jopa kurssin ohjaajan tietotekniset kyvyt. 

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelija käyttämisen alkuun, ja toisaalta an-

taa opiskelijalle valmiudet jatkaa opiskelua; toisaalta kurssimateriaalin pitäisi 

sisältää vain minimaaliset tiedot mutta toisaalta tietoja myös LaTeXin edis-

tyneemmästä käytöstä sekä tavallisimmista ongelmatilanteista. 

Kurssia on järjestetty matemaattisten tieteiden laitoksella vuodesta 1999 läh-

tien, mutta siitä ei saanut opintopisteitä tai suoritusmerkintää kuin vasta 

vuonna 2005, jolloin suoritusvaatimuksina oli pakollinen läsnäolo ja kurssin 

päättävä harjoitustyö. Lisäksi kurssia on pidetty myös mm. Kajaanissa. Kurssin 

pitäjä on vaihtunut 4 kertaa, ja kurssimateriaali on muuttunut merkittävästi 

pitäjän vaihtuessa. Keväällä 2008 kurssin pitäminen siirtyi Janne Oinaalle lyhy-

ellä varoitusajalla. 

Kurssitoteutus on tavallisesti ollut 10 kappaletta 2 oppitunnin (2*45 min) pi-

tuista ohjattua harjoitusta/luentoa, ja jokaiseen harjoituskertaan on kuulunut 

lyhyt luento harjoituskerran asioista ja sitä seuranneesta itsenäisestä harjoitte-

lusta. Lisäksi edellisen harjoitukseen asioiden osaaminen on ollut edellytys 

seuraavien harjoitusten menestykselliselle suorittamiselle, ja siksi on ensiarvoi-

sen tärkeää pitää opiskelijat kiinni jatkuvassa oppimisessa ja huolehtia aiem-

man asian hallinnasta. Opetusta on annettu mikroluokissa, ja tavallisin ryhmä-

koko on ollut n. 16 opiskelijaa. Kovin tarkkaa yksilökohtaista ohjausta ei siis ole 

voinut antaa, mistä johtuen kurssia oli muutettava opiskelijoiden itsenäiseen 

työhön painottuvaksi ja osallistujien vertaisohjausta tukevaksi. Apua haettiin 

mm. sosiaalisesta mediasta: eräs wikitekniikan soveltamisen tarkoitus oli tuoda 

oppimisprosessi laajemmin näkyviin helpottamaan muidenkin samojen asioi-

den parissa työskentelevien harjaantumista LaTeXin käyttöön.  

Kevään 2009 toteutus 

Kurssin aikaisemmilla toteutuskerroilla yksi ongelma on ollut oppimisen kont-

rollointi vasta opintojakson loppupuolella kirjoitetun harjoitustyön muodossa, 

mikä on ohjannut myös opiskelijoiden työnteon ajoittumista. Tämä on vaikeut-

tanut opettajan toimintaa merkittävästi: puutteet osaamisessa paljastuivat 

liian myöhään ja kasaantuivat kurssin loppuun. Jatkuvan arvioinnin puutteesta 
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johtuen opiskelu on ollut osittain heikosti motivoitunutta ja pinnallista. Oppi-

mistuloksia lähdettiin parantamaan uusimalla merkittävästi kurssin toteutusta 

ja suoritustapaa. Aikaisemmat luentojen ja harjoitusten yhdistelmät korvattiin 

itsenäiseen harjoitteluun painottuvilla työpajoilla, joiden alkuun mennessä 

opiskelijoiden oli jo tullut perehtyä työpajan aihetta käsittelevään materiaaliin 

itsenäisesti. Lopputyö korvattiin pakollisilla palautettavilla harjoituksilla - nii-

den avulla huolehdittiin aiemmin esitetyn aineksen hallinta ennen seuraavaa 

kertaa. Uudistuksen tuloksena oppimistulokset olivat huomattavasti parempia. 

Myös opiskelijat olivat tyytyväisiä kurssin työskentelytapoihin. 

 Kurssimateriaali kehittyi kevään mittaan yli 200-sivuiseksi wikisivustoksi, jonka 

laatiminen ja ylläpito vaati opettajilta kohtuullisen suurta ponnistelua. Ohjaus-

resurssien vähäisyyden vuoksi opiskelijoita rohkaistiin toistuvasti kysymään 

neuvoa myös toisiltaan. Tämäntyyppinen sosiaalinen kanssakäyminen oli kurs-

sitoteutuksen ensisijaisena tavoitteena ja siinä onnistuttiin hyvin. Kurssin tois-

sijainen tavoite oli saada sosiaalista kanssakäymistä aikaan myös wikissä esim. 

keskustelupalstan sekä kysymys- ja vastauspalstan kautta. Tässä kuitenkin jää-

tiin tavoitteesta. 

Miksi Wiki 

LaTeXin opettelua varten on toki olemassa useita oppaita, kirjoja ja muiden 

oppilaitosten materiaalipaketteja, mutta niissä kaikissa on omat puutteensa 

(suppeus, esityskieli, hinta, vanhentunut tieto jne.) tai virheellisyytensä suun-

nittelemamme kurssitoteutuksen kannalta. Päädyimme näin ollen kokoamaan 

oman materiaalin kurssitoteutustamme varten. 

Suunnittelemamme kurssimateriaalin lähtökohtana oli, että sen tulisi sisältää 

välttämättömät tiedot LaTeX-työskentelyn aloittamiseksi – toisin sanoen kurs-

sin ydinasia - ja toisaalta ratkaisuja tyypillisiin edistyneemmässä LaTeX-

työskentelyssä esiintyviin ongelmiin niin, että edelliset erottuisivat selvästi 

jälkimmäisistä. Tähän esimerkiksi wiki tai jokin muu nettisivusto tarjoaa verrat-

tomat ominaisuudet; ydinainekseen liittyvät lisätiedot pystytään liittämään 

luentoihin omien lisäsivujen muodossa ja sivustoa voidaan laajentaa aina tar-

peen mukaan. Lisäksi halusimme helpottaa materiaalin käyttöä ja navigoita-

vuutta aikaisemmin tarjolla olleisiin dokumentteihin verrattuna. 
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Aiempi materiaali on jaettu tavallisesti tulostettavien kalvojen muodossa, ja 

ongelmana on ollut materiaalin suppeus ja asioiden vaikea löydettävyys, sillä 

kattavaa sisällysluetteloa ei ole ollut. Tietokoneella työskenneltäessä pdf-

muotoinen materiaali on myös ollut hankala navigoida ja vaatinut selaimen 

lisäksi muiden ohjelmien käyttöä. 

Päädyimme kurssimateriaalin kokoamiseen wikisivustolle. Tavoitteenamme oli 

selkeästi hahmottuva sivusto, jolla liikkuminen onnistuisi vaivattomasti ja asiat 

löytyisivät helposti. Lisäksi wikin etuna on sen reaaliaikainen päivitettävyys ja 

se, että materiaalia voivat korjata kaikki, joille siihen annetaan oikeus - tämän-

kertaisen LaTeX-kurssin tapauksessa niin opettajat kuin opiskelijat.  

Miksi MoinMoin ja RAIPPA 

Wiki-kieleksi valitsimme MoinMoin-wikin129 ja ympäristöksi teknillisen tiede-

kunnan kehittämän Raippa-ympäristön. Raipan etuna kurssilla vaadittujen tek-

nisten vaatimusten toteutumisen lisäksi oli se, että Sähkö- ja tietotekniikan 

osaston Raippa-yhteyshenkilö Rauli Puuperä pystyi tarjoamaan Raipalle nope-

an teknisen tuen ja kattavan käyttöönotto-opastuksen. Raipassa on myös usei-

ta varmuuskopioiden ottamiseen, materiaalin siirrettävyyteen, käyttöoikeuksi-

en hallintaan ja eri käyttöjärjestelmien välillä toimimiseen liittyviä etuja, joiden 

perusteella sen ajateltiin palvelevan kurssin tarpeita hyvin joustavasti myös 

jatkossa. Lisäksi Raippa, samoin kuin sen perustana oleva MoinMoin-wiki, on 

avoimen lähdekoodin ohjelmisto ja toteuttaa siten samaa ohjelmistojen jake-

luun liittyvää ideologiaa kuin itse LaTeX-järjestelmä. MoinMoinin joustavuutta 

lisää myös sen tuki erilaisille liitännäisille, joiden avulla LaTeX-, HTML- yms. 

koodien kirjoittaminen verkkosivuille on mahdollista, mikä mahdollistaa mm. 

matemaattisten keskustelupalstojen perustamisen ja yleensäkin matemaatti-

sen viestinnän verkossa. 

 Aiemmilla kerroilla opiskelijat saattoivat harjoitella LaTeXin käyttöä alusta asti 

aivan erilaisilla alustoilla (Windows, Linux, Mac) ja aivan erilaisilla LaTeXin käy-

tön apuohjelmistoilla (TeXnicCenter, Winshell, Kile jne.), ja neuvominen LaTe-

Xiin liittyvissä asioissa kävi ohjaajalle hyvin hankalaksi. Lisäksi kurssin lopussa 

palautettujen harjoitustöiden toimittamiseen ohjaajalle liittyi teknisiä ongel-

                                                           
129 https://www.raippa.fi/matem/MoinMoin 
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mia. Koska ohjausresurssit haluttiin keskittää tiedostonsiirtoasioiden sijaan 

varsinaisiin harjoitustöissä ilmenneisiin sisällöllisiin asioihin, Raippaan luotiin 

opiskelijoille omat työtilat, joiden avulla tiedostojen siirron ja harjoitustehtävi-

en raportoinnin yleensäkin toivottiin sujuvan aikaisempaa joustavammin. 

Erityisesti harjoitustöiden tarkastamista haluttiin automatisoida ja helpottaa. 

Raippa antoi jatkuvasti palautetta opiskelijoille: jos koodi oli syntaktisesti vir-

heellistä eli LaTeXin kieliopin vastaista, opiskelija sai tästä virheilmoituksen; 

lisäksi opiskelija pystyi tarkistamaan käännöksen lopputuloksesta visuaalisesti, 

vastasiko ratkaisu annettua mallia. Raippa ei sallinut yhtään virhettä ja opiskeli-

ja joutuikin ensisijaisesti itse etsimään virhelähdettä, mikä pakotti huolellisuu-

teen LaTeX-koodin toiminnan syvälliseen miettimiseen. Tämä säästi opettajan 

aikaa sekä nopeutti ja tehosti oppimisprosessia. Raipan tuomia etuja oli myös 

automaattinen läsnäolon seuranta: kun opiskelija tallensi oman suorituksensa 

Raippaan, tallentui muutoksen tekijän nimimerkki, kellonaika ja koneen IP-

numero wikin sivuhistoriaan. 

Palaute opiskelijoilta ja henkilökunnalta 

Kurssipalautetta saatiin runsaasti paperilla, matemaattisten tieteiden laitoksen 

sähköisen palautelaatikon kautta, sähköpostitse suoraan opettajille, suullisesti 

opiskelijoilta sekä kurssin opettajien pitämien opetuspäiväkirjojen (eräänlaiset 

muistiinpanot opetuksen onnistumisesta sisältäen pohdinnat syistä ja seurauk-

sista) kautta. Palautetta käytetään luonnollisesti kurssin jatkokehittelyn pohja-

na.  

Rajusti uusittavan kurssitoteutuksen ennakkosuunnittelua varten wikiympäris-

töä testatiin ja materiaalia arvioitiin monesta näkökulmasta. Heterogeenisen 

opiskelija-aineksen vuoksi sivustoa koekäytettiin useiden eri tiedekuntien opis-

kelijoilla, opettajilla ja myös yläasteen, lukion ja ammattikorkeakoulun opetta-

jilla. Heiltä saatu palaute auttoi merkittävästi suunnittelutyössä - kurssimateri-

aalia mm. pystyttiin keventämään monin paikoin saadun palautteen perusteel-

la. Ohessa (kuvio 3) ote viimeisen harjoituskerran tehtävistä (opiskelijoiden oli 

määrä tuottaa samanlainen tuloste).  
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Kuvio 3. Ote viimeisen harjoituskerran tehtävistä 

Itse opetuksesta ja siinä onnistumisesta tarvittiin myös paljon kokemuksia, 

minkä vuoksi kurssista opetus jaksotettiin kolmen eri ryhmän välille niin, että 

aikaisemmin kokoontuneiden ryhmien kokemuksia pystyttiin hyödyntämään 

myöhemmillä tapaamiskerroilla. Epäsuorasti palautetta saatiin myös LuK-

seminaarien järjestämiseen osallistumisesta (Janne). Kaikki saadut kokemukset 

ovat olleet pääasiassa rohkaisevia: seminaaritöiden ulkoasu on ollut huomat-

tavasti aikaisempaa parempi ja teknistä apua ei ole tarvinnut antaa niin paljoa.  

Palaute opiskelijoilta 

Kurssin kuluessa opiskelijoita rohkaistiin sanomaan rehellisesti mielipiteensä ja 

antamaan myös kirjallista palautetta. Opiskelijoilta saatu välipalaute osoittau-

tui hyvin arvokkaaksi ja se pyrittiin huomioimaan mahdollisimman hyvin kurs-

sin jäljellä olevassa toteutuksessa. Opiskelijat kokivat erittäin tärkeäksi sen, 

että heitä kuunneltiin ja heidän mielipiteensä otettiin huomioon. Erityisesti 
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sähköisesti annetussa palautteessa näyttäytyy kurssin ilmeisen välitön ilmapiiri 

palautteiden sisältäessä useita ilmauksia, eräänlaisia sisäpiirin vitsejä, joiden 

sisältöä kurssin ulkopuolisen ihmisen on hankala ymmärtää. 

Kerätty opiskelijapalaute oli erittäin myönteistä ja kurssista onkin jäänyt valta-

osalle positiivinen vaikutelma. Kurssin parhaimpina puolina on pidetty kurssin 

käytännön toimintaan painottuvaa toteutustapaa – itse tekemällä oppii parhai-

ten – ja hyödyllistä ja mielenkiintoista sisältöä. Muutama on tosin maininnut 

kompastuskivekseen sen, ettei ole valmistautunut harjoituksiin tarpeeksi. Ma-

teriaalin ja opetuksen pohjalta opiskelijat ovat saaneet hyvän käsityksen LaTe-

Xin käytöstä. Opetus on opiskelijoiden mukaan ollut asiantuntevaa ja onnistu-

nut hyvin; lähiopetuksessa he ovat kokeneet saaneensa hyvin opastusta aina 

sitä tarvitessaan ja opettajan neuvot ovat olleet hyvin ymmärrettävissä, vaik-

kakin joillakin kerroilla toisen opettajan läsnäoloa olisi toivottu. Kiitosta on 

ansainnut myös opettajien vaivannäkö sekä paneutuneisuus kurssin suhteen. 

Tarvittaessa apua on saanut myös kurssin ulkopuolisissa opiskelutöissä. 

Kurssimateriaalia kiiteltiin kattavaksi, selkeäksi, loogiseksi, ymmärrettäväksi ja 

erittäin havainnolliseksi. Kurssimateriaalin runsaat ja selväpiirteiset esimerkit 

saivat osansa kiitoksista. Sekä opiskelijat että opettajat tunnistivat wikin mer-

kittäväksi eduksi tietojen helpon päivitettävyyden ja virheiden korjaamisen 

mahdollisuuden. Myös wikin interaktiivisuus sai lämpimän vastaanoton: wikin 

avulla kurssin sisällöstä pystyi kysymään juuri siinä kohdassa ja juuri silloin, kun 

kysymyksiä tuli. Lisäksi kurssimateriaalin sijainti verkossa wiki-ympäristössä 

koettiin hyväksi sen parantaessa materiaalin saatavuutta, mutta myös perin-

teistä paperimuotoista oppimateriaalia olisi kaivattu. Tarvittaessa asioihin on 

voinut palata myöhemminkin ja se on helpottanut erityisesti muun muassa 

niitä opiskelijoita, jotka ovat tehneet kurssitehtäviä jossakin muualla kuin lä-

hiopetuksessa. Useat opiskelijat toivoivat sitä, että kurssin materiaali olisi wiki-

ympäristössä saatavissa kurssin jälkeenkin ja että materiaalia kehitettäisiin 

edelleen. Sen koetaan olevan tarpeellinen ja hyödyllinen muun muassa erilais-

ten kirjoitelmien tekemisessä. 

Harjoituksia on pidetty sopivan vaihtelevina ja luentojen teemoja vastaavina, 

joskin välillä turhan työläinä, pitkinä ja hieman keskeneräisinä. Pakollisten teh-

tävien määrä on nähty riittäväksi ja tämän lisäksi tarjolla on ollut lisätehtäviä, 
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joita on voinut työstää niin halutessaan. Kehittämisen kohteiksi opiskelijat 

mainitsevat muun muassa aloitusluennon sen toimivuuden suhteen. Joissakin 

palautteissa mainittiin toive harjoituskertojen lisäämisestä. Palautteen mukaan 

kurssin lopussa voisi olla isompi harjoitus tai päättötyö, jossa kerrattaisiin ai-

emmin opittua laajemmin. Oppimista on haitannut yksittäisten opiskelijoiden 

kohdalla muun muassa poissaolot ja kiire kurssin suorittamisessa. Myös kurssin 

alussa on koettu tiedotuksessa jonkin verran ongelmia. 

Koska sähköinen palautelomake ei mitannut kurssin kehittämisen kannalta 

keskeisiä asioita riittävän hyvin, palautetta kerättiin myös varta vasten laaditul-

la kyselykaavakkeella. Paperilla kerätyn palautteen oleellisimmat kohdat löyty-

vät seuraavan sivun taulukosta (taulukko 1), jossa 1 tarkoittaa "täysin eri miel-

tä" ja 5 "täysin samaa mieltä". 

Palaute henkilökunnalta 

Myös laitoksen henkilökunta kiitteli wikissä olevaa materiaalia kattavaksi ja 

selkeäksi – moni laitoksen pro gradun, lisensiaatintutkielman ja väitöskirjan 

kirjoittaja on saanut apua sivuston runsaasta materiaalipankista ja erityisesti 

edistyneempää käyttöä käsittelevistä sivuista. Myös muilta laitoksilta on kuultu 

kiitoksia. Lisäksi kevään mittaan matemaattisten tieteiden laitoksen henkilö-

kunta havaitsi wikin käytön helppouden ja edut myös muihin käyttötarkoituk-

siin: Raippaan ilmestyi kevään loppupuolella mm. HOPS-materiaallia, LuK-

seminaarin ohjeita ja joitain kurssisivustoja sekä henkilökuntatiedotteita.  

Opettajien omat kokemukset kurssista 

Kurssi ja sillä sovelletut toimintatavat osoittautuivat erittäin mielenkiintoisiksi 

kokeiluiksi, joista jäi paljon hyödyllisiä kokemuksia sovellettavissa tulevassa 

opetuksessamme. Erityisen kiinnostaviksi osoittautuivat haasteet opiskelijoi-

den aktivoinnissa ja harjoituksiin osallistuneiden ryhmien keskinäisen vuoro-

vaikutuksen aikaansaamisessa. Ihan valmiiksi asti tässä ei luonnollisesti vielä 

tultu, mutta kyseessä olikin ensimmäinen sosiaalista mediaa ja yhteisöllistä 

oppimista hyödyntävä kokeilumme. Selvästi ainakin joitain asioita tehtiin oi-

kein, ja kehityskohteisiin on jo alkanut hiljalleen muotoutua erilaisia ratkaisu-

malleja.  



83 
 

Taulukko 1: Opiskelijoilta kerättyä palautetta 

Kurssin sisältö, vaatimustaso ja kuormittavuus 1 2 3 4 5 

Kurssin sisältö oli kiinnostava. 0 % 0 % 0 % 67 % 33 % 

Pohjatietoni olivat riittävät. 0 % 11 % 0 % 56 % 33 % 

Kurssi oli vaatimustasoltaan helppo. 0 % 22 % 44 % 33 % 0 % 

Kurssin suoritus vaati opintopisteisiin verrattuna vain vähän työtä. 11 % 22 % 56 % 11 % 0 % 

Kurssi on tarpeellinen opintoihin liittyen 0 % 11 % 0 % 44 % 44 % 

Opetuksen käytännön toteutus      

Kurssin toteutus ja työskentelytavat tukivat oppimistani. 0 % 0 % 0 % 22 % 78 % 

Opiskeluilmapiiri kurssilla oli innostava. 0 % 0 % 11 % 44 % 44 % 

Kurssilla käytetyt materiaalit olivat hyviä. 0 % 0 % 11 % 22 % 67 % 

Kurssin käytännön järjestelyt ja tiedotus toimivat hyvin. 0 % 0 % 22 % 44 % 33 % 

Opetustilat ja -välineet olivat asianmukaiset. 0 % 0 % 11 % 22 % 67 % 

Luennot      

Luennoitsijan tapa esittää asioita auttoi minua oppimaan. 0 % 0 % 0 % 56 % 44 % 

Perusasioihin käytettiin riittävästi aikaa. 0 % 0 % 33 % 22 % 44 % 

Luennoitsija painotti selkeästi, mitkä asiat kurssilla olivat olennai-
sia. 

0 % 0 % 56 % 22 % 22 % 

Opetus oli vuorovaikutteista ja aktivoi opiskelijoita. 0 % 0 % 0 % 22 % 78 % 

Kurssin harjoituskäytäntö sopi minulle hyvin. 0 % 0 % 0 % 11 % 89 % 

Harjoitustehtävät käsittelivät kurssin keskeisiä asioita. 0 % 0 % 0 % 22 % 78 % 

Harjoitustehtävät olivat helppoja. 0 % 33 % 44 % 11 % 11 % 

Harjoitustehtävien tekeminen tuki luennolla opittujen asioiden 
ymmärtämistä. 

0 % 0 % 22 % 22 % 56 % 

Opiskelijan oma toiminta      

Ymmärsin, mikä kurssilla oli keskeistä ja mihin kurssilla oppimaani 
tarvitsen. 

0 % 0 % 0 % 22 % 78 % 

Hain tietoa itsenäisesti perehtyessäni kurssin aihepiireihin. 0 % 22 % 22 % 56 % 0 % 

Muistan hyvin kurssilla oppimani asiat ja uskon pystyväni hyödyn-
tämään niitä tulevissa opinnoissani. 

0 % 0 % 22 % 56 % 22 % 

Otin vastuun omasta oppimisesta ja panostin kurssin suorittami-
seen. 

0 % 0 % 0 % 78 % 22 % 

 

Harjoituspainotteisessa työskentelyssä oli opiskelijan itsekontrollin kannalta 

merkittäviä etuja: hankaluudet harjoitusten tekemisessä ohjasivat opiskelijat 

kertaamaan harjoituksiin liittyvää materiaalia ja esimerkkejä. Opiskelijat saivat 

siis jatkuvasti palautetta oppimisestaan, minkä johdosta heidän itsevarmuu-

tensa koheni ja he selvästi havaitsivat, miten helposti ja nopeasti asioista pystyi 
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ottamaan selvää wikimuotoista materiaalia hyödyntäen - kaikkien ongelmati-

lanteiden ratkaisussa ei enää yritetty hyödyntää ohjaajaa, mikä kurssin työs-

kentelyssä on aikaisemmin muodostunut pullonkaulaksi. Kun opiskelijan oli itse 

otettava selvää asioista, pysyi opiskelija paljon aktiivisemmin oppimistyössä ja 

oppimistyö saatiin kohdistettua juuri siihen mihin pitikin, tietyn taidon oppimi-

seen ja harjoitteluun. 

Toisaalta, vaikka vuorovaikutusta saatiin aikaan ja opiskelijat hyödynsivät aikai-

sempaa enemmän vertaisneuvontaa, haaveillulle tasolle oppimisyhteisön 

muodostamisessa ei vielä päästy: olipa syy ympäröivässä opiskelijakulttuurissa 

tai kurssin toteutustavassa, näemme ohjaajina, että opiskelijoilla jäi vieläkin 

toisissaan valtava resurssi hyödyntämättä. Kurssin asiasisällön hallinta ei kyllä-

kään kovin monessa kohtaa vaadi argumentointia erilaisten näkökulmien välillä 

tai muita luontevasti dialogilla saavutettavia ymmärtämisen apukeinoja, ja 

tiettyyn pisteeseen asti on tietysti hyvä, että opiskelijat pyrkivät löytämään 

ratkaisut ilman muiden apua. Vuorovaikutuksen roolia kurssin opetuksessa 

tuleekin jatkossa pohtia tarkasti.  

Kurssin jälkipuoliskolla yleistynyt kaverilta kysyminen koettiin sekä opiskelijoi-

den että opettajien kannalta hyödylliseksi. Opettajat kokivat erityisen myöntei-

senä sen, että 3 ahkeraa ja tunnollista opiskelijaa osallistui kurssimateriaalin 

kehittämiseen ja korjaamiseen. Erityisesti opettajien mieltä lämmitti se, että 

luotu kurssimateriaali sai kiitosta myös henkilöiltä, jotka hyödynsivät materiaa-

lia omissa opinnoissaan osallistumatta kurssille.  

Kurssin 200-sivuinen verkkosivusto tarjosi tavalliselle LaTeXin käyttäjälle riittä-

vän määrän esimerkkejä ja tietoa, mutta aiheutti laatijoilleen jonkin verran 

ongelmia, varsinkin kun materiaali luotiin tiiviillä aikataululla kurssin edetessä. 

Esimerkiksi materiaalin sijoittelu, ylläpidettävyys ja sivujen keskinäisen linkityk-

sen suunnittelu olisivat vaatineet enemmän aikaa kuin siihen oli käytettävissä. 
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4.5 Gradun ohjaus wikin avulla 
 

Eeva Liikanen 
 

Gradun ohjaus wikiin 

Kliinistä laboratoriotiedettä voi opiskella Suomessa ainoastaan terveystietei-

den laitoksella Oulun yliopistossa. Tämän vuoksi opiskelijat ovat ympäri Suo-

mea. Opiskelijat ovat ns. aikuisopiskelijoita. Heillä on joko laboratoriohoitajan, 

erikoislaboratoriohoitajan tai bioanalyytikon tutkinto. Monella on vuosien työ-

kokemus terveysalan laboratorioista. Useimpien opiskelijoiden puolisot ja lap-

set asuvat kaukana opiskelupaikkakunnalta. Näin ollen oli syytä miettiä, miten 

voitaisiin tukea tutkielman tekemistä siten, että matkustamista olisi mahdolli-

simman vähän ja opettajan työtä gradun ohjaamisessa voitaisiin helpottaa. 

 

Olen kiinnostunut opetuksen kehittämisestä ja sosiaalisen median mahdolli-

suudesta tukea opiskelijoiden graduprosessia. Ensin ajattelin pitäytyä tutussa 

ja turvallisessa Optima-ympäristössä, mutta DevelOpe-projektin suunnittelijat 

Niina Impiö ja Harto Pönkä rohkaisivat kokeilemaan wikiä. Vuoden vaihteessa 

2008–2009 suunnittelin wikiä ja helmikuussa 2009 opiskelijoille kerrottiin wikin 

käytöstä. Samalla infokerralla he saivat myös harjoitella wikin käyttöä mm. 

linkitysten tekemistä. 

Gradun ohjaaminen 

Pro gradu -tutkielma on merkittävä osa yliopisto-opiskelijoiden opintoja. Sen 

laajuus on 30 opintopistettä eli se vastaa viiden kuukauden täysipäiväistä työ-

tä. Osa kliinisen laboratoriotieteen opiskelijoista on aloittanut gradunsa teke-

misen tämän vuoden alussa. Monen opiskelijan gradun aihe on jalostunut edel-

lisenä syksynä tehdystä kandidaatin tutkielmasta. Gradun tekeminen tapahtuu 

pääosin itsenäisesti, vaikkakin ohjaaja ja opiskelukaverit tukevat tutkielman 

tekemistä. Graduja on perinteisesti ohjattu kasvokkain yksilöohjauksella, mutta 

muitakin menetelmiä käytetään. Tutkielmaseminaarit ovat myös tukeneet 

gradun ohjausta, mutta vertaisopiskelijoiden tuki ja palaute on jäänyt monesti 

vähäiseksi. 
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Graduwikin rakenne 

Graduwiki rakennettiin graduprosessin vaiheita noudattaen seuraavasti: aloi-

tustapaaminen, tutkimuksen ideointi, tutkimussuunnitelma, tutkimusseminaari 

I, aineiston keruu, aineiston analysointi, tutkimusseminaari II ja kirjoittaminen. 

Aloitustapaaminen-osioon on koottu infotilaisuudessa käsitelty materiaali eli 

graduprosessin yleisinfo ja yhteiset toimintaperiaatteet. Tutkimuksen ideointi -

osiossa opiskelijat työstävät gradunsa ideaa tehtyjen kysymysten avulla. Tut-

kimussuunnitelma-osiossa opiskelijat laativat suunnitelman omalle tutkimuk-

selleen. Sen laadintaa ohjaavat kohdat, jotka tulee olla tutkimussuunnitelmas-

sa. Tutkielmaseminaari I -osiossa oli tutkielmaseminaaripäivän ohjelma. Aineis-

ton keruu ja analysointi-, tutkielmaseminaari II- ja kirjoittaminen -osioihin laite-

taan lyhyesti näiden vaiheiden yleisperiaatteet. Eri vaiheisiin liittyvien tehtävi-

en avulla opiskelijoiden graduprosessi etenee, koska kaikki tehtävät ovat osa 

gradun tekemistä. Kaikki vaiheet eivät siis vielä ole wikissä valmiina, koska wi-

kiä täydennetään graduprosessin edetessä. 

Wikin valmiita sivupohjia hyödynnettiin siten, että etusivulla esitetään tiiviisti 

ajankohtaiset asiat ja tärkeät päivämäärät. Etusivun vasemmalla puolella ovat 

järjestyksessä em. gradun vaiheet allekkain. Niiden alla ovat myös pysyvät työ-

tilat ja materiaalit (Työskentelytavat, Keskustelualue, Materiaalit ja linkit, Opis-

kelijat ja tuotokset, Wikin käyttöohjeet). Wikistä pyrittiin tekemään mahdolli-

simman yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Vuorovaikutteisuus ja yhteisölli-

nen oppiminen mahdollistuvat siten, että opiskelijoiden tuotokset ovat kaikki-

en opiskelijoiden nähtävillä kukin opiskelijan omassa "kansiossa", jossa käy-

dään myös aiheeseen liittyvä keskustelu. Varsinaisella keskustelualueella käy-

dään yleisempää keskustelua. Kuka tahansa voi aloittaa keskustelun. Opiskeli-

joita askarruttavat monesti samantyyppiset kysymykset, joten on mielekästä, 

että kysymykset ja vastaukset ovat kaikkien nähtävillä. Materiaaleihin ja link-

keihin on koottu gradun tekemisessä hyödyllisiä ohjeita, lomakkeita, interne-

toppimateriaalia ja kirjallisuutta. Opiskelijoiden ja myös omasta toivomuksesta 

graduwikistä tehtiin suljettu eli vain opiskelijat ja opettaja pääsevät tähän wi-

kiin. Perusteluna suljetulle ympäristölle oli se, että tutkimusideoita ei haluttu 

julkisesti nähtäväksi, koska monet ideat ovat tulleet opiskelijoiden mukana 
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heidän työpaikoiltaan tai työelämän yhteistyöprojektin hedelmänä. Luotta-

muksellisuus on yksi tärkeä osa yhteistyön ylläpitämistä. 

Wikin käytön hyödyt 

Wikin käyttö helpottaa opiskelijaa hahmottamaan koko graduprosessi kaikkine 

vaiheineen. Kun opiskelija työstää graduaan graduwikin ohjeiden mukaan, 

gradu ikään kuin valmistuu "huomaamattaan". Asetetut aikataulut motivoivat 

opiskelijoita tutkimuksen etenemisessä. Wiki antaa mahdollisuuden kokemus-

ten vaihtoon opiskelijoiden kesken ja toimii vertaistuen välineenä. Opiskeli-

jayhteisö auttaa monesti opiskelun etenemisessä. Koska opiskelijat näkevät 

toisiaan harvoin, heillä on kuitenkin oma virtuaalinen yhteisönsä wikissä. 

 

Wikin avulla opettajan on helpompi hahmottaa missä vaiheessa kukin opiskeli-

ja kulloinkin on. Todennäköisesti myös useampi opiskelija on samassa vaihees-

sa, joten opettajan ohjaaminen helpottuu. Yksilöohjausta annetaan edelleen-

kin, mutta toiveena on, että sen määrää voitaisiin vähentää. Wiki on hyvin 

helppokäyttöinen, joten sen muokkaaminen on helppoa ja nopeaa. Esimerkiksi 

Optimaan verrattuna wiki on käyttäjäystävällisempi ja monipuolisempi. 

Yhteisöllistä oppimista voidaan graduwikissä hyödyntää siten, että opiskelija 

voi rakentaa tutkimusosaamistaan virtuaalisessa opiskelijayhteisössä. Tämä 

tapahtuu siten, että perehdytään toisten tuotoksiin, kommentoidaan niitä, 

esitetään kysymyksiä ja vastataan niihin. Opiskelijat voivat myös tuoda kaikkien 

nähtäväksi löytämiään hyviä lähteitä ja linkkejä. Opiskelijoiden välinen vertais-

tuki on mahdollista, koska he voivat kokea, että muutkin opiskelijat ovat sa-

massa tilanteessa. Keskustelujen ja kommenttien avulla he ohjaavat toisiaan. 

Koska opiskelijoilla on monipuolista alan kokemusta ja osaamista, heidän 

kommenttinsa ja kysymyksensä auttavat toisia opiskelijoita tarkastelemaan 

tutkimustaan eri näkökulmista ja löytämään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. 

 

Opiskelijoiden ja opettajan kokemuksia graduwikin käytöstä  

Graduwikiä on tähän mennessä käytetty vasta vähän aikaa. Tähänastisten ko-

kemusten mukaan opiskelijat ovat pitäneet hyvänä sitä, että informaatio on 

koottu yhteen paikkaan ja siinä on selkeä oheistus, jonka sisältö auttaa gradun 
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tekemistä. Etuna pidettiin myös sitä, että opiskelu on ajasta ja paikasta riippu-

matonta. Ouluun matkustaminen väheni. 

Graduwikin ongelmina pidettiin kömpelyyttä. Esimerkiksi sivustoilla etenemi-

nen pitäisi olla joustavampaa. Vikana pidettiin sitä, että toiset pääsivät muok-

kaamaan toisten kansioiden sisältöjä. Tätä tapahtui ilmeisesti vahingossa. Syy-

nä oli todennäköisesti wikin ominaisuus tai että opiskelijat eivät osanneet käyt-

tää sitä. Yhden opiskelijan mielestä perinteinen verkkokurssi Optiman avulla 

olisi riittävä. 

Opettajan näkökulmasta wiki on helppokäyttöinen. Perehtymiseen riitti lyhyt 

aika. Wikin muokkaaminen sekä linkkien, kuvien ja muun materiaalin lisäämi-

nen onnistui helposti. Pidän wikiä joustavampana kuin Optima-ympäristöä. 

Kun informoin ja vastaan opiskelijoiden kysymyksiin, tieto on kaikkien opiskeli-

joiden nähtävillä. Tällä tavoin gradun ohjaus järkevöityy. Opiskelijoita toivoisin 

vielä aktiivisempaa osallistumista keskusteluun wikissä. Tämä on tavallinen 

ongelma virtuaalikeskusteluissa. Keskustelua ei kuitenkaan kannata käydä kes-

kustelun vuoksi. Tämä wiki on tehty tukemaan opiskelijoiden graduprosessia ja 

jos se siinä auttaa, ollaan päästy tavoitteeseen. 

Lopuksi  

Tärkeimpänä haasteena graduwikin käytössä on opiskelijoiden aktiivisuuden 

lisääminen wikiympäristössä ja täysin avoimen graduwikin luominen tulevai-

suudessa. Sosiaalisen median käyttö on vielä vähäistä yliopistokoulutuksessa, 

joten yhteisöllinen oppiminen on monelle opiskelijalla uusi tapa oppia. Varsin-

kin ns. aikuisopiskelijoille oppimiskulttuurin muutos on haasteellista. Palaut-

teen antaminen ja vastaanottaminen ovat keskeisiä valmiuksia työelämässä. 

Aktiivinen osallistuminen avoimessa graduwikissä palautteen antajana ja vas-

taanottajana kehittävät näitä taitoja. 

Graduwikiä olisi mielekästä kehittää vuorovaikutteisemmaksi, jotta oppiminen 

olisi mahdollisimman tehokasta. Opiskelijat voisivat toimia esimerkiksi vuoro-

viikoin aktivoivana tutorina, jolloin he esittävät joko omaan graduunsa tai ylei-

siin graduprosessin vaiheisiin liittyvän ajankohtaisen kysymyksen tai huomion, 

joka toimisi aktivoivana keskustelun herättäjänä. 
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4.6 Kriittisen ajattelun kehittyminen käsitekarttamenetel-

mällä terveystieteiden opettajakoulutuksessa 
 

Hannele Lukkarinen ja Maria Kääriäinen 
 

Tiivistelmä  

 

Tässä artikkelissa kuvataan syksyllä 2008 sekä lähi- että verkko-opiskeluna to-

teutunutta opintojaksoa, jossa terveystieteiden opettajaopiskelijoiden (N=9) 

oppimista ja kriittistä ajattelua tukevina pedagogisina ratkaisuina olivat käsite-

karttamenetelmä, yhteisöllinen oppiminen ja vertaistuki, opettajan ohjaus ja 

opintojen rakenteellinen suunnittelu. Opintojaksolla oppimista tuettiin vuoro-

vaikutuksessa syntyvän sosiaalisen median avulla. Opiskelijat työstivät Optima-

ympäristössä www-pohjaisen Doubbleboard -piirto-ohjelman avulla käsitekar-

toista kolme versiota opiskelija- ja opettajapalautteiden perusteella. Tuloksien 

mukaan opiskelijoiden kriittinen ajattelu vahvistui yhteisöllisen opiskelun ede-

tessä. Opettajien ohjaus verkko-jaksolla jakautui tasaisesti tiedolliseen, moti-

voivaan ja ohjeisiin liittyvään ohjaukseen. Teknisen tukihenkilön apua tarvittiin 

käsitekarttojen tallentamiseen ja siirtämiseen verkkoympäristöön. Opiskelijat 

kokivat saaneensa riittämättömästi ohjausta teknisissä asioissa.  

Johdanto  

 

Terveystieteiden opettajien tulee mahdollistaa terveysalan opiskelijoiden kriit-

tisen ajattelun kehittyminen, minkä vuoksi opettajaopiskelijoiden omaa kriitti-

sen ajattelun tasoa tulee koulutuksessa kehittää. Kriittisen ajattelun ominais-

piirteiksi tunnistetaan yleisesti rationaalisuus, loogisuus, perusteiden arviointi, 

kriittinen asennoituminen ja muutoksen mahdollisuus. Tässä artikkelissa lähtö-

kohtana on Facionen ja Facionen130  näkemys kriittisestä ajattelusta, jonka 

ominaispiirteitä ovat affektiivinen asennoituminen ja kognitiiviset kyvyt. Terve-

ysalalla kaikki potilaaseen, hoitoon, ympäristöön ja hoitajaan itseensä liittyvät 

ilmiöt ja päättelyketjut perusteluineen ovat kriittisen ajattelun kohteena. Käsi-

tekarttamenetelmän on todettu edistävän terveysalan opiskelijoiden kriittistä 

                                                           
130 Facione & Facione, 1994 
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ajattelua ja syvällistä oppimista sekä kykyä soveltaa tietoa eri yhteyksissä131. 

 

Sosiaalisen konstruktivismin mukaan opiskelijat rakentavat maailmankuvaansa 

kielen avulla ja oppiminen ymmärretään sosiaaliseen maailmaan osallistumisen 

tuloksena. Tieto laajenee pohtimisen, osallistumisen ja keskustelujen kautta.132 

Verkko-opetuksessa yhteisöllinen oppiminen rakentuu lähi- ja verkko-

opetuksen muodossa siten, että opiskelijat rakentavat yhdessä tietoa tekstien, 

kuvien ja toimintakäytänteiden avulla. 

 Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata terveystieteiden opettajaopiskelijoi-

den (N=9) kriittisen ajattelun kehittymistä ja arvioida oppimista tukevien peda-

gogisten ja rakenteellisten tekijöiden merkitystä oppimiselle. Artikkelissa kuva-

taan sekä lähi- että verkko-opiskeluna Oulun yliopistossa syyslukukaudella 

2008 toteutunutta opintojaksoa, jossa opiskelijat laativat yksilöllisen mallin 

opetusharjoittelussa toteutuvasta opetussisällöstään käsitekarttamenetelmäl-

lä. Kriittisen ajattelun tasoa ja kehittymistä arvioitiin käsitekarttatyöskentelyn 

perusteella. Tavoitteena oli saada tietoa opintojakson kehittämiseen. Artikke-

lissa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 1. Minkä tasoista kriittistä ajattelua 

opiskelijat osoittivat käsitekartoissa? 2. Minkälaista oli opiskelijoiden verkko-

vuorovaikutus? 3. Minkälaista ohjausta opettajat antoivat verkkojaksolla? 4. 

Minkälaista teknistä tukea opiskelijat saivat verkkojakson aikana? 5. Miten 

opiskelijat arvioivat opintojakson toteutumista? 

Opetuskokonaisuus ja oppimista tukevat pedagogiset ratkaisut 

Hoitotieteen didaktiikan opintoihin sisältyvällä opintojaksolla ”Opetuksen sisäl-

lön ja menetelmien suunnittelu (5 op)” opiskelijat laativat yksilöllisen mallin 

opetusharjoittelussa toteutuvasta opetussisällöstään käsitekarttamenetelmäl-

lä. Oppimisprosessi muodostui itseohjautuvasta opiskelusta ja yhteisöllisestä 

oppimisesta, lähi- ja verkkotyöskentelystä sekä toiminnan eri muodoista oppi-

misessa, kuten käsitekartan laatimisesta ja kolmivaiheisesta työstämisestä, 

opiskelutovereiden ja opettajien palautteista, käsitekartan esittelystä lähiope-

tuksessa sekä keskusteluista lähi- ja verkko-opetuksessa (Kuvio 1). Opintojak-

son tavoitteena oli, että opiskelija syventää sekä oman alansa että oppimisen 

                                                           
131 Akinsanya & Williams, 2004; Kinchin & Hay, 2005; Hicks-Moore & Pastirik, 2006 
132 Tynjälä, 2002; Twoney, 2004 
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ja opetuksen asiantuntijuuttaan perehtymällä sisältöön ja menetelmiin, jotka 

hän toteuttaa opetusharjoittelussaan. 

 

Kuvio 1. Oppimisprosessin vaiheet. 

Opintojakson toteutuksen lähtökohtana oli yhteisöllinen oppiminen, jolloin 

kaikilla opiskelijaryhmän jäsenillä oli yhteinen tehtävä ja tavoite. Tehtävänä oli 

laatia omasta opetussisällöstä kolme eri käsitekarttaversiota ja kehittää niitä 

opiskelijatovereilta ja opettajalta saadun palautteen perusteella. Tavoitteena 

oli ymmärtää omaa opetussisältöä ja selittää siihen liittyvien asioiden yhteyksiä 

toisiinsa sekä kehittää kriittistä ajattelua. 

Yhteisöllisessä oppimisessa pyrittiin jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmär-

ryksen rakentamiseen vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa opiskelijatoverei-

den kanssa133. Oman ajattelun näkyväksi tekemisellä, eri näkökulmien vertailul-

la ja argumentoinnilla pyrittiin edistämään sekä yksilön kriittisen ajattelun ke-

hittymistä että koko ryhmän yhteisen ymmärryksen kehittymistä ja uuden tie-

don luomista. Yhteisöllisen verkkokeskustelun tavoitteena oli se, että opiskeli-

jat osallistuisivat aktiivisesti vastavuoroiseen vuorovaikutukseen. Yhteisöllises-

                                                           
133 Dillenbourg, 1999, Järvelä & Häkkinen, 2005 
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sä vuorovaikutuksessa opiskelijoiden viestit liittyvät muiden opiskelutoverei-

den viesteihin, rakentuvat viestien jatkumoksi ja tukevat käsitekarttatyösken-

telyä134. Kuitenkin pienryhmien verkkoviestintää on todettu leimaavan usein 

minäkeskeisyys eli viestien irrallisuus toisistaan ja rutiininomaisuus135. 

Yhteisöllistä oppimista tuettiin hajautetun oppimisen avulla, sillä opiskelijat 

tarvitsevat monenlaista tukea ja erilaisia oppimismahdollisuuksia verkkoympä-

ristöissä136. Oppimisen tuen elementtejä olivat opettajan ohjaus, opiskelutove-

reiden ohjaus ja oppimisprosessin vaiheistaminen. Ohjaustoiminnan eri muo-

doilla ja oppimisprosessin vaiheistamisella verkko-oppimisympäristö voitiin 

rakentaa tietoisesti yhteisöllistä oppimista tukevaksi137. 

Verkko-opiskelu organisoitiin 4 henkilön pienryhmätyöskentelynä (ryhmä 1 ja 

2). Molempia ryhmiä ohjasi oma opettaja. Opiskelijoilta edellytettiin kolmen 

eri käsitekarttaversion laatimista omasta opetussisällöstä sekä muiden käsite-

karttojen kommentointia ja keskustelua keskustelualueella. Käsitekartan laati-

minen perustui opetussisältöön liittyvän tiedon etsimiseen, arviointiin ja mal-

lintamiseen. Käsitekarttamenetelmää on pidetty tehokkaana opetus- ja oppi-

mismenetelmänä arvioitaessa sekä sisältöä koskevaa tietoa että opiskelijoiden 

ajattelumalleja138 . Ajattelun visualisoinnin on todettu edistävän syväoppimis-

ta, koska käsitekartan luominen edellyttää omaa ymmärrystä asiasta ja uuden 

tiedon reflektoivaa yhdistämistä aiempaan tietoon139. Opiskelijat hakivat tietoa 

omaan opetussisältöönsä opetussuunnitelmien, opetusharjoittelupaikan oh-

jaavien opettajien kanssa käytyjen keskusteluiden ja itsenäisten tiedonhakujen 

avulla. Käsitekartta tuotiin verkkoympäristöön mallin alkukehittelyvaiheessa ja 

sitä kehitettiin pienryhmissä käydyn verkkokeskustelun, opettajan antaman 

palautteen sekä itsenäisen työskentelyn avulla. Verkkoympäristössä pienryh-

millä oli omat keskustelualueet kahdessa paikassa: keskustelualueella ja käsi-

tekarttojen yhteydessä olevalla kommenttialueella. Käsitekarttaversioihin 1 ja 

2 liittyvä keskustelu käytiin verkkoympäristössä ja käsitekartan 3 versioon liit-

tyvä keskustelu lähiopetuksessa. Käsitekartat laadittiin Dabbleboard -piirto-

                                                           
134 Korhonen, 2006; Pöysä ym., 2007 
135 Korhonen, 2006 
136 Puntambekar & Hübscher, 2005, Puntambekar & Kolodner, 2005 
137 Pöysä ym., 2007 
138 Taylor & Wros, 2007 
139 Novak, 2002 
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ohjelmalla ja tuotiin kuvatiedostona verkkoympäristöön. Opiskelijat saivat 

teknistä ohjausta verkko-oppimisympäristössä tekniseltä asiantuntijalta. 

Opintojakson lopussa lähiopetus koostui kaikille opiskelijoille yhteisestä oppi-

misen arvioinnista, jossa opiskelijat kuvasivat käsitekarttatyöskentelyn etene-

misen ja saivat palautetta opiskelutovereilta. Opintojakson päätteeksi opiskeli-

jat antoivat palautetta oppimista edistävistä ja estävistä tekijöistä verkko-

oppimisympäristössä olevan kyselylomakkeen avulla. 

 

Aineistot ja menetelmät 

Aineiston muodostivat opiskelijoiden (N=9) verkkoympäristössä 1) kolmivaihei-

sesti kehittämät käsitekartat, 2) opiskelijoiden verkkovuorovaikutus, 3) opetta-

jien kirjalliset ohjauskommentit, 4) opiskelijoiden ja teknisen tukihenkilön 

verkkovuorovaikutus sekä 5) kysely opintojakson toteutuksesta kokonaisuu-

dessaan. 

 

1) Käsitekartat (n=27) arvioitiin opiskelijoiden kriittisen ajattelun tasoa ja kehit-

tymistä kuvaavan Holistic Critical Thinking Scoring Rubric (HCTSR) -

analyysikehikon avulla 140. 2) Pienryhmien verkkovuorovaikutusta keskustelu-

alueella (N=91) ja käsitekarttojen kommentointialueella (N=174), tarkasteltiin 

vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden ja sosiokognitiivisten piirteiden osalta 

käyttäen Korhosen (2006) analyysirunkoa ja mukaillen Järvelän ym. (2004) 

yhteisöllisen oppimisen tiedollisen tuen jaottelua. 3) Opettajien kirjalliset oh-

jauskommentit verkkoympäristön keskustelualueella (N=27) ja Doubbleboar-

diin liittyvällä kommentointialueella (N=27) arvioitiin kognitiivisen, motivatio-

naalisen sekä työskentelyprosessia ja tehtävien tekemistä tukevan ohjauksen 

osalta141. 4) Opiskelijoiden kysymykset (N=21) ja teknisen tukihenkilön vasta-

ukset (N=11) verkkojakson aikana analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä 

ja kvantifioitiin. 5) Opintojakson toteutusta kokonaisuudessaan sekä oppimista 

edistäviä ja estäviä tekijöitä selvitettiin kyselylomakkeella, joka mittasi opinto-

jakson toteutusta 16 strukturoidulla kysymyksellä (verkkoympäristön toimi-

vuus, opiskelijan oma aktiivisuus, opiskelijoiden saama ohjaus, opiskelijoiden 

                                                           
140 Facione & Facione, 1994 
141 Järvelä ym., 2004 
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keskinäinen sekä opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus) ja kahdella 

avoimella kysymyksellä (oppimista edistävät ja estävät tekijät). 

 

Tulokset 

Opiskelijoiden kriittisen ajattelun kehittyminen 

  

Opiskelijoiden kriittinen ajattelu syveni käsitekarttojen perusteella arvioituna 

(Kuviot 2 ja 3). Ensimmäisessä käsitekartassa lähes kaikki opiskelijat (88 %, n=8) 

osoittivat heikkoa kriittistä tasoa, ainoastaan yksi opiskelija ylsi vahvan kriitti-

sen ajattelun tasolle. Kolmannessa käsitekartassa suurin osa (66 %, n=7) opis-

kelijoista ylsi vahvan kriittisen ajattelun tasolle (Kuviot 2 ja 3). 

Käsitekartan visuaalinen ilme muuttui kriittisen ajattelun kautta. Muutos edel-

lytti opiskelijalta itsenäistä opiskelua uuden tiedon hakemisessa, kykyä käyttää 

aiempaa teoreettista ja kokemuksellista tietoa sekä aktiivista osallistumista 

yhteisölliseen oppimiseen. Muutos käsitekartoissa näkyy sekä käsityksenä tie-

don rakenteisuudesta että sisällöllisestä kattavuudesta (Kuviot 2 ja 3). 

 

Kuvio 2. Opiskelijan kriittistä ajattelua kuvaava käsitekartan versio 1. 
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Kuvio 3. Opiskelijan kriittistä ajattelua kuvaava käsitekartan versio 3. 

Opiskelijoiden verkkovuorovaikutus 

  

Keskustelualueella puolet verkkovuorovaikutuksesta oli yhteisöllistä (51 %) ja 

puolet minäkeskeistä (49 %). Yhteisöllistä toimintaa kuvasi toisten opiskelijoi-

den tukeminen, yhteinen osallistuminen ja toisten ajatuksiin viittaaminen. 

Minäkeskeistä toimintaa kuvasi yksittäinen tiedollinen viestintä ja tehtävien 

rutiininomainen työstäminen, joissa ei viitattu muiden opiskelijoiden ajatuk-

siin. 

 

Käsitekarttojen kommentointialueella keskustelu oli yhteisöllistä. Yhteisöllisyys 

ilmeni käsitekartan ensimmäiseen versioon liittyvässä keskustelussa pääosin 

tiedollisena viestintänä. Keskustelu oli myös motivoivaa ja käsitekartan visuaa-

lisuuteen liittyvää. Käsitekartan toiseen versioon liittyvässä keskustelussa yh-

teisöllisyys ilmeni tiedollisena ja motivoivana viestintänä. 
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Opettajien antama ohjaus ja tekninen tuki 

 

Opettajien ohjaus verkko-opintojaksolla jakautui tiedolliseen (30 %, n=16), 

motivoivaan (37 %, n=20) ja ohjeisiin liittyvään ohjaukseen (33%, n=18). 

 

Opiskelijoiden teknisistä kysymyksistä suurin osa (n=14) liittyi tallennukseen ja 

käsitekartan Optima-ympäristöön siirtoon ja pienempi osa (n=7) opiskelijato-

vereiden motivointiin ja ohjaukseen. Teknisen tukihenkilön ensimmäinen viesti 

oli opiskelijoiden yhteydenpitoon liittyvä motivointiviesti ja kaikki muut viestit 

liittyivät Doubbleboardilla tehdyn käsitekartan tallennukseen ja Optima-

ympäristöön siirtoon. 

Opiskelijoiden palaute 

Opiskelijat arvioivat opintojakson toteutuksen kokonaisuudessaan hyväksi. 

Kaikki (N=9) pitivät verkko-opintojakson rakennetta selkeänä ja tavoitteita 

sisältöjä vastaavana. Lähes kaikki (89 %, n=8) olivat tyytyväisiä verkko-

oppimisjakson toteutuksen selkeyteen, tehtävien tekemiseen varatun ajan 

riittävyyteen, oppimateriaaliin ja tehtävien ohjeistukseen. Kaikki (N=9) pitivät 

verkkoympäristöä toimivana, sen ulkoasua asiallisena ja selkeänä. Lähes kaikil-

le (89 %, n=8) oppimisympäristössä toimiminen oli helppoa. Vajaa puolet 44 % 

(n=4) arvioi kuitenkin saaneensa riittämättömästi ohjausta teknisissä asioissa. 

 

Oppimista edistivät verkko-opiskelun aikaan ja paikkaan sitoutumattomuus, 

verkko-opintojen selkeä rakenne ja mitoitus, oma aktiivisuus ja asioiden oma-

kohtainen prosessointi, pienryhmien toimivuus sekä opettajien ja opiskelijato-

vereiden tuki. Oppimista estivät opintojakson viimehetken muutokset, ryhmän 

viestinnän puutteellisuus, opettajan yksilöllisen tuen puute sekä epäselvyys 

omasta opetussisällöstä. Opintojakson viimehetken muutoksilla tarkoitettiin 

käsitekarttaohjelman vaihtamista Power Pointista Dabbleboardiin. 

Lopuksi  

 

Tuloksien mukaan käsitekarttamenetelmä on tehokas opiskelijoiden kriittisen 

ajattelun kehittämisessä. Tulokset osoittavat myös aktiivisten opiskelijoiden 

merkityksen vastavuoroisen yhteisöllisen toiminnan syntymiselle. Tulokset 
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vahvistavat käsitystä myös siitä, että oppimista tulee tukea usealla eri tavalla. 

Opiskelutovereiden lisäksi oppimista tukevia tekijöitä olivat rakenteelliset teki-

jät, kuten työskentelyn vaiheistus, ohjeet ja optimaalinen ryhmäkoko sekä 

opettajien oikea-aikainen tuki ja ohjaus. Opiskelijat kaipasivat kuitenkin vielä 

enemmän yhteisöllisyyttä ja käsitekarttojen yhteistä pohdintaa verkko-jakson 

lisäksi lähitapaamisina. Silloin he olisivat voineet vapaasti piirtää käsitekarttoi-

hin ehdottamiaan muutoksia ja yhteisöllisessä keskustelussa saada virikkeitä 

oman työskentelynsä edistämiseksi. 

Doubbleboardin etuna käsitekartan rakentamisessa voidaan pitää sen toimin-

tojen riittävyyttä ja helppokäyttöisyyttä opiskelijoiden palautteen mukaan. 

Tekniset ongelmat liittyivät Doubbleboardia käytettäessä käsitekartan tallen-

tamiseen ja sen siirtämiseen Optima-ympäristöön. Opiskelijat olisivat myös 

halunneet toisten käsitekartoista esittämiensä kommenttien lisäksi piirtää suo-

raan Doubbleboard -alustalle ehdottamiaan muutoksia, tämä ei kuitenkaan 

onnistunut. 

 

Opintojaksoa tullaan kehittämään työskentelyn vaiheistuksen, opettajan roolin 

ja Dabbleboardin yhteisöllisen käytön osalta. Lähi- ja verkkotyöskentelyn ai-

empaa tarkoituksenmukaisemmalla vaiheistamisella pyritään tukemaan opis-

kelijoiden oppimisprosessia, jolloin lähi- ja verkko-opetus sekä itsenäinen työs-

kentely edistäisivät kumuloitavaa oppimista. Opettajan roolia kehitetään siten, 

että opettajat esittävät opiskelijoille ohjauksen sijaan enemmän kriittistä ajat-

telua motivoivia kysymyksiä. Doubbleboardin yhteisöllistä käyttöä edistämään 

etsitään vielä teknisiä ratkaisuja. 
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4.7 Pienryhmätyöskentelyn tukeminen sosiaalisen median 

sovelluksilla: tapaustutkimus korkeakoulukontekstissa142 

 

Jari Laru 

 

Johdanto 

Viimeisten vuosien aikana lukuisia uudentyyppisiä pilvipalveluita ja muita so-

velluksia on ilmestynyt Internetiin. Näitä digitaalisia sovelluksia – jotka mahdol-

listavat vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja tiedon jakamisen käyttäjien kes-

ken – kutsutaan useimmiten Web 2.0143 tai sosiaalisen median sovelluksiksi144. 

Näitä sovelluksia on myös pidetty merkittävänä korkeakouluissa käytettävän 

opetusteknologian kehitysaskeleena145, joka on edennyt pelkän kurssimateri-

aalin jakamiseen ja keskusteluun käytetystä teknologiasta teknologioihin jotka 

mahdollistavat yhteisöllisen oppimisen ja tiedonrakentelun146. Sosiaalisen me-

dian opetuskäytöstä on kirjoitettu paljon, esimerkiksi blogeista147,wikeistä148 ja 

sosiaalisista verkostoitumispalveluista149. Toisaalta, tutkimusta joka keskittyisi 

useamman sosiaalisen median sovelluksen käyttämiseen korkeakoulukonteks-

tissa on tehty erittäin vähän150.  

Crook151  ja Meyer152  ovat perustellusti esittäneet tarpeen sosiaalisen median 

opetuskäytön empiiriselle tutkimukselle, miten sosiaalista mediaa hyödynne-

tään korkeakouluissa ja mitkä ovat sosiaalisen median vaikutukset korkeakou-

lukontekstissa. Tässä yksittäisessä tapaustutkimuksessa (single-case study) 

yliopisto-opiskelijoiden pienryhmätyöskentelyä tuettiin erilaisilla sosiaalisen 

                                                           
142 Kirjankappale perustuu artikkeliin: Jari Laru, Piia Näykki, Sanna Järvelä, Supporting small-group learning 
using multiple Web 2.0 tools: A case study in the higher education context, The Internet and Higher Educa-
tion, Volume 15, Issue 1, January 2012, Pages 29-38, ISSN 1096-7516, 10.1016/j.iheduc.2011.08.004. (käsikir-
joitusversio löytyy osoitteesta: http://www.slideshare.net/larux/supporting-smallgroup-learning-using-
multiple-web-20-tools-a-case-study-in-the-higher-education-contextsion) 
143 Bidsall, 2007 
144 Kesim & Agaoglu, 2007 
145 Wheeler, 2009 
146 Collins & Halverson, 2010; Cress & Kimmerle, 2008; Schroeder, Minocha, & Schneider, 2010 
147 Halic, Lee, Paulus, & Spence, 2010; Hemmi, Bayne, & Land, 2009; Wheeler, 2009; Xie, Ke, & Sharma, 2008 
148 Cress & Kimmerle, 2008; Hemmi et al., 2009; Wheeler, 2009 
149 Arnold & Paulus, 2010 
150 Uzunboylu, Bicen, & Cavus, 2011; Wheeler, 2009 
151 Crook, 2008 
152 Meyer, 2012 
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median sovelluksilla, mutta myös kasvokkain tapahtuvilla ryhmätehtävillä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia käytetyn toimintamallin vaikutuksia oppi-

mistuloksiin. 

Teoreettinen tausta 

Sosiaalinen media reflektoinnin välineenä  

Tutkimusten perusteella blogit soveltuvat hyvin opiskelijoiden reflektoivan 

työskentelyn apuvälineeksi153. Reflektointi on keskeinen käsite metakognitivii-

sessa oppimisessa jossa opiskelijoita rohkaistaan tuottamaan selityksiä, aset-

tamaan kysymyksiä ja hakemaan lisätietoa toisten opiskelijoiden esittämiin 

kysymyksiin154. Keksiessään selityksiä ja kuvauksia opiskelijat tulevat tietoisiksi 

omista ajatteluprosesseistaan, mahdollisista tiedollisista puutteista ja yleensä-

kin opiskeltavan asian ymmärtämisestä155. Jakaessaan ja tehdessään ideansa 

näkyviksi kanssaopiskelijoille opiskelijat pystyvät tarkastelemaan omaa ajatte-

luaan ja mahdollisia tiedollisia tai ymmärrykseen liittyviä puutteita. 

Aiempi tutkimus156 on osoittanut että reflektoiva työskentelytapa vaatii ulkois-

ta tukea onnistuakseen. Esimerkiksi, Xie et. Al157 ovat etsineet erilaisia tapoja 

reflektoinnin tukemiseksi ja toteavatkin että erilaiset blogien opetuskäyttöön 

liittyvät aktiviteetit kuten kirjoittamisen kumulatiivisuus ja vertaispalaute ovat 

kaikki sopivia reflektoivaa työtä tukevia strategioita. 

Blogit ovat suosittuja kumulatiivista kirjoittamista tukevia välineitä jotka anta-

vat opiskelijoille mahdollisuudet ulkoistaa ajatteluansa ja käsitellä kokemuksi-

ansa158. Lisäksi blogeja voidaan käyttää oppimispäiväkirjoina jotka mahdollista-

vat oppimisprojektin vaiheiden kumulatiivisen tallentamisen ja oppimisen kan-

nalta mielekkään materiaalin taltioimisen joka osaltaan voi tukea reflektoivaa 

työskentelyotetta kuten omien tai muiden tuotosten kommentointia ja muuta 

aihepiirin ympärillä tapahtuvaa keskustelua159. 

                                                           
153 Sharma & Fiedler, 2007; Xie, 2008 
154 Cohen & Scardmalia, 1998 
155 Webb, 1998 
156 Xie et. Al, 2008 
157 m.t. 
158 m.t. 
159 Halic et. Al, 2010, Hemmi et. Al, 2009; Sharma & Fiedler, 2007; Xie. et. al, 2008 
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Bloggaamisen pääasiallinen tarkoitus on yhtenevä verkkokeskustelujen kanssa: 

oppilaat tekevät ajattelunsa näkyväksi ulkoistaen ajatuksiaan aika ajoin teke-

män blogiartikkeita heidän henkilökohtaisiin tai jaettuihin blogeihin, mahdollis-

taen edelleen toisille opiskelijoille aiemmin julkaistujen ajatusten edelleen 

kehittelyn ja kommentoinnin.160.  

Muiden opiskelijoiden antama palaute voi tuoda uusia näkökulmia ja helpottaa 

opiskelijoita omaksumaan ja kehittelemään uutta tietoa. Blogit voivat edistää 

reflektoivaa ajattelua, sillä niiden avulla opiskelijat pääsevät helposti tarkaste-

lemaan erilaisia näkökulmia katselemalla toisten opiskelijoiden blogiartikkelei-

ta tai niiden kommentteja161. Blogien ohella, RSS syötteet tarjoavat monenlai-

sia mahdollisuuksia erilaisten näkökulmien esille nostamiseksi, sillä ne mahdol-

listavat erilaisten tietolähteiden sulauttamisen yhteen, vaikka ne olisivat alun 

perin peräisin täysin erilaisista palveluista (esim. blogit, tiedonjakopalvelut ja 

wikit)162. 

Sosiaalinen media yhteisöllisen oppimisen välineenä 

Yhteisöllisen oppimisen (kollaboratiivinen oppiminen) merkitys on laajalti tun-

nustettu alan tutkimuskirjallisuudessa, ilmiöllä tarkoitetaan opiskelijoiden pyr-

kimystä jaettuun ymmärrykseen ja yhteiseen tiedonrakenteluun163 . 

Sosiaalisen median sovellukset (esim. wikit) tarjoavat uusia mahdollisuuksia 

yhteisölliselle oppimiselle ja tiedonrakentelulle164. Tämän lisäksi ne haastavat 

perinteisen käsityksemme tiedosta165, oppimisesta166, teknologialla tuetusta 

oppimisesta167 ja koulutusjärjestelmästä yleensäkin168 . 

Dohnin169 mukaan sosiaalisen median käytänteitä ja opetusmenetelmiä täytyy 

uudistaa, niin että ne tukevat paremmin toisiaan, sillä ne ovat lähtöisin täysin 

erilaisista konteksteista. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan yhteisöllisen työs-

                                                           
160 Xie et. al., 2008 
161 m.t. 
162 Crook, 2008; Lee, Miller & Newnham, 2008 
163 Dillenbourg, Baker, Blaye, & Malley, 1996; Dillenbourg, 1999 
164 Cress & Kimmerle, 2008; Dohn, 2009 
165 Cress & Kimmerle, 2008; Dohn, 2009 
166 Crook, 2008; Ravenscroft, 2009 
167 Collins & Halverson, 2010; Crook, 2008; Dohn, 2009 
168 Collins & Halverson, 2010; Dohn, 2009 
169 Dohn, 2009 
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kentelyn näkökulmasta ei ole niinkään keskeistä kuka sisältöjä tuottaa, kuin se 

että sisältöjä tuotetaan ja että niitä voidaan edelleen muokata kunnes lopputu-

los on tuotosta muokanneen yhteisön/ryhmän tavoitteiden mukainen170. 

Toisaalta, Cress ja Kimmerle171 näkevät voimakkaan kytköksen wikeissä tapah-

tuvan yhteisöllisen tiedonrakentelun ja oppimisen välillä; heidän mielestään 

yksittäinen toimija voi toimia oppimisresurssina toisille henkilöille.  Ollessaan 

wikin välityksellä vuorovaikutuksessa, yksilö oppii joko tiedon ulkoistamisen tai 

sen sisäistämisen kautta.  Eli kyseessä on joko assimilaatio (tietämyksen laajen-

taminen lisäämällä pelkästään uutta informaatiota) tai akkommodaatio (tiedon 

muokkaaminen ja uuden tiedon luominen) 

Tässä tutkimuksessa käytetyt pedagogiset ideat perustuvat yhteisölliseen op-

pimiseen ja erityisesti sen tukemiseen kognitiivisena ja sosiaalisena toiminta-

na172. Oppilaiden oppimistehtävät on suunniteltu siten että ne koostuvat pe-

räkkäisistä itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn vaiheista joissa opiskelijat käyttä-

vät useita sosiaalisen median sovelluksia tehdessään tehtäviä.  

Lyhyesti, kaikki tämän tutkimuksen tehtävät suunniteltiin siten, että niissä 

hyödynnettiin sosiaalisen median erityispiirteitä173. Esimerkiksi, www-pohjaisia 

resursseja hyödynnettiin laajalti; kaikki luotu sisältö oli julkisesti nähtävillä ja 

osin vapaasti muokattavissa; wikisivuilla oli jaettu omistajuus; eri vaiheissa 

tuotettuja sisältöjä muokattiin edelleen lukuisissa yksilötyöskentelyä ja ryhmä-

työskentelyä sisältäneissä työvaiheissa; lisäksi opiskelijoille korostettiin sisältö-

jen avoimuutta ja sosiaalisen median tuotoksille ominaista pysyvää keskeneräi-

syyttä. 

Tutkimuksen tavoite  

Tässä yksittäisessä tapaustutkimuksessa (single-case study) yliopisto-

opiskelijoiden pienryhmätyöskentelyä tuettiin erilaisilla sosiaalisen median 

sovelluksilla, mutta myös kasvokkain tapahtuvilla ryhmätehtävillä. Tutkimuk-

sen tavoitteena oli tutkia käytetyn toimintamallin vaikutuksia oppimistuloksiin. 

                                                           
170 m.t. 
171 Cress & Kimmerle, 2008 
172 Teasley, 1997 
173 Dohn, 2009 
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Käytännössä tämä tehtiin tutkimalla muuttujien välisiä todennäköisyys-

riippuvuuksia.  

Menetelmät 

Osallistujat ja tutkimuksen konteksti 

Tutkimuksen koehenkilöt olivat 21 opettajankoulutuksen opiskelijaa. Tutkimus 

toteutettiin osana ”Tulevaisuuden skenaariot ja teknologiat oppimisessa” –

kurssia keväällä 2009. Osallistujista (N=21) naisia oli 16 henkeä (76%) ja miehiä 

5 henkeä (24%). Naisten osuus tutkimuksessa kuvastaa naisten osuutta tiede-

kunnan opiskelijoista.  

Tehtävä 

Opiskelijat työskentelivät 4-5 hengen ryhmissä 12 viikkoa. Ryhmien tavoitteena 

oli saada aikaan ryhmän yhteinen wikiartikkelin lukukauden loppuun mennes-

sä. Saadakseen ryhmäwikinsä tehtyä opiskelijat osallistuivat toisiaan seuraaviin 

yksilö- ja ryhmätyöskentelyä vaatineisiin vaiheisiin joissa käytettiin erilaisia 

sosiaalisen median sovelluksia (katso kuvio 1).  

Kurssi aloitettiin atk-luokassa, jossa opiskelijoille jaettiin tunnukset sosiaalisen 

median palveluihin ja älypuhelimet joita käytettäisiin itsenäisen työskentelyn 

vaiheessa (katso luku 4.1.2). Varmistuttuamme että opiskelijat ymmärsivät 

annetut ohjeistukset, lisäohjeita tehtävien aikana ei annettu (lukuun ottamatta 

teknistä tukea). Toisinsanoen, tehtävistä suoriutuminen ei vaatinut pelkästään 

uuden tiedon oppimista ja soveltamista, mutta myös omien tavoitteiden aset-

tamista ja eri tehtävävaiheiden aikana hankitun informaation arviointia raken-

nettaessa ryhmän yhteistä wikiä. 

Kurssin pedagoginen struktuuri oli seuraavanlainen: 

A. Perustiedot (Ground) [Luento] (viikot 1-3 and 6-8): Jokainen kuudesta 
työskentelyperiodista alkoi luennolla, jonka tavoitteena oli antaa opiskeli-
joille perustiedot käsiteltävästä aiheesta. Luentojen aiheet olivat seuraa-
vat: 1. Oppimisen infrastruktuurit, 2. Oppimisyhteisöt, 3. Metakognitio, 4. 
Itsesäätely, 5. Oppimisen suunnittelu, ja 6. Sosiaalinen media oppimisym-
päristönä. 



103 
 

B. Reflektointi (Reflect) [Keskustelu] (viikot 1-3 and 6-8): Tämän yhteisöllisen 
työskentelyvaiheen tarkoituksena oli luennon teemasta keskusteleminen 
ja ryhmän yhteisen tutkimusongelman ja työskentelytavoitteen muotoilu.  
Ryhmien tehtävänä oli keskustella siten, että sen tuloksena syntyisi jaettu 
ymmärrys miten ryhmän jäsenten tulisi edetä seuraavassa työskentelyvai-
heessa. 

C. Käsitteellistäminen (Conceptualize) [Valokuvaaminen (phototaking)] (vii-
kot 1-3 and 6-8): Tässä itsenäisen työskentelyn vaiheessa opiskelijan täytyi 
käsitteellistää oman ryhmänsä jaettu ymmärrys. Käytännössä opiskelijan 
tehtävänä oli tarkkailla omaa arkiympäristöään ja ottaa kuvia kamerapu-
helimella. 

D. Reflektointi ja elaborointi (Reflect & Elaborate) [Bloggaaminen (blogging)] 
(viikot 1-3 and 6-8): Tämän itsenäisen työskentelyvaiheen tavoitteena oli 
käsitellä otettuja kuvia opiskelijan omassa blogissa. Ensimmäiseksi heidän 
täytyi arvioida ottamiensa kuvien suhde ryhmänsä jaettuihin tavoittesiin 
nähden. Seuraavaksi opiskelijoiden tehtävänä oli kirjoittaa blogiartikkelit 
valitsemilleen kuville joissa he kertoivat yhteyksistä valitsemiensa kuvien, 
ryhmänsä tavoitteiden  ja omien arkisten tilanteiden välillä. 

E. Tarkastelu ja arviointi (Review & Evaluate) [Keskustelu (review and evalu-
ate)] (viikot 4 and 9): Ensimmäinen tehtävä tässä kasvotusten käydyssä 
ryhmäkeskustelussa oli arvioida ryhmän jäsenten blogikirjoitusten läpi-
käyminen. Seuraavana tehtävänä oli blogikirjoitusten arvioiminen suh-
teessa ryhmän itsensä asettamiin tutkimusongelmiin ja työskentelytavoit-
teisiin. Kolmantena tehtävänä oli aloittaa ryhmän yhteisen wikiartikkelin 
kirjoittaminen kasvotusten käydyn ryhmäkeskustelun tulosten perusteella.  

F. Yhteisöllinen tiedonrakentelu (Co-Construct of Knowledge) [Wikityöskente-
ly (wikiwork)] (viikot 4-12): Tämän yhteisöllisen työskentelyvaiheen tavoit-
teena oli wikiartikkelin rakentaminen ryhmän jäsenten kuvien, blogiartik-
keleiden ja muiden käytettävissä olevien lähteiden pohjalta. Toisinsanoen, 
tavoitteena oli kurssilla opitun asian kuvaaminen omin sanoin ja sellaisen 
wikiartikkelin rakentaminen että se voidaan laittaa julkiseen jakoon ja 
muiden käytettäväksi. 

G. Vertaisopiskelijoiden työskentelyn tarkkailu [Tarkkailu (monitor)] (koko 
kurssi): Tämä vaihe ei ollut varsinaisesti tehtävä, mutta erilaisten näkö-
kulmien löytämisen omaan työskentelyyn muiden työskentelyä seuraa-
malla. Kun opiskelijat näkivät mitä oman ryhmän/muiden ryhmien jäsenet 
tekevät eri sosiaalisen median sovelluksissa, se helpotti heitä assimiloi-
maan ja akkommodoimaan ajatteluaan. Käytännössä tämä toteutettiin 
pilvipohjaisilla RSS-syötteiden seurantaohjelmistoilla. 
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Kuvio 1. Kurssin pedagoginen toteutus 

Välineet 

Ideaa toisten työskentelyn hyödyntämisestä oman työskentelyn pohjana hyö-

dynnettiin kurssin sosio-teknisessä suunnittelussa. Se koostui peräkkäisistä 

yksilö- ja ryhmätyöskentelyn vaiheista joissa opiskelijat hyödynsivät erilaisia 

sosiaalisen median sovelluksia ja matkapuhelimia saadakseen tehdyksi suunni-

tellut tehtävät (Kuvio 2). 

Ensimmäiseksi opiskelijoille jaettiin älypuhelimet joissa oli 3,2 megapixelin 

kamera, 3G yhteydet ja www-selain.  Älypuhelinta käytettiin erityisesti työs-

kentelyvaiheessa C, jossa opiskelijoiden tehtävänä oli etsiä ja kuvata kohteita 

heidän arkisesta ympäristöstään ryhmässä sovittujen tavoitteiden ja tukimus-

tehtävien mukaisesti. 

Älypuhelimeen oli asennettu Shozu-ohjelmisto kuvien siirtämiseksi Flickr-

kuvienjakopalveluun. Shozun avulla opiskelijat pystyivät liittämään kuviin otsi-

kot, tageja ja pienen kuvauksen ennen kuvien lähettämistä Flickr-palveluun. 

Shozun ohella puhelimia hyödynnettiin RSS-syötteiden seurantaan, sillä puhe-

linten www-selain oli asetettu näyttämään Google reader RSS-syötteiden luku-

palvelun mobiiliversiota.  

Jokaiselle opiskelijalle luotiin omat käyttäjätunnukset Wordpress –palveluun. 

Wordpress toimi henkilökohtaisena oppimispäiväkirjana, reflektointipaikkana, 

jossa opiskelijat kirjoittivat blogiartikkeleita Flickr-palveluun lähettämiensä 

kuvien (Vaihe C) ympärille.  Blogeja käytettiin myös ryhmien työskentelytavoit-
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teiden ja tutkimusongelmien taltioimiseen (Vaihe B) ja keskustelun pohjana 

kasvokkain tehdyssä arviointi- ja tarkastelu tehtävässä (Vaihe E). Tämän ohella 

yksi Wordpress blogi toimi kurssiblogina, jonne tehtiin kurssin ajankohtaisiin 

asioihin liittyviä artikkeleita, mutta jonka yhteydessä oli myös eri työskentely-

vaiheisiin liittyvät RSS-syötteet (opetuksen syöte, kaikki flickr-kuvat sisältävä 

syöte, kaikki blogit sisältävä syöte, kaikki wikit sisältävä syöte). 

Opintojaksolla käytettyä Wikispaces wikiä käytettiin Wordpressin tavoin kah-

teen eri tarkoitukseen: ensimmäiseksi, se tarjosi yhteisöllisen työskentelyalus-

tan ryhmien työskentelyä varten (eli tyhjän wikin ja keskustelupalstan) jonka 

tarkoituksena oli tukea ryhmien yhteisöllistä tiedonrakentelua (Vaihe F). Toi-

seksi, wiki toimi kurssisuorituksiin ja käytännön asioihin liittyvien sisältöjen 

tallennuspaikkana (esim. kurssin opetussuunnitelma, luentokalvot, www-

osoitteet, ohjeistus, aikataulut), mutta myös RSS-syötteiden julkaisuvälineenä 

Wordpress-blogin tapaan. 

 

 

Kuvio 2. Kurssin tekninen toteutus 

Tämän ohella,  FeedBlendr ja Feedburner RSS-palveluita hyödynnettiin käyte-

tyistä palveluista (Flickr, Wordpress, Wikispaces) syntyneiden yksilö-, ryhmä-, 

ja kurssitason syötteiden yhdistämiseen ja edelleenjakeluun.  Käytännössä 

nämä yhdistetyt syötteet näytettiin RSS-vimpaimina opiskelijoiden omissa blo-

geissa ja kurssiwikissä (oman ryhmän kuvat, blogit ja wiki opiskelijoiden blo-
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geissa ja koko opintojakson kuvat, blogit ja wikit kurssiblogissa ja -wikissä). 

RSS-syötteitä yhdistelemällä luotua kokonaisuutta voidaan tarkastella erillisenä 

yhteisöllisenä työkaluna joka mahdollisti eri välineissä tehtyjen työskentelyvai-

heiden yhdistämisen yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta myös eri opiskelijoiden 

tuotosten yhdistämisen yhtälailla samaksi kokonaisuudeksi174 . 

Johtopäätökset175 

Tässä tapaustutkimuksessa huomattiin että tarkasti suunniteltu ja tarkoituk-

senmukainen sosiaalisen median käyttö oli todennäköisesti yhteydessä hyvien 

oppimistulosten kanssa. Ensimmäiseksi, lopputestin ja alkutestin erotus oli 

tilastollisesti tarkasteltuna merkittävä (high learning effect), osoittaen oppilai-

den menestyneen kurssilla käsiteltyjä aihepiirejä sisältäneessä käsitetestissä 

paremmin tutkimuksen päätyttyä kuin sitä ennen. Tämä tulos osoittaa että 

kurssin pedagoginen suunnittelu onnistui ja että useita sosiaalisen median 

sovelluksia voidaan järkevästi suunnitellen käyttää yliopisto-opetuksen tukena. 

Käsitetestin ohella aineistoa analysoitiin käyttämällä Bayesilaisista luokittelu-

analyysiä  ja riippuvuusmallinnusta.  

Ensimmäiseksi, Bayesilainen luokitteluanalyysi paljasti eroja lähtötasotestissä 

hyvin ja huonosti menestyneiden värillä, nimittäin paras todennäköisyys hyviin 

oppimistuloksiin oli niillä opiskelijoilla jotka olivat aktiivisia ryhmänsä wikin 

tekemisessä. Luokitteluanalyysiä avaamalla edelleen voidaan todeta että pa-

remmin menestyneet muokkasivat wikiartikkeleita kaksi kertaa enemmän kuin 

heikommin menestyneet, mutta myös kirjoittivat miltei kaksi kertaa pidempiä 

kappaleita artikkeleita muokatessaan kuin heikommin menestyneet opiskelijat.   

Kun 174,987 mallia oli laskettu, lopullinen Bayesilainen riippuvuusmalli tuotti 

tuloksen, jonka ainoa riippuvuus oppimistuloksen ja tehtävien välillä oli wiki-

työskentelyssä (wikin muokkaus), joka trianguloi Bayesilaisen luokitteluanalyy-

sin tulosten kanssa. Mallin lähempi tarkastelu osoittaa että opiskelijan blogiar-

tikkeleiden määrä on keskeinen muuttuja mallissa, sillä on vahvat riippuvuudet 

sekä wikiartikkeleiden pituuden että wikimuokkausten kanssa. Käytännössä 

                                                           
174 katso lisää Lee et. al, 2008 
175Aineistonkeruu, analysointi ja tulokset esitetään alkuperäisartikkelissa: Jari Laru, Piia Näykki, Sanna Järve-
lä, Supporting small-group learning using multiple Web 2.0 tools: A case study in the higher education con-
text, The Internet and Higher Education, Volume 15, Issue 1, January 2012, Pages 29-38. 
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voidaan todeta, että ne opiskelijat jotka olivat aktiivisia blogireflektoijia, olivat 

myös aktiivisia wikiartikkeleiden muokkaajia ja kirjoittajia.  Tätä voidaan pitää 

esimerkkinä oppimisesta joka on yhtä aikaa reflektoivaa ja yhteisöllistä ja joka 

sijaitsee yhteisöllisten ja henkilökohtaisten työvälineiden risteyksessä177 .  

Edellä kuvattua blogiartikkeleiden määrää koskevaa muuttujaa voidaan tarkas-

tella myös sen roolista keskellä vahvoja riiippuvussuhteita, sisältäen kaikki so-

siaalisen median käyttöä vaatineet tehtävät: valokuvien määrä (Flickr), blogiar-

tikkeleiden määrä (Wordpress), Wikiaktiivisuus (Wikispaces). Tämä muuttujien 

ketju on osoitus onnistuneesta sosiaalisen median piirteiden toteutumisesta 

tässä tutkimuksessa, esimerkki oppimispolusta jossa keskeneräisiä oppimis-

tuotoksia käsitellään ja muokataan edelleen osana tarkasti suunniteltuja ja 

tiukasti strukturoituja oppimistehtäviä hyödyntäen useita eri sosiaalisen medi-

an sovelluksia178. Se myös osoittaa kuinka yliopisto-opiskelijat voivat hyödyntää 

toisten opiskelijoiden kerryttämää tietoa tehdessään yhdessä yhteisöllistä tie-

donrakentelua vaativia tehtäviä179. 

                                                           
177 Wheeler, 2009 
178 Dohn, 2009 
179 Cress &  Kimmerle, 2008 
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Sosiaalisen median opetuskäytössä voidaan erottaa kaksi lähestymistapaa. 

Yleisempi tapa on hyödyntää sosiaalisen median palveluita uusina verkko-

opetuksen työkaluina, joista voi muodostaa erilaisia oppimisympäristöjä kuten 

luvussa 3 kuvattiin. Vähemmän käytetty tapa on hyödyntää sosiaalisen median 

yhteisöresursseja, jolloin sosiaalinen media näyttäytyy monien verkkoyhteisö-

jen maailmana, jonka opetuskäyttö tapahtuu yhteisöihin osallistumisen kautta. 

Dabbagh ja Kitsantas180 ovat muodostaneet sosiaalisen median opetuskäytöstä 

tehtyjen tutkimusten pohjalta viitekehyksen, joka perustuu itsesäätöisen op-

pimisen teoriaan181 ja henkilökohtaisen oppimisympäristön (PLE=Personal 

Learning Environment) rakentamiseen. Viitekehyksessään he esittävät kolme 

eri tasoa: 1) henkilökohtainen/ yksityinen oppimisympäristö (learning space), 

jota oppija käyttää esimerkiksi oppimisen reflektointiin ja erilaisten sosiaalisen 

median resurssien hallintaan, 2) vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden taso, 

jossa henkilökohtainen oppimisympäristö avataan muille esim. vertaiskom-

mentointia varten tai osallistutaan yhteisölliseen työskentelyyn esim. wikissä, 

3) kolmannella tasolla yhdistyy kaksi edellä mainittua tasoa siten, että lopulta 

yksilön henkilökohtainen oppimisympäristö rakentuu yhdistämällä yksityinen 

ympäristö ja jaetut ympäristöt.  

Kun sosiaalisesta mediasta on tullut opettajalle luonteva osa opetusta, opetuk-

sen kehittäminen etenee jatkuvan arvioinnin periaatteella. Seuraavassa kuva-

taan tarkemmin kolmea sosiaalisen median opetuskäytön arvioinnin kohdetta 

sekä annetaan ohjeita siitä, miten opetusta voidaan kehittää viemällä sosiaali-

sen median käyttöä eteenpäin nämä kaikki kohteet huomioon ottaen. 

 

                                                           
180 Dabbagh & Kitsantas, 2012 
181 Zimmerman 2000 
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5.1 Sosiaalisen median opetuskäytön arvioinnin kohteet 
 

Ensinnäkin, sosiaalisen median opetuskäyttöä voidaan tarkastella sosiaalisen 

median sovellusten ja niiden määrän näkökulmasta. Kun tavallisimmat sosiaali-

sen median palvelut ovat opettajan hallussa, hän voi lähteä kartuttamaan ”pa-

lettiaan” yhä uusilla verkkopalveluilla, joista jokainen voi tukea opetusta ja 

oppimista omalla tavallaan. Opettajan omaksumien sosiaalisen median palve-

lujen määrä on eittämättä yksi sosiaalisen median osaamisen mittari, mutta 

samalla on muistettava, että yhtä tärkeää on osata soveltaa niitä tarkoituk-

senmukaisella tavalla sekä yhdistellä niitä siten, että verkkoon syntyvä virtuaa-

linen oppimisympäristö on rakenteeltaan selkeä (kts. luku 3).  

Toinen osa-alue, josta sosiaalisen median opetuskäyttöä voidaan tarkastella, 

on vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen taso. Vuorovaikutuksesta puhuttaes-

sa voidaan viitata niin opettajan ja opiskelijoiden välisen kuin opiskelijoidenkin 

keskinäisen kommunikaation syvyyteen, sujuvuuteen ja monipuolisuuteen. 

Alkeellisimmalla tasolla sosiaalisen median opetuskäyttö on tästä näkökulmas-

ta yksisuuntaista viestintää opettajalta opiskelijoille (esimerkiksi blogin muo-

dossa) kun taas korkeammalla tasolla vuorovaikutus on monisuuntaista opetta-

jan ja opiskelijoiden sekä koko verkkoyhteisön kesken. Tällä osa-alueella kor-

keatasoinen opetuskäyttö sisältää erilaisia yhteydenpidon ja keskustelun muo-

toja kuten kuva- ja ääniyhteyttä pelkän tekstipohjaisuuden lisäksi sekä kom-

munikaatiota niin reaaliajassa kuin ei-reaaliaikaisillakin foorumeilla.  

Kolmas sosiaalisen median opetuskäytön arvioinnin osa-alue on sen pedagogi-

nen hyödyntäminen. Vaikka sosiaalisen median opetuskäyttö olisi korkealla 

tasolla kahden edellä mainitun osa-alueen osalta, oppimisen kannalta olen-

naista on se, millaiseksi oppimisprosessi on suunniteltu ja miten sitä ohjataan 

ja arvioidaan. Erilaisten sovellusten monipuolinen hyödyntäminen ja yhdiste-

leminen sekä monipuolisten viestintämuotojen hyödyntäminen eivät itsessään 

takaa sitä, että tuloksena on ymmärtävä oppiminen, yhteisöllisen oppimispro-

sessin toteutuminen tai millään tavalla opetussuunnitelmassa mainittuja ta-

voitteita kohti suuntautuva toiminta.  

Parhaimmillaan sosiaalisen median opetuskäyttö on sitä, että opettaja osaa 

valita sekä käytettävät verkkopalvelut että viestintä- ja työskentelymuodot 
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oppimisen tavoitteiden pohjalta. Tällöin sosiaalisen median mahdollisuuksia 

osataan arvioida ja hyödyntää erityisesti oppimisen ja opetuksen perusteista 

lähtien, ja työskentelyssä käytetään tehokkaasti erilaisia opetusmenetelmiä ja 

pedagogisia malleja.    
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5.2 Sosiaalisen median käyttöönotto opetuksessa 
 

Sosiaalisen median käyttäminen opetuksessa voi lähteä liikkeelle siitä, että 

opettaja on itse alkanut käyttää  jotakin sosiaalisen median palvelua - esimer-

kiksi kirjoittamalla blogia. Tähtimalliin perustuvan oppimisympäristön raken-

taminen saattaa aluksi olla teknisesti tai pedagogisesti liian haastavaa, joten on 

järkevää edetä yksinkertaisista opetustoteutuksista vaiheittain monimutkai-

sempiin ratkaisuihin. 

Seuraavalla aukeamalla (Taulukko 1) on esitetty sosiaalisen median käyttöön-

otto opetuksessa neljän vaiheen kautta, joiden mukaisesti aihetta käsitellään 

tässä luvussa. Havainnot perustuvat kokemuksiimme DevelOPE-hankkeessa 

sekä kirjoittajien kokemuksiin työskennellessään opettajien ja opiskelijoiden 

kanssa erilaisissa opetus- ja koulutuskokonaisuuksissa. Esitetyissä vaiheissa 

ilmenee myös monia sellaisia näkökulmia, joita viimeaikaisissa tutkimuksissa 

sosiaalisen median opetuskäytöstä on raportoitu182. Vaiheissa 1-3 kuvataan, 

miten sosiaalisen median palvelujen käyttö etenee yhden ainoan palvelun käy-

töstä usean eri palvelun yhdistelyyn samalla, kun työskentelyyn liittyvien valin-

tojen vastuu siirtyy vähitellen opettajalta oppijoille. Vaiheessa 4 pureudutaan 

yhteisöresurssien hyödyntämiseen opetuksessa. Vaiheita tarkastellaan opetta-

jan, opiskelijan ja toimintakulttuurin näkökulmista. Näiden kolmen näkökul-

man merkitys nousi esille DevelOPE-hankkeen työskentelyn aikana.  Vaiheet 

ovat luonnollisestikin suuntaa antavia, eikä käytännön opetustyössä etenemi-

nen ole näin kategorista. Vaihestuksen tavoitteena on toimia sosiaalisen medi-

an käyttöönoton työkaluna. 

Vaihe 1: Aloita yksinkertaisesti 

Sosiaalisen median opetuskäyttö on helppoa aloittaa opettajalle tutuista oh-

jelmista. Alkuvaiheessa vastuu työskentelyn suunnittelusta on opettajalla, sillä 

opiskelijoilla ei ole siihen tarvittavaa kokemusta ja pedagogista näkemystä.  

                                                           
182 esim. Cigognini, Pettenati & Edirisingha, 2011; Clark ym., 2009; Dabbagh & Anastasia, 2012 
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Taulukko 1. Sosiaalisen median vaiheittainen ottaminen opetuskäyttöön 

 Vaihe 1 Vaihe 2 

Opettaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Yhden sosiaalisen me-
dian palvelun käyttö 
perustellusti 
- Vastuu opetuksen 
suunnittelusta ja sosiaa-
lisen median käytöstä 
- Tulosten arviointi 
opiskelijoiden kanssa 
- Toiminen opettajana 
omalla nimellä verkossa 

- Vähintään kahden some-
pavelun käyttö pedagogisesti 
perustellusti 
- Hajautuneen oppimisympä-
ristön rakentaminen ja hallinta 
- Opiskelijoiden vastuun lisää-
minen 
- Yhteisöllisten skriptien käyttö 
- Hajautuneen oppimisproses-
sin seuraaminen ja arviointi 

Opiskelijat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Yhden sosiaalisen me-
dian palvelun tekninen 
käyttö 
- Opetuksen seuraami-
nen ja työskentely ver-
kossa 
- Pienimuotoinen toi-
miminen omalla nimellä 
verkossa 

- Jonkin sosiaalisen median 
palvelun käyttö oman oppimi-
sen tukena 
- Jonkin sosiaalisen median 
palvelun käyttö yhteisöllisen 
oppimisen tukena 
- Sisällöntuotanto yksin ja 
ryhmässä 

Toimintakulttuuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Opettajajohtoisuus 
- Opiskelijoiden osallis-
taminen 
- Epävarmuus verkkoa 
ja avoimuutta kohtaan, 
kannustuksen tarve 
- Kriittisyys välinettä 
kohtaan ja/tai korostu-
nut innostus 

- Tarkka työnjako opettajan ja 
opiskelijoiden välillä 
- Valmius sisällöntuotantoon 
verkossa 
- Vastuu oman ryhmän toimin-
nasta 
- Yksityisyyden hallinta koros-
tuu 
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Vaihe 3 Vaihe 4 

- Sosiaalisen median palvelujen laaja 
tuntemus ja pedagoginen hyödyntä-
minen 
- Tähtimallin soveltaminen erilaisten 
oppimisympäristöjen rakentamisessa 
- Pedagogisten mallien kehittely 
- Opiskelijoiden vastuun lisääminen 
entisestään 
 
 
 
 

- Verkkoyhteisöjen tunteminen ja 
pedagoginen hyödyntäminen yhteisö-
resursseina (osana tähtimallin mu-
kaista oppimisympäristöä) 
- Opiskelijoiden valmiuksien lisäämi-
nen avoimissa verkkoyhteisöissä toi-
mimiseen sekä toiminnan ohjaus ja 
arviointi 
 

- Sosiaalisen median palvelujen laajan 
tuntemus ja käyttötaito 
- Vastuun ottaminen sosiaalisen me-
dian palvelujen valinnasta ja käytöstä 
ryhmätyöskentelyssä 
- Oppimisympäristön rakenteellinen 
hahmottaminen 
 
 
 
 
 

- Verkkoyhteisöjen normien ja roolien 
tunnistaminen 
- Itsenäinen toimiminen yksin ja ryh-
män kanssa verkossa 
- Verkkoyhteisöjen käyttö yhteisö-
resursseina 
- Verkkoidentiteetin tietoinen raken-
taminen 

- Yhteinen vastuu toiminnasta 
- Yhteisöllisen työskentelyn korostu-
minen 
- Avoimuus ja vastavuoroinen tiedon 
jakaminen 
- Kekseliäisyys ja kokeellisuus (väli-
neet ja toimintatavat) 
 
 
 
 
 

- Itseohjautuvuus 
- Yksilön ja yhteisön tasapaino 
- Joustavat tilannesidonnaiset toimin-
tatavat 
- Sosiaalisen median ympäristöjen 
näkeminen osana yhteiskuntaa 
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Opetuskäyttöön otettavien ohjelmien tulee selvästi mahdollistaa jotakin, joka 

tukee opetusta ja oppimista. Kyse on pedagogisen käytettävyyden arvioinnis-

ta186. Esimerkiksi wiki mahdollistaa yhteisöllisen prosessikirjoittamisen ja mik-

roblogipalvelu keskustelemisen. Sosiaalisen median palveluille on tyypillistä, 

että ne tarjoavat monia käyttötapoja eli affordansseja 187 mutta ensimmäinen 

vaihe sosiaalisen median opetukäytössä on ottaa käyttöön yksi sosiaalisen 

median palvelu ja käyttää sitä pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti. Ensiksi 

voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi ryhmän yhteinen blogi, jota käytetään 

opintojakson materiaalien ja tehtävien jakamisessa sekä yhteisenä keskustelu-

paikkana188. Opettaja voi myös blogin kautta avata syvällisemmin opintojakson 

aiheita selittämällä niitä omin sanoin. 

Opiskelijoille on annettava riittävästi ohjausta ja teknistä tukea uusien ohjelmi-

en käyttöön. Tämä on tehtävä ennen ohjelmien varsinaisen opetuskäytön 

aloittamista. Yleinen virhe on yhdistää ohjelmien käytön harjoittelu opintojak-

son sisältöjen opiskeluun, jolloin kumpikin on vaarassa epäonnistua. Sama 

koskee uusia työskentelytapoja: muutosten tekeminen opiskelukäytäntöihin ja 

-kulttuuriin on pitkäaikainen prosessi, joka vaatii runsaasti harjoittelua.  

Jo yhden sosiaalisen median palvelun ja siihen liittyvän työskentelytavan käyt-

töönottaminen vaatii opettajalta paljon suunnittelua. Harjoittelun jälkeen seu-

raa varsinainen oppimisprosessi omine vaiheineen. Menemättä monimuoto- ja 

verkko-opetuksen suunnitteluun yksityiskohtiin oleellista on erottaa eri vai-

heet, niihin liittyvät tavoitteet, tehtävät, työskentelytavat ja työtilat sekä opet-

tajan ja opiskelijoiden roolit.  

Arvioinnilla on keskeinen osa opetuksen kehittämistä, joten ensimmäisen sosi-

aalisen median opetuskäytön kokeilun jälkeen on syytä arvioida sen tuloksia. 

Arvioinnin voi tehdä yhdessä opiskelijoiden kanssa esimerkiksi keräämällä pa-

lautetta ja keskustelemalla kertyneistä kokemuksista. On tavallista, että en-

simmäisellä kerralla kaikki ei mene täsmälleen opettajan suunnitelman mukai-

sesti – myös tilaa luovalle oppimiselle ja ongelmanratkaisulle on annettava. 

                                                           
186 esim. Nokelainen, 2006 
187 Gibson, 1977; Norman, 1999 
188 Downes, 2004 
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Toisaalta opiskelijoiden keskuudessa voi olla muutosvastarintaa uusia välineitä 

ja toimintatapoja kohtaan, mikä haastaa opettajan perustelemaan tekemänsä 

ratkaisut vielä perusteellisemmin.  

Vaihe 2: Lisää vastuuta opiskelijoille 

Sosiaalisen median luonteeseen kuuluu, että osallistujat pääsevät itsenäisesti 

tuottamaan sisältöjä verkkopalvelujen avulla. Seuraavassa vaiheessa onkin 

luonnollista antaa opiskelijoille sosiaalisen median palveluita henkilökohtai-

seen käyttöön. Jos ensimmäisessä kokeilussa käytettiin yhteistä blogia, niin 

seuraavaksi jokainen opiskelija voi perustaa oman bloginsa. Lisäksi yhteiseen 

käyttöön voidaan ottaa jokin uusi palvelu, esimerkiksi wiki. Kokemuksen lisään-

tyessä vastuuta sosiaalisen median käyttöön liittyvistä valinnoista voidaan siir-

tää vähitellen opiskelijoille – tässä vaiheessa kuitenkin vielä opettajan ohjauk-

sessa. Opettajan on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijat oppisivat 

käyttämään sosiaalisen median palveluita sekä yksilöllisen että yhteisöllisen 

oppimisen tukena.  

Kun työskentely hajaantuu moneen sosiaalisen median palveluun, opiskelijoille 

voi tulla vaikeuksia hahmottaa, mitä tapahtuu missäkin ympäristössä ja miten 

opetus etenee. Tässä vaiheessa voidaan ottaa käyttöön luvussa 3 esitetty täh-

timalli189. Selkeä rakenne tekee oppimisympäristöstä helposti seurattavan. 

Hyvällä opetuksen suunnittelulla, vaiheistamisella ja yhteisöllisten skriptien 

hyödyntämisellä sosiaalisen median opetuskäytöstä tulee sujuvaa. 

Vaihe 3: Sosiaalisen median monipuolinen hyödyntäminen 

Kolmannessa vaiheessa, kun sekä opettaja että opiskelijat hallitsevat sosiaali-

sen median palvelujen perusteet, oppimisympäristön rakentamisessa voidaan 

alkaa tehdä monimutkaisempia ratkaisuja. Sosiaalisen median palvelujen run-

saus takaa, että mahdollisuudet eivät lopu kesken.  

Kokemuksen karttumisen ja niiden arvioimisen myötä opettajalle muodostuu 

hyviä käytänteitä sosiaalisen median opetuskäytöstä, joita hän voi soveltaa ja 

varioida eri tilanteisiin. Tässä vaiheessa opettaja on valmis kokeilemaan myös 

uusia yhteisöllisiä työskentelytapoja ja pedagogisia malleja. 

                                                           
189

 Majava, 2004 
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Kun opiskelijat ovat riittävän kokeneita sosiaalisen median käytössä, heille 

voidaan antaa osavastuu oppimisympäristön rakentamisesta. Opiskelijat voivat 

esimerkiksi ryhmittäin päättää, mitä verkkopalveluita hän käyttävät saamansa 

tehtävän suorittamiseen. Tällöin opiskelijat toimivat paitsi oppijoina myös pe-

dagogisina asiantuntijoina joutuen arvioimaan eri ratkaisujen soveltuvuutta 

työskentelyynsä. Opettajan ohjausta kuitenkin tarvitaan, jotta oppimisympäris-

tön rakenne pysyy hallinnassa. Tähtimallin mukaisesti ryhmien luomat työtilat 

voidaan linkittää opintojakson yhteiselle seuranta- ja kotisivulle.  

Vaihe 4: Yhteisöresurssien käyttöönotto 

Edellä kuvattujen yhteisöresurssien hyödyntäminen opetuksessa on syytä 

aloittaa vasta sitten, kun verkossa toimiminen ja keskusteleminen ovat opiske-

lijoille tuttua. Ennen avoimiin verkkoyhteisöihin menemistä on hyvä tutustua 

niissä vallitseviin normeihin ja rooleihin.  

Asiantuntijayhteisöjen kautta opetukseen voidaan tuoda sellaista sisältöä, jon-

ka saavuttaminen olisi muuten vaikeaa tai jopa mahdotonta. Opiskelijat voivat 

tehdä verkkoyhteisöissä esimerkiksi osallistuvaa tutkimusta eri alojen toiminta-

tavoista tai hankkia syventävää tietoa opintojen aiheista. Tämän tyyppiseen 

työskentelyyn sopii opiskelijalähtöiset avoimet tehtävänannot kuten ongelma-

lähtöinen tai tutkimuksellinen oppimisprojekti. 
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Lopuksi 
 

Sosiaalisen median pedagogisesti tarkoituksenmukainen ja yhteisöllistä oppi-

mista tukeva opetuskäyttö on moniulotteinen ilmiö. Sosiaalisen median ope-

tuskäyttö on kuitenkin yleistynyt ja leviämässä yhä laajemmalle. Itse asiassa 

näyttää siltä, että DevelOPE-hankkeeseen osallistuneet opettajat olivat sosiaa-

lisen median käytössä varhaisia pioneereja, sillä opettajien keskuudessa siihen 

ollaan heräämässä laajemmin vasta nyt. Voikin sanoa, että tässä julkaisussa 

tiivistyy kokemus sosiaalisen median pedagogisesta hyödyntämisestä sen alku-

ajoista nykyhetkeen saakka.  

Julkaisun alussa tarkastelimme sosiaalisen median opetuskäyttöä ja sen tuke-

mista lähtien oppimisen teoriasta, siirtyen sosiaalisen median oppimisympäris-

töjen kuvaukseen ja opetuksen suunnittelun näkökulmiin. Käytännön esimerkit 

Oulun yliopistosta tarjoavat  konkreettista tarttumapintaa sosiaalisen median 

opetuskäyttöön. Päätösluvussa esitimme vaiheittaisen mallin sosiaalisen medi-

an ottamiseksi opetukseen sekä kävimme läpi sosiaalisen median käytön arvi-

oinnin osa-alueita. Yhdessä nämä näkökulmat ohjaavat tarkastelemaan sosiaa-

lisen median opetuskäyttöä ja opetuksen suunnittelua kokonaisuutena, jonka 

eri osa-alueet ovat osa opettajan asiantuntijuuden kehittymisen prosessia. 

Sosiaalinen media mahdollistaa mm. useiden toimijoiden välisen verkostomai-

sen yhteistyön, nopean tiedon jakamisen ja välittämisen, yhteisöllisen tiedon-

rakentelun ja monia muita nykypäivänä välttämättömiä toimintatapoja. Nämä 

kaikki kuitenkin edellyttävät, että jokaisella toimintaan osallistuvalla on siihen 

tarvittavat valmiudet. Osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa uutta ymmär-

rystä rakentavan toiminnan tulisi olla keskiössä. Aktiivisena ja tasaveroisena 

yhteiskunnan jäsenenä toimiminen ja menestyminen riippuvat tänä päivänä 

paljon enemmän siitä, miten osaamme soveltaa tietoa, kehittää ajatuksia 

eteenpäin ja selviytyä monimutkaisista, haastavista tilanteista kuin siitä mitä 

tiedämme tietystä asiasta tietyllä hetkellä. Tiedon mekaanisen toistamisen 

korostaminen on korvautumassa ymmärtämisen ja tiedon luomisen painotta-

misella. Osaaminen ja oppimisen taidot onkin nähtävä yhteiskunnallisen hyvin-

voinnin ja kehittymisen turvaajana ja niiden tukemiseen tulisi kiinnittää huo-
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miota kaikilla kouluasteilla ja kaikissa oppimisen ympäristöissä – elinikäistä 

oppimista unohtamatta.  

Uusien työtapojen ja välineiden omaksuminen edellyttää tukea ja ohjausta niin 

opettajille kuin oppijoillekin. Vaikka sosiaalinen media ei teknologiana eroa 

merkittävästi perinteisemmistä teknologiatuetun oppimisen muodoista, on se 

ympäristönä toimintakulttuuriltaan uusi. Tämä asettaa vaatimuksen uudenlais-

ten taitojen ja toimintatapojen kehittämiselle. Sosiaalisen median opetuskäyt-

töön tarvittaisiin linjauksia ja ohjeistuksia laajemmallakin tasolla. 

DevelOPE-hankkeessa sosiaalisen median opetuskäytön tarkastelu kohdentui 

yhteisölliseen oppimiseen. Yhteisöllisen oppimisen valinta perustui siihen odo-

tukseen, että sosiaalinen media mahdollistaa nimenomaan monipuolisen vuo-

rovaikutuksen ja toiminnan yhdessä erilaisissa yhteisöissä. Sosiaalinen media 

oppimisympäristönä on osittain lunastanut nämä odotukset. Yhteisöllisen toi-

minnan toteutuminen vaatii kuitenkin opettajalta oppimisprosessin strukturoi-

tua ohjaamista ja oppijoilta valmiutta niin itsesäätöiseen kuin yhteisölliseen 

työskentelyyn. Hankkeessa saadut kokemukset ja viimeaikaiset tutkimukset 

osoittavat, että onnistunut yhteisöllinen toiminta sosiaalisessa mediassa edel-

lyttää hyviä yksilöllisiä työskentelytaitoja. Sosiaalisen median opetuskäyttöä 

tarkastellessa yhteisöllisen oppimisen rinnalla onkin yhtä tärkeää korostaa 

yksilön itsesäätöistä toimintaa. Onko jopa niin, että verkkoyhteisöissä menes-

tyvät ne, joilla on vahvat itsesäätelytaidot? Ovatko he niitä, jotka osaavat surf-

fata määrätietoisesti sosiaalisen median yhteisöissä poimien sen olennaisen 

annin henkilökohtaiseen oppimisympäristöönsä? 

Sosiaalisen median opetuskäyttö merkitsee ennen kaikkea toimintakulttuurin 

muutosta. Sosiaalisen median ympäristöt tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuk-

sia sekä opiskelijoiden ja opettajien väliseen kommunikaatioon että opettajien 

ja muiden asiantuntijoiden välisten verkostojen ja yhteisöjen luomiseen. Sen 

mukanaan tuoma avoimuus, julkisuus ja yhteisöllisyys ovat asioita, jotka eivät 

ole tyypillisesti kuuluneet opetustyöhön. Emme voi taistella tätä muutosta 

vastaan, vaan meidän tulee löytää oppimisen kannalta mielekkäät tavat toimia 

uusissa oppimisen yhteisöissä.  
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Lopuksi haluamme haastaa kaikki opetuksen kehittäjät löytämään yhdessä 

tulevaisuuden toimintamalleja. Alla esitämme erään vision, jonka soisimme  

pian olevan arkea useimmille opettajille. Otattehan haasteen vastaan! 

Tulevaisuuden oppimisen tutkimusyksikkö Pilvessä on palattu kesälo-

malta ja uuden lukukauden suunnittelu on täydessä vauhdissa. Työn al-

la on opintojakson 'Työhyvinvoinnin lyhyt oppimäärä' suunnittelu, jon-

ka työskentelyssä tullaan hyödyntämään monipuolisesti teknologiaa. 

Opintojakso suunnitellaan ja toteutetaan opettaja- ja tutkijatiimissä, 

jota täydentävät eri alojen asiantuntijat opintojen kuluessa. Kaikki ovat 

hyvin innostuneita suunnittelemaan uutta jaksoa. Suunnitelmaa työste-

tään kasvokkaisissa tapaamisissa sekä verkkoympäristössä eri fooru-

meilla. Suunnittelun aikana käydään innokasta keskustelua erilaisista 

pedagogisista vaihtoehdoista. Tavoitteena on suunnitella opintojakso, 

jossa opiskelijoilla on aktiivinen rooli opintojakson sisällön tuottamises-

sa ja opiskelumenetelmien valinnassa. Tavoitteena on myös kerätä 

monipuolista tutkimusaineistoa kurssin kehittämisen ja oppimisen tut-

kimuksen tueksi. 

Opintojakson suunnittelijat osallistuvat työskentelyyn aktiivisesti ja 

tuovat työskentelyyn mukaan omat tietonsa ja kokemuksensa. Yhteis-

työ etenee sujuvasti verkossa. Välillä tietoa ja vinkkejä haetaan Face-

bookista, eri työhyvinvointialan yhteisöjen blogeista, Wikiopistosta 

yms. Yksi opettajista on suunnittelun aikaan työmatkalla Singaporessa. 

Hän voi kuitenkin kätevästi osallistua suunnitelman kommentointiin 

Google docsin kautta. Työskentelyn edetessä erästä kokenutta tervey-

denhuollon opettajaa pyydetään kommentoimaan suunnitelmaa sa-

maisen Google docsin kautta. Suunnitelmaan perehtyessään tervey-

denhuollon opettaja havaitsee, että hänen opiskelijansa käsittelevät 

samanlaisia asioita eräällä toisella opintojaksolla. Näin syntyy mahdol-

lisuus ja tilaisuus myös opiskelijoiden väliseen yhteistyöhön! Opetustii-

mi täydentyy ja suunnitelman muokkaus jatkuu verkossa. 

Ennen kuin opintojakso alkaa, suunnitelma lähetetään opiskelijoille 

kommentoitavaksi. He voivat esittää opintojakson toteutukseen kom-

mentteja, jotka huomioidaan suunnitelman muokkaamisessa. Opiskeli-

jat toivovat esimerkiksi osallistuvaa, keskustelevaa, avointa ja yhteisöl-

listä työskentelyä, jossa painopiste on asiakokonaisuuksien ymmärtä-

misessä, ei "perinteisessä" kirjojen pänttäämisessä. Toisaalta opiskeli-
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jat ovat aikaansa seuraavia: he haluavat opiskella sekä teknologisesti 

että pedagogisesti ajanmukaisissa ympäristöissä ja menetelmillä, jotka 

pohjautuvat oppimisen tutkimukseen. Samat vaatimukset koskevat 

myös varsinaisia opetussisältöjä. Muutamat opiskelijat menevät toi-

veissaan vieläkin pidemmälle: tuoreimman tiedon saaminen ei riitä, 

vaan he haluavat myös tutkia itse ja rakentaa yhdessä uutta tietoa, jol-

le on todellista tarvetta ja sovelluskohteita. Opiskelijat haluavat kehit-

tää osaamistaan ja näyttää sitä sekä ryhminä että yksilöinä. Lisäksi 

opiskelijat haluavat oppia työskentelyn ohessa (ja "ennen kaikkea!!!" 

lukee toiveissa) oppimis-, itsesäätely- ja yhteistyötaitoja. 

Opiskelijoiden toiveita kysellessä tulee esille, että yhden opiskelijan 

kummisetä työskentelee pienessä hyvinvointialan yrityksessä. Toisen 

opiskelijan mummolla on taas pitkä ura takana työterveyshuollossa. 

Heidät pyydetään mukaan opintojakson työskentelyyn. Opintojakson 

asiantuntijaresurssi laajenee. Yhteisen ymmärryksen luomiseksi pääte-

tään järjestää ennen opintojen aloitusta suunnittelijoiden ja vierailevi-

en asiantuntijoiden kesken verkkolukupiiri, jossa toimijat tutustuvat yh-

teisesti sovittuihin artikkeleihin. Vain muutama klikkaus ja verkkoluku-

piiri on luotu Ning-sovelluksen avulla. Lukupiiriin saadaan mukaan 

myös ulkopuolisia keskustelijoita. Yksi keskustelijoista huomaa, että 

hän voisi ystävänsä kanssa osallistua opintojaksolle. JOO-sopimuksella 

tämä onnistuu. Samalla hoksataan, että kurssia voisi mainostaa Twitte-

rissä. Näin opintojakson suunnitelma on saatu valmiiksi ja unelmakurssi 

voi alkaa! 

Opiskelu tapahtuu pääasiassa wikiympäristössä, johon on liitetty opis-

kelijoiden omat henkilökohtaiset blogit sekä mikroblogi. Wikissä opiske-

lijat työstävät webweaving -mallin mukaisesti yhteisöllisesti tieteellistä 

artikkelia kansainvälisten asiantuntijoiden tuella. Opintojakson aikana 

asiantuntijat ja opiskelijat kokoontuvat Second Life -ympäristöön poh-

timaan opiskeltavia sisältöjä. Keskustelun sivutuotteena virtuaaliympä-

ristöön syntyy oma alue, joka yhdistää erilaisia hyvinvointialan verkko-

yrityksiä. Blogeissa opiskelijat reflektoivat omaa oppimistaan. Opetta-

jat pohtivat omissa blogeissaan kurssin etenemistä omasta näkökul-

mastaan ja antavat opiskelijoille palautetta heidän työskentelystään. 

Mikroblogi toimii kurssin tiedottamiskanavana, jossa opiskelijat voivat 

esittää kurssiin liittyviä kysymyksiä ja opettajat kirjoittavat ajankohtai-

sia ilmoituksia. Opiskelijat haluavat opettajalta vastauksen kysymyk-
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siinsä nopeasti "24/7", minkä vuoksi opetustiimi jakaa verkkovahtivuo-

rot koko opintojakson ajalle.  

Opiskeluympäristö on kaikille avoin, ja kurssin aikana opiskelijat saavat 

palautetta myös opiskeluryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta, joita 

kurssin aihe kiinnostaa. Näin opiskelijat pääsevät osaksi uudenlaisia 

verkostoja ja yhteisöjä. Opiskelijat ymmärtävät sosiaalisen median 

mahdollistaman avoimuuden edut, mutta osaavat tarkastella avoimuu-

teen liittyviä haasteita myös kriittisesti. Opiskelijat hakeutuvat itsenäi-

sesti osaksi sellaisia verkkoyhteisöjä, joissa on heidän kanssaan samois-

ta sisällöistä kiinnostuneita jäseniä. He tutustuvat työhyvinvoinnin alan 

ammattilaisten työskentelytapoihin ja verkostoituvat tulevaa työelä-

mää varten. Opiskeluympäristö laajenee huomaamatta työskentelyn 

aikana. Myös opiskelumotivaatio pysyy yllä, kun opiskelijat pääsevät 

osaksi uudenlaisia asiantuntijayhteisöjä. 

Opettajat seuraavat aktiivisesti ryhmän työskentelyä ja huolehtivat, et-

tä opiskelu on asetettujen tavoitteiden suuntaista. Opiskelijoille anne-

taan sekä ryhmä- että henkilökohtaista rakentavaa palautetta työsken-

telyn edistymisestä ja ryhmien toiminnasta. Palautteista syntyy usein 

kiinnostavia jatkokeskusteluja. Opetuksen ohessa opettajat ovat aktii-

visesti mukana eri verkostoissa, joissa pohditaan ja kehitetään sosiaali-

sen median pedagogista hyödyntämistä. Vertaiskeskusteluissa heite-

tään villejä(kin) ideoita teknologian mahdollistamista opetusratkaisuis-

ta. 

Opintojakson suunnittelu, sen toteutus ja ohjausprosessit kokonaisuu-

dessaan ovat läpinäkyviä ja 'jäljitettävissä', jolloin tutkimuksellisesti 

voidaan tarkastella opintokokonaisuutta tai sen osia. Tutkimus on myös 

kokeilevaa, jolloin etsitään ja testataan uusia aineistonkeruutapoja, 

tutkimusmenetelmiä ja -konteksteja. Tutkimuksen kautta varmistetaan, 

että sosiaalisen median ympäristöissä opiskeltaessa muistetaan tärkein 

eli yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen tukeminen.
190 

                                                           
190 Impiö, Vuopala, Pönkä, & Hyvönen, 2010  
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