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Tiivistelmä 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää millainen video auttaa yliopisto-opiskelijaa 

ymmärtämään projektinhallinnan keskeisten osa-alueiden tärkeyden? Tämä tutkielma 

toteutettiin kyselytutkimuksena, jota täydennettiin teemahaastatteluilla.  

Lähtökohtana kyselylle oli projektiryhmän tuotos syksyn 2012 Projekti II kurssilla. 

Projektiryhmä tuotti projektityöskentelyä kuvaavan videon Big Things Have Small 

Beginnings, joka otettiin käyttöön osaksi kyseisen kurssin opiskelumateriaalia. Tämän 

myötä tuli esille halu selvittää kuinka opiskelijat kokevat kyseisen videotuotoksen 

opiskelumateriaalina: kuinka projektinhallinnan video on auttanut ymmärtämään eri 

projektihallinnan osa-alueita?  

Tässä tutkimuksessa kyselytutkimuksella evaluoitiin projektinhallinnan videota, joka on 

osa Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteidenlaitoksen Projekti II kurssin 

opetusmateriaalia. Videon ymmärrettävyyttä testattiin tutkimuksessa suoritetuilla 

kyselyillä. Vastaajat kyselyissä olivat Tietojenkäsittelytieteidenlaitoksen Projekti II 

kurssin opiskelijoita. Vastausten perusteella voidaan arvioida, että videon avulla 

opiskelijat olivat ymmärtäneet eri projektinhallintaa osa-alueet pääosin todella 

positiivisesti. Voidaan myös arvioida, että videota pidettiin opettavaisena ja sitä oli 

pidetty hyvänä lisänä aloitusluennolle. Tutkimuksen merkittävyydestä voidaan todeta, 

että opiskelijoiden tuotos on otettu osaksi yliopisto-opetuksen opetusmateriaalia. Hyvä 

palaute videosta opetusmateriaalina voi edesauttaa opiskelijavetoisten materiaalien 

tuottamista yliopisto-opetuksessa jatkossakin. 

Haasteena tässä tutkielmassa on ollut löytää vastaavia tutkimuksia, kuin tämä tutkielma 

on. Näin ollen tässä tutkielmassa on keskitytty yleisimmin multimediamateriaaleihin ja 

keskittyen lisäksi erityisesti videomateriaaleihin. Myös huumori on tuotu esille johtuen 

tuotetun videon humoristisesta luonteesta. 

Avainsanat 

video yliopisto-opetuksessa, projektinhallinta,  
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Alkusanat 

Matka on ollut pitkä ennen kuin näiden alkusanojen kirjoittamiseen on päädytty. Kaikki 

sai alkunsa syksyllä 2012 suorittaessani Projekti II kurssia ja matka on kestänyt nyt yli 

1,5 vuotta näiden alkusanojen kirjoittamiseen. Varsinaisen gradun kirjoittamiseen on 

kulunut nyt hiukan yli vuosi. Voin sanoa, että perhe-elämän, työn ja etäopiskelun 

yhdistäminen ei aina ole ollut helppoa tämän matkan aikana, mutta oikealla asenteella ja 

ennen kaikkea läheisten tuella on ollut mahdollista kulkea tämä matka kunnialla loppuun 

asti. 

Tämä prosessi on opettanut paljon ja tutkimuksen teosta olen oppinut valtavasti. 

Haluankin kiittää tutkielmani ohjaajaa Tonja Molin-Juustilaa hienosta opastuksesta ja 

ohjauksesta oikeaan suuntaan aina, kun suunta on ollut vähän hakusessa tutkielmani 

kanssa. Kiitos myös Jouni Markkulalle, joka toimi opponoijanani.  

Suurimmat ja kauneimmat kiitokset kuuluvat perheelleni: Maaritille ja pojalleni Veetille. 

Ilman sinua Maarit, tämä työ ei olisi valmistunut. Olet jaksanut tukea ja kannustaa minua 

uskomattoman hienosti monin eri tavoin. Apusi on ollut korvaamaton tämän prosessin 

aikana, kiitos. Ja kiitos pojalleni, joka saapui elämäämme tämän prosessin aikana. 

Valloittava hymysi on toiminut todellisena voimavarana. 

 

 

Kalle Korpinen 

Kajaanissa 14.5.2014 
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1 Johdanto 

Sanoista multi (monta) ja media (esityskanava) on johdettu sana multimedia. 

Multimediaa tehdään silloin kun sovelluksen luonnissa käytetään seuraavia elementtejä: 

kuva, ääni, video, animaatio ja hyperteksti.  Nokelainen kertoo (Saarinen ja kumpp., 

2002), että elementit koostuvat useimmiten erimittaisista näytejaksoista, joita kutsutaan 

sekvensseiksi ja sekvenssejä yhdistämällä saadaan aikaan multimediasovelluksia. 

Animaation ollessa mediatuotannossa enemmän kuvitteellinen ja kuvaileva, on video taas 

dokumentaarinen media. Vuorovaikutteisuutta näihin saadaan antamalla käyttäjälle 

mahdollisuus vaikuttaa sovelluksen toimintatilaan. (Saarinen ja kumpp., 2002, 231.) 

Cairncrossin ja Mannionin (2002) mukaan multimedia voi tuoda etuja opetukseen. 

Multimedian tärkeimpiä avainasioita ovat interaktiivisuus ja käyttäjän mahdollisuus 

multimedian kontrollointiin. Nämä avainasiat auttavat oppijoita syvempään 

ymmärtämiseen, kun he voivat muodostaa itselleen käsityksen uudesta materiaalista sekä 

samalla oppijat osallistuvat aktiivisesti oppimisprosessiin. Esimerkiksi verkossa 

käyttäjälle voidaan useiden eri multimediaelementtien avulla välittää haluttua tietoa ja 

käyttäjä voi opiskella paikasta ja ajasta riippumatta aihetta. (Cairncross & Mannion, 

2002.) Käy läpi pisteet vuosiluvusta 

Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteidenlaitoksella käytännön projektityökurssilla 

projektiopetuksessa on koettu haasteena jo vuosia saada opiskelijat ymmärtämään 

projektihallinnan merkitys ja tärkeys. Yhtenä mahdollisuutena on pidetty opetusvideota 

aloitusluennon yhteydessä, jolla havainnollistettaisiin näiden projektinhallinnan 

keskeisten osa-alueiden tärkeyttä. Projektihallinnan opetusvideon tuottamisesta 

vastaisivat opiskelijat itse, tuottaen sen käytännön projektityökurssilla.  

Projektinhallinnan osa-alueita ovat projektin suunnittelu, käynnistäminen, toteuttamisen 

seuranta ja ohjaus sekä projektin päättäminen. Projektia suunniteltaessa on projektille 

lähtökohtaisesti asetettu esimerkiksi tavoitteet ja reunaehdot. Projektia suunniteltaessa on 

otettava huomioon organisointi, tavoitteiden tarkentaminen, riskien analysointi, 

käytettävien teknologioiden ja työmenetelmien valinta, dokumentointi, tuotteenhallinta, 

laadunvarmistus ja projektin osittaminen sekä aikataulutus. Näistä eniten ongelmia 

tuottaa yleensä osittaminen ja osien aikatauluttaminen.  (Haikala & Märijärvi, 2004.) 

Kettunen (2009) kirjoittaa kirjassaan, että projektin ajoissa valmistumisesta vastaa 

projektipäällikkö. Lisäksi projektipäällikön tehtäviin kuuluu budjetissa pysyminen ja 

vastuu siitä, että lopputulos vastaa asetettuja tavoitteita. Pelinin (2009) kirjassa 

projektinhallinnan vaiheet on kuvattu alla olevan kuvan (Kuva 1.) mukaisesti. Kuvasta 

huomataan, että projektin hallinta kattaa monta eri osa-aluetta. Siihen kuuluvat 

esimerkiksi vaiheistus ja ositus, riskien hallinta ja projektin suunnittelu ja ohjaus. (Pelin, 

2009, 47.) 
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Kuva 1. Projektinhallinnan osa-alueet (Pelin, 2009, 47.) 

Lehtimäki (2006) kirjoittaa kirjassaan projektinhallintaan liittyen, että projektia 

suunniteltaessa on keskityttävä erityisesti seuraaviin asioihin: mitä kuuluu projektin 

tehtäviin, kuka ottaa tehtävät tehdäkseen, milloin tehtävät toteutetaan ja mitä näistä 

tehtävistä syntyy. Näiden kohtien ollessa selvillä, voidaan todeta projektin olevan 

suunniteltu. (Lehtimäki, 2006, 14.) Projektinhallinta voi myös epäonnistua monesta eri 

syystä. Pelin (2009) on listannut 101 syytä miksi projekti voi mennä pieleen. Seuraavia 

poimintoja on otettu listalta. Epäonnistumisen syitä ovat esimerkiksi tehtäväjaon ja 

vastuiden epäselvä määrittely. Myös sitoutumisen ollessa heikkoa itse projektiin ja se, 

että projektin hallinnan menetelmiä ei hallita, vaikuttavat heikentävästi projektin 

onnistumisen mahdollisuuksiin. Epärealistiset aikatavoitteet ja välitavoitteiden 

puuttuminen lisäävät epäonnistumisen riskiä projektissa. Lopuksi asiakkaalle 

keskeneräisen projektin toimittaminen suistaa varmuudella projektin epäonnistumaan. 

(Pelin, 2009, 405.) 

Tämä tutkimus sai alkunsa syyskuussa 2012 Projekti II kurssilla toteutettavasta 

projektista. Opiskelijoiden projektina, jossa itse olin mukana, oli tuottaa opetusvideo, 

jossa kuvattiin eri projektinhallinnan osa-alueiden haastavuutta yliopisto-opetuksessa. 

Lopullisena tuotoksena oli noin 25 minuutin draamallinen video. Videolle asetettujen 

tavoitteiden täyttymistä ja sen ymmärtämistä halusin selvittää lisää. Niinpä tälle 

tutkielmalle syntyi tavoite: Tämän myötä tuli esille halu selvittää kuinka opiskelijat 

kokevat kyseisen videotuotoksen opiskelumateriaalina: kuinka projektinhallinnan video 

on auttanut ymmärtämään eri projektihallinnan osa-alueita? Tässä tutkielmassa 

tavoitteiden evaluointi toteutettiin kyselynä kahdelle eri Projekti II kurssilla opintonsa 

aloittaneelle ryhmälle. Kyselyt järjestettiin kahdessa osassa keväällä ja syksyllä vuonna 

2013. Kevään kysely oli alustava kysely ja syksyn kysely varsinainen kysely. 

Kummankin kyselyn tuloksia on käyty läpi tutkielmassa. Alustavan kyselyn avulla voitiin 

testata kyselyn toimivuutta ja samalla siitä saatiin arvokas vertailuaineisto kyselylle. 

Tämä tutkielma etenee siten, että luvussa kaksi käydään läpi yleisesti multimediaa 

opetusmateriaalina. Toisessa luvussa keskitytään lisäksi multimediamateriaaleista 

tarkemmin vielä videoihin. Lisäksi toisessa luvussa tuodaan esille huumorin vaikutusta 

oppimiseen. Kolmannessa luvussa kuvataan tutkielman tutkimusote ja kuinka tutkielma 
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on toteutettu. Kolmannessa luvussa käydään läpi myös evaluointia varten tuotetut kyselyt 

sekä teemahaastattelut. Neljännessä luvussa käsitellään alustavan kyselyn ja kyselyn 

tulokset ja verrataan niitä keskenään. Lisäksi luvussa käydään läpi teemahaastattelut. 

Viidennessä luvussa pohditaan kyselyjen tuloksia. Pohdinta suoritetaan tarkastelemalla 

tuloksia luvussa kaksi esiteltyihin tutkimuksiin. Kuudes luku on tutkielman päätäntä luku.  
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2 Multimedia opetuksessa 

Esitysgrafiikka (PowerPoint) ovat yleinen tapa esittää opetusmateriaalia. Mutta millä 

muulla tavoin opetusmateriaalia voidaan esittää tai tuottaa? Tämän luvun tarkoituksena 

on perehtyä mitä mahdollista hyötyä multimediamateriaali ja erityisesti videot tuovat 

opetukseen. Tutkimuksia aiheesta on systemaattisesti etsitty viimeisimmän kuuden 

vuoden ajanjaksolta. Tutkimusten hakuun käytettiin Teaching in Higher Educationin ja 

Studies in Higher Educationin tieteellisiä lehtijulkaisuja. Haasteena on ollut löytää 

vastaavia tutkimuksia kuin tämä tutkielma on. Näin ollen tässä tutkielmassa on keskitytty 

yleisimmin multimediamateriaaleihin ja keskittyen lisäksi erityisesti videomateriaaleihin. 

Myös huumori on tuotu esille johtuen tuotetun videon humoristisesta luonteesta. Lisäksi 

on otettu kantaa myös pedagogiseen puoleen, koska video on tuotettu opetusmateriaaliksi. 

Luvussa 2.1 käydään läpi kuinka multimediamateriaali on vaikuttanut oppimistuloksiin 

eri tutkimuksissa. Videon hyötyä opetusmateriaalina tarkastellaan luvussa 2.2. Luvussa 

2.3 käydään läpi huumorin vaikutusta opetukseen ja luvussa 2.4 tutustutaan millaisia 

vaatimuksia asetetaan hyvälle digitaaliselle opetusmateriaalille ja millaisia asioita täytyy 

ottaa huomioon suunniteltaessa ja tuotettaessa videomateriaalia. Luvussa 2.5. kootaan 

hyvän videon kriteerit kirjallisuuden pohjalta. 

 

2.1 Parempia oppimistuloksia multimediamateriaalilla 

Mayer ja Moreno (2002) tarkastelivat tutkimuksessaan viittä tärkeää apukeinoa, jotka 

auttavat multimedian avulla oppimiseen ja näin parantavat multimediamateriaalia. 

Apukeinot ovat multimedia, samanaikaisuus, yhteneväisyys, aktiivisuus (modaliteetti) ja 

päällekkäisyys. Multimedian apukeino on yhdistää kuva ja teksti, koska opiskelijat 

ymmärtävät asian paremmin kuin pelkän tekstin. Samanaikaisuudella tarkoitetaan sitä, 

että opiskelijat ymmärtävät paremmin mikäli kuva ja teksti esitetään yhtä aikaa eikä 

peräkkäin. Yhteneväisyys tarkoittaa, että ylimääräisten sanojen ja äänten poisjättämisellä 

opiskelijat oppivat paremmin. Aktiivisuudella tarkoitetaan, että opiskelijat ymmärtävät 

paremmin jos sanoja ei ole tekstimuodossa kuvassa vaan sanat ovat kerrontamuodossa. 

Lopuksi päällekkäisyys tarkoittaa sitä, että kaikki multimediassa esiintyvä teksti tulisi 

olla kerrontamuodossa paremman ymmärtämisen kannalta. (Mayer & Moreno, 2002.) 

Hallett ja Faria (2006) ovat vertailleet kuinka opiskelijat muistavat esitetyn 

oppimateriaalin, kun esitystapoina on ollut multimediapainotteinen ja perinteinen 

opetustapa. Tutkimuksessa multimediapainotteisen esitysgrafiikkaesityksen 

multimediamateriaali on sisältänyt muun muassa ääntä, kuvaa ja videota. Perinteisessä 

opetusmenetelmässä on käytetty esitysgrafiikkaesitystä, jossa esitys sisälsi pelkästään 

tekstiä. Tutkimuksen mukaan opiskelijat muistavat asioita paremmin 

multimediaesityksestä kuin tekstiesityksestä ja lisäksi he pitivät enemmän 

multimediaesityksestä kuin perinteisestä tyylistä. Opiskelijoille esitettyjen avointen 

kysymysten perusteella kaikki 29 vastaajaa pitivät multimediaesitystä tehokkaana tapana, 

kun taas tekstiesitystä tehokkaana tapana piti 16 vastaajaa. Tutkimuksessa todetaan, että 

osa vastaajista piti multimediaesitystä mielenkiintoisempana, viihdyttävämpänä sekä 

vähemmän tylsempänä vaihtoehtona. (Hallett & Faria, 2006.) 

Kekkonen-Moneta ja Moneta (2002) ovat tehneet Hong Kongissa tutkimuksen kuinka 

oppimistuloksiin vaikuttaa onko opetus järjestetty kurssilla verkkokurssina vai 

luokkaopetuksena. Kurssina aiheena oli johdatus tietojenkäsittelyyn. Tutkimuksessa 

kerrotaan, että verkkopohjaiset oppimisympäristöt auttavat hyödyntämään interaktiivista 
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multimediaa. Tällaista materiaalia ovat esimerkiksi teksti, ääni sekä liikkuva että 

pysäytetty kuva. Materiaali sisälsi yhteensä noin sata erilaista nauhoitettua 

opetusmateriaalia esimerkiksi opetusvideoita ohjelmiston käytöstä.  Tutkimuksesta käy 

ilmi, että multimediamateriaali voi antaa positiivisen lisäyksen oppimiseen ja 

lopputuloksena on korkeamman tason oppimista. (Kekkonen-Moneta & Moneta, 2002.) 

Kekkonen-Monetan ja Monetan (2002) tutkimuksessa Kekkonen-Moneta oli opettaja, 

joka opetti aiemmin mainittua kurssia: kerran luento-opetuksena ja kaksi kertaa 

verkkokurssina. Verkkokurssilla oli paljon interaktiivista multimediamateriaalia 

sisältävää opetusmateriaalia ja luento-opetus pidettiin perinteisenä luokka-opetuksena. 

Vertailu näiden kahden opetustavan välillä tehtiin väli- ja loppukokeen tulosten 

perusteella. Tutkimuksessa havaittiin, että luento-opetuksen ja verkko-opetuksen välillä 

ei ole suuria eroja, mitattaessa oppimistuloksia. Kekkonen-Monetan ja Monetan (2002) 

tutkimuksen päätelmänä oli, että verkkokurssi oli vähintään yhtä hyvä ja tehokas kuin 

luento-opetus, kun mitataan oppimistuloksia. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että 

opiskelijoilta saadun positiivisen palautteen johdosta, luento-opetus korvattiin verkko-

opetuksella.  (Kekkonen-Moneta & Moneta, 2002.) 

Kekkonen-Monetan ja Monetan (2002) tutkimuksen pohjalta on tehty toinen julkaisu. 

Tutkimuksessa käytetty aineisto on yllä läpikäydyn tutkimuksen tietoja. Tutkimuksessa 

kerrotaan yliopistojen ympäri maailmaa kokeilevan verkko-opettamista. Tutkimuksen 

mukaan verkko-opetuksen tutkijoiden kiinnostus on lisääntynyt sitä kohtaan, kuinka 

arvioida verkkokurssin tehokkuutta. Verkkokurssien ja luentopohjaisten kurssien vertailu 

on tuonut rohkaisevia tuloksia: verkkokurssien tulokset ovat yleisesti verrattavissa 

luentopohjaisiin kursseihin ja joissakin tapauksissa jopa huomattavasti parempia. 

Aiemmin todisteiden pohjalta tutkimuksessa esitetään, että internet-teknologioiden ja -

kommunikaatiovälineiden avulla voidaan edistää oppimistuloksia ja se on varteenotettava 

vaihtoehto luentopohjaiselle opetukselle. (Kekkonen-Moneta & Moneta, 2007.) 

Edellä mainitun tutkimuksen mukaan käy myös ilmi, että verkkokurssi ja luentopohjainen 

kurssi vaikuttavat eri tavoilla opiskelijoiden affektiiviseen oppimisen ulottuvuuteen. 

Tulosten pohjalta käy ilmi, että multimediasisältöinen verkko-oppiminen edistää 

enemmän luontaista sitoutumista kun taas luennot eivät tuo luontaista sitoutumista ja 

niillä on suurempi negatiivinen vaikutus affektiiviseen oppimisen ulottuvuuteen. 

Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden kypsyydellä ja verkkokurssin hyödyllisyyden 

sisäistämisellä on suuri vaikutus affektiiviseen oppimisen ulottuvuuteen kun tarjolla on 

multimediarikkaita ja interaktiivisia verkko-oppimisen moduuleita. (Kekkonen-Moneta 

& Moneta, 2007.) 

Chenin ja Sunin (2012) tutkimuksessa tutkittiin kuinka erilaiset multimediamateriaalit 

vaikuttavat oppimistulokseen ja tunteisiin. Tutkimuksessa vertailtiin niin visuaalisesti 

kuin verbaalisesti tietoa käsitteleviä henkilöitä ja heille esitettiin kolme erilaista 

multimediamateriaalia: teksti- ja kuvapohjainen, videopohjainen ja interaktiivisuuteen 

perustava animaatiopohjainen. Tutkimuksessa käy ilmi, että videopohjainen 

multimediamateriaali tuottaa niin visuaalisille kuin verbaalisille oppijoille parhaan 

oppimistuloksen. (Chen & Sun, 2012.) 

Turkkilaisessa Bilkentin yliopistossa on tutkittu elokuvien vaikutusta sosiaalipsykologian 

kursseilla. Kennedyn, Sensesin ja Ayanin (2011) tutkimukseen osallistui kolme eri 

kurssiryhmää, joille jokaiselle näytettiin eri elokuva kurssilla, jotka käsittelivät eri aiheita. 

Jokaisen elokuvan katselun jälkeen opiskelijat kirjoittivat elokuvasta esseen. Esseiden 

perusteella Kennedy ja kumpp. (2011) toteavat opiskelijoiden kehittävän kriittisiä 

näkökulmia aiheista, koska he kiinnostuvat aiheesta enemmän nähtyään elokuvan. 
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Elokuvien kautta saadaan verrokkikohde ”oikeaan elämään”. Tutkimuksessa on myös 

tehty kysely eräälle kurssiryhmälle, jossa selvitettiin onko elokuvasta ollut apua. 

Kyselyssä esimerkiksi kysyttiin, onko elokuva auttanut ymmärtämään jotain aiheita 

paremmin, joihin kaikki opiskelijat olivat vastanneet elokuvasta olleen hyötyä joko 

erittäin paljon tai jonkin verran. Kyselyn avoimissa kysymyksissä oli tullut esille, että 

elokuvat eivät ole niin tylsiä kuin oppikirjat sekä, että elokuvat ovat kiinnostavampia ja 

helpommin ymmärrettäviä. Vastauksissa oli tullut myös esille, että muun materiaalin ja 

elokuvan yhdistäminen auttaa paremmin aiheen muistamisessa. (Kennedy, Senses & 

Ayan, 2011.) 

 

2.2 Videot opetuksessa 

Video mahdollistaa tehokkaan keinon esittää asioita ja videoita käytetäänkin esimerkiksi 

havainnollistamaan asioita, jotka sisältävät liikettä tai toimintaa. Videon avulla kerrotaan 

myös todellisista tapahtumista, tarkoituksenaan vakuuttaa katsoja. (Keränen, Lamberg, 

Penttinen, 2005, 227.) Video oppimateriaalina auttaa havainnollistamaan, elävöittämään 

ja kertomaan tarinan eri aiheista. Koska video on kerronnaltaan lineaarinen, kannattaa 

liian pitkien videoleikkeiden käyttöä välttää. Käytettäessä videota oppimateriaalina, tulee 

seuraavia asioita huomioida. Videon tulee olla havainnollistava sekä samalla se on 

vakuuttava ja synnyttää mielikuvia aiheesta. Tärkeää on myös antaa käyttäjälle 

mahdollisuus kontrolloida videota. (Keränen &  Penttinen, 2007, 197-198.) 

Oberta de Catalunyan yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin Calmin ja kumpp. 

(2012) toimesta opetusvideoiden tehokkuutta verkkopohjaisissa matematiikan kursseissa. 

Tutkimuksessa kerrotaan, että opettajat ovat lisänneet kahdelle eri insinööripuolen 

matematiikan kursseille opetusvideoita.  Tutkimuksesta käy ilmi, että opetusmateriaalien 

uudelleen organisointi ja videoiden mukaan ottaminen ovat merkittävästi parantaneet 

sekä opiskelijoiden tyytyväisyyttä että akateemisia tuloksia. Calm ja kumpp. (2012) 

tutkimuksessa kerrotaan, että viime vuosina videoita on käytetty laajasti eri aloilla ja 

opetusasteilla. Melina-Molinan mukaan (Calm ja kumpp.,2012) erityisesti matematiikan 

saralla on videoista onnistuneita kokemuksia korkeakouluissa. (Melina-Molina viitattu 

lähteessä Calm ja kumpp., 2012.)  

Calm ja kumpp. (2012) tutkimuksen päämääränä oli tuottaa opetusmateriaalia joka 

sisältää videota ja tekstiä. Materiaalin on tarkoitus olla tukena opinnoissa ja auttaa 

ratkaisemaan matemaattisia ongelmia matematiikan kurssilla. Opetusvideot nauhoitettiin 

siten, että eräänlaisen älykynän avulla taltioitiin kynän liikkeet ja näin saatiin kaavojen 

kirjoitus nauhoitettua. Päälle äänitettiin puhetta ja näin saatiin lopullinen versio. 

Videokokoelma sisälsi tehtävien ratkaisut, joita opiskelijoiden oli mahdollista katsoa 

verkko-oppimisympäristössä. Tutkimuksessa, jonka Calm ja kummp. (2012) tekivät, 

selvitettiin myös, kuinka tyytyväisiä opiskelijat ovat kokonaisuudessaan kurssin 

opetusmateriaaleihin. Kun opetusvideoita lisättiin kurssille, nousi tyytyväisyys 20 

prosenttiyksikköä verrattaessa kahden edelliseen lukukauden lukuun. Tutkimuksessa 

kerrotaan myös, että kurssin hylättyjen opiskelijoiden osuus pieneni verrattuna kahteen 

aiempaan lukukauteen. Tutkimuksen tulosten valossa juurikin hylkäämisprosentin 

väheneminen on nähty hyödyllisenä. (Calm ja kumpp., 2012.) 

Gainsburg (2009) on tehnyt tutkimuksen kuinka luoda opetusvideo, joka edistää 

opiskelijakeskeistä opetusta (student-centered teaching). Gainsburg (2009) kertoo, että 

ammattilaisten tuottamat videot opetuskäyttöön ovat olleet hänen mielestään tehottomia. 

Tehottomuus on johtunut usein siitä, että opiskelijoiden mielestä ammattilaisten tuottamat 
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videot ovat olleet liian perinteisiä ja he eivät ole täten oppineet niin hyvin näistä 

ammattilaisten videoista. Gainsburgin (2009) tavoitteena oli tuottaa erilaisia video-

osioita, jotka tukisivat hänen menetelmäopetustaan, jota hän opettaa 

opettajakoulutuksessa. Videon kuvauksiin valittiin eri luokkia peruskoulusta ja kuvaukset 

suoritettiin kiertelemällä luokassa kesken oppituntien. Joka luokasta koostettiin 15 

minuutin videokoosteita. Koska Gainsburg (2009) tunsi videoiden aiheet ja tapaukset 

hyvin, pystyi hän tuomaan tunneille lisäinformaatiota videoihin liittyen. Myös moni 

opiskelijoista, joka ei ollut aiemmin vielä työskennellyt luokassa, saivat tietoa millaista 

luokkatyöskentely on. (Gainsburg, 2009.) 

Gainsburg (2009) toteaa tutkimuksessa, että hänen tekemänsä video-osiot olivat 

korvaamattomia ja tekivät kurssista selkeimmän niistä kolmesta kerrasta, kun hän on 

kurssin pitänyt. Kurssin eri osa-alueet oli paljon helpompi esitellä videoissa esiintyvillä 

todellisilla esimerkeillä. Opiskelijat pystyivät videoiden avustuksella muodostamaan 

oman näkemyksensä eri aihealueista ja täten heidän ei tarvinnut pelkästään omaksua 

opettajan näkemystä. Kun itse tehdyt videot otettiin käyttöön Gainsburgin (2009) 

kurssilla, nousivat niin kurssin arvosanat kuin läsnäoloaktiivisuus kurssilla. Lisäksi 

opiskelijoiden antamat arvosanat kurssista paranivat. Tutkimuksessa todetaan, että 

nousseet arvosanat voivat myös johtua erityisen hyvästä opiskelijaryhmästä. (Gainsburg, 

2009.) 

Merkt, Weigand, Heier ja Schwan (2011) ovat tehneet tutkimuksen, jossa tutkitaan 

videoiden hyötyä verrattaessa painettuun tekstiin. Tutkimuksessa viitataan aiempien 

tutkimusten tuloksiin, joiden mukaan videot ovat useimmin käytetty mediamuodot 

luokkaympäristössä. Merkt ja kumpp. (2011) ovat tutkimuksessaan sitä mieltä, että tämä 

suuntaus ei tule muuttumaan tulevaisuudessa johtuen videoiden tuottamisen 

mahdollistavista työkalujen määrän ja tuottamisen halpuudesta. (Merkt ja kumpp., 2011.) 

Merktin ja kumpp. (2011) tutkimuksen mukaan videot liittyvät kiinteästi 

oppimisympäristöihin, joita opiskelijat käyttävät tänä päivänä. Jos asiaa tarkastellaan 

kasvatuspsykologian näkökulmasta, ei videoita voida täysin kiistattomasti pitää 

tehokkaana opetusmateriaalina, johtuen vertailusta painettuun tekstiin. Merktin ja kumpp. 

(2011) mukaan aiemmissa tutkimuksissa ei ole keskitytty siihen, että katselija voisi itse 

hallinnoida videoita eli esimerkiksi pysäyttämällä ja kelaamalla videoita. Videoiden 

katselu, erityisesti aikuisille, on todettu olevan huonompi vaihtoehto kuin painetun 

tekstin, kun tarkoituksena on ollut palauttaa mieleen faktoja mediasta. Merkt ja kumpp. 

(2011) viittaavat näissä tuloksissa muiden tutkijoiden aiempiin tutkimuksiin. Tämä voi 

johtua tutkimuksen mukaan siitä, kuinka paljon tiedon vastaanottaja voi kontrolloida 

mediamateriaalia. Merktin ja kumpp. (2011) viittaamissa tutkimuksissa tutkittavat saivat 

uudestaan lukea tekstimateriaalin, hypätä yli turhia kohtia ja lukea omaan tahtiin. Videon 

katselu toteutettiin ilman, että tutkittava sai vaikuttaa katselun tahtiin tai siihen mitä 

kohtauksia katseli. (Merkt ja kumpp., 2011.) 

Merkt ja kumpp. (2011) tutkimuksessa toteutettiin kaksi eri tutkimusta. Ensimmäisessä 

tutkimuksessa oli tarkoitus analysoida oppimisen tapoja kahden erityyppisen videon sekä 

havainnollistavan tekstikirjan välillä. Opetusvideo käsitteli historiaa ja se oli suunnattu 

yläaste-, toisen asteen- ja aikuisopiskelijoille. Tutkimukseen osallistujat olivat toisen 

asteen opiskelijoita. Videoista toinen oli perinteinen video, joka sisälsi normaalisti 

mahdollisuuden kelata, pysäyttää ja katsoa videota. Toinen video oli paranneltu versio, 

joka sisälsi lisäksi interaktiivisen sisällysluettelon ja hakemiston. Toisessa tutkimuksessa 

käytettiin samoja videoita ja tekstikirjaa, mutta toisin kuin ensimmäisessä tutkimuksessa, 

toteutettiin tämä tutkimus kotitehtävänä eikä laboratorio-olosuhteissa kuten 

ensimmäisessä tutkimuksessa. (Merkt ja kumpp., 2011.) 
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Merkt ja kumpp. (2011) tutkimuksessa käy ilmi, että näiden kahden tutkimuksen 

perusteella videot kestävät vertailun perinteisiin tekstikirjoihin tai ovat jopa parempia. 

Tulokset voidaan perustella videoiden interaktiivisella sisällöllä. Tutkimuksessa 

kerrotaan, että interaktiiviset videot ovat yhtä tehokkaita kuin tekstimuotoinen materiaali, 

kun tarkastellaan oppimista. Merkt ja kumpp. (2011) uskovat, että videot voivat 

monipuolistaa oppimiskokemusta luokkatilanteessa. Tämän vuoksi videoilla voi olla 

positiivinen vaikutus opiskelijoiden lopulliseen tulokseen, kun luokkatila muutetaan 

stimuloivammaksi käyttämällä erityyppistä media-, tehtävä ja oppimisaktiviteettejä. 

Lisäksi videot voivat tuoda opiskelijoille mahdollisuuden kokea tapahtumia, joita he eivät 

pääse kokemaan muutoin. (Merkt ja kumpp., 2011.) 

Merktin ja kumpp. (2011) mukaan tämänhetkiset tutkimukset osoittavat videoiden olevan 

yhtä tehokkaita kuin painetun tekstin, jos videot tarjoavat mahdollisuuden säädellä 

informaatiota, jota ne tarjoavat. Merktin ja kumpp. (2011) mukaan interaktiiviset 

ominaisuudet videoissa ovat vähentäneet eroja painetun tekstin ja videoiden välillä. 

Tutkimuksessa mainitaan myös, että tehdyn puhelinhaastattelun perusteella opettajat 

käyttävät videoita väärin: opettajat käyttävät videoita usein pitääkseen luokan hiljaisena 

tai palkitakseen heidät. Tällä tavoin käytettyinä videot eivät voi tarjota oikeaoppista tukea 

oppimiseen. Merkt ja kumpp. (2011) ehdottavatkin tutkimuksessa, että opettajan 

koulutukseen tulee ottaa mukaan oikeaoppinen videoiden käyttö: videoiden käyttö olla 

itse säädeltävissä opiskelijoiden näkökulmasta.  (Merkt ja kumpp., 2011.) 

Mitra, Lewi-Jones, Barrett ja Williamson (2010) ovat tutkineet kuinka opiskelijat kokevat 

videoiden käytön kursseilla ja millainen vaikutus niillä on oppimiseen. Mitran ja kumpp. 

(2010) tutkimukseen osallistui yliopisto-opiskelijoita eri aloilta. Vastaajista 89 prosenttia 

koki videoista olevan hyötyä. Opiskelijat pitivät esimerkeistä, joita he näkivät videoilla 

ja näiden esimerkkien avulla he ymmärsivät paremmin käsiteltäviä aiheita. Videoiden 

avulla he pystyivät myös paremmin muistamaan aiemmin käytyjä aiheita sekä 

haastamaan käsityksiään aiheista. (Mitra ja kumpp., 2010.) 

Mitran ja kumpp. (2010) tutkimuksessa kerrotaan, että video voi auttaa yhdistämään 

uudet asiat jo olemassa olevaan tietoon. Videot myös rohkaisevat opiskelijoita tutkimaan 

lisää aiheita, joka mahdollisesti rohkaisee syvempää oppimista (deep learning). Osana 

syvempää oppimista videomateriaali voisi olla tutkimuksen mukaan saatavilla myös 

myöhemmin. Lisäksi opiskelijat saivat itse mahdollisuuden kontrolloida videota, kuten 

esimerkiksi pysäyttämään ja katsomaan uudelleen eri kohtia. (Mitra ja kumpp., 2010.) 

Opiskelijat haluavat Mitran ja kumpp. (2010) tutkimuksen mukaan lyhyempiä 

videopätkiä useammin korostamaan esimerkkejä. Opiskelijat halusivat myös videoiden 

olevan muiden menetelmien rinnalla vahvistamassa oppimista. Opettajien on tärkeää 

herättää keskustelua ja asettaa kysymyksiä videoiden aiheista, jotta videon katselu ei ole 

vain viihteellistä.  Opettajien on myös tärkeää osoittaa videoiden merkitys aiheeseen, 

vaikka se opettajalle onkin selvää. Opettajan oma asennoituminen videomateriaaliin 

vaikuttaa myös opiskelijoiden asennoitumiseen. Kun opettaja osoittaa, mikä videoiden 

katsomisen merkitys on ja käyttää sitä herättääkseen keskustelua ja ajatuksia, eivät 

opiskelijat pysy passivoituneena. (Mitra ja kumpp., 2010.) 

Jo aiemmin mainitussa Merktin ja kummp. (2011) tutkimuksessa kerrotaan, että 

ammattilaiset ovat kehittäneet useita suunnittelumalleja, jotta videot eivät olisi liian 

monimutkaisia. Tutkimuksessa viitataan tutkimukseen, jonka mukaan esimerkiksi 

kokonaisia kohtauksia jaetaan pienempiin osiin, joissa keskitytään vielä tarkemmin 

tiettyihin kohtiin. Mutta vaikka näitä suunnittelumalleja käytetään, voi videon katselijalle 

tulla liian suuri kognitiivinen kuormitus. Tutkimuksessa kerrotaan, että tätä voidaan 
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ehkäistä antamalla katsojalle enemmän mahdollisuuksia hallita videota. Tutkimuksessa 

viitataan muihin tutkimuksiin, joissa informaation jakaminen pienempiin 

kokonaisuuksiin on tuonut hyötyä oppimiseen. (Merkt ja kumpp., 2011.) 

Tutkimuksen mukaan animaatioita ei tulisi jakaa ennalta määritettyihin osiin, vaan 

käyttäjälle tulisi antaa mahdollisuus itse vaikuttaa milloin käyttäjä haluaa pysäyttää 

animaation. Näin jokainen käyttäjä voi itse hallita kognitiivista ylikuormitusta. Merktin 

ja kumpp. (2011) tutkimuksessa viitataan muiden löydöksiin, jotka osoittavat, että 

pelkästään mahdollisuuden hallita animaatioiden tarjoamaa informaatiota pysäyttämällä 

ja jatkamalla, vaikka sitä ei juurikaan käytetty, oli yhtä tehokasta oppimisen kannalta kuin 

ennalta määrätyt osiin jakamiset animaatioissa. Lisäksi mahdollisuus informaation 

järjestyksen muuttamiseen johti parempiin oppimistuloksiin. Merkt ja kumpp. (2011) 

viittaavat tutkimukseen, jonka mukaan suuri interaktiivisuuden määrä 

tietokonepohjaisissa videoympäristöissä tuo mukanaan korkeamman tason saavutuksia. 

(Merkt ja kumpp., 2011.) 

Merkt ja kumpp. (2011) viittaavat tutkimukseen, jossa vertailtiin keskenään 

interaktiivista videota, videota ilman interaktiivisuutta sekä opetusvideota ilman 

interaktiivisuutta Interaktiivinen video antoi oppijoille mahdollisuuden vastata 

kysymyksiin aktiivisesti, samalla antaen palautetta oikeista vastauksista. Ilman 

interaktiivisuutta ollut opetusvideo esitti samat kysymykset ja samat vastaukset videon 

aikana ilman, että niihin vastattiin aktiivisesti. Videossa, joka oli ilman interaktiivisuutta, 

ei esitelty ollenkaan kysymyksiä. Näistä interaktiivinen video oli ylivoimaisesti parempi 

verrattuna ilman interaktiivisuuta olleeseen videoon, kun mieleen palautettiin faktoja 

videosta vaikka sisällössä ei ollut median osalta eroa. (Merkt ja kumpp., 2011.) 

Teohin ja Neonin (2006) mukaan interaktiivinen oppiminen on mahdollinen vaihtoehto 

perinteiselle luokkaopetukselle. Teohin ja Neonin (2006) tutkimuksessa filmi- ja 

animaatioalan opiskelijoille oli jaettu kurssilla interaktiivista multimediamateriaalia CD-

levyllä ja internetin välityksellä. Tutkijoiden mukaan multimedian käyttö opiskelijoiden 

mielestä nosti opiskelumotivaatiota ja sekä CD että internetpohjainen tapa mahdollistivat 

opiskelijoiden oppimistulosten nousun. Teohin ja Neonin (2006) mukaan 

interaktiivisessa oppimisessa multimediamoduulit mahdollistavat oppijan omaan tahtiin 

oppimisen. Eli opiskelijalla on mahdollista käydä läpi aktiviteetteja uudestaan ja 

uudestaan kun taas perinteisessä luokkahuoneessa opettaja määrää tahdin. Lisäksi 

interaktiivisessa oppimisessa opiskelija kontrolloi enemmän omaa oppimistaan ja 

osallistuu näin omaan oppimisprosessiinsa. (Teoh & Neon, 2006.) 

Hanrong (2013) on tehnyt tutkimuksen kiinalaisessa yliopistossa, jossa ohjelmoinnin 

opetusmenetelmänä on käytetty videoita (video case teaching). Tutkimuksen mukaan 

videoiden avulla opettaminen voi ratkaista ongelmia verrattuna perinteiseen ohjelmoinnin 

opetukseen. Videot opetusmenetelmänä eivät vain paranna opiskelijoiden kykyä 

analysoida ja ratkoa ongelmia vaan ne myös parantavat opettajan opetuksen tasoa. 

Tutkimuksessa videoissa käsiteltiin ongelmia opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan ja se 

edesauttoi keskustelun syntyä. Siitä seurasi opiskelijoiden oma-aloitteisuutta opiskeluun 

ja näin opetuksessa saavutettiin haluttu vaikutus. (Hanrong, 2013.) 

Video-opetusmenetelmä yhdessä perinteisen oppikirjan kanssa (text case), on 

tavoitteellisempaa, eloisampaa ja täsmällisempää verrattuna pelkkään oppikirjan pohjalta 

perustuvaan oppimiseen. Video-opetusmenetelmän tarkoituksena on täydentää 

tyypillisesti opetettavia asioita havainnollistamalla. Hanrongin (2013) mukaan videoiden 

käyttäminen opetuksessa ei vain paranna opetuksen tasoa vaan se myös edistää opettajan 

opetuksen kehittymistä. Samalla video-opetusmenetelmä edistää myös opiskelijoiden ja 
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opettajien yleistä kehittymistä. Video-opetusmenetelmä voi vaikuttaa luokassa 

vallitsevaan ilmapiiriin. Se innostaa opiskelijoiden oppimista ja samalla muuttaa 

oleellisesti perinteistä opetusmenetelmää.  (Hanrong, 2013.) 

Tutkimuksessa kerrotaan mitä hyötyä video-opetusmenetelmästä on. Tutkimuksen 

kohteena olleella ohjelmoinnin kurssilla opettajat olivat laittaneet videoita aiheeseen 

liittyen jakoon ennen tuntia. Näin mahdollistettiin keskustelujen syntyminen tunneilla 

videon aiheeseen pohjautuen ja näin opiskelijoiden ratkoessaan aiheeseen liittyviä 

ongelmia, oli heillä jo ymmärrystä ongelmasta etukäteen. Hanrong (2013) toteaa 

tutkimuksessa, että luokka ei ole enää opettajan selvittelyä varten, vaan opiskelijoiden 

keskusteluita varten. Luokassa voidaan keskustella näin ratkaisuista ongelmiin. Video-

opetusmenetelmässä on myös se hyöty, että videon avulla voidaan tarjota paljon 

informaatiota lyhyessä ajassa. Hanrongin (2013) mukaan video mahdollistaa opiskelijan 

intuitiivisemman ymmärryksen abstrakteihin ongelmiin. (Hanrong, 2013.) 

Tutkimuksen mukaan suunnittelu ja tuottaminen ovat video-opetusmenetelmän perusta. 

Tutkimuksessa todetaan opiskelijoiden osaavan tiettyjä taitoja opettajaa paremmin 

varsinkin tietotekniikassa. Tutkimuksessa mainitaan, että opiskelijat voivat myös 

osallistua videon suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelijoiden osallistuessa videoiden 

suunnitteluun saadaan laajemman joukon tietotaito käyttöön. Opiskelijoiden mukanaolo 

voi inspiroida opiskelijoita oppimaan oma-aloitteisemmin ja luovemmin. 

Videomateriaalit löytyvät verkosta ja opiskelijat pääsevät itse valitsemaan mitä he 

katsovat. Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden oppiminen ei tapahdu pelkästään 

katsomalla videoita vaan eri opetusskenaariot videoissa ja niistä keskustelut ja analysointi 

opettavat. (Hanrong, 2013.) 

Nordströmin ja Korpelaisen (2011) tutkimuksessa opiskelijoille annettiin 

ryhmätyötehtävä osana erästä mikrobiologian kurssia, jonka tarkoituksena oli esitellä 

tietty annettu aihe luovasti ajatellen. Tämä tarkoitti, että opiskelijat saivat käyttää eri 

työkaluja esitelleessään aihetta esimerkiksi videoita, legoja ja musiikkia. Opiskelijoille 

annettiin mahdollisuus valita vapaasti lopullisen esityksen tyyli, mutta perinteiset 

esitysgrafiikkaesitykset ja muut samantyyliset esitysformaatit olivat kiellettyjä. 

Kaikkiaan neljällä ryhmällä oli jonkinlainen video mukana esityksessä. Yksi ryhmistä 

teki osana esitystä lyhyen draamallisen videon ja toinen ryhmä tuotti annetusta aiheesta 

itse tuotetun videon. Nordström ja Korpelainen (2011) kertovat tutkimuksessaan, että 

toisella videolla tapahtuva näyttely ja siinä ollut huumori oli hyvin yhdistetty 

faktatietoihin ja tekivät videosta vähemmän virallisen verrattuna perinteisiin 

opasmateriaaleihin. Tutkimuksessa on otettu esille myös opiskelijoiden mielipiteitä 

esityksistä. Opiskelijat kommentoivat näistä esityksestä, että video auttaa muistamaan 

aiheen paremmin ja, että draamallinen näyttely auttaa saamaan syvemmän käsityksen 

aiheesta sekä muistamaan aiheen paremmin. Nordström ja Korpelainen (2011) uskovat, 

että tällainen lähestymistapa edistää ongelmanratkaisutaitoja samoin kuin innovointia ja 

motivaatiota. Myös ”normaalin kielen” käyttö liiallisen terminologiasanaston sijaan 

auttoi opiskelijoiden omaa ymmärtämistä aiheista. (Nordström & Korpelainen, 2011.) 

 

2.3 Huumori osana opetusta 

Powell ja Andresen (1985) ovat tutkineet ja luoneet katsauksen oppimisen ja huumorin 

väliseen yhteyteen korkeakoulutuksessa. Tutkijoiden mukaan huumorin käyttö sopivissa 

määrin voi lisätä tarkkaavaisuutta ja kiinnostusta. Samalla huumori auttaa 

havainnollistamaan sekä vahvistamaan opetettavaa asiaa.  Powell ja Andresen (1985) 
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kirjoittavat tutkimuksessaan, että huumori voi lisätä opiskelijoiden aktiivista 

osallistumista opetukseen. Huumorin avulla voidaan saavuttaa yleisön huomio ja herättää 

näin esimerkiksi opiskelijoiden kiinnostusta johonkin heidän ei-kiinnostavana pitämään 

aiheeseen. Powell ja Andresenin (1985) mukaan huumorin kanssa täytyy olla varuillaan: 

mikä huvittaa toisia, voi toisten mielestä olla loukkaavaa. Huumorin käytössä täytyykin 

olla tietoinen tästä riskistä ja yrittää pitää negatiiviset vaikutukset minimissään sekä 

ehkäistä opiskelijoiden vieraantuminen aiheeseen. Huumorin käytön opetuksessa tulisi 

koskea opetettavaa asiaa. Yksi tehokkaimmista keinoista on havainnollistava visuaalinen 

materiaali, joka liittyy opetettavaan asiaan. Tällaiset visuaaliset materiaalit ovat helposti 

mieleen palautettavissa ja näin se auttaa opiskelijaa muistamaan, mitä on opittu. (Powell 

& Andresen, 1985.) 

Banas, Dunbar, Rodrigue ja Liu (2011) ovat luoneet tutkimuksessaan katsauksen 

huumoriin opetustilanteissa. Tutkimuksen mukaan voidaan havaita, että positiivisen 

huumorin käyttö on yhdistettävissä kiinnostavampaan ja rennompaan 

oppimisympäristöön. Lisäksi huumorin on havaittu motivoivan oppimaan ja opetuksesta 

on nautittu enemmän. Tutkimuksen mukaan on empiirisiä todisteita siitä, että huumori 

voi lisätä asioiden mieleen palauttamista ja auttaa oppimisessa. Banas ja kumpp. (2011) 

muistuttavat, että opetuksen sisältö on kuitenkin ensisijaisesti tärkeintä. (Banas & 

kumpp., 2011.) 

 

2.4 Pedagoginen näkökulma digitaalisesta opetusmateriaalista 

Horila, Nokelainen ja Överlund (2001) ovat tuottaneet raportin liittyen digitaalisen 

oppimisen tutkimiseen. Tutkimuksen päätavoitteita on ollut tutkia millaista on 

pedagogisesti hyvä digitaalinen oppimateriaali. Tutkimuksessa on määritelty kriteerit 

pedagogisesti hyvälle digitaaliselle oppimaterialle. Kriteerit ovat Horilan ja kumpp. 

(2001) mukaan eräänlainen pioneerityö, koska aiemmin vastaavia kriteerejä ei juuri ollut. 

Kriteerit (Kuva 2.) on muodostettu aiempien tutkimusten pohjalta ja kriteerit koostuvat 

11 eri osasta. Huomion arvoista on, että kriteerit on luotu perusopetuksen pariin. (Horila, 

Nokelainen, Överlund, 2001, 22.) Kriteereistä ei tässä tarkastella laitteistoympäristön 

vaatimuksia. Laitteistoympäristön vaatimuksia ei oteta siksi huomioon, koska tarkastelu 

on tältä osin vanhentunutta. Laitteistot ja ohjelmat ovat kehittyneet niin paljon, että 

nykyään suorituskyky- tai kustannusongelmia tuskin tulee vastaan.    

 

Kuva 2. Pedagogisesti hyvän digitaalisen oppimateriaalin kriteerit. (Horila, Nokelainen, Överlund, 
2001, 23.)  
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Horilan ja kumpp. (2001) mukaan opittavuus tarkoittaa erityisesti sitä, kuinka opittava 

digitaalisen oppimateriaalin käyttöliittymä on. Lisäksi opittavuuteen liittyy se, kuinka 

itseohjautuvaa digitaalinen materiaali on ja kuinka paljon se tarvitsee käytön ohjausta. 

Opittavuuteen kuuluu myös opettajalta vaadittava osaaminen. Horilan ja kumpp. (2001) 

mukaan opettajien ja oppilaiden kokema tehokkuus oppimateriaalin suhteen on suoraan 

verrattavissa materiaalin käyttöhalukkuuteen. Lisäksi graafisen ulkoasun merkitys on 

suuri toteutettaessa digitaalimateriaalia. On arvioitava kuinka esimerkiksi kuvat 

yhdistyvät oppimateriaalin äänen kanssa. (Horila, Nokelainen, Överlund, 2001, 23-25.) 

Soveltavuus erilaisiin oppimistilanteisiin ja erilaisille oppijoille kriteeri on tärkeä ottaa 

huomioon, koska tämä ottaa huomioon oppijoiden erilaisuudet. Horilan ja kumpp. (2001) 

mukaan on myös tutkittava eri oppimistilanteiden oppimistavoitteita: mille tahansa 

oppimateriaalin tuottamiselle sekä käytölle on omat tavoitteensa. On siis hyvä muistaa, 

että digitaalisen oppimateriaalin kanssa tulee asettaa tavoitteet niin oppijalle kuin 

opettajalle. Digitaalisen oppimateriaalin kanssa tavoitteellisuus on vielä tärkeämpää kuin 

perinteisemmän oppimateriaalin kanssa. Tavoitteellisuuden arvioinnissa esiin nousee 

käsite opetusviihde (edutainment). Horilan ja kumpp. (2001) mukaan viihdyttävyys voi 

olla edistävä tekijä oppimisen suhteen ja opetusviihde onnistuu usein paremmin 

digitaalisen oppimateriaalin parissa kuin luettavissa oppimateriaaleissa. 

Opetusviihteellinen materiaali täytyy kuitenkin osata rakentaa taidolla, jotta oppimista 

tapahtuisi. Tekninen ja pedagoginen käyttökynnys kriteerillä tarkoitetaan, että 

materiaaliaan täytyy lähtökohtaisesti olla helppokäyttöistä. Mikäli opettaja ei saa otettua 

oppimateriaalia käyttöön omin avuin, jää oppimateriaalin käyttö vähälle. (Horila, 

Nokelainen, Överlund, 2001, 26-31.) 

Sosiaalisuus kriteeri täytyy ottaa huomioon, mikäli halutaan oppimateriaalin olevan 

käytöltään tehokasta. Tärkeää on selvittää edesauttaako materiaali tekemään ryhmätöitä 

ja auttaako se löytämään työkaluja kommunikointiin. Horilan ja kumpp. (2001) mukaan 

sosiaalisuus korostuu myös siinä, että yksin oppimisesta ollaan siirtymässä ryhmässä 

oppimiseen. Lisäksi motivaatiolla on tärkeä osa määriteltäessä pedagogisesti hyvää 

oppimateriaalia. Tutkimuksen mukaan yleisesti ottaen digitaaliset oppimateriaalit ovat 

motivoivia ja Horila ja kumpp. (2001) olettavat motivaation vaikuttavan haluun oppia 

sekä kuinka halukkaita ollaan käyttämään oppimateriaalia. Koettu tehokkuus vaikuttaa 

suoraan materiaalin käyttöhalukkuuteen. Lisäksi digitaalinen materiaali asettaa haasteen 

siinä, kuinka siitä saadaan palautetta ja kuinka oppilaiden edistymisestä ollaan selvillä. 

(Horila, Nokelainen, Överlund, 2001, 32-33.) 

Lisäarvo opetukselle kriteeri mittaa opettajan näkökulmasta onko digitaalisen 

oppimateriaalin käyttö kannattavaa verrattaessa siihen vaivaan, joka kuluu muun muassa 

käyttöönottamiseen, opetteluun ja teknisiin ongelmiin. Lisäarvoa voidaan mitata myös 

sillä, että tuoko se lisäarvoa oppilaalle, opettajalle vai oppimiselle. Opettajan kannalta on 

myös Horilan ja kumpp. (2001) mukaan tärkeitä selvittää tuoko digitaalinen 

oppimateriaali lisäarvoa perinteisiin oppimateriaaleihin nähden. Digitaalisesta 

oppimateriaalista voi tulla myös tutkimuksen mukaan rasite, mikäli materiaali ei vastaa 

käyttötarkoitusta. Vuorovaikutteisuus kriteeri tarkoittaa, kuinka säilyttää opettajan kanssa 

tapahtuva sosiaalinen kanssakäyminen digitaalisessa materiaalissa. Tämä tarkoittaa 

interaktiivisuuden sisällyttämistä digitaalisiin oppimateriaaleihin ja 

oppimisympäristöihin.(Horila, Nokelainen, Överlund, 2001, 29-33.) 
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2.5 Hyvän videon kriteerit  

Kirjallisuuden perusteella voidaan nostaa esille hyvän videon kriteereitä. Katsauksessa 

esille tulee videon pituuden merkitys. Keränen ja Penttinen (2007) toteavat, että pitkien 

videoleikkeiden käyttöä tulee välttää. Videoiden pituuden voidaan vaikuttaa antamalla 

katselijalla hallintamahdollisuudet videoon. (Keränen &Penttinen, 2007, 197-198.) Merkt 

ja kumpp. (2011) tutkimuksen mukaan animaatioita ei tulisi jakaa ennalta määritettyihin 

osiin vaan käyttäjälle tulisi antaa mahdollisuus itse vaikuttaa milloin käyttäjä haluaa 

pysäyttää animaation ja näin katselija voi itse hallita omaa kognitiivista kuormitustaan. 

(Merkt ja kumpp., 2011.) Myös Keränen ja Penttinen (2007) mainitsevat, että on tärkeää 

antaa katselijalle kontrollointimahdollisuus videoon. Myös Mitra ja kumpp. (2010) 

mainitsevat, että on tärkeää antaa käyttäjälle mahdollisuus kontrolloida videota. Osana 

syvempää oppimista videomateriaali voisi olla saatavilla myös myöhemmin. Näin 

opiskelija pääsee itse kontrolloimaan videota, kuten pysäyttämään ja katsomaan 

uudelleen eri kohtia. (Keränen & Penttinen, 2007, 197-198; Mitra ja kumpp., 2010.) 

Aiemmassa tutkimuksessa esille nousee myös interaktiivisuuden merkitys. Teoh ja Neon 

(2006) mainitsevat tutkimuksessaan, että interaktiivinen oppiminen mahdollistaa oppijan 

oman tahtiin oppimisen. Interaktiivisessa oppimisessa oppija kontrolloi enemmän omaa 

oppimistaan ja näin myös osallistuu omaan oppimisprosessiinsa. (Teoh ja Neon, 2006) 

Merkt. ja kumpp. (2011) toteavat, että videoiden interaktiiviset ominaisuudet ovat 

vähentäneet eroja painetun tekstin ja videoiden välillä. (Merkt ja kumpp., 2011.)  

Videota tehtäessä tulee ottaa huomioon kenelle se on suunnattu. Hanrongin (2013) 

tutkimuksessa videoissa käsiteltiin ongelmia opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan ja se 

edesauttoi keskustelun syntyä sekä siitä seurasi opiskelijoiden oma-aloitteisuutta 

opiskeluun. (Hanrong, 2013.)  Gainsburg (2009) toteaa tutkimuksessa, että kurssin eri 

osa-alueet olivat paljon helpompi esitellä videoissa esiintyvillä todellisilla esimerkeillä. 

Opiskelijat pystyivät videoiden avustuksella muodostamaan oman näkemyksensä eri 

aihealueista ja täten heidän ei tarvinnut pelkästään omaksua opettajan näkemystä. 

(Gainsburg, 2009.)  Hanrong (2013) mainitsee myös, että video-opetusmenetelmän 

tarkoituksena on täydentää havainnollistamalla tyypillisesti opetettavia asioita. 

Tutkimuksen mukaan suunnittelu ja tuottaminen ovat video-opetusmenetelmän perusta. 

Hangrong (2013) toteaa myös, että opiskelijat voivat myös osallistua videon 

suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelijoiden osallistuessa videoiden suunnitteluun 

saadaan laajemman joukon tietotaito käyttöön. Opiskelijoiden mukana olo voi inspiroida 

opiskelijoita oppimaan oma-aloitteisemmin ja luovemmin (Hanrong, 2013.)   

Huumorin merkitys opetuksessa tuli myös esille katsauksessa. Powell ja Andresen (1985) 

toteavat, että huumorin käyttö sopivissa määrin voi lisätä tarkkaavaisuutta ja kiinnostusta. 

Samalla huumori auttaa havainnollistamaan sekä vahvistamaan opetettavaa asiaa. 

(Powell & Andresen, 1985.) Banasin ja kumpp. (2011) mukaan huumorin on havaittu 

motivoivan oppimaan ja opetuksesta on nautittu enemmän ja lisäksi huumori voi lisätä 

asioiden mieleen palauttamista ja auttaa oppimisessa. (Banas & kumpp., 2011.) 

Edellä mainittujen asioiden pohjalta voidaan siis nostaa esille tärkeitä hyvän videon 

kriteereitä. Ensimmäiseksi katselijalla tulee olla hallintamahdollisuus videoon, jotta 

mahdollisesti liian pitkien videoiden katsomista voi jaksottaa omaan tahtiin sopivaksi. 

Tämä tarkoittaa, että videon tulee olla saatavilla myös myöhemmin. Toiseksi nousee 

interaktiivisuuden tärkeys oman oppimisen kannalta. Kolmanneksi interaktiiviset 

ominaisuudet vähentävät eroa painettuun tekstiin. Neljänneksi on tärkeää, että videoiden 

aiheissa otetaan huomioon opiskelijoiden kiinnostus ja myös se, että esimerkit olisivat 

todenperäisiä. Viidenneksi opiskelijat voidaan ottaa videon toteutukseen mukaan ja näin 
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voidaan saada aikaan oma-aloitteista ja luovempaa oppimista. Lopuksi huumorin käytöllä 

voidaan nostaa motivaatiota sekä lisätä tarkkaavaisuutta sekä kiinnostusta.  
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3 Menetelmä 

Tämä tutkielma toteutettiin kyselytutkimuksena, jonka avulla evaluoitiin videolle 

asetettuja tavoitteita. Lisäksi kyselytutkimusta täydennettiin teemahaastattelulla. Aluksi 

luvussa 3.1 käydään läpi tutkielman taustaa ja tutkielman prosessia aikajanan avulla. 

Luvussa 3.2 perehdytään videon tuottamiseen. Seuraavissa luvuissa käydään läpi 

evaluoinnin tutkimusmenetelmiä. Luvussa 3.3. luodaan katsaus kyselytutkimukseen ja 

luvussa 3.4.teemahaastatteluun.  

 

3.1 Tutkielman taustaa 

Lähtökohtana kyselylle oli projektiryhmän tuotos syksyn 2012 Projekti II kurssilla. 

Projektiryhmä tuotti projektityöskentelyä kuvaavan videon Big Things Have Small 

Beginnings, joka otettiin käyttöön osaksi kyseisen kurssin opiskelumateriaalia. Tämän 

myötä tuli esille halu selvittää kuinka projektinhallinnan video on auttanut ymmärtämään 

eri projektihallinnan osa-alueita? Tutkielmassa suoritettiin alustava kysely keväällä 2013 

ja kysely syksyllä 2013. Kyselyt toteutettiin Google Driven Forms-sovelluksella. Google 

Driven Forms eli lomakesovellus on ilmainen ja sillä voidaan luoda kyselyitä verkkoon. 

Kyselyiden tulokset voidaan liittää suoraan Googlen taulukonlaskentaohjelmaan. 

(Google Drive, 2014.)  

Tutkielman aikajanasta (Kuva 3.) käy ilmi tutkielman tärkeimmät vaiheet. Tutkielma lähti 

liikkeelle syyskuussa 2012 videon tuottamisella. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen 

tutkielmaa varten alkoi keväällä 2013, joka jatkui vaiheittain aina vuoden 2014 

helmikuuhun. Alustava kysely toteutettiin huhtikuun ja toukokuun aikana 2013. 

Lopullisen kyselyn toteutus ja muokkaaminen tapahtui elo-syyskuussa 2013. 

Teemahaastattelut toteutettiin joulukuussa 2013 ja tutkielman kirjoittaminen tapahtui 

vuoden 2013 toukokuun ja vuoden 2014 helmikuun välillä. 

Tutkielman aikajana   
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Projektinhallintavideo Videon tuottaminen                     

Kirjallisuuskatsaus Katsaus ja teko                     

Alustava kysely Teko ja julkaisu                     

Kysely Muokkaaminen ja julkaisu                     

Teemahaastattelut Suunnittelu ja haastattelut                     

Tutkielma Kirjoittaminen                     

 

Kuva 3. Tutkielman aikajana 

Kaiken kaikkiaan tutkielmaprosessi on siis kestänyt yli 1,5 vuotta ja varsinaisen 

tutkielman teko yli 10 kuukautta.  
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3.2 Videon tuottaminen 

Lähtökohtana tämän tutkielman kyselylle oli projektiryhmän videoprojekti syksyn 2012 

Projekti II kurssilla. Videoprojektin idea, joka tuotettiin Oulun yliopiston Projekti II 

kurssilla, tuli Oulun yliopiston tietojenkäsittelylaitokselta. Ideana projektissa oli tuottaa 

opetusvideo, jossa käsitellään projektinhallintaa ja sen eri osa-alueita sekä samalla 

havainnollistetaan kuinka projekti viedään onnistuneesti läpi. Tämä video tultaisiin 

näyttämään tulevaisuudessa osana Projekti II kurssin opetusmateriaalia aloitusluennolla 

ja näin opiskelijat näkisivät kuinka onnistunut projekti toteutetaan. Videon puhuttuna 

kielenä käytettiin englannin kieltä.  

Videolle määriteltiin tiettyjä tärkeitä tavoitteita projektinhallintaan liittyen kurssin 

vastuuopettajan toimesta, joita sen tulisi esittää esimerkein (Liite 1.). Yksi tavoitteista oli 

projektiorganisaation kuvaus. Projektiorganisaation kuvaukseen kuuluivat 

projektiryhmän esittely ja projektiryhmäläisten roolit projektipäällikön valintoineen ja 

ohjausryhmän esittely. Ohjausryhmäpalaveri oli myös omana kohtanaan tavoitteissa, 

jossa tarkoituksena oli kuvata ohjausryhmätyöskentelyä. Muita tavoitteita oli kuvata 

projektiryhmäläisten roolien lisäksi omat vastuualueet projektin sisällä. 

Projektisuunnittelu sisältäen aikataulutuksen, vaiheistuksen ja välietappi oli myös yksi 

tavoitteista kuvattavaksi. Tavoitteeseen kuului myös erilaisten välitarkistusten esille 

tuonti kuten esimerkiksi projektiryhmän omat palaverit. Loppujen lopuksi projektiryhmä 

tuotti projektityöskentelyä kuvaavan videon Big Things Have Small Beginnings, joka 

otettiin käyttöön osaksi kyseisen kurssin opiskelumateriaalia. Tämän myötä tuli esille 

halu selvittää kuinka opiskelijat kokevat kyseisen videotuotoksen opiskelumateriaalina: 

vastaako video sille kohdistettuja tavoitteita? 

Projektiryhmälle annettiin melko vapaat kädet suunnitella video. Asiakkaalla 

hyväksytettiin käsikirjoitus, jonka pohjalta video toteutettiin. Näyttelijät videolle valittiin 

avoimen haun perusteella. Videossa kuvattiin lopulta kaksi eri tapaa toteuttaa projekti: 

onnistunut ja epäonnistunut versio. Videota voidaan pitää humoristisena ja draamillisena, 

joten täysin perinteinen opetusvideo ei ollut kyseessä. Video laitettiin esille Youtube-

videopalveluun ja lisäksi videosta koottiin DVD- ja BluRay-versiot. Niin Youtubessa 

kuin DVD:llä voidaan valita videolle tekstitykseksi joko suomen tai englannin kieli. 

Lisäksi DVD:llä voidaan valita videopätkiä kohtausten mukaan. Lopullisen videon 

pituudeksi tuli noin 25 minuuttia. Vaikka pituus on pitkä DVD- ja BluRay versiossa, 

näihin on toteutettu kohtausvalikko, jonka avulla videolle on tuotu niin interaktiivista 

otetta kuin mahdollisuutta katsoa video pienemmissä osissa.  

 

3.3 Kyselytutkimus 

Tässä tutkielmassa on käytetty kyselytutkimusta, evaluoitaessa kuinka projektinhallinnan 

video on auttanut ymmärtämään eri projektinhallinnan osa-alueita. Tutkimuksessa tulee 

huomioida, että tutkimus on pätevä ja luotettava. Validiteetti eli tutkimuksen pätevyys 

kertoo siitä, selvittääkö tutkimus oikeasti sitä, mitä sen avulla on tarkoitus selvittää. 

Koetaan, että validiteetti on silloin hyvä, kun sekä kohderyhmä ja kysymykset on asetettu 

oikein. Kohderyhmän kohdalla perusjoukon tarkka määrittely edesauttaa tutkimuksen 

validiteettia. Myös korkean vastausprosentin koetaan parantavan tutkimuksen 

validiteettia. Luotettavuus eli reliabiliteetti koetaan hyväksi, jos voitaisiin todeta, että 

uusittaessa tutkimus, saataisiin samat tulokset. Näin ollen halutaan todeta, että 

kysymykset on asetettu hyvin, ne ovat helposti ymmärrettäviä ja tarpeeksi yksinkertaisia, 

että väärinymmärryksiä kumpaankaan suuntaan ei ole havaittavissa. Jotta tutkimus on 
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pätevä ja luotettava, on tutkimuksen tekijän oltava objektiivinen eli puolueeton. Varsinkin 

haastattelututkimuksissa haastattelijan tulee kiinnittää erityisen suurta huomiota, että 

haastattelija ei johdattele haastateltavia. (Heikkilä 2001, 29–31.) 

Monissa kyselyissä suurin osa kysymyksistä on niin sanottuja suljettuja kysymyksiä eli 

niissä on vastaajille vastausvaihtoehdot valmiina. Vastaajan tulee ilmoittaa vastauksensa 

joko ympyröimällä, rastimalla tai alleviivaamalla tai nykyään Internetissä valitsemalla 

kyseinen valintaruutu. Suljettuja kysymyksiä kutsutaan monivalintakysymyksiksi ja 

soveltuvat tutkimuksiin parhaiten silloin, kun vastausvaihtoehtoja halutaan rajata 

etukäteen. Suljetuilla kysymyksillä on myös tarkoituksena poissulkea joitakin virheitä ja 

yksinkertaistaa vastausten käsittelyä. Voidaan myös kokea, että koska vastausvaihtoehdot 

ovat kaikille samat, ei eriarvoisuus esimerkiksi verbaalisessa lahjakkuudessa tule esiin 

tässä vastausmallissa. Tämä on hyvä asia esimerkiksi kysyttäessä sellaiselta 

kohderyhmältä, jolla voi olla kielivaikeuksia. (Heikkilä 2001, 49–52.) Tämän tutkielman 

kyselyissä suljettuja kysymyksiä on käytetty selvittäessä vastaajien perustietoja kuten 

ikää ja sukupuolta ja sekä videoiden katselukertoja varsinaisessa kyselyssä. Lisäksi 

monivalintakysymyksiä käytettiin selvittäessä mihin vastaajat aikovat keskittyä 

enemmän projektinsa aikana sekä aiemman projektiosaamisen kartoittamisessa. 

Tutkimuksissa voidaan käyttää erilaisia mitta-asteikkoja, jotka ovat laatuero- eli 

nominaaliasteikko, järjestys- eli ordinaaliasteikko, välimatka-asteikko ja suhdeasteikko. 

Yksinkertaisin ja paljon käytetty asteikko on nominaaliasteikko.  Tässä asteikossa 

voidaan selvittää vain se, ovatko tutkittavat asiat samanlaisia vai erilaisia. Tällaiset 

kysymykset voivat olla esimerkiksi onko tutkittava mies vai nainen, onko hän alun perin 

kotoisin Suomesta vai ulkomailta. Nominaaliasteikolla siis mitataan asioita, joita voidaan 

erotella laadullisesti, ei määrällisesti. Nominaaliasteikossa koodit ovat vapaasti 

valittavissa, sillä vastaajat eivät ole vastanneet niiden perusteella. Nominaaliasteikkoa 

kyselyissä on käytetty määriteltäessä esimerkiksi vastaajien sukupuolta. 

Ordinaaliasteikossa tutkittavat asiat saadaan laitettua paremmuusjärjestykseen. Tässä 

asteikossa pyritään saamaan tietoon, onko jotain ominaisuutta enemmän tai vähemmän, 

mutta ei sitä, kuinka paljon eroa oikeasti on. Voidaan esimerkiksi todeta, että 

toimitusjohtaja on korkeampi työyhteisön arvossa kuin lähetti, mutta emme tiedä, kuinka 

paljon korkeampi. Muita esimerkkejä ordinaaliasteikon käytöstä voi olla koulutustausta 

ja armeijan arvojärjestys. Ordinaaliasteikkoa käytetään tässä kyselyssä määriteltäessä 

millä vuosikurssilla ja kuinka monta kertaa he ovat nähneet videon. Välimatka-asteikko 

on ensimmäinen sellainen asteikko, jonka avulla voidaan tehdä tutkimuksissa käytettyä 

vertailua. Välimatka- eli intervalliasteikolle on tyypillistä, että vastausten välillä on tietty 

välimatka. Kenties tunnetuin välimatka-asteikko on Likert-asteikko, jota käytetään 

useasti asenne- ja motivaatiokyselyissä. Yleisesti mittarityyppi 5-7 portainen ja ääripäät 

skaalassa ovat erittäin voimakkaasti eri mieltä ja erittäin voimakkaasti samaa mieltä. 

Intervalliasteikossa ei ole olemassa absoluuttista nollapistettä. Kun asteikossa on 

absoluuttinen nollapiste, on kyse suhdeasteikosta, joka onkin näistä kaikista asteikoista 

suorituskykyisin. (Metsämuuronen 2003, 37-41.) Eniten tämän tutkielman kyselyssä on 

käytetty Likert-asteikkoa. Likert-asteikon avulla on haluttu selvittää kuinka vastaajat ovat 

ymmärtäneet eri asioita aloitusluennolla näytetystä videosta. Asteikon ääripäinä on 

käytetty vahvasti samaa mieltä (strongly agree) ja vahvasti eri mieltä (strongly disagree). 

Asteikolla numero yksi oli arvoltaan vahvasti samaa mieltä ja numero seitsemän oli 

vahvasti eri mieltä. Loppuja arvoja ei määritelty vastaajille, vaan he saivat itse päättää 

mikä arvoista kuvaa heidän tuntemuksiaan parhaiten. Tässä tutkielmassa tulosten 

havainnollistamisen kannalta on annettu Likert-asteikon arvoille seuraavia arvoja: 1 

vahvasti samaa mieltä, 2 samaa mieltä, 3 osittain samaa mieltä, 4 ei samaa eikä eri mieltä, 

5 osittain eri mieltä, 6 eri mieltä ja 7 vahvasti eri mieltä. Lisäksi kyselyssä oli avoimia 

kysymyksiä sekä vaihtoehtokysymyksiä. 
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Tutkielmassa kysely suoritettiin kahdesti, joista ensimmäinen oli alustava kysely, joka 

julkaistiin toukokuussa 2013. Alustavaan kyselyyn vastaajat olivat kevään 2013 Projekti 

II kurssin opiskelijoita. Alustavaan kyselyyn vastattiin kurssin loppupuolella, ei heti 

aloitusluennolla nähdyn videon jälkeen. Alustavaan kyselyyn vastasi 10 henkilöä, kun 

osallistujamäärä oli 56. Alustavassa kyselyssä oli yhteensä 27 kysymystä ja väittämää 

(Liite 2.). Kysymykset alustavaan kyselyyn tuotettiin yhteistyössä kurssin opettajan 

kanssa. Kysymyksistä muodostettiin ensin tutkielman tekijän toimesta omia ehdotuksia, 

joita käytiin läpi yhdessä kurssin vastuu opettajan kanssa. Kurssin vastuuopettaja antoi 

omia ehdotuksiaan ja yhteistyössä kysymyksistä hiottiin lopullinen alustava kysely. 

Alustavan kyselyn jälkeen lopullista kyselyä jatkojalostettiin lopulliseksi versioksi 

kyselystä. Kysely osoitettiin Oulun yliopiston Projekti II kurssin opiskelijoille, jotka 

aloittivat kurssin suorittamisen syksyllä 2013. Kyselyyn osallistuneet olivat nähneet 

edellä mainitun Big Things Have Small Beginnings videon Projekti II kurssin 

aloitusluennolla. Heillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa videon sisältöön interaktiivisesti 

itse aloitusluennolla. Heille kuitenkin annettiin mahdollisuus katsoa video uudestaan 

ennen kyselyyn vastaamista antamalla linkki videoon. Tällöin kyselyyn vastaajilla oli 

mahdollisuus katsoa video omaan tahtiin. Kyselyyn vastasi syksyllä 12 henkilöä, kun 

kurssin osallistujamäärä oli 17. Kyselyssä pyrittiin entistä vahvemmin painottamaan sitä, 

että vastaukset tulisivat videon katselun perusteella eikä nojaten jo aiempaan tietoon 

aiheesta. Lisäksi yhdessä kysymyksessä muutettiin vastausvaihtoehtojen järjestystä, jotta 

saataisiin selville vaikuttaako se esimerkiksi vastauksiin. Alustavan kyselyn ja kyselyn 

kysymyksiin tehtiin joitain muutoksia. Osa kysymyksistä jätettiin pois ja joitakin 

kysymyksiä lisättiin.  

 

3.4 Teemahaastattelu 

Kyselyn lisäksi voidaan suorittaa kyselyyn osallistuneille täydennystä varten haastattelu. 

Tässä tutkielmassa kyselyiden lisäksi, noin kolme kuukautta videon ensiesittämisen 

jälkeen, järjestettiin haastatteluita. Teemahaastattelu menetelmä valikoitu, koska 

haastattelu tilanteen haluttiin olevan osaksi keskusteleva ja kysymyksiä käytettiin 

enemmän keskusteluaiheiden aloittajana ja johdantona. Lisäksi haastateltavat olivat 

kokeneet Hirsjärven ja Hurmeen (2000) kirjassa esillä olleen tietyn tilanteen eli katselleet 

videon aloitusluennolla. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 47.) Teemahaastattelu eli 

puolistrukturoitu haastattelu sopii sellaisiin tilanteisiin, joissa halutaan selvittää heikosti 

tiedostettuja asioita esimerkiksi arvoja, ihanteita tai perusteita. Haastattelu perustuu 

ennalta valittuihin teemoihin ja kysymyksiin, mutta on hyvä huomata, että varsinaista 

kysymysten muotoa ja esittämisjärjestystä ei ole laadittu. Tällä tavalla puolistrukturoitu 

haastattelu on vapaampi kuin strukturoitu. (Metsämuuronen 2003, 188-189.) 

Puolistrukturoiduille haastattelu on myös ominaista, että haastattelussa on jo ennalta 

päätetty jokin näkökohta, mutta ei kaikkia. Teemahaastattelu nimenä ei sido haastattelua 

kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen menetelmään. Se ei myöskään sido mitenkään sitä 

miten tarkasti ja syvällisesti aihetta itse haastattelussa käsitellään. Teemahaastattelun jo 

nimensä mukaisesti etenee teemojen mukaan ja tämä auttaa tuomaan paremmin 

tutkittavan näkökulman esille, vapauttaen haastattelijan tutkijan näkökulmasta. (Hirsjärvi 

& Hurme, 2000, 47-48.) 

Metsämuuronen (2003) esittää, että on kuitenkin järkevää valita joko kvalitatiivinen tai 

kvantitatiivinen tutkimusote pääasialliseksi tutkimusotteeksi. Tällä tavalla saadaan 

molemmista tavoista paljon hyvää esille ja toinen tutkimustyyli on toista tukeva. Jos 

valitaan kvantitatiivinen tutkimusote pääasialliseksi, voidaan nähdä, että kvalitatiivisilla 
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tapaustutkimuksilla voidaan ryhdittää ja lihavoittaa analyysia. (Metsämuuronen, 2003, 

207-208.) 

Tässä tutkielmassa haastattelukutsu lähetettiin kaikille Projekti II kurssin opiskelijoille, 

jotka olivat myös osallistuneet aloitusluentoon syksyllä 2013. Haastatteluun osallistui 

lopulta kaksi opiskelijaa. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina etäyhteyden 

välityksellä. Haastattelujen nauhoitus onnistui vain toisella kerralla, teknisistä ongelmista 

johtuen. Tulosten läpikäynti tapahtuu luvussa neljä. 
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4 Tulokset 

Seuraavaksi tarkastellaan miten opiskelijat vastasivat alustavaan kyselyyn ja kyselyyn 

kohta kohdalta. Lisäksi pohditaan mitä havaintoja näistä vastauksista voidaan päätellä. 

Luvussa käydään läpi myös vastaajien mielipiteitä videosta. Lisäksi luodaan katsaus 

teemahaastattelun antiin ja lopuksi luvussa vertaillaan alustavan kyselyn ja kyselyn 

vastauksia. Kyselyssä pyydettiin vastamaan näihin seuraavaksi käsiteltäviin kysymyksiin 

siltä pohjalta, kuinka hyvin nämä eri projektin osa-alueet ymmärretään videon katsomisen 

jälkeen. Kumpikin kysely oli jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä osassa 

selvitettiin vastaajien perustiedot. Toinen osa pyrki selvittämään kuinka hyvin eri 

projektin osa-alueet ymmärretään videon katsomisen jälkeen. Kolmas osassa kysyttiin 

yleisiä mielipiteitä niin videosta kuin projektiopinnoista.  

Syksyn 2013 varsinaiseen kyselyyn vastaajista kaksi vastasi kriittisemmin melkein 

kaikkiin väittämiin. Tämä kaksikko vastasi lähes kaikkiin väittämiin olevansa vahvasti 

eri mieltä tai eri mieltä. Tähän syynä voi olla se, että he ovat kokeneet videon tuovan 

heikosti esille sille asetettuja tavoitteita. Toinen vaihtoehto on, että nämä kaksi vastaajaa 

ovat ymmärtäneet asteikon väärin eli sekoittaneet sen, että arvo yksi on täysin samaa 

mieltä ja arvo seitsemän täysin eri mieltä. Jälkimmäistä vaihtoehtoa voidaan pitää 

loogisempana, kun tarkastellaan heidän muita vastauksiaan, lähinnä avoimien 

kysymysten pohjalta. Niiden perusteella video on ollut positiivisempi kuin mitä 

vastaukset väittämiin antavat olettaa. Joten nämä kaksi vastaajaa on käsitelty aina omana 

joukkonaan kyselyn tuloksissa ja muita pääjoukkona.  

Vastaajien perustiedot   Alustava kysely   Kysely 

    Kevät 2013   Syksy 2013 

     

Vastaajat   10 (56)   12 (17) 

Ikä Ikäjakauma       

  18-22 0   1 

  23-26 5   4 

  27-32 4   5 

  >32 1   2 

Sukupuoli         

  Nainen 3   1 

  Mies 7   11 

Vaihto-opiskelijat   4   3 

Opiskelujen kesto  1 – 6 vuotta  1 – 9 vuotta 

Osallistuminen tosielämän 
projekteihin   6   7 

Videon katselukerrat         

  1 7   8 

  2 3   4 
 
Kuva 4. Vastaajien perustiedot 

Alustavassa kyselyssä (Liite 2.) ja kyselyssä (Liite 3.) viiden ensimmäisen kohdan avulla 

keskityttiin vastaajien perustietoihin (Kuva 4.) Ensimmäisessä kohdassa kahdella 

ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin vastaajien ikä sekä sukupuoli. Kolmas kysymys 
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koski kuinka kauan vastaaja on ollut Suomessa, mikäli hän on vaihto-opiskelija. 

Neljännessä kysymyksessä selvitettiin kuinka kauan vastaajat ovat opiskelleet ja 

viidennessä kysymyksessä selvitettiin missä vaiheessa vastaajien opinnot olivat. 

Alustavassa kyselyssä kuudennessa kysymyksessä kysyttiin ovatko vastaajat 

osallistuneet tosielämän projekteihin. Varsinaisessa kyselyssä tämä kysymys oli jaettu 

kahdeksi eri kysymykseksi. Kyselyn kuudennessa kysymyksessä selvitettiin onko 

aiempaa tosielämän projektikokemusta ja seitsemännessä kysymyksessä pyydettiin 

kertomaan tarkemmin näistä projekteista joihin vastaaja oli osallistunut. Alustavan 

kyselyn seitsemäs kysymys ja kyselyn kahdeksas kysymys selvitti kuinka monta kertaa 

vastaajat ovat videon nähneet. Alustavassa kyselyssä vastaajat syöttivät 

itsekatselukertojen määrän ja kyselyssä vastaajille oli annettu vaihtoehdot yksi, kaksi tai 

kolme kertaa tai enemmän. 

 

4.1 Alustavan kyselyn tulokset 

Alustavan kyselyn ensimmäisessä osassa keskityttiin siis vastaajien perustietoihin. 

Alustavan kyselyn toisen osan kysymykset olivat pääosin väittämiä joihin vastattiin 

videon katsomisen perusteella. Seuraavassa käydään läpi vastaukset kyselyyn, joka on 

kerätty liitteen 2 mukaisella lomakkeella.  

 

Kuva 5. Muistan vieläkin videon hyvin.  

Alustavassa kyselyssä selvitettiin kuinka hyvin vastaajat muistavat videon (Kuva 5.). 

Viisi vastaajista oli vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä ja viisi osittain samaa mieltä.  

Lukemaa voidaan pitää hyvänä, koska yli puolet oli nähnyt videon vain kerran ja senkin 

jo neljä kuukautta aiemmin. 

Alustavan kyselyssä käytiin läpi ymmärretäänkö yksittäisen projektiryhmään kuuluvan 

henkilön rooli projektissa. Vastaajista puolet oli vahvasti samaa mieltä ja neljä vastaajista 

lisäksi vielä samaa mieltä. Eräässä alustavan kyselyn väittämässä pyrittiin selvittämään 

kuinka hyvin videon katsomisen jälkeen ymmärrettiin projektipäällikön rooli projektissa. 

Vastaajista jälleen puolet olivat vahvasti samaa mieltä. Vastaajista kukaan ei ollut eri 

mieltä. Alustavassa kyselyssä kysyttiin kuinka hyvin ymmärretään ohjausryhmän rooli. 
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Tässä kohdin ensimmäisen kerran huomataan eriävä mielipide yhden vastaajan toimesta. 

Edelleen puolet vastaajista on vahvasti samaa mieltä, että he ymmärtävät ohjausryhmän 

roolin. 

Alustavassa kyselyssä vastaajilta kysyttiin kuinka opiskelijat ovat ymmärtäneet 

projektitehtävien kohdentamisen projektiryhmän kesken. Vastaajista kolme oli täysin 

samaa mieltä ja viisi samaa mieltä. Yksi alustavan kyselyn väittämä koski sitä, kuinka 

aikataulutuksen tärkeys ymmärretään. Vastaajista jopa 60 prosenttia oli vahvasti samaa 

mieltä aikataulun tärkeyden ymmärtämisestä. Tässäkään kohdassa ei löytynyt eriäviä 

mielipiteitä. Alustavassa kyselyssä selvitettiin myös ymmärretäänkö vaiheistuksen ja 

välietappien tärkeys. Tässä kohdassa oli havaittavissa toisen kerran eriäviä vastauksia. 

Puolet vastaajista oli vahvasti samaa mieltä ja 30 prosenttia jollakin tasolla samaa mieltä. 

Yksi vastaajista oli vahvasti eri mieltä. Alustavassa kyselyssä käsiteltiin myös 

ymmärtävätkö vastaajat resurssien kohdentamisen tärkeyden. Vastaajista neljä oli 

vahvasti samaa mieltä ja yhteensä 5 jollakin tasolla samaa mieltä. Alustavassa kyselyssä 

myös selvitettiin ymmärretäänkö resurssien seuraamisen tärkeys. Vastaajista kolme oli 

vahvasti samaa mieltä ja kolme samaa mieltä. Yksi vastaajista oli osittain erimieltä.  

 

Kuva 6. Mielestäni video oli opettavainen. 

Alustavassa kyselyssä käsiteltiin sitä pidettiinkö videota opettavaisena (Kuva 6.). Väite 

ei saanut yhtään eriävää mielipidettä. Kolme vastaajista oli vahvasti samaa mieltä, kolme 

samaa mieltä ja kaksi osittain samaa mieltä. Kaksi vastaajista asettui asteikon keskivälille.   
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Kuva 7. Mielestäni video oli humoristinen 

Opiskelijoilta kysyttiin myös pidettiinkö videota humoristisena (Kuva 7.). Kukaan 

vastaajista ei ollut eri mieltä videon humoristisesta puolesta. Vastaajista puolet oli samaa 

mieltä, kaksi vahvasti samaa mieltä ja kolme osittain samaa mieltä. Yksi vastaajista ei 

ollut samaa eikä eri mieltä.  

 

Kuva 8. Uskon, että oman projektini aikana tulen keskittymään enemmän seuraaviin asioihin. 
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Alustavassa kyselyssä haettiin tietoa siitä, mihin vastaajat keskittyivät enemmän oman 

projektinsa aikana katsottuaan ensin videon (Kuva 8.). Vastausvaihtoehdoista pystyi 

valitsemaan useamman kuin yhden vaihtoehdon. Vastausvaihtoehdot olivat yleinen 

projektinhallinta, projektisuunnittelu, projektin roolit, aikataulutus, vaiheistus ja 

välietapit, resurssien kohdentaminen, resurssien seuraaminen tai ei mitään edellä 

mainituista. Selkeästi eniten videon katselun jälkeen aiottiin panostaa yleisesti 

projektinhallintaan. Seuraavaksi eniten kannatusta sai projektisuunnittelu, projektin roolit 

sekä aikataulutus. Yksi vastaajista ei uskonut keskittyvänsä tarkemmin mihinkään 

mainituista vastausvaihtoehdoista. 

 

 

 

Kuva 9. Tämän hetkisestä osaamisestani suurin osa projektityöskentelystä ja projektinhallinnasta 
on peräisin 

 

Alustavassa kyselyssä kysyttiin myös mistä vastaajien tämän hetkinen kokemus on saatu 

liittyen projektityöskentelyyn ja projektinhallintaan (Kuva 9.). Vastausvaihtoehtoina 

olivat aloitusluennolla esitetty video, aloitusluento, aiemmin suoritetut kurssit 

yliopistolla, aiemmin suoritetut kurssit muualla ja aiemmat projektit muualla. 

Vastausvaihtoehdoista vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi kuin yksi vaihtoehto. 

Vastausten perusteella eniten kokemusta oli hankittu aiemmista projektikokemuksista ja 

lisäksi vahvan kannatuksen sai kurssilla tehty projektityö. Lisäksi tasaisesti kannatusta 

saivat aiemmat kurssin niin yliopistolla kuin muuallakin. Vastaajista kaksi oli saanut 

videosta tietoa ja vähiten kannatusta sai aloitusluento. 
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Alustavassa kyselyssä kysyttiin lisäksi kysymyksiä, jotka koskivat yleisesti 

projektinhallintaa. Näissä kysymyksissä kysyttiin, että ymmärtävätkö vastaajat nyt 

paremmin projektinhallintaa ja projektityöskentelyä kuin ennen kurssia. Vastaajista neljä 

oli vahvasti samaa mieltä ja kolme muuta vastaajaa jollakin tasolla samaa mieltä. 

Vastaajista kaksi oli joko eri mieltä tai osittain eri mieltä. Eräässä kysymyksessä 

selvitettiin pidetäänkö kurssia tärkeänä projektihallinnan ja projektityöskentelyn 

oppimisen kannalta. Vastaajista neljä oli vahvasti samaa mieltä ja kolme samaa mieltä. 

Kaksi vastaajista oli jollakin tasolla eri mieltä. Alustavassa kyselyssä käsiteltiin myös sitä 

lisäsikö video motivaatiota suoriutua omasta kurssista hyvin. Vain yksi vastaaja oli 

osittain eri mieltä ja kuusi vastaajaa oli jollakin tasolla samaa mieltä. Lisäksi selvitettiin 

kummasta vastaajat oppivat enemmän projektinhallintaa ja projektityöskentelyä: videosta 

vai aloitusluennon muusta materiaalista Vastaajista kolme koki videon olleen parempi 

oppimisen kannalta ja seitsemän vastaajista koki muun aloitusluennolla jaetun 

materiaalin opettavaisemmaksi.  

 

Alustavassa kyselyssä oli myös avoimia kysymyksiä kolmannessa osassa. Eräässä 

kysymyksessä kysyttiin kuinka video mahdollisti tai rajoitti oppimista. Vastaukset olivat 

seuraavan laisia: 

”Video havainnollistaa projektinhallinnan, resurssien jakamisen ja 

aikataulutuksen tärkeyden” 

“Video oli yhteenveto projektin tärkeimmistä asioista, yhtä aikaa sekä 

humoristisesti että opettavaisesti. Erityisesti resurssien jakamisen tärkeys tulee 

esille videosta.“ 

“Video tuo hauskalla tavalla esiin projektinhallintaa ja se on hyvä keino saada 

opiskelijat kiinnostumaan projektinhallinasta ja projektityöstä.” 

“Video ei tuonut esille mitään uutta tietoa.” 

 

Alustavassa kyselyssä kysyttiin mikä tietty kohta videossa vaikutti eniten vastaajan 

oppimiseen. Vastaukset olivat seuraavan laisia: 

“Kohta missä yhden täytyi tehdä suurin osa töistä. Se auttoi huomaamaan, että 

suunnittelu ja kommunikaatiota ovat tärkeitä projektin aikana.” 

”Epäonnistuneen projektin esimerkki.” 

“Kenties esimerkki kuinka projektinhallinasta yleisesti.” 

“Kuinka projektiryhmäläiset käyttäytyvät projektin aikana ja kuinka heidän 

asenteensa vaikuttavat projektin lopputulokseen.” 

Lopuksi alustavassa kyselyssä vastaajat saivat antaa vapaasti kommenttejaan ja 

palautetta. Vastauksista esille tuli seuraavia esimerkkejä: 

“Mielestäni sitä tulisi käyttää myös jatkossa tällä kurssilla.” 

“Oppimisen kannalta videossa tulisi olla enemmän opetussisältöä hauskuuden 

sijaan, erityisesti koska sitä näytetään kurssilla.” 
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Alustava kysely suoritettiin Projekti II kurssin lopussa, kun taas kysely suoritettiin heti 

kurssin aloitusluennon jälkeen. Eli alustavassa kyselyssä vastaajat olivat jo loppusuoralla 

kurssin suorittamista, joka saattoi vaikuttaa vastausten laatuun. Laadulla tarkoitetaan 

tässä tapauksessa, että vastaajat eivät ehkä pystyneet täysin objektiivisesti vastaamaan 

kysymyksiin, koska vastaukset haluttiin saada videon katsomisen jälkeisistä 

kokemuksesta. Vastaajille oli varmasti tullut jo paljon lisätietoa oman projektin 

toteutuksen kannalta.  Tärkein tehtävä tällä kyselylle oli saada vertailuryhmä itse kyselyn 

suorittaneelle ryhmälle ja lisäksi testata kyselyn toimivuutta. Alustavalla kyselyllä saatiin 

mahdolliset kyselyn ongelmakohdat, kuten väärin ymmärtämiset, karsittua pois. 

 

4.2 Kyselyn tuloksetn 

Kyselyn ensimmäisessä osassa keskityttiin siis vastaajien perustietoihin, jotka käsiteltiin 

luvun neljä aluksi. Kyselyn toisen osan kysymykset olivat pääosin väittämiä joihin 

vastattiin videon katsomisen perusteella.  Seuraavassa käydään läpi vastaukset kyselyyn, 

joka on kerätty liitteen 3 mukaisella lomakkeella.  

 

 

Kuva 10. Muistan vieläkin videon hyvin. 

Kyselyssä selvitettiin, muistavatko vastaajat videon hyvin (Kuva 10.). Kolme vastaajista 

oli täysin samaa mieltä ja viisi samaa mieltä. Kaksi vastaajista oli eri mieltä ja nämä 

vastaajat olivat aiemmin mainitut kaksi kriittisempää vastaajaa. Kyselyssä haluttiin 

selvittää ymmärretäänkö yksittäisen projektiryhmään kuuluvan henkilön rooli 

projektissa. Vastaajista samaa mieltä oli puolet vastaajista ja kaksi vastaajaa oli vahvasti 

samaa mieltä. Tässä kysymyksessä jälleen samat kaksi henkilöä olivat eri mieltä ja 

vahvasti eri mieltä. Kyselyssä pyrittiin selvittämään kuinka hyvin videon katsomisen 

jälkeen ymmärrettiin projektipäällikön rooli projektissa. Vastaajista neljäsosa oli vahvasti 

samaa mieltä ja puolet vastaajista oli melko vahvasti samaa mieltä. Vastausten perusteella 

projektipäällikön roolin kuvaus on onnistunut hyvin. Kaksi vastaajista koki, että 

projektipäällikön rooli ei ole selkeä videon katselun jälkeen. Kyselyssä selvitettiin lisäksi, 

kuinka hyvin ymmärretään ohjausryhmän rooli. Kolmasosa vastaajista koki olevansa 
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vahvasti samaa mieltä ja kolmasosa melko vahvasti samaa mieltä. Myös tässä 

kysymyksessä samat kaksi vastaajista on kokenut olevansa eri mieltä vahvasti eri mieltä. 

 
 Kuva 11. Ymmärrän kuinka projektitehtävät kohdennetaan projektiryhmän kesken. 

Selvitettäessä kuinka ymmärretään projektitehtävien kohdennus projektiryhmän kesken 

(Kuva 11.) on ensimmäisen kerran havaittavissa hajontaa. Vahvasti ja samaa mieltä 

olevien vastaajien vastapainoksi kolme henkilöä on kokenut, että video ei ole tuonut 

tarpeeksi selvästi esille resurssien kohdentamista. Kahden aiemmin mainitun vastaajan 

lisäksi myös kolmas vastaaja on ollut eri mieltä. Aikataulutuksen merkitystä käsiteltiin 

kyselyssä, jolloin kolmasosa vastaajista oli vahvasti sitä mieltä, että he ymmärtävät 

videon katsomisen jälkeen aikataulutuksen tärkeyden ja kolmasosa vastaajista oli samaa 

mieltä. Myös tässä kysymyksessä kaksi vastaajista koki, että videon katsominen ei tuo 

ymmärrystä aikataulutukseen. Vastaajat olivat samat kaksi joita käsiteltiin jo edellä.  

 

Kuva 12. Ymmärrän vaiheistuksen ja aikataulutuksen eron 
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Kyselyssä haluttiin selvittää ymmärtävätkö vastaajat vaiheistuksen ja aikataulutuksen 

eron (Kuva 12.). Tämän väittämän kohdalla saatiin aikaiseksi selkeää hajontaa. 

Vastaajista kaksi oli vahvasti samaa mieltä väittämän kanssa ja kolme vastaajista oli 

samaa mieltä. Yhteensä kolme vastaajaa oli eri mieltä väittämän kanssa. Näistä kaksi, 

joita jo aiemmin käsiteltiin, olivat eri mieltä (6) ja osittain eri mieltä (5). 

 

 

Kuva 13. Ymmärrän välietappien tärkeyden. 

Kyselyssä selvitettiin myös kuinka hyvin vastaajat ymmärtävät videon perusteella 

välietappien tärkeyden projekteissa (Kuva 13.). Ainoastaan yksi vastaaja oli vahvasti 

samaa mieltä ja neljä vastaajista oli melko vahvasti samaa mieltä. Jälleen kolme vastaajaa 

koki olevansa jollain tasolla eri mieltä väittämän kanssa, näistä kahden kuuluessa taas 

kahteen aiempaan eriävään mielipiteeseen. 

 

Kuva 14. Ymmärrän resurssien käytön seuraamisen tärkeyden. 

Kyselyssä yksi väittämä koski, kuinka ymmärretään resurssien jakamisen tärkeys. 

Vastaajista kolme oli vahvasti samaa mieltä, kolme samaa mieltä ja kolme osittain samaa 

mieltä. Jälleen samat kaksi vastaajaa oli eri mieltä ja vahvasti eri mieltä. Kyselyn avulla 
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pyrittiin selvittämään myös ymmärtäväkö vastaajat resurssien seuraamisen tärkeyden 

(Kuva 14.). Tämän väittämän kohdalla kaksi vastaajista oli vahvasti samaa mieltä ja 

kolme melko vahvasti samaa mieltä. Aiemmin mainittu kaksikko oli eri mieltä. 

 

Kuva 15. Mielestäni video oli opettavainen 

Kyselyssä esitettiin väittämä, että mielestäni video oli opettavainen (Kuva 15.). 

Vastaajista kaksi oli vahvasti samaa mieltä ja kuusi vastaajista piti videota melko vahvasti 

opettavaisena. Lisäksi yksi vastaaja oli samaa mieltä. Yhteensä 75 prosenttia vastaajista 

oli sitä mieltä, että video oli opettavainen. Kaksikosta kummatkin olivat vahvasti eri 

mieltä. 

 

 

Kuva 16. Mielestäni video oli humoristinen 

Myös mielipidettä videon humoristisuudesta selvitettiin kyselyssä (Kuva 16.). Vastaajista 

neljä oli humoristisuudesta vahvasti samaa mieltä, kolme melko vahvasti samaa mieltä ja 

neljä oli samaa mieltä. Ainoastaan yksi vastaaja oli vahvasti eri mieltä. Vastaajista 

yhteensä 92 prosenttia oli sitä mieltä, että video on humoristinen. Toinen kaksikosta oli 

vahvasti eri mieltä ja toinen vahvasti samaa mieltä. 
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Kuva 17. Video sai minut tajuamaan mahdolliset projektin sudenkuopat. 

 

Kyselyssä esitettiin väittämä, että video sai vastaajan ymmärtämään mahdollisia 

sudenkuoppia projektissa (Kuva 17.). Vastaajista kaksi oli vahvasti samaa mieltä, kuusi 

samaa mieltä ja neljän vastaus sijoittui asteikon keskiväliin. Tässä kohdin ei erottunut 

myöskään kaksikko muista vastaajista.  

 

 

Kuva 18. Oman projektini aikana tulen keskittymään enemmän seuraaviin asioihin. 

Kyselyssä haluttiin selvittää kiinnittävätkö vastaajat kenties enemmän huomioita 

tiettyihin asioihin, jotka tulevat vastaan omissa projekteissa (Kuva 18.). Vaihtoehtoina 

olivat vaiheistus, aikataulutus, välietapit, resurssien seuraaminen, projektin roolit, 

projektisuunnittelu, projektinhallinta, resurssien kohdentaminen tai ei mitään edellä 

mainituista. Näistä vaihtoehdoista vastaajat saivat valita niin monta vaihtoehtoa kuin 

haluavat. Vastauksien perusteella tarkempaan huomioon tullaan asettamaan 
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aikataulutukseen, projektinsuunnitteluun, ja resurssien kohdentamiseen liittyvät asiat. 

Vastausten perusteella vähiten panostusta tullaan lisäämään resurssien seuraamiseen, 

projektin rooleihin ja vaiheistukseen.  

 

Kuva 19. Tämän hetkisestä osaamisestani suurin osa projektityöskentelystä ja 
projektinhallinnasta on peräisin 

Kyselyssä kolmas osa kokosi yleisiä mielipiteitä projektiopinnoista. Kyselyssä kysyttiin 

mistä vastaajien tämän hetkinen kokemus on saatu liittyen projektityöskentelyyn ja 

projektinhallintaan (Kuva 19.). Vastausvaihtoehtoina olivat aloitusluennolla esitetty 

video, aloitusluennon muu osuus kuin video, aiemmin suoritetut kurssit yliopistolla, 

aiemmin suoritetut kurssit muualla ja aiemmat projektit muualla. Vastausvaihtoehdoista 

vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi kuin yksi vaihtoehto. Vastausten perusteella 

eniten osaamista on saavutettu aiemmilta kursseilta yliopistossa. Seuraavaksi eniten 

osaamista on saavutettu muilta kursseilta ja aloitusluennolta.   Viiden vastaajan kohdalla 

osaamista oli saavutettu eniten aiemmista projekteista ja neljä vastaaja oli saanut 

suurimman osan osaamisestaan videon kautta.  

 

Kuva 20. Video lisäsi motivaatiota suorittaa oma kurssiprojekti hyvin. 

Kyselyssä selvitettiin myös onko video lisännyt vastaajien motivaatiota suorittaa oma 

projekti kurssilla hyvin (Kuva 20.). Yhteensä 66 prosenttia vastaajista on pitänyt videota 

jollakin tasolla motivoivana. Kaksi vastaajista on ollut vahvasti eri mieltä. Näistä vahvasti 

eri mieltä olevista toinen kuuluu aiemmin mainittuun kaksikkoon. Toinen kaksikosta oli 

osittain eri mieltä. 
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Lopuksi kyselyssä oli kaksi avointa kysymystä. Ensimmäinen kysymys koski sitä, mikä 

tietty kohta videossa vaikutti eniten vastaajan oppimiseen. Vastaukset olivat 

seuraavanlaisia: 

”Ohjausryhmä – kohtaukset.” 

”Ei mikään yksi tietty kohtaus, mutta erityisesti “älä tee näin” -kohtaukset”. 

“Lopussa esille tulleet mahdolliset hyödyt.” 

“Joko pilalle mennyt ohjausryhmän kokous tai kohta missä turhautuminen 

purkautui huutamiseksi.” 

 

Lopuksi vastaajilla oli mahdollista kommentoida vapaasti ja antaa palautetta. Palaute oli 

seuraavanlaista:  

 

“Video oli todella opettavainen ja se näyttää mitä projektilta on 

odotettavissa!” 

”Hieno video, lyhyessä ajassa paljon projektitoiminnan asioita ja varmasti jäi 

mieleen paremmin kuin kirjasta pänttäämällä.” 

“Video kuvasi hyvin mahdollisia projektin lopputulemia. Video vaikutti 

hienosti käsikirjoitetulta ja toteutus oli loistava. Kaiken kaikkiaan hienosti 

tehty ja nostan mielikuvitushattuni koko tiimille hienosta työstä..” 

”Kauheasti kiroilua, jopa nolottavuuteen asti.” 

Kyselyn avulla pystytään evaluoimaan kuinka onnistuneesta videosta oli kyse. Kuten 

aiemmin mainittiin, kyselyssä pyrittiin painottamaan entistä vahvemmin sitä, että 

vastaukset tulisivat videon katselun perusteella.  

 

4.3 Haastattelut 

Haastattelun runkona käytettiin kurssin vastuuhenkilön kanssa suunniteltuja kysymyksiä 

(Liite 4.). Haasteltavia oli aiemmin mainitut kaksi henkilöä, joita kutsutaan Haastateltava 

1 ja Haastateltava 2. Haastateltavat olivat molemmat nähneet videon kerran 

aloitusluennolla. 

Haastateltava 1 piti videota hyvin havainnollistavana. Hän koki rinnakkain kulkevan 

onnistuneen ja epäonnistuneen version hyväksi. Parhaiten Haastateltava 1 jäi mieleen 

videosta johtoryhmätyöskentely. Haastateltava 2 päällimmäisenä mieleen oli jäänyt miten 

voi epäonnistua projektissa. Kummatkin haastateltava olivat projekteissaan törmänneet 

osittain samoihin ongelmiin kuin videolla: toinen ohjausryhmätyöskentelyssä ja toinen 

aikatauluongelmiin. Haastateltava 1 totesi videosta olleen hyötyä juuri 

ohjausryhmätyöskentelyyn ja Haastateltava 2 ei kokenut videon hyödyntäneen projektin 

aikana ongelmanratkaisussa. Molemmat haastateltavat kokivat videon sopivaksi asiaksi 

aloitusluennolle. Haastateltava 1 mielestä kurssilla voisi olla enemmänkin videoita. 
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Videot voisivat keskittyä aina tiettyihin projektinhallinnan osa-alueisiin ja niitä voisi 

katsella sitten kurssin aikana. Haastateltava 2 mielestä videoita ei tarvita enempää. 

Haastateltavien mieleen oli haastattelujen perusteella jäänyt paremmin projektin 

toteutuksen epäonnistuneet versiot.  

Teemahaastattelujen avulla saatiin yksityiskohtaisempaa tietoa ja ajatuksen virtaa liittyen 

videoon. Esimerkiksi tulosten läpikäynnissä huomattiin luvun neljä alussa läpikäyty 

kriittisempien vastaajien johdonmukainen kriittisyys. Toisen haastateltavan mielestä joku 

on voinut ymmärtää asteikon väärin. Tärkein anti haastateltavien osalta lienee ollut 

kuinka hyvin he muistavat tämän projektinhallintaa käsittelevän videon. Kummatkin 

haastateltava toivat esille asioita videosta, joten voidaan olettaa videon olevan muistissa 

jollakin tasolla. Haastattelujen pohjalta saatiin myös vastauksia kyselyssä kohdassa 22 

(Kuva 17.) esille tulleeseen vähäiseen panostamiseen resurssien seuraamiseen. 

Haastateltavien mielestä resurssien seuraaminen tuntuu toissijaiselta kesken projektin.  

 

4.4 Yhteenveto tuloksista ja vertailu kyselyiden välillä 

Kyselyjen perusteella voidaan todeta, että kevään 2013 alustavaan kyselyyn vastaajat 

ovat kauttaaltaan myönteisempiä vastauksissaan. Hajonta alustavan kyselyn vastanneiden 

kesken on pienempi ja vastaajat ovat olleet enemmän samaa mieltä väittämien kanssa 

kuin varsinaiseen kyselyyn vastaajat. Vastaajien perustiedot olivat hyvin samankaltaiset, 

jotka käsiteltiin luvun neljä alussa. Varsinaiseen kyselyyn vastaajista jo aiemmin mainitut 

kaksi vastaajaa erottuivat selkeästi vastaamalla johdonmukaisesti olevansa eri mieltä tai 

vahvasti eri mieltä. Heidän vastaukset ovat tässä kyselyiden vertailussa otettu huomioon. 

Video muistettiin hiukan paremmin kyselyyn vastaajien kesken. Tämän voidaan arvioida 

johtuvan siitä, että kyselyyn vastaajat vastasivat kyselyyn pian videon katselun jälkeen. 

Yksittäisen projektiryhmäläisen rooli projektiryhmässä ymmärrettiin videon perusteella 

paremmin alustavassa kyselyssä, kyselyssä vastauksiin saatiin selkeämpi hajonta. 

Projektipäällikön rooli ymmärrettiin hiukan paremmin alustavassa kyselyssä, kun taas 

kyselyssä ohjausryhmän rooli ymmärrettiin paremmin kyselyyn vastaajien kesken. 

Alustavaan kyselyyn vastaajat ymmärsivät paremmin kuinka projektitehtävät 

kohdennetaan projektiryhmän kesken. Kyselyyn vastaajien kesken hajonta oli suurempi. 

Aikataulutuksen tärkeys ymmärrettiin hiukan paremmin alustavassa kyselyssä. samoin 

kuin vaiheistuksen ja välietappien tärkeys. Kyselyyn vastaajien kesken välietappien 

merkitys ymmärrettiin heikommin kuin alustavaan kyselyyn vastaajien kesken.  

Alustavaan kyselyyn vastaajat olivat ymmärtäneet paremmin resurssien käytön 

seuraamisen tärkeyden ja myös resurssien kohdentamisen tärkeyden. Näissä 

kummassakin väittämässä on havaittavissa selkeää hajontaa sekä kyselyssä että 

alustavassa kyselyssä. Videon opettavaisuuden suhteen kyselyssä oltiin melkein samoissa 

määrin samaa mieltä, joskin alustavaan kyselyyn vastaajat olivat hiukan vahvemmin 

samaa mieltä. Kyselyyn vastaajat taas olivat hiukan vahvemmin sitä mieltä, että video oli 

humoristinen. Oman projektini aikana tulen keskittymään enemmän seuraaviin asioihin 

oli kysymys, johon varsinaiseen kyselyyn vastaajat valitsivat enemmän vaihtoehtoja kuin 

alustavaan kyselyyn vastaajat ja vastaukset myös erosivat selkeästi alustavaan kyselyyn 

ja varsinaiseen kyselyyn vastanneiden kesken. Kyselyissä tämän kysymyksen 

vaihtoehdot olivat eri järjestyksessä, joka saattoi vaikuttaa vastauksiin. Varsinaiseen 

kyselyyn vastaajat aikoivat keskittyä enemmän aikataulutukseen, projektinsuunnitteluun 

ja resurssien kohdentamiseen, kun taas alustavaan kyselyyn vastaajat aikoivat keskittyä 

yleisesti projektinhallintaan ja seuraavaksi eniten kannatusta sai projektisuunnittelu, 
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projektin roolit sekä aikataulutus. Kummassakin kyselyssä vähiten aiottiin keskittyä 

resurssien seuraamiseen, joten tältä osin kyselyjen tulos oli samanlainen.  

Kysyttäessä mistä vastaajien nykyinen projektiosaaminen on peräisin, vaihtelivat 

vastaukset hiukan kyselyiden kesken. Alustavassa kyselyssä vastausten perusteella eniten 

kokemusta oli hankittu aiemmista projektikokemuksista ja lisäksi tasaisesti kannatusta 

saivat aiemmat kurssin niin yliopistolla kuin muuallakin. Kyselyyn vastaajat olivat 

saaneet eniten osaamista aiemmilta kursseilta yliopistossa ja seuraavaksi eniten osaamista 

on saavutettu muilta kursseilta ja aloitusluennolta. Molemmista kyselyistä nousee esille 

aiemmat yliopiston kurssit. Kysyttäessä onko video lisännyt motivaatiota suorittaa oma 

projekti hyvin, olivat kyselyyn vastaajat hiukan enemmän samaa mieltä. Avoimissa 

kysymyksissä kysyttäessä, mikä tietty kohta vaikutti eniten oppimiseen, nousi esille 

selkeästi epäonnistunut versio projektista.  
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5 Kyselyjen pohdinta 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää millainen video auttaa yliopisto-opiskelijaa 

ymmärtämään projektinhallinnan keskeisten osa-alueiden tärkeyden. Tutkielmassa 

läpikäydyn opiskelijaryhmän tuottaman videon myötä tuli esille halu selvittää kuinka 

opiskelijat kokevat kyseisen videotuotoksen opiskelumateriaalina: vastaako video sille 

kohdistettuja tavoitteita? Tässä tutkielmassa tavoitteiden evaluointi toteutettiin 

internetissä täytettävänä kyselynä kahdelle eri Projekti II kurssilla opintonsa aloittaneelle 

ryhmälle, joihin vastasi yhteensä 22 opiskelijaa. Alustavaa kyselyä ja kyselyä 

vertailtaessa vastaajien perustiedot ovat hyvin samankaltaiset. Vastaajien ikähaarukka on 

samansuuntainen ja aiempaa kokemusta projekteista on kummassakin ryhmässä yli 

puolella vastaajista. Alustavassa kyselyssä vastaajat ovat nähneet videon keskimäärin 1,3 

kertaa ja kyselyssä vastaajat ovat katsoneet videon keskimäärin 1,7 kertaa.  Kyselyjen 

kohtiin, joihin pyydettiin vastaamaan videon perusteella, ei merkittäviä eroja löytynyt. 

Kyselyssä ainoastaan aiemmin käsitelty kaksikko muutti tuloksia selkeästi verrattaessa 

alustavaan kyselyyn. Muutoin mielipiteet olivat hyvin samankaltaisia. 

Videon tavoitteiden kannalta oli tärkeä selvittää koettiinko video opettavaisena ja 

humoristisena. Banas ja kumpp. (2011) tutkimuksessa todettiin, että huumorin on havaittu 

motivoivan oppimaan ja opetuksesta on nautittu enemmän. Tutkimuksen mukaan on 

empiirisiä todisteita siitä, että huumori voi lisätä asioiden mieleen palauttamista ja auttaa 

oppimisessa. (Banas ja kumpp., 2011.) Nämä asiat olivat tärkeitä saada tietoon, koska 

videon tarkoituksena oli kuvata projektityöskentelyä humoristisesti, mutta myös siten, 

että video olisi samaan aikaan opettavainen. Opettavaisuus on tärkeää siitä syystä, että 

video on kurssin aloituksessa osa opetusmateriaalia. Mikäli video koettaisiin ei-

opettavaisena, olisi sitä kenties turha näyttää osana aloitusluennon materiaalia. Huumori 

on omalta osaltaan vaikea laji ja on oletettavaa, että kaikki eivät pitäisi videota 

humoristisena. 

Alustavassa kyselyssä vastanneista kukaan ei ollut eri mieltä videon opettavuudesta. 

Alustavan kyselyn vastaajista kahdeksan vastaajaa kymmenestä oli jollakin tasolla samaa 

mieltä videon opettavuudesta. Kaksi vastaajista sijoittui keskivälille asteikolla. Kyselyssä 

yhdeksän vastaajaa kahdestatoista piti videota opettavaisena. Yksi vastaaja oli osittain eri 

mieltä ja kaksi vastaajaa vahvasti eri mieltä. Nämä kaksi vastaajaa olivat aiemmin 

mainittu kaksikko, joka oli suurimmassa osassa kyselyn kohdista selkeästi erottuvia 

muusta pääjoukosta. Alustavan kyselyn ja kyselyn perusteella ero vastanneiden välillä on 

hyvin pieni kun kyse on videon opettavaisuudesta. Videon humoristisuutta arvioitaessa 

alustavaan kyselyyn vastanneista yhdeksän kymmenestä vastaajasta piti videota 

humoristisena. Yksi vastaaja oli asteikon keskivälissä. Kyselyyn vastanneista 11 

vastaajaa 12:a piti videota humoristisena. Yksi vastaajaa oli kyselyssä vahvasti eri mieltä 

ja tämä vastaaja kuului aiemmin mainittuun kaksikkoon. Myös humoristisuuden osalta 

vastaajaryhmät menevät melko tasan, toki kyselyyn vastanneet olivat hiukan vahvemmin 

humoristisuuden kannalla. Powellin ja Andresen (1985) toteavat, että huumorin käyttö 

sopivissa määrin voi lisätä tarkkaavaisuutta ja kiinnostusta. Samalla huumori auttaa 

havainnollistamaan sekä vahvistamaan opetettavaa asiaa.  (Powell & Andresen, 1985.) 

Alustavassa kyselyssä ja kyselyssä saatu positiivinen palaute niin opettavaisuudesta kuin 

humoristisuudesta on loistavalla tasolla. Täytyy edelleen ottaa huomioon, että videon 

tuottanut projektiryhmä oli opiskelijoita, ei aihealueen opettajia. Käsikirjoitustiimi on 

yhdessä ohjausryhmän kanssa saanut siis muotoiltua loistavan lisäopetusmateriaalin 
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projektioppimisen kurssille. Mitran ja kumpp. tutkimuksessa 89 prosenttia vastaajista 

koki videoista olevan hyötyä. (Mitra ja kumpp., 2010.) 

Luvussa 3.1 läpikäytiin asiakkaan asettamia tavoitteita, joita videolla tulisi esiintyä. Näitä 

kohtia mitattiin kyselyn avulla ja kyselyn perusteella tavoitteissa onnistuttiin 

positiivisesti. Lähtien liikkeelle projektiryhmäläisten ja projektipäällikön rooleista, oli ne 

kyselyjen perusteella ymmärretty loistavasti. Myös ohjausryhmätyöskentely oli 

ymmärretty videon katselun jälkeen loistavasti. Aikataulutuksen ja välietappien tärkeys 

myös ymmärrettiin hyvin. Varsinaisessa kyselyssä juuri aikataulutukseen ja 

projektinsuunnitteluun aiottiin keskittyä enemmän vastaajien omien projektien aikana. 

Vastausten perusteella voidaan todeta videon tuoneen esille näitä tärkeitä projektin osa-

alueita hyvin esille. 

 

Kummassakin kyselyssä selvitettiin myös mihin projektin osa-alueeseen vastaajat tulevat 

mahdollisesti kiinnittämään enemmän huomiota katsottuaan videon. Kummassakin 

kyselyssä oli samat vaihtoehdot sillä erotuksella, että alustavan kyselyn vaiheistus ja 

välietapit vaihtoehto oli purettu kyselyyn omiksi vastausvaihtoehdoikseen. Lisäksi 

vastausvaihtoehtojen järjestys muutettiin kyselyyn. Vastaajat saivat valita useamman 

kuin yhden vaihtoehdon. Alustavassa kyselyssä eniten suosiota saivat projektin hallinta 

yleisesti, projektisuunnittelu, projektin roolit ja aikataulutus. Kyselyssä eniten suosiota 

saivat aikataulutus, projektisuunnittelu, resurssien jakaminen, välietapit ja 

projektinhallinta yleisesti. Kummassakin kyselyssä resurssien seuraaminen sai vähiten 

osa-alueista kannatusta. Alustavassa kyselyssä resurssien jakaminen sai kolmanneksi 

vähiten kannatusta kun kyselyssä sitä pidettiin kolmanneksi suosituimpana. Kyselyssä 

aikataulutus ja suunnittelu ovat saaneet selkeästi enemmän kannatusta verrattaessa 

alustavaan kyselyyn. Kyselyssä kaikki vastaajat valitsivat jonkin osa-alueen, mutta 

alustavassa kyselyssä yksi vastaajista ei kokenut lisäävänsä panostustaan mihinkään osa-

alueeseen videon perusteella. Kyselyssä vastaajat ovat selkeästi valinneet useamman 

vaihtoehdon kuin alustavassa kyselyssä. Alustavassa kyselyssä on myös havaittavissa 

mielenkiintoinen asia liittyen näihin vastauksiin. Mitä ylempänä eri osa-alueen 

vastausvaihtoehto oli kyselyssä, sitä enemmän se sai kannatusta (Kuva 8.). Eri osa-

alueiden valinnat olivat selkeästi tehty siis laskevassa järjestyksessä vaihtoehtojen 

mukaan. Kenties vastaajat ovat kokeneet juuri nuo tietyt osa-alueet laskevassa 

järjestyksessä tärkeimmiksi tai sitten vastausvaihtoehtojen järjestys on vaikuttanut 

valintoihin. Kyselyyn muutettu järjestys toi selkeää hajontaa vastauksiin (Kuva 18.), joten 

kyselyyn vastaajien voidaan arvioida varmemmin keskittyneen eri osa-alueiden 

valitsemiseen. Toki kummassakin kyselyssä eniten ja vähiten kannatusta saaneiden osa-

alueiden välillä on huomattavissa samankaltaisuuksia. 

Kyselyissä selvitettiin myös mistä vastaajien tämän hetkinen projektiosaaminen on 

peräisin. Alustavan kyselyn vastaajien osaaminen oli peräisin aiemmista projekteista sekä 

kurssiin liittyvästä projektista. Kurssin projekti vaihtoehtoa ei ollut enää tarjolla 

kyselyssä, koska kyselyt suoritettiin eri vaiheessa Projekti II kurssia. Alustava kysely 

suoritettiin kurssin loppupuolella ja kysely kurssin alussa. Kyselyssä eniten osaamista oli 

saatu Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen aiemmilta kursseilta sekä aiemmin muualla 

suoritetuista kursseista. Alustavasta kyselystä nousee esille aiempien projektien merkitys 

suurempana kuin kyselyssä kun taas aloitusluento saa selkeästi enemmän kannatusta 

kyselyssä kuin alustavassa kyselyssä. Mielenkiintoisinta tutkimuksen kannalta on 

huomioida, että video saa alustavassa kyselyssä enemmän kannatusta kuin aloitusluento. 

Kyselyssä taas video saa niukasti vähemmän kannatusta kuin aloitusluento. 

Aloitusluennon perinteisen materiaalin etuna voi olla se, että siinä asiat pystytään 

käymään laajemmin läpi ja materiaalia voidaan käydä luennon aikana läpi omaan tahtiin. 

Toki täytyy muistaa, että video on tällä hetkellä lisämateriaali aloitusluennolle eikä sen 
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ole tarkoitus korvata aloitusluennon muuta materiaalia. Kuten Hanrong (2013) aiemmin 

käsitellyssä tutkimuksessa mainitsi, video-opetusmenetelmä lisättynä perinteiseen 

oppikirjaoppimiseen pelkkään oppikirjaan oppimiseen verrattuna, on tavoitteellisempaa, 

eloisampaa ja täsmällisempää (Hanrong, 2013.). Vastausten perusteella videon 

näyttäminen aloitusluennolla tuo positiivista vaikutusta, joten sen näyttäminen 

jatkossakin on varmasti hyödyllistä. Calmin ja kumpp. (2012) tutkimuksessa 

opetusvideoiden lisääminen kurssille oli nostanut opiskelijoiden tyytyväisyyttä 20 

prosenttiyksikköä verrattaessa kahteen aiempaan lukukauteen. Tutkimuksessa kerrottiin 

myös, että kurssin hylättyjen opiskelijoiden osuus pieneni verrattuna kahteen aiempaan 

lukukauteen. (Calm ja kumpp., 2012.) 

Kummassakin kyselyssä suurimmalle osalle vastaajista video toimi jonkin asteisena 

motivoijana oman projektin suhteen. Kummankin kyselyn vastaajista ainoastaan neljä oli 

eri mieltä jollakin tasolla videon motivaation lisäämisestä. Positiivisena asiana voidaan 

pitää myös sitä, että video on ollut hyvin vastaajien muistissa. Avoimien kysymysten 

perusteella video on saanut positiivisen vastaanoton. Vastauksissa löytää tärkeitä videolla 

asetettuja tavoitteita kuten opettavaisuuden ja humoristisuuden.  
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6 Päätäntä 

Tässä tutkielmassa selvitettiin millainen video auttaa yliopisto-opiskelijaa ymmärtämään 

projektinhallinnan eri osa-alueiden tärkeyden. Tutkielmassa lähdettiin liikkeelle 

tutkimuskatsauksella, jonka avulla määriteltiin millainen on hyvä video-opetusmateriaali.  

Tutkielma suoritettiin kyselytutkimuksena. Tässä tutkielmassa kyselytutkimuksella 

evaluoitiin Projekti II kurssilla tuotettu video. Vastaajat kyselyissä olivat 

Tietojenkäsittelytieteidenlaitoksen Projekti II kurssin opiskelijoita. Heikkilä (2001) 

kirjoittaa, että kohderyhmän kohdalla perusjoukon tarkka määrittely edesauttaa 

tutkimuksen validiteettia. Luotettavuus eli reliabiliteetti koetaan hyväksi, jos voitaisiin 

todeta, että uusittaessa tutkimus, saataisiin samat tulokset. (Heikkilä, 2001, 29–31.) Tässä 

tutkielmassa kysely osoitettiin kahdelle eri ryhmälle, jotka kävivät samaa kurssia. Myös 

tulosten perusteella luotettavuus on ollut hyvä, samansuuntaisten vastausten perusteella.  

Kyselyistä saatujen vastausten perusteella voidaan arvioida, että videon avulla opiskelijat 

olivat ymmärtäneet eri projektinhallintaa osa-alueet pääosin todella positiivisesti. 

Voidaan myös arvioida, että videota pidettiin opettavaisena ja sitä oli pidetty hyvänä 

lisänä aloitusluennolle. Lisäksi kyselyitä tuettiin teemahaastatteluilla, joissa tuli esille 

toive lisävideoista, jotka käsittelivät vielä tarkemmin projektinhallinnan eri osa-alueita. 

Tutkielman merkittävyydestä voidaan todeta, että opiskelijoiden tuotos on otettu osaksi 

yliopisto-opetuksen opetusmateriaalia. Hyvä palaute videosta opetusmateriaalina voi 

edesauttaa opiskelijavetoisten opetusmateriaalin tuottamista yliopisto-opetuksessa 

jatkossakin. 

Aiemman kirjallisuuden perusteella tuli esille hyvän videon kriteereitä. Ensimmäiseksi 

katselijalla tulee olla hallintamahdollisuus videoon, jotta mahdollisesti liian pitkien 

videoiden katsomista voi jaksottaa omaan tahtiin sopivaksi. Tämä tarkoittaa, että videon 

tulee olla saatavilla myös myöhemmin. Tämä kriteeri täyttyy tutkielmassa käsitellyllä 

videolla, koska video on mahdollista katsoa Youtube-videopalvelusta. Toiseksi nousee 

interaktiivisuuden tärkeys oman oppimisen kannalta ja lisäksi interaktiiviset 

ominaisuudet vähentävät eroa painettuun tekstiin. Interaktiivisuuden kriteeri tutkielmassa 

käsitellyllä videolla jää lisämateriaalin osalta vajaaksi. Videolla ei esimerkiksi ole 

lisätietoja liittyen kohtauksiin. Toisaalta DVD- ja Bluray-versiossa katselija pääse itse 

vaikuttamaan, missä järjestyksessä hän kohtauksia katselee. Kolmanneksi on tärkeää, että 

videoiden aiheissa otetaan huomioon opiskelijoiden kiinnostus ja myös se, että esimerkit 

olisivat todenperäisiä. Videolla esiintyvät esimerkit kuvaavat mahdollisia onnistumisia ja 

ongelmakohtia, mitä voi tapahtua myös arkielämän projekteissa. Toki joitakin kohtia on 

liioiteltu. Neljänneksi opiskelijat voidaan ottaa videon toteutukseen mukaan ja näin 

voidaan saada aikaan oma-aloitteista ja luovempaa oppimista. Tämän videon opiskelijat 

tuottivat videon saaden apua kurssin vetäjältä. Viidenneksi huumorin käytöllä voidaan 

nostaa motivaatiota ja lisätä tarkkaavaisuutta sekä kiinnostusta. Käsitelty video oli 

huumoripainotteinen ja kyselyn perusteella huumori on otettu pääosin hyvin vastaan. 

Jatkotutkimuksena tästä aiheesta voisi olla video-opetusmenetelmänä draamallisen 

videon näkökulmasta. Tutkielman loppuvaiheessa tuli esille, että tässä tutkielmassa 

käsitelty video on draamallinen video, ei niinkään perinteinen opetusvideo. Haasteeksi 

lopussa muodostui aikataulu, joka ei mahdollistanut enää tähän uuteen näkökulmaan 

tutustumista. Toinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla videon interaktiivisuuden 

tutkiminen. Mikäli esimerkiksi tietojenkäsittelytieteiden projektityöskentelyn yliopisto-

opetukseen voisi tuottaa haastatteluissa esille tulleita toiveita lisävideoista, 
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interaktiivisuuden näkökulmasta. Videoihin lisättäisiin esimerkiksi tiettyihin kohtauksiin 

mahdollisuus saada lisäinformaatiota aiheesta kirjallisuuden avulla. Näin saataisiin 

materiaalista enemmän itseopiskelumateriaalia. 

Hanrongin (2013) tutkimuksessa mainitaan, että opiskelijat voivat osallistua videon 

suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä olisi varmasti suositeltavaa. Yhdessä aiheen 

opettajan kanssa opiskelijat voivat tuoda mahdollisesti puuttuvan taidon videon 

toteutukseen ja samalla opiskelijoiden oma näkökulma ja ajatusmaailma siirtyvät 

videoon. Ainakin tässä tapauksessa videon tuottaminen toimi loistavana oppimatkana 

projektinhallintaan. Aiemmin käsitellyssä tutkimuksessa todetaan, että videopohjainen 

multimediamateriaali tuottaa niin visuaalisille kuin verbaalisille oppijoille parhaan 

oppimistuloksen. (Chen & Sun, 2012.) Videoiden maksimaalinen hyöty taas saadaan kun 

ne ovat osa sulautuvan oppimisen kokonaisuutta (Mitra ja kumpp., 2010). Videoiden ei 

siis tulisi korvata kokonaan perinteistä luokka-opetusta, mutta yhdistämällä perinteistä 

luokka-opetusta ja videoita saadaan hyötyä. Kuten kyselyn perusteella voidaan todeta, on 

hyvin tuotetulla videomateriaalilla omat hyötynsä. Videoiden käyttöä yleisestikin 

opetuksessa voisi nykyajan tekniikoilla ja työkaluilla lisätä. Erilaiset oppijat kaipaavat 

erilaisia ärsykkeitä. 
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Liite 1. Projektityö: tavoitteet videolle 
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Liite 2. Alustava kysely  
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Liite 3. Kysely  
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Liite 4. Haastattelu  

Kerro mitä muistat videosta? Hyvää / huonoa? 

Missä määrin video auttoi ymmärtämään projektityöskentelyä? 

Miten oma projektisi on mennyt suhteessa videolla esitettyyn? samoja ongelmia kenties, 

vastaavia tapauksia? 

Miten video hyödyntänyt projektianne, ongelmien ratkaisussa esimerkiksi? 

Montako kertaa olet katsonut videon, miksi? 

Mitä projektipäällikkö mielestäsi tekee? 

Miten ymmärrät aikataulutuksen ja projektisuunnittelun välisen suhteen? 

Eräässä kysymyksessä kysyttiin, mihin tulen keskittymään enemmän projektini aikana. 

Selittäisitkö mitä mielestäsi näillä tarkoitetaan? 

- Phasing 

- Scheduling 

- Milestones 

- Resource usage tracking 

- Project roles 

- Project planning 

- Project management in general 

- Resource allocation 

Muistatko mitä vastasit itse edellä mainittuun kysymykseen? Muuttaisitko vastausta nyt? 

15. kysymys kyselyssä kuului I understand the difference between phasing and 

scheduling, mitä nämä mielestäsi tarkoittavat, miten ne eroavat? 

Moni ymmärtää resurssien seuraamisen tärkeyden kyselyn perusteella. Kohdassa 

ainoastaan neljä vastaajaa aikoi kuitenkin panostaa enemmän resurssien seuraamiseen. 

Mistä tämä voisi mielestäsi mahdollisesti johtua? 

Mitä ajattelet videon käyttämisestä jatkossa? 

Pitäisiko videoita olla enemmänkin, mistä aiheesta erityisesti? Millaisia? 

Miten koet videot opetusmenetelmänä? 

Millä tavalla asteikon olisi voinut mielestäsi ymmärtää väärin ja kuinka paljon uskot sitä 

tapahtuneen? 

 


