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1. Johdanto 
 

Koulutus on jo jonkin aikaa ollut murrosvaiheessa. Tämä vaihe jatkunee vielä vuosia, ennen 

kuin saavutetaan hetkeksi tasapaino sähköisten opiskelumateriaalien sisällyttämisessä 

opiskeluun. Tämänhetkinen tilanne on se, että koulutukseen otetaan koko ajan enemmän 

sähköisiä ja tietoteknisiä ominaisuuksia lisää. Nykyaikana tietokoneet ovat paljon suuremmassa 

roolissa opetuksessa kuin ennen. Myös opettajan rooli kouluttamisessa on muuttumassa. 

Varsinaisesti ei voida puhua enää opettajasta vaan kuvaavampi termi lienee ohjaaja. Ohjaajan 

tarkoitus ei ole luennoida ja kertoa vastauksia suoraan, vaan korostetaan oppilaslähtöistä 

oppimista. Tämä tarkoittaa, että ohjaaja antaa tarvittavat tiedot ja taidot, jotta oppilas voi itse 

hoksata uusia ilmiöitä ja oppia sen kautta. Tämän myötä myös verkkokurssit ovat yleistyneet. 

Verkkokurssit sopivat opintojaksoille, joissa ohjaajan rooliin ei kuulu kasvatuksellisia ja 

kurinpidollisia tehtäviä. Tällöin riittää, että ohjaaja valmistaa tarpeeksi monipuolisen 

teoriapaketin ja riittävän opettavaisia ja havainnollistavia tehtäviä, jotta opiskelijat oppivat 

tarvittavat asiat käydessään oppimateriaalia itsenäisesti läpi. Tällöin ei tarvita lähiopetusta, 

vaan oppimateriaali voidaan välittää sähköisesti. Verkkokurssin ehdottomia hyviä puolia ovat 

kurssin riippumattomuus ajasta ja paikasta. Opiskelija voi suorittaa kurssin esimerkiksi työn 

ohella, kun hän voi aikatauluttaa opiskelun menojensa mukaan. Lisäksi verkkokurssien myötä 

saadaan tehostettua opettajien työskentelemistä. Verkkokurssin valmistaminen vaatii paljon 

valmistelua ja aikaa, mutta kurssin aikana kurssin vastuuhenkilöllä ei pitäisi kulua juurikaan 

aikaa kurssin parissa ja hän voi keskittyä muihin tehtäviin. Verkkokurssin huonoihin puoliin 

kuuluu vuorovaikutuksettomuus, vaikeaselkoisuus ja opiskelijoiden virhepäätelmät huonon 

kurssimateriaalin vuoksi sekä tuen tarjoamisen rajallisuus. 

Tein pro gradu -tutkielmani Oulun yliopiston fysiikan tutkinto-ohjelmaan ja tehtäväni oli 

muuttaa Numeerinen mallintaminen -kurssi tavallisesta lähiopetuskurssista verkkokurssiksi. 

Lähtökohtana oli, että kurssi työllistäisi kurssin aikana mahdollisimman vähän tai ei mielellään 

lainkaan kurssin vastuuhenkilöä. Tehtäväni oli selvittää, minkälainen verkkokurssin pitäisi olla 

ja mitä elementtejä siihen tarvitaan. Tätä varten perehdyin muutamaan jo olemassa olevaan 

verkkokurssiin. Lisäksi minun piti valmistaa verkkokurssille soveltuvat tehtävät sekä toimiva 

oppimisympäristö. Tässä tutkielmassani kerron työvaiheistani sekä perustelen ratkaisuja ja 

valintoja, mitä olen kurssia tehdessä joutunut tekemään. Projekti alkoi helmikuussa 2018, 
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jolloin sain toimeksiannon. Kevään käytin alustavaan tutkimustyöhön ja kurssille tulevien 

tehtävien valmisteluun. Kesällä 2018 jatkoin tehtävien tekemistä ja loin kurssille toimivan 

kotisivun valitsemaani oppimisympäristöön.  

2. Prosessin kuvaus 
 

Projektin tarkoituksena oli muuttaa aikaisemmin perinteisesti luentotyyppisesti toteutettu 

Oulun yliopiston fysiikan koulutusohjelman Numeerinen mallintaminen(766315A) -kurssi 

verkkokurssiksi. Kyseessä on viiden opintopisteen laajuinen fysiikan ainetason opintojakso. 

Kurssilla opiskellaan tutkimustyössä tarvittavia numeerisen mallintamisen keinoja käyttäen 

Mathematica-tietokoneohjelmaa. Tarkastelun alla ovat sellaiset tapaukset, joissa mekaanisesti 

käsin laskeminen on liian työlästä ja ei ole enää tarkoituksenmukaista. Opiskelijoita opetetaan 

käyttämään laskentaohjelmaa, jota he voivat soveltaa myöhemmin tutkimuksia tehdessään. 

Kurssi on aiemmin toteutettu lähiopetuksena, johon on kuulunut neljätoista ohjattua 

harjoituskertaa. Näissä on käyty oppimateriaalia läpi ja tehty harjoitustehtäviä. Tämän lisäksi 

kurssilla on ollut neljä palautettavaa ja arvioitavaa harjoitustyötä. Itsenäisen opiskelun 

määräksi on arvioitu 91 tuntia. Kurssin suorittamiseen on sisältynyt myös lopputentti. Kurssin 

osaamistavoitteisiin on kuulunut modernit symbolisen ja numeerisen laskennan apuvälineet 

fysiikassa esiintyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi kurssilla on sivuttu 

latex-ohjelmiston käyttöä. Kurssi on arvioitu avosanoilla 0-5, joista 0 on hylätty. [1] 

Kurssilla tehtävät on ratkaistu Mathematica-ohjelmistolla. Kurssin sisältö on koostunut 

luonnonilmiöitä kuvaavien yhtälöiden analyyttisestä ja numeerisesta ratkaisemisesta 

tietokonetta apuna käyttäen. Tarkastelun alla on ollut muun muassa raketin lento avaruuteen, 

laskuvarjolla hyppääminen, sähköopin LRC-piirit, populaatiodynamiikasta peto-saalis -suhteen 

kuvaaminen, kvanttimekaniikasta atomien ja ytimien energiatilojen sekä aaltofunktioiden 

ratkaiseminen. Kurssilla ei ole ollut pakollisia esitietovaatimuksia, mutta on suositeltu 521141P 

Ohjelmoinnin alkeet -kurssia sekä matematiikan peruskursseihin tutustumista.  

Numeerinen mallintaminen -kurssi koettiin tarpeelliseksi muuttaa verkkokurssiksi. 

Lähtökohtana oli, että tulevaisuudessa kurssin vetäminen vaatisi mahdollisimman vähän 

resursseja kurssin vastuuhenkilöltä. Tämä tarkoittaa, että pitäisi keksiä jokin keino, että 

vastuuhenkilön ei tarvitse itse mekaanisesti tarkastaa kurssilla opiskelijoiden tekemiä tehtäviä. 
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Kaikki opiskelumateriaali pitäisi myös saada sähköisesti näkyville siten, että kurssilla ei tarvitse 

järjestää tapaamisia. Lisäksi yksi kriteeri verkkokurssille oli, että kurssi pitäisi pystyä 

suorittamaan milloin vain ajankohdasta riippumatta. Toimeksiannossa mainittiin esimerkiksi 

kurssin soveltuvuus kesäkurssiksi. 

Tässä tutkielmassa esittelen ensin esimerkkejä verkkokursseista. Lisäksi käyn läpi verkkokurssin 

suunnittelemisen vaiheita ja selostan, mitä mikäkin vaihe tarkoittaa. Tämän jälkeen esittelen 

verkkokurssille tekemiäni valintoja ja kerron perustelut valinnoilleni. Tehtäviini kuului myös 

sisällön tuottaminen tälle verkkokurssille. Tässä tutkielmassa esittelen tekemäni tehtävät, sekä 

selostan mitä asioita missäkin tehtävässä olisi tarkoitus oppia. Olen myös liittänyt tutkielmaani 

valmistamani laskuharjoitukset. Selostan tutkielmassani myös, miten kurssille valitsemaani 

oppimisympäristöä käytetään ja kuinka sinne voi tehdä itsestään tarkastautuvia tehtäviä. 

Lopuksi pohdin Numeerinen mallintaminen -verkkokurssin tulevaisuutta. 

 

3.  Mikä on verkkokurssi? 
 

Verkkokurssi tarkoittaa sitä, että kaikki opiskelumateriaali kurssilla on sähköisessä muodossa ja 

kurssi ei ole paikkasidonnainen. Verkkokurssit ovat yleistyneet viime aikoina huomattavasti ja 

opiskelu on menossa siihen suuntaan, että mahdollisimman paljon voitaisiin opiskella 

itsenäisesti. Verkkokurssilla on yleensä yksi tai useampi vastuuhenkilö, jotka vastaavat kurssin 

sisällöstä, toimivuudesta ja jotka ovat tavoitettavissa ongelmatapauksien 

sattuessa.  Verkkokurssilla ei ole lainkaan tapaamisia, vaan kaikki opiskelu tapahtuu 

sähköisesti. Käytäntötavoista riippuen kurssilla saattaa olla pakollisia verkkoluentoja. Jos 

verkkokurssilla on tehtäviä, ne palautetaan aina sähköisesti.  

 

Periaatteena on, että kurssille voi osallistua suuret määrät opiskelijoita, mutta kurssin toteutus 

on keskitetty yhdelle opettajalle ja paikasta riippumattomaksi. Tämä mahdollistaakin 

kaupallisten verkkokurssien alhaisemmat hinnat, kun resursseja opetukseen käytetään 

vähemmän. Lisäksi ,kun materiaali on saatu valmiiksi, ja on käytössä toimiva oppimisympäristö, 

kurssin voi aloittaa milloin vain. Verkkokurssin hyvä puoli on se, että usein verkkokurssin 

opetusmateriaali on paremmin mietitty ja jäsennelty kuin tavallisella kurssilla. Lisäksi kurssilla 
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olevat tehtävät on jouduttu miettimään siten, että niissä syntyisi mahdollisimman vähän 

epäselvyyksiä ja väärinymmärtämisiä. Verkkokurssit mahdollistavat suosittujen 

asiantuntijoiden pitämille kursseille osallistumisen, kun teoriassa osallistujamäärää ei tarvitse 

rajoittaa, ja verkkokurssi ei ole paikasta riippuvainen. [2] 

 

4. Verkkokursseja 
 

4.1.1.  Ohjelmoinnin alkeet 

 

Oulun yliopiston tietotekniikan alan järjestämä Ohjelmoinnin alkeet -kurssi ei ole varsinaisesti 

verkkokurssi. Tämä kurssi on kuitenkin mahdollista suorittaa verkkokurssityyppisesti, sillä 

pakollisia läsnäoloja kurssilla ei ole lainkaan ja kaikki opiskelumateriaali tulee kurssin kotisivulle 

internettiin. Ja kuten kurssin kuvauksessakin mainitaan, kurssi koostuu suurimmaksi osaksi 

itseopiskeltavasta verkkomateriaalista. Kurssi on aikataulutettu, sillä jokaiselle 

tehtäväkokonaisuudelle on asetettu viimeinen palautuspäivä, jolloin sen kokonaisuuden 

tehtävät tulee olla oikein tehtynä. Materiaali tulee näkyville aihepiiri kerrallaan kurssin 

edetessä. [3] 

 

Kurssi koostuu neljästä osa-alueesta, joihin jokaiseen sisältyy tehtäviä. Kurssilla on yhteensä 

110 tehtävää, joista osa on haastavampia tehtäviä ja osa helppoja ja yksinkertaisia. Lisäksi 

kurssilla on kertaustehtäviä ja lopputyö. Kaikki tehtävät palautetaan kurssin kotisivuille, joko 

vastauskenttään tai tiedostomuodossa. Kurssin oppimisympäristönä käytetään Lovelacea, joka 

on rakennettu siten, että se pystyy testaamaan oppilaan tekemän ohjelman välittömästi ja 

ilmoittaa suoraan, onko tehtävä oikein vai väärin. Kurssilla pitää tehdä kaikki tehtävät ja 

lopputyö. Tenttiä kurssilla ei ole. Arviointiasteikko kurssilla on joko hyväksytty tai hylätty. [3] 

 

Tällä kurssilla opiskelijoille on tarjolla tukea ja ohjausta usealla eri tavalla. Kurssilla järjestetään 

muutama vapaaehtoinen luento, joissa käydään läpi kurssin teemoja. Lisäksi kurssilaisten on 

mahdollista osallistua harjoitusryhmiin, joissa voi pyytää ohjausta epäselviin tehtäviin. Lisäksi 

on tarjolla Slack-keskustelupalsta, jossa voi lähettää ohjaajille kysymyksiä sekä keskustella 

muiden kurssilaisten kanssa tehtävistä. Vaihtoehtoisesti voi käyttää sähköpostia. [3] 
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4.1.2.  Ohjelmoinnin MOOC -2018 

 

Ohjelmoinnin MOOC-2018 on Helsingin yliopiston avoimen yliopiston tarjoama ilmainen 

verkossa suoritettava ohjelmointikurssi kaikille halukkaille. Suorituksen voi virallistaa 

myöhemmin tehtävällä kokeella, jolloin kurssista saa opintopisteet opintopisterekisteriin ja 

opinnot voi hyväksilukea omissa opinnoissa. Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla, joko 

aikataulutettuna tai oman aikataulun mukaisesti. Mitään ilmoittautumista tällä kurssilla ei 

tarvitse tehdä, vaan tehtävien tekeminen osoittaa läsnäolon kurssilla. [4] 

Kurssin sisältö vastaa kahta Helsingin yliopiston ohjelmoinnin kurssia. Tällä verkkokurssilla on 

neljätoista eri tehtäväkokonaisuutta. Jokaisen tekemiseen suositellaan varaamaan noin 5-20 

tuntia aikaa. Seuraavan osion tehtäviä voi alkaa tehdä vasta, kun edellisestä osiosta on tehty 

vähintään 75%. Kurssin kotisivulla kerrotaan jokaiselle osa-alueelle omat oppimistavoitteet ja 

sisällöt. Tehtävät koostuvat monivalintatehtävistä, selitystehtävistä sekä tehtävien 

keksimistehtävistä. Tehtävät palautetaan Test my code -ympäristön sekä kurssimateriaalin 

kautta. [4; 5] 

Kurssilla on käytössä muutama keino avun pyytämiselle: Helsingin yliopiston oppimisympäristö 

Moodle, keskusteluhuone #mooc.fi joka on sekä Matrix:n sekä ircnet:n alainen. Näiden kautta 

opiskelijat voivat keskenään keskustella tehtävistä ja neuvoa toisiaan. Kukaan kurssin vetäjistä 

ei osallistu keskusteluun, vaan keskustelun ylläpitäminen on täysin kurssilaisten vastuulla. [5] 

Kurssin sivuilla kerrotaan myös Taulukon 1 mukaiset arvosanan määräytymisen perusteet. 

 

Arvosana Tehtyjen tehtävien osuus 

vähintään 

Koepisteitä vähintään 

1 75% 50% 

2 75% 60% 
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3 75% 70% 

4 75% 80% 

5 90% 90% 

Taulukko 1. Arvosanan määräytyminen Ohjelmoinnin MOOC -kurssilla. 

Kurssin tenttimenestyksellä on siis suuri rooli arvosanan määräytymiselle. Kurssi koostuu siis 

kahdesta eri Helsingin yliopiston kurssikokonaisuudesta, ja näille molemmille annetaan omat 

arvosanat. [5] 

 

4.1.3.  Ohjelmointi 1 -2017 

 

Ohjelmointi 1 -2017 on Helsingin Aalto-yliopiston tarjoama kurssi ohjelmointiin liittyen. 

Tämäkään kurssi ei varsinaisesti ole verkkokurssi, mutta sen suorittaminen on mahdollista 

verkkokurssin tapaisesti. Kurssin voi suorittaa missä tahansa ja muutkin, kuin vain Aalto-

yliopiston opiskelija. Tehtävämateriaali on tarjolla oppimisympäristössä A+. Tehtävät 

palautetaan ja arvioidaan myös samassa oppimisympäristössä. Osaan tehtävistä on 

oppimisympäristössä omat vastauslaatikot, mutta joihinkin tehtäviin pitää tehdä oma tiedosto, 

johon koodi kirjoitetaan. Nämä tiedostot palautetaan myös A+: aan. A+ tarkistaa ja arvioi 

tehtävät automaattisesti. Kurssin hyvä puoli on se, että tehtävien oikeat vastaukset julkaistaan 

A+:ssa kun asiakokonaisuus on käsitelty. [6] 

Tällä kurssilla tehtävät on jaettu 12 eri kokonaisuuteen. Kaikki tehtävät tulevat heti näkyville, 

mutta jokaisesta kokonaisuudesta tulee oma viikkokooste, jotka ilmestyvät aikataulutetusti. 

Kurssin voi kuitenkin suorittaa omalla aikataululla, vaikka heti kurssin alettua. Kurssin tehtävät 

on luokiteltu kolmeen eri vaikeusasteeseen A-C helpoimmasta vaikeimpaan. Arvosanan 

jakautuminen kerrotaan Taulukossa 2. Tästä käy ilmi, minkä verran mitäkin tehtäviä pitää 

tehdä minkäkin arvosanan saamiseksi. Erillistä tenttiä tällä kurssilla ei ole lainkaan, ellei ole 

Aallon ulkopuolinen osallistuja. [6] 
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Arvosana Taso A Taso B Taso C Kuvaus 

1 1800 — — Vähimmäistavoitteet saavutettu. 

2 1900 400 —   

3 1900 875 — 
Vastaa suunnilleen jatkokursseille 

riittävää osaamistasoa. 

4 1900 875 350   

5 1900 875 600 
Tätä enempää pisteitä ei tarvitse 

viitoseen. 

maksimi 2005 975 700 
Eli ihan jokaista pistettä joka 

tehtävästä ei tarvitse kerätä. 

Taulukko 2. Arvosanan jakautuminen Ohjelmointi 1 -kurssilla. [6] 

Kurssilla tarjotaan opiskelijoille tukea harjoitusryhmien, muutaman luennon sekä 

keskustelupalstan muodossa. Kolme luentoa pääsääntöisesti vain Aalto-yliopiston opiskelijoille 

eivät ole pakollisia, ja kurssin kotisivuilla painotetaan, että kaikki kurssilla tarvittava materiaali 

on saatavilla sähköisesti. Harjoitusryhmät järjestetään Aalto-yliopistolla ilmoitettuina aikoina. 

Näillekin osallistuminen on vapaaehtoista ja hyödyttää käytännössä vain niitä, jotka opiskelevat 

muutenkin Aalto-yliopistossa. Kurssilla käytössä oleva keskustelupalsta on www-selaimessa 

toimiva Piazza. A+ -ympäristössä on tänne ohjaava linkki. Piazza foorumissa on mahdollista 

keskustella kurssin asioista muiden opiskelijoiden kanssa ja siellä voi myös lähettää kysymyksiä 

kurssin ohjaajille. Piazzaa käytetään kurssilla myös yleisen uutisoinnin välineenä. [6] 

 

5. Verkkokurssin suunnittelemisen vaiheet 
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Valmentaja Akatemian verkko-oppaassa “5 yksinkertaista tapaa järjestää verkkokurssi” 

käydään kattavasti läpi työvaiheita, miten edetä ja mitä pitää huomioida verkkokurssin 

suunnittelussa. Opas on suunnattu erityisesti kaupallisten verkkokurssien suunnitteluun, mutta 

soveltuu myös hyvin oppilaitosten alaisten kurssien suunnitteluun. Oppaassa painotetaan, että 

verkkokurssin suunnittelemiseen pitää varata runsaasti aikaa. [7]  

Kurssin suunnittelussa pitää miettiä, onko kurssi aktiivinen vai passiivinen. Tällä tarkoitetaan 

sitä, voiko kurssin suorittaa missä ja milloin tahansa. Tähän vaiheeseen liittyy myös päätös, 

millä tavalla opiskelumateriaalia tulee saataville. Aktiivisen kurssin tapauksessa 

opiskelumateriaalia tulee joko pätkittäin näkyville tai sitten materiaali on heti saatavilla, mutta 

tehtävien tekemiselle on asetettu aikamääreitä. Passiivisen kurssin tapauksessa 

kurssimateriaali on heti kaikkien saatavilla ja kurssilla ei ole mitään aikataulua. Opiskelija voi 

tällöin täysin oman aikataulunsa mukaisesti tehdä vaaditut tehtävät. [7]  

Toiseksi verkkokurssin suunnittelussa tulee miettiä, kuinka paljon kurssilaisille voidaan tarjota 

henkilökohtaista tukea kurssin aikana. Henkilökohtaisen tuen tarjoamisessa pitää huomioida 

kurssin lokaatio, eli onko kurssi suunnattu tietylle alueelle, vai onko kurssi paikkakunnasta 

riippumaton, jolloin henkilökohtaisen tuen tarjoaminen tapaamisten muodossa voi olla 

haastavaa. Henkilökohtainen tuki voi olla myös esimerkiksi mahdollisuus kysyä sähköpostin 

välityksellä neuvoa. Tätä mahdollisuutta pohtiessa tulisi tietää, kuinka paljon kurssin 

vastuuhenkilöllä on aikaa käytettävissä kyseiselle kurssille ja sähköposteihin vastaamiseen. [7] 

Kolmantena kohtana oppaassa käsketään miettiä, tuleeko suunniteltavana olevalla 

verkkokurssilla olemaan interaktiivista materiaalia, kuten kuvia, videoita, ääntä vai pelkästään 

tekstiä. Riippuen opetettavasta aiheesta, voi olla tarpeellista havainnollistaa opetusta 

vähintään kuvilla mahdollisesti myös haastavammilla interaktiivisilla keinoilla. Tässä vaiheessa 

kannattaisi miettiä, mitkä asiat vaativat havainnollisempaa läpikäyntiä. Kun tiedetään, mitä 

halutaan havainnollistaa, pitää miettiä keinot millä tavalla asiaa lähdetään käsittelemään. 

Lisäksi pitää selvittää mistä saadaan interaktiivinen materiaali, pitääkö se valmistaa itse vai 

voiko käyttää jotakin valmista materiaalia ja varmistaa tekijänoikeusasiat. [7] 

 



 
12 

 

Verkkokurssille on ominaista, että opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja opiskelu tapahtuu jossain 

muualla kuin aktiivisessa opetustilanteessa. Siksi opiskelijoiden olisi tärkeää saada vertaistukea 

muilta samalla kurssilla olijoilta. Tätä varten pitäisi kehittää jokin väline tai sivusto, jonka 

välityksellä opiskelijat voisivat keskustella kurssin aihepiireistä ja vaikeista asioista. Ryhmän 

tuki on tärkeää varsinkin siinä tapauksessa, jos kurssin vetäjän tuen tarjoamiseen ei ole 

resursseja. [7] 

Oppaassa kehotetaan miettimään, kumpi tilanne on parempi: kaikki opiskelumateriaali on heti 

kurssin alkaessa saatavilla vai että materiaalia lisätään kurssille jaksoittain. Oppaassa 

suositellaan tapaa, jossa materiaalia tarjotaan kurssin aikana pienissä osissa. Tällöin kurssia 

saadaan aikataulutettua ja opiskelijoita voidaan ohjata keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. 

Oppaassa muistutetaan myös siitä, että jos valitaan tapa, jossa materiaalia lisätään jaksottain 

kurssin aikana, tällöin kaiken materiaalin ei tarvitse olla vielä kurssin alkaessa täysin valmis. [7] 

Kurssin suunnittelussa pitää myös huomioida lähtö- ja lopetustilanne. Oppaan mukaan 

kyseinen vaihe on yksi oleellisimmista kohdista verkkokurssin suunnittelussa. Kurssin 

materiaalia suunniteltaessa pitää tietää, mitä tietoja ja taitoja kurssilaisilta vaaditaan jo ennen 

kurssin aloittamista. Lisäksi pitää asettaa kurssin suunnittelulle selkeät tavoitteet, jotka 

kurssilaisten tulee oppia kurssin aikana. Nämä esitietovaatimukset ja oppimistavoitteet tulee 

olla kurssilaisille näkyvillä kurssin kuvauksessa heidän valitessaan kurssia. [7] 

Oppaassa käydään läpi asioita, millä tavalla kurssin maksun voi suorittaa. Maksullisen kurssin 

tapauksessa pitäisi huomioida kurssilaisten kansallisuus ja millä tavalla se vaikuttaa 

maksutapoihin. Lisäksi oppaassa kehotetaan maksullisten kurssien yhteydessä miettimään, 

millä tavoilla kurssia mainostetaan ja myydään asiakkaille, jotta saataisiin mahdollisimman 

paljon tuottoa. Nyt tässä tapauksessa kurssi on tulossa Oulun yliopiston kurssitarjontaan, joten 

tällaisia maksutapoja ja mainontaa ei tarvitse miettiä. [7] 

Kurssin tekniseen toteutukseen liittyy käytettävän oppimisympäristön selkeys ja annettujen 

ohjeiden ja tehtävien ymmärrettävyys. Kurssin selkeys näkyy suoraan siinä, kuinka paljon 

palautetta ja kysymyksiä kurssin järjestäjälle tulee. Siksi olisi pyrittävä mahdollisimman 

selkeään ulosantiin ja alustan helppokäyttöisyyteen, jotta tällaisten käytännön kysymysten 
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läpikäymiseen ei menisi niin paljon aikaa. Jos tiedetään etukäteen joitakin käytettävän alustan 

heikkoja kohtia, näistä kannattaisi laatia ohje kurssilaisille. [7] 

 

6. Oppimisympäristöjä 
 

Taustatutkimusta tehdessä ja muita jo olemassa oleviin kursseihin tutustuessa nousi esille 

muutamia käytössä olevia oppimisympäristöjä, kuten Moodle, A+ ja Lovelace. 

Oppimisympäristön tukena joissakin tapauksissa käytetään Test my code -järjestelmää. Lisäksi 

on olemassa monia kaupallisia ja maksullisia oppimisympäristöjä Oulun yliopistolla on käytössä 

ainakin Noppa, Optima, Moodlen Stack sekä Wiki. [3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11] 

 

6.1.1.  Oulun yliopiston oppimisympäristöt 

 

Oulun yliopiston oppimisympäristöistä Noppaa ja Wikiä ei voida käyttää verkkokurssin 

oppimisympäristönä. Nämä sivustot eivät tarjoa työvälineitä vuorovaikutteisen verkkokurssin 

luomiseksi. Näissä oppimisympäristöissä ei voi palauttaa tiedostoja lainkaan, vaan tukena 

pitäisi käyttää joko sähköpostia tai jotakin muuta sivustoa. Lisäksi näissä ei ole minkäänlaista 

keskustelupalsta ominaisuutta, mikä mahdollistaisi vuorovaikutuksen opiskelijoiden välillä. 

Lisäksi, kun tehtävät pitäisi palauttaa tiedostoina, tätä varten pitäisi valita tarkastaja, joka käy 

tehtävät läpi. Kaiken kaikkiaan näiden oppimisympäristöjen soveltaminen verkkokurssille olisi 

työlästä ja kankeaa. 

Yliopistossa hyvin paljon käytössä oleva Optima on ominaisuuksiltaan hieman monipuolisempi 

kuin edelliset. Tämä ei kuitenkaan tarjoa kaikkia verkkokurssille tarvittavia ominaisuuksia. 

Optimassa on mahdollista asettaa tehtäville palautuslaatikoita ja luomaan opiskelijoille 

oppimisympäristön sisäisiä keskustelupalstoja. Tässä oppimisympäristössä palautettavien 

tiedostojen läpikäymiseen pitäisi myös varata erikseen joku asiaan perehtynyt henkilö sekä 

paljon aikaa. Oulun tietotekniikan tiedekunnassa käytössä oleva Lovelace soveltuu myös melko 

hyvin verkkokurssin oppimisympäristöksi, kuten kohdassa 3.1 Ohjelmoinnin alkeet -kurssin 
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kuvauksessa käy ilmi. Tämän oppimisympäristön tukena kuitenkin tarvittaisiin vähintään 

erillinen kanava oppilaiden väliseen vuorovaikuttamiseen. [3] 

Oulun yliopistossa jonkin verran käytössä ollut Moodlen Stack -lisäominaisuus saattaisi 

kuitenkin soveltua verkkokurssille oppimisympäristöksi. Osallistuin Oulun yliopistolla 

järjestettyyn Lassi Korhosen pitämään Stack-koulutukseen 22.5.2018. Koulutuksessa Korhonen 

esitteli Stackin soveltumista erilaisille tehtäville ja kursseille. Stackissa on kaikki 

oppimisympäristön perusominaisuudet: materiaalin saa lisättyä näkyville, tiedostoja ja 

kurssiuutisia voi liittää näkyville myös kesken kurssin ja materiaalin saa jaoteltua sinne 

haluamallaan tavalla.  

Tämän lisäksi Stackiin voi tehdä esimerkiksi kotikokeita. Nämä muokattuna versiona toimivat 

myös laskuharjoituksina. Näihin voi tehdä haluamansa määrän tehtäviä, eli tehtävänasettelu ja 

vastausruutu ovat samassa paikassa. Tehtäväntekovaiheessa tehtävälle määrätään haluttu 

mallivastaus, johon ohjelma vertaa oppilaan antamaa vastausta ja ilmoittaa heti vastaamisen 

jälkeen vastauksen oikeellisuudesta. Koulutuksessa pystyi harjoittelemaan tällaisten tehtävien 

tekemistä myös itse. Lisäksi Stackissa on mahdollista luoda chat-keskusteluja, joissa oppilaat 

voivat keskustella. Kurssin ohjaaja voi halutessaan liittyä keskusteluun myös. 

 

6.1.2. Helsingin yliopiston oppimisympäristöt 

 

Kahden tutkimani Helsingin yliopiston kurssin oppimisympäristöt Moodle ja A+ sopivat 

molemmat verkkokurssille käytettäväksi. Helsingissä ei ole ainakaan tutkimallani kurssilla ollut 

käytössä Moodlen Stack-lisäosaa vaan tukena on käytetty Test my code- sivustoa. Lisäksi tässä 

yhteydessä on ollut oma keskustelusivustokin. Nämä kaikki yhdistettynä muodostaa toimivan 

kokonaisuuden, joskin hieman monimutkaisen sellaisen. A+-ympäristö on hieman 

monipuolisempi. Siinä voi luoda vastauskenttiä oppimateriaalin lomaan, joihin annetun 

vastauksen ohjelma tarkistaa automaattisesti sille määrätyllä tavalla ja ilmoittaa välittömästi 

vastauksen oikeellisuuden. Tätä ohjelmaa käytettäessä tulisi kuitenkin olla erillinen 

keskustelukanava. [4; 5; 6] 
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6.1.3.  Kaupalliset oppimisympäristöt 

 

Markkinoilla olisi tarjolla varmasti suuret määrät kehittyneitä ja tähän tarkoitukseen sopivia 

oppimisympäristöjä, mutta projektin rahoituksen ja käyttötarkoituksen takia sellaisten 

harkitseminen ei liene tarpeellista. Suunnitteilla olevan verkkokurssin olisi tarkoitus jatkua 

useamman vuoden, joten kustannukset pitäisi minimoida ja käyttää mieluiten sivustoja, jotka 

ovat jo käytössä Oulun yliopistolla tai niiden käyttöönotto maksaisi mahdollisimman vähän. 

 

7. Keskustelupalstoja 
 

Verkkokurssilla olisi hyvä pystyä tarjoamaan oppilaille vertaistukea kanssaopiskelijoilta, sillä 

verkkokurssille luonteenomaisesti kontaktiopetusta ei ole ja kurssin ohjaajan työmäärä kurssin 

eteen pyritään minimoimaan. Jos kurssin ohjaajalla on resursseja käytettäväksi oppilaiden 

neuvontaan, olisi tässäkin tapauksessa jonkinlainen keskustelupalsta hyvä ratkaisu, ettei 

ohjaajan sähköposti tukkeudu yhden kurssin takia. Vuorovaikutuksen olisi myös hyvä olla 

sellaista, että muut opiskelijat voisivat nähdä toistensa ongelmakohtia. Näin samasta 

ongelmasta ei tarvitsisi käydä keskustelua moneen kertaan. Siksi esimerkiksi sähköpostin 

välityksellä käytävä neuvonta ei ole niin hyvä vaihtoehto. 

Verkkokursseilla ja sen kaltaisilla on käytössä keskustelukanavina esimerkiksi Facebook, Piazza, 

ircnet, Matrix sekä oppimisympäristöjen omat sisäiset chat-palstat, kuten ainakin Optimassa ja 

Moodlen Stackissa. Näistä Facebook ei liene kovin hyvä vaihtoehto, sillä ei voida olettaa, että 

kaikki kurssilaiset käyttäisivät Facebookia. Lisäksi lienee kohtuutonta edellyttää sosiaalisen 

median käyttöä kurssilaisilta. [3; 4; 5; 6; 7] 

Piazza, ircnet sekä Matrix ovat kaikki omia sivustoja, joihin luodaan kurssille oma huone, jossa 

keskustelua käydään. Huoneet voidaan halutessaan määrittää joko suljetuiksi tai avoimiksi, 

mutta sivustolle pitää kuitenkin tehdä omat tunnukset, joiden kautta keskusteluun aina 

kirjaudutaan ja liitytään. Sivustojen hyvä puoli on se, että opiskelijat näkevät myös minkälaisia 
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ongelmia muilla on ollut ja näissä voi lähettää viestejä myös kurssin ohjaajille. Näiden 

käyttämisen huono puoli on juuri se, että keskustelulle on erikseen oma sivu, jonne pitää 

kirjautua. [4; 5; 6] 

Oppimisympäristöjen sisäiset keskustelupalstat ovat hyvä valinta, koska niiden käyttäminen on 

helppoa, eikä edellytä erillisiä toimia, kuten rekisteröitymistä ja kirjautumista uudelle 

sivustolle. Sisäisten keskustelupalstojen käyttö on nopeaa ja vaivatonta. Lisäksi sielläkin pystyy 

kategorioimaan keskusteluja teemoittain niin halutessaan.  

 

8. Toimintatapojen valinta 
 

Merkittävin kohta verkkokurssin suunnittelussa oli oppimisympäristön valinta. 

Oppimisympäristöksi valikoitui Moodlen Stack. Tämä on Oulun yliopistolla tarjolla olevista 

ilmaisista oppimisympäristöistä monipuolisin. Valitsemani oppimisympäristö on muutenkin 

entuudestaan minulle tuttu teknillisen tiedekunnan Statiikka-kurssilta. Käymäni kurssin takia 

minulla on ennakkokäsitys, mitä kaikkea oppimisympäristössä on mahdollista toteuttaa sekä 

kuinka monipuolinen ja mitä puutteita sillä on. Stackin ehdottomia hyviä puolia on 

matemaattisen tekstin kirjoitusmahdollisuus tehtävänantoihin, tehtävien automaattinen 

tarkistusohjelma, oppimisympäristön sisälle saatavat chat-palstat sekä sivuston käyttöön 

saatava neuvonta. 

Suunnittelin Numeerinen mallintaminen -verkkokurssin siten, että se on mahdollista suorittaa 

joko aktiivisesti tai passiivisesti. Opiskelijalle parempi tapa olisi aktiivinen malli, sillä silloin 

hänellä on mahdollista saada vertaistukea muilta kurssilaisilta. Tarpeen vaatiessa kurssilla on 

mahdollista suorittaa ajankohdasta riippumatta. Kurssin aktiivisessa mallissa kaikki materiaali 

tulee olemaan heti näkyvillä, mutta kurssin osia sulkeutuu tasaisin väliajoin siten, että 

ensimmäinen harjoitus sulkeutuu kahden viikon kuluttua kurssin alkamisesta, toinen harjoitus 

kolmen, kolmas harjoitus neljän ja niin edelleen. Kurssin voi siis halutessaan suorittaa vaikka 

ensimmäisellä viikolla. Palautuspäivämäärät ovat tukemassa sellaista oppilasta, joka tarvitsee 

säännöllisin väliajoin deadlineja, jotta opiskelutahti säilyy. 
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Kurssin opiskelumateriaali koostuu pääosin kurssilla aiemminkin käytössä olleesta 

luentomonisteesta. Lisäksi tietoa voi etsiä Mathematican omasta dokumentaatiosta. Kurssin 

alkuun oppimisympäristöön ensimmäisen harjoituksen yhteyteen myös liitin YouTubesta 

videoia, joissa näytetään Mathematican toimintaa yksinkertaisten esimerkkien kautta. 

Videoissa on englanninkielinen selostus. Videot tukevat erityisesti sellaisten opiskelijoiden 

työskentelyä, joilla ei ole aiempaa kokemusta minkään laskentaohjelmiston käytöstä.  

Kurssin käytäntöjen perusperiaate on, että kaikki opiskelumateriaali ja informaatio on tarjolla 

samassa paikassa eli kurssin oppimisympäristössä Moodlen Stackissa. Täällä on opiskelijoille 

kurssin alkuun tarkoitettu infotiedote kurssista ja sen käytännöistä. Kaikki harjoitustehtävät 

ovat esillä oppimisympäristössä. Tehtävät pitää suorittaa erillisellä Mathematica-ohjelmistolla, 

jonka löytymisohjeet on kerrottu opiskelijoille tarjotussa infotiedostossa. 

Kurssin pitäisi pyöriä melko itsenäisesti, joten kurssin vastuuhenkilön tehtäväksi jää puuttua 

vain ongelmatilanteisiin. Vastuuhenkilöön voi tietenkin ottaa yhteyttä sähköpostitse 

mahdollisten ongelmien tapauksessa. Vastuuhenkilön tulee olla tietoinen, kuinka 

oppimisympäristöä käytetään ja kuinka tehtäviä muokataan. Vastuuhenkilön tehtävä ei 

kuitenkaan ole kurssin asioiden opettaminen vaan hänen roolinsa on olla lähinnä vain 

teknisenä tukihenkilönä mahdollisten teknisten ongelmien varalta. 

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia, joten kurssin pystyisi teoriassa suorittamaan jo 

ensimmäisenä opiskeluvuotena. Hyödyllistä kuitenkin olisi, että opiskelijalla olisi suoritettuna 

matematiikan peruskursseja tai Fysiikan matematiikka -kurssi. Kurssi on jaettu kuuteen osa-

alueeseen laskuharjoitusten mukaisesti. 1.-4. -harjoituksessa on kussakin viisi tehtävää ja 

viidennessä ja kuudennessa molemmissa kolme tehtävää eli yhteensä kurssilla on 26 tehtävää. 

Tehtävät on pisteytetty Taulukon 3 mukaisesti. 

Tehtävänumero Tehtävän nimi Pisteet 

1.1 Johdanto 6 

1.2 Peruslaskutoimituksia 1 1 

1.3 Peruslaskutoimituksia 2 1 

1.4 Suora ja viivästetty sijoitus 1 

1.5 Taulukkotehtävä 1 
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2.1 Kuvaajia 1 

2.2 Funktio 2 

2.3 Integrointi 3 

2.4 Yhtälöryhmä 2 

2.5 

Paloittain määritelty funktio, 

integrointi 2 

3.1 Funktion sovitus 4 

3.2 

Paloittain määritelty funktio, 

derivointi 2 

3.3 Osittaisderivointi 2 

3.4 Nabla 4 

3.5 Kiihtyvyys 2 

4.1 Pyöriminen 4 

4.2 Triatlon 4 

4.3 Sylinterin tilavuus 4 

4.4 Differentiaaliyhtälö 2 

4.5 Radioaktiivinen hajoaminen 4 

5.1 Laatikko vedessä 4 

5.2 RLC 4 

5.3 Polttoaineenkulutus 4 

6.1 Mäntä 4 

6.2 Liikevaihto 4 

6.3 Lämmönjohtuminen 4 

 

Yhteensä 76 

            Taulukko 3. Tehtävien nimet ja pistemäärät. 

 

Kurssilla ei ole lopputenttiä, vaan arvosana määräytyy asteikolla 0-5, missä 0 on hylätty, 

tehtyjen tehtävien pistemääräosuuden perusteella Taulukon 4 mukaisesti. 
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Arvosana 

Tehtyjen tehtävien pistemäärien 

osuus 

 5 94% 72p 

4 88% 67p 

3 80% 61p 

2 70% 53p 

1 60% 46p 

hylätty <60% <46p 

                      Taulukko 4. Arvosanan määräytyminen verkkokurssilla. 

Aiempien vuosien tavoin kurssi on viiden opintopisteen laajuinen. 

9. Numeerinen mallintaminen -kurssin tehtävät 
 

9.1. Tehtävien aihepiirit 
 

Keskeisiä aiheita Numeerinen mallintaminen -kurssilla on muun muassa listojen ja vektorien 

käsittely, derivointi, integrointi, funktion määrittäminen, kuvaajien käsittely, polynomifunktiot 

sekä differentiaaliyhtälöiden soveltamista erilaisiin fysikaalisiin tilanteisiin. Kurssin 

luentomonisteessa on myös käsitelty ohjelmointia Mathematicalla, mutta aiempien vuosien 

tavoin tämä osa-alue jätetään käsittelemättä. Näin voidaan tehdä, sillä fysiikan 

koulutusohjelman opiskelijoille pakollisella Ohjelmoinnin alkeet -kurssilla opiskelijat oppivat 

ohjelmoimaan paremmalla alustalla. Ohjelmointitarkoitukseen Mathematica on melko kankea. 

Luentomonisteen lisäksi opiskelija voi, ja on suositeltavaa, käyttää lisäapuna Mathematican 

omaa dokumentaatiota, josta kaikki ohjelman komennot ja ominaisuudet löytyvät 

aihepiireittäin listattuna esimerkkien kera. 

 

9.2. Tehtävien valmistaminen 

 

Kurssilla on ollut aiemmin yhteensä neljä palautettavaa harjoitusta, joissa on kaikkiaan ollut 12 

tehtävää. Tehtävät ovat olleet luonteeltaan monivaiheisia ja jopa hieman tulkinnanvaraisia. 
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Tehtävänannot ovat olleet pitkiä, ja tehtäviä tehdessä on pitänyt ottaa monta asiaa huomioon. 

Laaja tehtävä on koostunut useammasta alakohdasta. Tehtävien vastaukset eivät ole olleet 

kovin yksiselitteisiä, eli vastauksena saattoi olla laajempi käsite kuten yhtälö tai kuvaaja, eikä 

vain pelkkä lukuarvo tietystä tilanteesta. Vastaukset on kirjoitettu latex-tiedostoon ja 

palautettu sellaisena arvioitavaksi. Tämä onkin mahdollistanut tehtävien monipuolisuuden ja 

vastausten luonteen erilaisuuden. Toisaalta taas tämä on vaatinut tehtävien tarkastajalta 

paljon aikaa ja työtä käydä tehtävät läpi välivaiheineen. 

 

Suurimman osa verkkokurssin tehtävistä olen keksinyt itse. Vain yksi tehtävä on suoraan 

aiemmilta vuosilta ja toinen tehtävä on osittain sama. Päädyin tällaiseen ratkaisuun sen takia, 

että suurin osa kurssin aiemman version tehtävistä olisi ollut vaikeaa ja työlästä muuntaa 

verkkokurssille sopivaksi oppimisympäristön rajallisuuden sekä kurssin resurssiedellytysten 

takia. Oppimisympäristön ominaisuuksien takia lähes kaikki tehtävät on pakko olla numeerisia 

eli vastauksena saadaan jokin lukuarvo, joka on helppo tarkistaa Stackin tarkistusohjelmalla. 

Aiemmista vuosista poiketen tehtävien tyypit ovat yksipuolistuneet. Siispä tehtävissäni yhtälön 

määrittäminen tai kuvaajan piirtäminen on osa tehtävän ratkaisua ja tehtävissä on annettu 

jokin lisäkysymys, joka muuttaa tehtävän numeeriseksi ja vastaukseksi saadaan jokin lukuarvo. 

Kuitenkin yhdessä tehtävässä vastauksena pitää syöttää yhtälön lauseke, mutta tässä kohdassa 

on kerrottu tarkat ja yksiselitteiset ohjeet, jotta opiskelija osaa syöttää vastauksen siinä 

muodossa kuin ohjelma ymmärtää sen oikeaksi. 

 

Verkkokurssilla tehtävänantojen täytyy olla täysin eksakteja, jotta väärinymmärtämisen vaaraa 

ei olisi. Tehtävillä on olemassa vain yksi oikea vastaus, joten tehtäviä tehdessä pitää huomioida 

kaikki sivupolut, kuten väärinymmärtämisen vaarat ja erilaisten ratkaisutapojen käyttäminen. 

Apua tehtävien tekemiseen olen saanut lukion pitkän matematiikan oppikirjoista sekä lukion 

fysiikan kirjoista. Näiden perusteella valitsin erilaisia lähestymistapoja asioiden tarkasteluun, 

sekä tehtävien aihepiirejä ja tilanteita. Tarkastelin myös Oulun yliopiston Fysiikan 

matematiikka ja Mekaniikka -kurssien luentomonisteita, jotta osasin vaikeuttaa tehtävien 

tilanteita ja yhtälöitä tarpeeksi yliopistotasolle sopiviksi. 
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Numeerinen mallintaminen -kurssin luentomonisteessa on aihepiirien välissä hyviä 

harjoitustehtäviä. Monet näistä tehtävistä ovat opettavaisia ja niiden avulla opiskelija 

tekemisen kautta voi oivaltaa asioita. Verkkokurssin ensimmäisen harjoituksen tehtävän 

numero neljä olen ottanut luentomonisteesta sen opettavaisuuden takia. Tehtävä koskee 

suoran ja viivästetyn sijoittamisen eroa. Asia on oleellinen myöhempien tehtävien kannalta, ja 

mielestäni tämä kokeilemisen kautta oppiminen tässä tapauksessa on hyvä keino 

verkkokurssille, jossa ei voi itse olla selittämässä asiaa opiskelijoille. 

 

Neljännen harjoituksen 3. tehtävä on hyvin samankaltainen luentomonisteen esimerkin kanssa. 

Tehtävä sisältää fysiikan alalla oleellisesti tarvittavia elementtejä, kuten mittaustulosten 

perusteella laskemista, funktion luomista ja määrittelemistä sekä virheen arviointia. Mielestäni 

ei haittaa, vaikka tehtävä on niin samanlainen luentomonisteen esimerkin kanssa. Tämä 

pakottaa opiskelijan käsittelemään koko esimerkin jokaisen rivin ajatuksen kanssa ja on siksi 

opettavainen. Kurssilla on kuitenkin muitakin samaan aiheeseen liittyviä tehtäviä, joten 

opiskelija joutuu myös prosessoimaan ja soveltamaan tätä tietoa laajemmin. Tehtävät on 

esitelty Liitteessä 1. 

 

 

9.3. Tehtävien sanallinen kuvaus 

 

9.3.1. 1. Harjoitus 
 

1.1 Johdanto -tehtävä on monivalintatehtävä. Tämän tehtävän tarkoitus ensimmäisenä 

tehtävänä on orientoida opiskelija kurssille. Tehtävässä on kysymyksiä koko kurssin 

aihepiireistä ja tämä pakottaa opiskelijan käymään koko kurssimateriaalin pintapuolisesti läpi. 

Näin opiskelija saa alkukäsityksen, mitä asioita kurssi tulee sisältämään ja myös oppii 

tietämään, missä kohdassa materiaalia näitä asioita käsitellään. Myöhemmin tehtäviä tehdessä 

tiedon etsiminen on helpompaa. Toisaalta myös hän on jo kertaalleen törmännyt kurssilla 

esiintyviin uusiin käsitteisiin ja tehtäviä tehdessä opiskelijan ei tarvitse kauhistua uusista 

termeistä. 1.2 Peruslaskutoimituksia 1 ja 1.3 Peruslaskutoimituksia 2 -tehtävät sisältävät 

yksinkertaisia laskutoimituksia, joiden tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija Mathematican 
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käyttöön ja totutella ohjelman ominaispiirteiden omaksumista, kuten isojen ja pienten 

kirjainten merkitystä koodissa. 

1.4 Suora ja viivästetty sijoitus -tehtävä on opetustehtävä, joka havainnollistaa opiskelijalle, 

mikä ero on suoralla ja viivästetyllä sijoituksella. Tätä taitoa opiskelija tarvitsee melkein 

jokaisessa kurssin tehtävässä ja yleensäkin Mathematicaa käyttäessä. 1.5 Taulukkotehtävä on 

myös opetustehtävä, jonka tarkoituksena on saada opiskelija oppimaan mekaanisen tekemisen 

kautta, miten Mathematica-ohjelmassa toimii taulukot ja matriisit. Ohjelma ilmoittaa 

vastaukset taulukkomuodossa, joten tästä pelkän lukuarvon poimiminen vaatii taitoa käsitellä 

taulukoita. Tämä taito on myös merkittävä jatkoa ajatellen. 

 

9.3.2. 2. Harjoitus 
 

2.1 Kuvaajia -tehtävä on myös opetustehtävä, jossa opiskelija tutustuu koodiin, jolla saadaan 

piirrettyä kuvaajia. Opiskelija myös huomaa, että erilaisella komennolla saadaan tuloksena 

erityyppinen kuvaaja. 2.2 Funktio -tehtävässä harjoitellaan funktion määrittelemistä, 

piirtämistä tietyllä välillä sekä ratkaistaan funktion nollakohdat. Tehtävässä harjoitellaan myös 

tarkan vastauksen muuntamista numeeriseen muotoon tai numeeristen laskukomentojen 

käyttöä. Numeerinen laskenta tulee toistumaan kurssilla jatkossa, joten tämä taito on tärkeä 

osata.  

2.3 Integrointi -tehtävässä harjoitellaan määrätyn integraalin laskemista. 2.4 Yhtälöryhmä -

tehtävässä opiskelija oppii käsittelemään useamman muuttujan sisältävää yhtälöryhmää. Taito 

on tärkeä, sillä ohjelmalla voi laskea vaikeitakin yhtälöryhmiä, joiden ratkaiseminen paperilla 

olisi aikaa vievää, ellei jopa mahdotonta. 2.5 Paloittain määritelty funktio, integrointi -

tehtävässä opetellaan määrittelemään paloittain määritelty funktio sekä laskemaan sen 

määrätty integraali. 

 

9.3.3. 3. Harjoitus 
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3.1 Funktion sovitus -tehtävässä, harjoitellaan sovittamaan funktiota annettuun pistejoukkoon. 

Lisäksi tehtävässä harjoitellaan pohtimaan, minkälainen kuvaaja vastaa kaikkein parhaiten 

annettua pistejoukkoa. Tehtävän b-kohdassa on huomioitava Stack-oppimisympäristön 

rajallisuus. B-kohdassa pitää vastauskenttään syöttää funktion lauseke. Termit pitää olla 

tismalleen oikeassa järjestyksessä, jotta vastaus tulkitaan oikeaksi. Tähän olen avuksi laittanut 

käskyn ilmoittaa vastauksen termit korkeimmasta asteesta pienimpään ilman välilyöntejä. 

Lisäksi funktion termien kertoimet ilmoitetaan kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella ja 

kerroin kirjoitetaan ennen muuttujaosaa.  

3.2 Paloittain määritelty funktio, derivointi -tehtävässä kerrataan paloittain määritellyn 

funktion esitystapaa ja uutena asiana harjoitellaan funktion derivointia. 3.3 Osittaisderivointi -

tehtävässä harjoitellaan soveltamaan osittaisderivointia eri muuttujien suhteen. 3.4 Nabla -

tehtävässä pitää laskea divergenssi sekä roottori ja näitä ei opeteta varsinaisessa kurssin 

materiaalissa, mutta näiden laskeminen on silti oleellista fysiikan alalla. Opiskelijan pitää 

opetella käyttämään Mathematican dokumentaatiota ja etsimään sieltä ohjeet ja esimerkit 

laskemiselle. 3.5 Kiihtyvyys -tehtävä sama kuin aikaisempina vuosina kurssilla käytetty tehtävä. 

 

9.3.4. 4. Harjoitus 
 

4.1 Pyöriminen -tehtävässä kuvataan pyöränrenkaan pyörimistä ajan ja pyörimisnopeuden 

avulla. Tehtävässä pitää määrittää renkaan kierrosten lukumäärä tietyssä ajassa, sekä 

kulmakiihtyvyys tietyllä hetkellä. Näiden määrittämistä varten opiskelijan pitää sovittaa funktio 

renkaan pyörimiselle ja sen avulla osata määrittää vaaditut asiat. 4.2 Triatlon -tehtävässä 

kertautuu paloittain määritellyn funktion käsitteleminen, sillä kilpailijan nopeutta kilpailun 

aikana kuvataan paloittain määritellyn funktion aikana. Tehtävässä pitää määrittää 

kilpailumatkan kokonaispituus, sekä uinnin, pyöräilyn ja juoksun osuudet tästä. Tehtävässä 

kertautuu integroinnin ja paloittain määritellyn funktion käsittely.  

4.3 Sylinterin tilavuus -tehtävä perustuu kokeelliseen mittaukseen, jossa pitää määrittää 

sylinterin tilavuus virherajoineen kokonaisdifferentiaalimenetelmällä mitattujen halkaisijan ja 

korkeuden arvoilla. Tehtävässä kertautuu suoran sovittaminen sekä opitaan muun muassa 

laskemaan keskiarvo mittaustuloksista. Tehtävätyyppi on opiskelijoille tuttu ainakin fysiikan 
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laboratoriotöistä, mutta nyt laskuihin pitää käyttää Mathematica-ohjelmaa. 4.4 

Differentiaaliyhtälö -tehtävässä harjoitellaan differentiaaliyhtälön ratkaisemista alkuehtojen 

avulla. 4.5 Radioaktiivinen hajoaminen -tehtävässä pitää osata muodostaa differentiaaliyhtälö 

radioaktiiviselle hajoamiselle sekä tulkita kuvaajaa. Tehtävässä harjoitellaan myös yhtälön 

muuttujien käsittelemistä ja ratkaisemista.  

 

9.3.5. 5. Harjoitus 

 

5.1 Laatikko vedessä -tehtävässä pitää osata muodostaa differentiaaliyhtälö kuvatulle 

tilanteelle sekä pitää pystyä päättelemään sopivat alkuehdot tapaukselle. Ratkaistun 

differentiaaliyhtälön avulla saadaan laskettua tehtävässä kysytyt asiat.  5.2 RLC -tehtävässä 

pitää perehtyä virtapiireihin ja ratkaista Kirchoffin lakeja apuna käyttäen virtapiirin 

differentiaaliyhtälö ja siten piirin sähkövirta. Tehtävässä annetun kuvaajan perusteella 

opiskelija päättelee sopivat alkuehdot tapaukselle. 5.3 Polttoaineenkulutus -tehtävässä on 

annettu linja-auton polttoaineenkulutusta kuvaava yhtälö. Haluttujen arvojen ratkaisemiseksi 

on osattava minimoida annettu yhtälö sekä laskea derivaatan nollakohtia ja funktion arvo. 

 

9.3.6. 6. Harjoitus 
 

6.1 Mäntä -tehtävässä on sylinterin männän kohdistaman voiman tekemää työtä kuvaava 

yhtälö. Jotta saa ratkaistua, kuinka monta kertaa mäntä käy alhaalla sekä voiman minimi- ja 

maksimiarvot, pitää osata piirtää kuvaaja, derivoida yhtälöä sekä selvittää derivaatan minimi- 

ja maksimikohdat sekä arvot näissä. 6.2 Liikevaihto -tehtävässä on annettu kuvitteellisen 

yrityksen liikevaihtoa kuvaava yhtälö. Tehtävässä pitäisi määrittää liikevaihdon suuruus ja 

liikevaihdon suurin ja pienin arvo sekä näiden ajankohta. Tätä varten tehtävässä pitää osata 

piirtää kuvaaja ja määrittää minimi- ja maksimikohta ja -arvot. Tehtävä vaatii opiskelijalta 

kärsivällisyyttä, tarkkuutta ja soveltamista, sillä tavanomaiset komentomenetelmät eivät toimi 

yhtälön monimutkaisuuden takia. 6.3 Lämmönjohtuminen -tehtävä on osittain sama kuin 

aiempina vuosina käytössä ollut tehtävä. Tehtävästä on otettu ne kohdat, mitkä on mielekästä 

toteuttaa verkkokurssilla. Tehtävässä pitää määrittää syvyys, jolle perunakellari voitaisiin 
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rakentaa, jotta yläpuolella oleva maakerros olisi 1-7 celsiusastetta. Tehtävässä pitää osata 

määrittää sopivat alkuehdot, ratkaista differentiaaliyhtälö sekä piirtää kuvaaja. 

 

9.4. Stack-tehtävän luominen 
 

Oppimisympäristöä on muuten helppo ja selkeä käyttää ja toimii vastaavasti kuin mikä tahansa 

muu oppimisympäristö. Ainoa erikoisominaisuus on juuri Stack-lisäosa, jonka ansiosta 

sivustolle voi tehdä automaattisesti tarkastautuvia laskuharjoituksia. Näiden tekemiseen 

perehdyin koulutuksessa, Stack-käyttöoppaista sekä Lassi Korhosen kanssa sähköpostin 

välityksellä saadun neuvonnan avulla. Alla tarkastelen tehtävän lisäämistä Stackiin harjoituksen 

4 tehtävän 3 avulla. Ensin sivustolla pitää mennä kysymyspankkiin ja sieltä painetaan ”Luo uusi 

kysymys…” -näppäintä. Sen jälkeen valitaan tehtävän tyyppi. Suurimmaksi osaksi olen 

käyttänyt tällä kurssilla Stack-valintaa (katso kuva 1). Harjoituksen 1 tehtävässä 1 käytin 

monivalintavalinta vaihtoehtoa, sillä kyseessä on monivalintatehtävä. 

 

      

Kuva 1. Tehtävän luominen. 
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Tämän jälkeen aukeaa alla oleva valikko, josta ensimmäiseksi tarkastellaan yleiset -asetuksia. 

Kuva 2. Tehtävän muokkausvalikko. 

 

Kuva 3. Tehtävän nimeäminen ja tehtävän muuttujat. 

 

Kysymyksen nimeksi laitetaan jokin tunnistenimi, mistä oppimisympäristöä käyttävä tunnistaa 

tehtävän luettelossa. Minä olen laittanut nimeen tehtävän pistemäärän ja sanallisen 

tunnisteen. Tehtävän muuttujat laatikkoon syötetään tehtävän mallivastaukset, joihin ohjelma 

vertaa oppilaan vastausta. Tehtävänannossa vastaus pyydetään kolmen desimaalin 

tarkkuudella, joten olen mallivastauksen ilmoittanut samalla tarkkuudella. Mallivastaukset 

nimetään esimerkiksi tunnisteilla ta1, ta2 ja niin edelleen ja niiden määrää ei ole rajoitettu. 
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Tunniste ja mallivastauserotetaan kaksoispisteellä ”:”. Tässä esimerkissä mallivastaus on 

115,833 ja olen syöttänyt sen muodossa: ta1:115.833. Desimaalierottimena käytetään pistettä. 

 

Kuva 4. Tehtävän kysymysteksti, oletuspisteet ja erityinen palaute. 

 

Kysymystekstilaatikkoon kirjoitetaan tehtävänanto, lisätään maholliset kuvat ja taulukot sekä 

muotoillaan vastauslaatikot. Tähän laatikkoon teksti kirjoitetaan latex-koodilla ja 

matemaattisen tekstin kirjoittaminen on siis myös mahdollista latex-ominaisuuden ansiosta. 

Latex-komentojen sallimissa rajoitta tehtävän ulkoasun muotoilu on myös mahdollista tässä 

osiossa. Tässä vaiheessa lisätään tehtävään myös vastauslaatikot. input-laatikoihin kirjoitetaan 

vastaus ja validation-laatikko näyttää opiskelijalle, missä muodossa ohjelma tulkitsee 

kirjoitetun vastauksen. Nyt tässä esimerkkitehtävässä ans1 tarkoittaa määritetyn tilavuuden 

arvoa ja ans2 tilavuuden virhettä. Eli input:ans1-laatikkoon syötetään tilavuuden arvo ja 

input:ans2-laatikkoon tilavuudelle määritetty virhe. 

 

Oletuspisteisiin laitetaan tehtävästä saatava maksimipistemäärä. Erityinen palaute tarkoittaa 

vastauspuiden lukumäärää. Perusajatuksena on, että jokaiselle vastaukselle olisi oma 

vastauspuunsa. Vastaukset voi joissakin tapauksissa sisällyttää myös saman vastauspuun alle, 

mutta kun vastaukset käsitellään erillään ja molemmat arvostellaan erillään, niille kannattaa 

tehdä omat vastauspuut. Nyt tässä esimerkissä on kaksi vastausta ans1 ja ans2 eli tarvitsemme 

kaksi vastauspuuta. Feedback tarkoittaa vastauspuuta ja prt numeroi sen. [[feedback:prt1]] on 
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vastauspuu ans1:lle ja [[feedback:prt2]] on vastauspuu ans2:lle. Vastauspuiden käsittelyä 

tarkastellaan myöhemmin tarkemmin. 

 

Kuva 5. Tehtävän päivittäminen. 

 

Kun ylläolevat asiat ovat kunnossa painetaan ”Tarkista kysymysteksti ja päivitä lomake” -

napista. Tämä ilmoittaa mahdollisista kysymystekstin virheistä, jos vaikka latex-komennot ovat 

pielessä tai on tullut jokin muu virhe. Lisäksi tämä päivittää vastausten ja vastauspuiden 

lukumäärät lomakkeeseen. 

 

Kuva 6. Vastauksen asetukset. 
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Kaikki vastaukset käsitellään erikseen. Käydään tässä läpi esimerkkinä ans1. Vastauksen tyyppi 

voi olla algebrallinen lauseke, ekvivalenssiperustelu, lukuarvo, matriisi, merkkijono, 

oikein/väärin, tekstialue, muistiinpanot, pudotusvalikko, radio, valintaruutu, yksiköt tai 

yksittäinen merkki. Mallivastauksen kohdalle kirjoitetaan ”ans1”:stä vastaava alussa määritetty 

tehtävän muuttuja, joka nyt on ta1. Vastauskentän pituus voidaan säätää mieleiseksi. Maxima-

syntaksin määrittelemiseen en ole puuttunut. Tähtien lisääminen liittyy siihen, jos vastaus 

ilmoitetaan kertolaskumuodossa. Nyt kohdalla ei ole merkitystä, sillä vastauksena on lukuarvo. 

Liukulukuja tehtävässä ei pidä kieltää, sillä vastaus annetaan desimaalilukuna. Tämän takia 

myöskään supistettua muotoa ei vaadita. Vastauksen tyypin tarkistaminen liittyy esimerkiksi 

siihen, jos vastaukseksi syöttää jonkin kirjaimen, niin ohjelma ei hyväksy sitä vastaukseksi. 

Esikatselu kannattaa hyväksyy, sillä silloin opiskelija näkee, missä muodossa ohjelma tulkitsee 

hänen kirjoittamansa vastauksen. Tästä on hyötyä varsinkin, jos vastaus sisältää muuttujia tai 

lausekkeita. Vastaukselle ans2 asetukset ovat ihan samanlaisia. 

 

Kuva 7. Vastauspuu. 

 

Vastauspuu prt1 käsittelee vain vastausta ans1. Kysymyksen arvoon määritetään, minkä 

arvoisena tämä osa tehtävästä käsitellään. Lukuarvo pitää olla 0-1 väliltä. Nyt molemmat 

vastaukset on määritetty 1:n arvoiseksi eli molemmista saa yhtä paljon pisteitä. Kun 

kokonaispistemäärä tehtävästä on 4 pistettä, ja ans1 ja ans2 on määritetty samanarvoiseksi, 

ohjelma osaa automaattisesti laskea, että ans1 ja ans2 ovat molemmat kahden pisteen 
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arvoisia. Vastaustestiin valitaan sopiva vaihtoehto, mitä ohjelman halutaan testaavan 

vastauksesta. Nyt on valittu NumDecPlaces ja testin lisävalintana on 3, mikä tarkoittaa, että 

ohjelma vaatii vastaukseen 3 desimaalia. Sans kohtaan määritetään, että vastauspuu käsittelee 

vastausta ans1 ja TAns kohtaan määritetään mallivastaukseksi ta1, mihin vastausta verrataan. 

Jos vastaus on tama kuin mallivastaus tehtävä tulkitaan oikein tehdyksi ja ohjelma ilmoittaa 

opiskelijalle määritellyn palautteen ”Tilavuus laskettu oikein.” Jos vastaus eroaa 

mallivastauksesta, ohjelma ilmoittaa opiskelijalle palautteen ”Tilavuus laskettu väärin.” 

Vastauksen ans2 vastauspuu toimii ihan samalla tavalla. 

 

Jos vastaukselle haluttaisiin asettaa jokin virhemarginaali, pitäisi vastaustestiin valita 

NumRelative ja ja testin lisävalintaan laitettaisiin haluttu prosenttiosuus eli esimerkiksi 0.1, 

joka vastaa 10%:a. Tämä menettely on tarpeen erityisesti silloin, kun tiedetään, että jonkin 

tehtävän voi tehdä useammalla eri tavalla ja vastaus voi olla hieman eri riippuen 

määritystavasta. Tämä menettely ei poissulje mitään määritystapaa, mutta takaa sen, että 

vastaus on kuitenkin saatava riittävän lähelle tarkkaa vastausta. Opettajan syöttämä 

mallivastaus täytyy tällöin olla riittävän tarkka desimaaliluku. Vastaustestistä ja vaaditun 

vastauksen tarkkuudesta riippuen aina ei ole pakko käyttää lisävalintoja. Jos vastauksena ei 

vaadita tiettyä desimaalimäärää, lisävalintaruudun voi jättää tyhjäksi. 

 

Kuva 8. Vastauksen lisävalinnat. 
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Vastauksen lisävalintoihin olen laittanut vastauksesta tarkistamisen jälkeen opiskelijalle tulevat 

yleiset palautteet. Jos vastaus on ollut täysin oikein, opiskelijalle tulee näkyville teksti ”Oikein 

vastattu, hyvä!”. Jos vastaus ei ollut täysin oikein, opiskelijalle ilmoitetaan ”Vastauksesi oli 

osittain oikein.”. Jos vastaus oli kokonaan väärin, opiskelijalle ilmoitetaan ”Vastauksesi oli 

väärin.”. Vastauspuiden palautteet ovat yksityiskohtaisempia, kun taas nämä yleiset palautteet 

koskevat tehtävää kokonaisuutena. Palautteisiin voisi halutessaan lisätä myös vinkkejä 

tehtävien ratkaisemiseen tai muuta informaatiota. 

 

Kun kaikki haluamat ja tarpeelliset kohdat on käsitelty, voidaan tallentaa muutokset ja 

esikatsella tehtävää. Esikatselussa nähdään, miltä tehtävä tulee näyttämään opiskelijalle ja 

voidaan kokeilla, toimiiko tehtävän asetukset haluamalla tavalla. Alla kaikki kolme tapausta: 

täysin oikein, osittain oikein, täysin väärin sekä näistä tilanteista saadut palautteet. 

Tarkistamisen jälkeen ohjelma myös laskee pisteet, mitä vastauksesta on saatu ja ilmoittaa ne 

vasemmassa yläreunassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Kuva 9. Vastaus täysin oikein. 
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                   Kuva 10. Vastaus osittain oikein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Kuva 11. Vastaus täysin väärin. 
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10. Kurssin tulevaisuus 
 

Työn edetessä mieleeni nousi ajatus Numeerinen mallintaminen -kurssin tarpeellisuudesta. 

Nykyään lukioissa opiskelijat pääsääntöisesti käyttävät matematiikan, fysiikan ja kemian 

tunneilla sähköisiä materiaaleja ja sähköistä laskinohjelmaa. Kurssikokeet ja ylioppilaskokeet 

suoritetaan myös sähköisesti. Opiskelijat tutustuvat siis laskentaohjelmistojen käyttöön jo 

lukiossa ja heille erilaisten ohjelmistojen käytön omaksuminen yliopistossa vie vähemmän 

aikaa. Kunhan kaikissa lukioissa sähköisten materiaalien käyttö kehittyy, voiko olla, että tämä 

Numeerinen mallintaminen -kurssi koetaan osittain jopa tarpeettomaksi. 

Prosessi ei kuitenkaan ole ollut turha, sillä kuten tutkielman alussa pohdin, verkkokurssit 

tulevat yleistymään yliopistoissa koko ajan enemmän. Tämä Numeerinen mallintaminen -kurssi 

on hyvä ja helpohko kurssi kokeilla verkkokurssin toimimista fysiikan tutkinto-ohjelmassa. Nyt 

kun käsitteillä oleva kurssi koetaan vielä hyödylliseksi, kurssin aihepiiri ja toteutustapa, 

laskennallinen ohjelmisto, tukee tietokonetyöskentelyä ja jopa sujuvoittaa käsitteillä olevan 

kurssin suorittamista verrattuna aikaisempaan niin kutsuttuun perinteiseen tapaan. Tämän 

kurssin tukihenkilön ja opiskelijoiden palaute antaa arvokasta tietoa siitä, miten verkkokurssit 

koetaan osana opintoja, kuinka opettavainen kurssi on, minkälainen on hyvä verkkokurssi sekä 

miten tätä ja verkkokursseja yleensä tulisi kehittää. Kokemusten pohjalta voidaan miettiä 

verkkokurssien tulevaisuutta fysiikan tutkinto-ohjelmassa ja ehkä jopa koko Oulun yliopistossa. 

On huomattava, että tekemäni verkkokurssi on vielä lippulaivaversio ja tämän kurssin 

historiassa ensimmäinen laatuaan. Toteutus voi jossain määrin tuntua vielä kömpelöltä ja 

tekemieni valintojen oikeellisuus näyttäytyy vasta käytännössä. Mielestäni olen melko hyvin 

saanut hyödynnettyä Stackin tarjoamia mahdollisuuksia, mutta voihan olla, että sivustoon 

kätkeytyy vielä paljon hyviä aarteita. Lisäksi sivusto kehittyy koko ajan ja tulevaisuudessa se ei 

välttämättä enää ole niin rajoittunut, kuin mitä se nyt vielä on. 

Yleensä perinteisillä luennointikursseilla kurssin opettajalta on vaadittu alan asiantuntemusta. 

Koen, että tällä verkkokurssilla vastuuhenkilöltä vaaditaan enemmän oppimisympäristön 

käyttämisen taitoja kuin kurssilla opeteltavan asian asiantuntemusta. Kuten tutkielmassani 

olen todennut vastuuhenkilön tehtävä on enemmänkin olla tekninen tukihenkilö kuin opettaja. 

Ehkä tulevaisuudessa yliopistoissa saadaan tehostettua resursseja, kun asiantuntijoilla ei mene 
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aikaa kurssin pitämiseen ja työpäivien aikataulua ei tarvitse sopia mukailemaan luentojen 

aikataulua. 
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