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2.1. Alkuun
Verkko-oppiminen on muuttanut täysin sen tavan, jolla tietoa jaetaan oppijoille.
Perinteiseen liitutaululla opettamiseen verrattuna verkko-oppiminen tekee
oppimisesta yksinkertaisempaa, helpompaa ja tehokkaampaa. Verkko-oppiminen

tarjoaa monia etuja perinteiseen henkilökohtaisesti tapahtuvaan oppimiseen verrattuna.1.

2.1.1. Mitä opin täällä ja miksi?

Tässä luvussa opit enemmän verkko-oppimisen mahdollisuuksista ja rajoituksista
aikuiskoulutuksessa. Opit myös, mikä erottaa verkko-oppimisen perinteisestä
henkilökohtaisesti tapahtuvasta koulutuksesta ja mitkä verkko-oppimisen edut ovat
verrattuna perinteiseen koulutukseen.

2.1.2. Mitä sisältöä löydän täältä?

1 Gupta, S. (2017): 9 Benefits Of eLearning For Students. Elearning Basics. online:
https://elearningindustry.com/9-benefits-of-elearning-for-students access: 17-01-2020
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Kouluttaja tietää verkko-oppimisen hyvät ja huonot puolet ja tunnistaa ja voi
hyödyntää verkko-oppimisen mahdollisuudet.

2.2. Verkko-oppimisen piirteet – plussat ja
miinukset
Miksi verkko-oppiminen on oleellista? Mitä etuja sillä on kurssin tarjoajille?
Verkko-oppimisessa hyvät ja huonot puolet ovat lähes samat kuin sen mahdollisuudet ja
rajoitukset. Verkko-oppiminen on erityisen hyvä asia aikuisille ja vanhuksille, sillä se tarjoaa
monia mahdollisuuksia. Samalla verkko-oppiminen ei ole taikuutta, eikä mikään ihmekeino,
jota voidaan käyttää millä tahansa aikuiskoulutuksen alueella. Alla oleva kuva korostaa tätä,
joten vilkaisepa sitä!

PLUSSAT MIINUKSET

•   Verkko-oppiminen ei ole paikkaan
tai aikaan sidottua. Tämä on
erityisen hienoa ihmisille, jotka
asuvat maaseudulla, joiden
aikataulut ovat joustamattomat, tai
vammaisille. Joskus
verkko-oppiminen on ainoa tapa,
jolla nämä yksilöt voivat osallistua
kurssille.

•     Kukin osallistuja voi oppia omaan
tahtiinsa ja toistaa sisällön niin
usein kuin haluaa.

•     Verkko-oppiminen voi olla
monitahoista ja stimuloivaa aisteille.

•     Interaktiivisuuden ansiosta
osallistujat voivat olla
vuorovaikutuksessa toistensa
kanssa sekä opiskella, toistaa ja
tarkistaa, miten hyvin he selviävät
harjoitusten avulla.

•     Osallistuakseen onnistuneesti
verkko-oppimiskurssille,
osallistujalla tulee olla ainakin
perusymmärrys tietokoneista ja
internetistä.

•     Verkko-oppimiskurssit epäonnistuvat
varmasti, jos osallistujat eivät pysty
motivoimaan itseään tarpeeksi
osallistuakseen.

•     Sosiaalinen ja vuorovaikutus on
rajallista – joskus sitä ei ole
lainkaan.

•     Verkkokurssin luominen on
kalliimpaa ja yksityiskohtaisempaa
kuin luokassa tapahtuvan kurssin
pitäminen.

•     Joitakin aiheita ei voi juurikaan
opettaa verkossa (esim. pyörällä
ajo), toisia vain verkko-oppimisen
yhteydessä.

2.3. Luokkamuotoisten kurssien ja verkkokurssien
vertailu
Nyt kun olet tutustunut verkko-oppimisen aiheeseen, tiedät varmaankin suurimman osan
eroista luokassa tapahtuvan oppimisen ja verkko-oppimisen välillä. Pohdithan niitä kurssia



luodessasi alusta alkaen. Monet näistä seikoista on mainittu edellisissä luvuissa. Seuraavaa
taulukkoa voit pitää kertauksena.

Luokassa tapahtuvat kurssit Verkkokurssit

Opiskelijat ja opettaja tapaavat tietyssä
paikassa tiettyyn aikaan

Opiskelijat voivat opiskella missä ja milloin
tahansa.

Sinun tulee opiskella tietyllä hetkellä. Opiskelijoiden tulee järjestää itselleen
suunnitelma, kun he haluavat oppia.

Viestintä ja sosiaalinen vuorovaikutus on
välitöntä.

Viestintä/sosiaalinen vuorovaikutus tapahtuu
kirjallisessa muodossa ja ei-synkronisesti.

Sisältö esitetään sanallisesti
PowerPoint-esitysten, monisteiden ja
keskustelujen kautta.

On olemassa eri median muotoja: audio, video,
teksti, vuorovaikutukselliset harjoitukset, jne.
Verkko-oppiminen voi stimuloida aisteja.

Opettaja esittelee sisällön. Verkkokirjailijat kirjoittavat sisällön. Tuutorit
auttavat osallistujia tarvittaessa.

Onko olemassa enemmän vallitsevia eroja? Kirjoita ajatuksesi alle. Todellisuudessa
eroavaisuudet eivät useinkaan ole niin selkeitä. Suurin osa verkkokursseista on
molempien sekoitus. Tällöin menetelmän nimi on “monimuoto-opiskelu”.

2.4. Mitä on monimuoto-opiskelu?
Monimuoto-opiskelun muoto riippuu olosuhteista, jolloin yleismaailmallinen, kaiken kattava
määritelmä on vaikea muotoilla. Wikipedia tarjoaa seuraavan määritelmän:

“Monimuoto-opetus on lähestymistapa koulutukseen, jossa yhdistyvät verkkomateriaalit
sekä mahdollisuus vuorovaikutukseen verkossa sekä perinteiset
luokkahuonemenetelmät. Se vaatii sekä opiskelijan että opettajan fyysistä läsnäoloa,
jossa oppilas voi hallita joitakin elementtejä, kuten aikaa, paikkaa tai menettelytapaa.”

Verkko-oppimisessa “paikkaan pohjautuvat luokkahuonemenetelmät” voidaan korvata
webinaareilla, jotka tekevät oppimisesta helpompipääsyisen ja miellyttävämmän. Me
LearnUponissa uskomme, että monimuoto-opiskelu rohkaisee verkko-oppimisen
yksilöllistämiseen yhdistämällä parhaita puolia henkilökohtaisesti tapahtuvasta opetuksesta
teknologiapohjaisen verkko-oppimisen menetelmiin. Se laajentaa oppijan kokemusta
tukemalla missä ja milloin vain oppimista ja muotoilee uudelleen opettajan roolia. Kun tätä
sovelletaan verkko-oppimiseen, monimuoto-oppiminen riippuu taas olosuhteista, mutta
siihen kuuluu yleensä:

● Osa oppimisesta tapahtuu verkossa, jolloin oppilas kykenee hallinnoimaan sitä tahtia, jolla he
oppivat

● Toinen osa oppisesta tapahtuu kouluttajan johdolla, yleensä webinaarien välityksellä, jolloin
oppijat voivat osallistua enemmän



Monimuoto-oppimisen kautta verkkopohjainen ja kouluttajan johtama opetus tukevat toisiaan
ja luovat integroidun oppimisympäristön.

Hyödyt opiskelijoille

● Monimuoto-oppiminen tarjoaa oppijalle mukavuutta ja joustoa; heillä on kyky hallita
oppimistahtiaan ja oppia etänä.

● Akateeminen tutkimus osoittaa, että monimuoto-oppiminen antaa oppijoille
kattavamman ymmärryksen kurssin sisällöstä.

● Koska monimuoto-oppiminen sallii oppijoiden olevan tekemisissä opettajien ja
muiden oppijoiden kanssa, sosiaalista oppimista tuetaan2.

2.5. Esimerkki
Verkko-oppiminen mahdollistaa tiedon jakamisen verkossa, joko synkronisessa tai
asynkronisessa muodossa. Siten joustavuus oppimisessa on erittäin korkea. Voit
esimerkiksi osallistua helposti kokouksiin (synkroninen) ollessasi matkalla
konferenssiin, tai voit helposti päästä käsiksi oppimissisältöön verkkoalustalla
(asynkroninen) tai jopa verkon ulkopuolella.

2.6. Harjoitukset
Virtuaalinen oppimisympäristö tarjoaa laajan kirjon mahdollisuuksia, eli erilaisia
tehtäviä, harjoituksia ja verkkoaktiviteetteja. Seuraavassa kaksi näistä
selostetaan tarkemmin:

2.6.1. Harjoitus 1: Konseptin kartoitus

(sovella itseesi)
Perusideana on se, että oppijoille annetaan keskeinen konsepti. Tähän konseptiin
kartoitetaan graafisesti muut siihen liittyvät konseptit, jotka opiskelijat jo tuntevat. Tämä
voidaan tehdä yksilöllisesti tai ryhmässä. Se voidaan myös tehdä opettajan johdolla. Tämä
tehdään yleensä opiskeluyksikön tai aktiviteetin alussa, jotta uusi konsepti voidaan sitoa jo
sisäistettyihin ideoihin, mutta se voidaan tehdä myös arviointina oppitunnin lopussa.
Konseptikartoilla voi olla myös enemmän kuin yksi pääkonsepti. Pääasiana on tietojen
yhteen liittyvyys.

Esimerkkejä: Nopeaa lisäluettavaa konseptikartoista

Yleensä konseptikartan tavoitteena on sitoa oppijoiden mielessä jo olevat ideat uusiin
ideoihin ja konsepteihin. Esimerkkitavoitteita ovat esim:
Konseptikartan rakentamisen yhteydessä ja sen jälkeen oppijat…

2 Lawless, Caroline (2019): What is blended learning? online: https://www.learnupon.com/blog/what-is-blended-learning/
access: 2020-03-13
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1. Ymmärtävät konseptien x, y ja z yhteenliittyvyyden,
2. ymmärtävät konseptin x
3. yhdistävät toisiinsa liittyvä konseptit kentällä x,
4. ilmaisevat uusia ideoita jo sisäistettyjen konseptien pohjalta,
5. tunnistavat väärinymmärryksiä,

…kuten määrittää 80 %:n ohjeistettujen kohteiden suorittaminen.

Synkronisille sovelluksille: Verkossa hyödyllinen resurssi on liitutaulu. Lisäksi hyödyllisiä
työkaluja voivat olla synkroninen chat-tila, jossa oppijat voivat yhdistää konsepteja.
Asynkronisille sovelluksille: Oppijat voivat luovat karttoja käyttämällä mitä tahansa alla
luetelluista tai ohjaajan ehdottamista työkaluista.
Ohjaavia kysymyksiä tälle oppitunnille: Miten konsepti x liittyy konsepteihin y ja z? Mitä
tiedämme jo konseptista x suhteessa olemassa oleviin kognitiivisiin rakenteisiin?

Nyt on sinun vuorosi! – Kokeile kehittää konsepti omaa verkkosessiotasi varten aiheesta
“Miten esittää sisältö virtuaalisissa tiloissa?”3. Näytä tuloksesi muille kouluttajille ja pyydä
heitä antamaan palautetta

Hyödyllisiä ohjelmistoja konseptin kartoitukseen:

● FreeMind (maksuton): http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page (se
asennetaan yleensä etukäteen Windows PC-laitteille, joten lataaminen ei ole
tarpeen)

● Mindmup (maksuton): https://www.mindmup.com/

2.6.2. Harjoitus 2: Viisautta toisilta

(sovella toisiin)

Konseptinkartoitusta voi myös käyttää muunnetussa muodossa suuremmalle ryhmälle
verkko-oppimisessa.

Synkroninen ratkaisu: Jaa osallistujat vähintään 3 hengen ryhmiin. Heidät lisätään
erilliseen virtuaaliseen huoneeseen. Tehtävänä on koota kaikki aiempi tieto tietystä aiheesta,
jonka olet kouluttajana määrännyt ja sitten laatia se visuaalisesti miellekartan muotoon.
Lopuksi kaikki ryhmät tuodaan takaisin virtuaaliseen luokkahuoneeseen ja he esittelevät
tuloksensa. Nyt kouluttaja ja osallistujat voivat vetää yhteen kaikki tulokset jälleen kerran
suuressa yhteisessä luonnoksessa.

Asynkroninen ratkaisu: myös tässä on mahdollista käyttää samaa tekniikkaa. Toisin kuin
synkronisessa skenaariossa tämä on nyt mahdollista vain Wikien, Foorumien, Etherpadien
tai GoogleDriven välityksellä. Mutta myös tässä tehtävänä on se, että kolme ihmistä
samassa ryhmässä kokoavat yhteen aiemman tietonsa tietystä aiheesta – miellekartan

3 University of Illionois Springield: ION Professional eLearning Programs. Online:
https://www.uis.edu/ion/resources/instructional-activities-index/concept-mapping/ access: 17-01-2020

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
https://www.mindmup.com/
https://www.uis.edu/ion/resources/instructional-activities-index/concept-mapping/
https://www.uis.edu/ion/resources/instructional-activities-index/concept-mapping/


muodossa. Lopuksi kaikkien ryhmien tulokset lähetetään kouluttajalle, joka sitten kerää
kaikki miellekartat ja luo laajan yhteenvedon.

Koko harjoituksen tavoitteena on, että kaikki ryhmän oppijat jakavat tietoaan ja oppivat siten
toisiltaan.

Tämä luku tarjoaa ensin yleiskatsauksen verkko-oppimisen eduista ja haittapuolista.
Tarkempaa tietoa tietyistä aiheista verkko-oppimisympäristöissä saat myös seuraavista
luvuista, jotka ovat yhteydessä tähän yksikköön.

2.7. Yhteenveto
Tässä luvussa kouluttaja oppii verkko-oppimisen mahdollisuuksista ja rajoituksista
aikuiskoulutuksessa. He tuntevat nyt verkko-oppimisen piirteet sekä edut ja haitat.
Samoin mahdolliset verkkokouluttajat ovat nyt tietoisia eroavaisuuksista
verkkokurssien ja luokassa tapahtuvan opiskelun välillä, ja voivat valita, kumpi

soveltuu paremmin heidän oppimissisältöönsä. He tuntevat myös kaikki tärkeät seikat
monimuoto-oppimisesta.

2.8. Lähteet ja kirjallisuus
Esseet teoksessa “Wissenschaftliche Weiterbildung“ der Universität Rostock:

E-Learning components + pros and cons + Comparison with in-class courses
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