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Esipuhe 
Tieto- ja viestintäteknologian kehitys on ollut 2000–luvulla todella nopeaa. Internetin yhteisöpalvelut 

ovat tulleet osaksi yhä useamman ihmisen vapaa-aikaa. Näitä ”sosiaalisen median” palveluja ja uusia 

teknologioita on alettu myös hyödyntämään korkeakouluopetuksessa ottamalla käyttöön 

oppimisalustoja ja muita verkkopalveluja niin täydentämään kuin täysin korvaamaan lähiopetuksena 

järjestettäviä kursseja. 

Tässä raportissa kerrotaan Yhteisöllisten palvelujen käyttö ryhmätyössä -hankkeen tavoitteista, 

toteutuksesta ja tuloksista. Hankkeen tarkoituksena on ollut tukea väitöskirjatutkimustani, jonka 

aiheena on ”Uudet teknologiat ja ryhmätyö”. Väitöskirjassani tutkin uusien teknologioiden yhteiskäyttöä 

tavoitteena selvittää kuinka ne vaikuttavat mm. ryhmätyön tekemiseen. Väitöskirjassa käsitellyt 

teknologiat ovat julkisessa tilassa olevat kosketusnäyttö, lisätyn todellisuuden mobiilisovellus sekä 

erilaiset yhteisölliset verkkopalvelut, jotka ovat olleet tämän hankkeen päätutkimuskohteina. 

Yhteisöllisten verkkopalvelujen käytön tutkiminen ovat oleellinen osa väitöskirjani sisältöä, koska siinä 

käsitellään ryhmätyötä tilanteissa, joissa vuorovaikutus on suurelta osin teknologian kautta välittynyttä 

niin, että ryhmään kuuluvat henkilöt eivät ole fyysisesti samassa paikassa. 

Hankkeen rahoittajana on toiminut Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkosto HEINE. Verkosto 

aloitti toimintansa v.2010 vahvistaakseen Helsingin yliopiston tieteen, teknologioiden ja innovaatioiden, 

korkeakoululaitoksen sekä koulutuksen talouden tutkimusta ja koulutusta1. Hankkeen tavoitteena on 

tarjota myös käytännön ohjeistusta verkko-opetuksen ja arvioinnin edelleen kehittämiseksi hankkeen 

case-tutkimusten tulosten perusteella.  

Aineiston keruu ja analysointi ei olisi ollut mahdollista ilman yhteistyökumppaneita. Olen iloinen, että 

tutkimusyhteistyö on jatkutunut Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:n tutkijoiden kanssa, missä aloitin 

ubiikkiteknologiaa koskevan tutkimukseni.  Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkosto HEINE ja 

sosiaalipsykologian oppiaine Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella on tarjonnut ulkoiset 

puitteet tutkimustyön tekemiselle, mistä olen kiitollinen. Haluaisin myös kiittää ohjaajiani professori 

Anna-Maija Pirttilä-Backmania ja dosentti Liisa Myyryä arvokkaista kommenteista tutkimustyöhöni 

liittyen. Ilman Jaana-Piia Mäkiniemen ja Salla Aholan luomaa aineistonkeruumahdollisuutta ja heidän 

kanssa innostavassa ilmapiirissä tehtyä yhteistyötä verkkokeskusteluja koskeva analyysini tuskin olisi 

onnistunut. Lopuksi haluaisin kiittää myös tohtori Giuseppe Luganoa kutsusta kirjoittaa hänen kanssaan 

hankkeen aikana valmistunutta kirjan lukua digikansalaisista ja –maahanmuuttajista.   

 

Helmikuussa 2012 

Peter Peltonen 

 

                                                           
1
 Lisätietoja HEINE:n toiminnasta Internetissä osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/heineblogi/ 

 

http://blogs.helsinki.fi/heineblogi/
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Yhteisöllisten verkkopalvelujen käyttö ryhmätyössä -hanke 
Yhteisöllisten verkkopalvelujen käyttö ryhmätyössä -hankkeen rahoittajana toimi Korkeakoulu- ja 

innovaatiotutkimuksen verkosto HEINE aikavälillä 1.9.2010 – 31.8.2011. Hankkeen vastuullisena 

johtajana toimi sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori, dosentti ja sosiaalitieteiden laitoksen johtaja Keijo 

Rahkonen ja hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi VTM Peter Peltonen. Hankkeessa ei 

työskennellyt muita henkilöitä, mutta sen aikana tehtiin aktiivisesti yhteistyötä muissa verkoston 

hankkeissa työskentelevien sekä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen oppiaineen ja 

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:n tutkijoiden kanssa. Hankkeen varainkäyttö- ja henkilötyötiedot 

löytyvät tämän raportin erillisinä liitteinä. 

Hankkeen kuvaus 
Erilaiset verkkopalvelut muodostavat yhä tärkeämmän osan nykyaikaisen korkeakoululaitoksen 

toimintaa.  erkkopalveluja käytetään tällä hetkellä lähinnä lähiopetuksen tukena  muta 

glo alisoituvassa maailmassa ollaan enemmissä määrin liikkeellä kohti opetusmuotoja  joissa toisistaan 

erillään olevat (kenties jopa eri maissa opiskelevat  opiskelijat verkon välityksellä tekevät yhteistyötä 

suorittaakseen kursseja. Yhteisöllisiksi verkkopalveluiksi (social media, social networking sites) on 

määritelty World Wide Webin (WWW) kautta käytettävät palvelut, jotka mahdollistavat yksittäisten 

käyttäjien luoda julkisen tai puolijulkisen profiilin ks. palvelun sisällä, jossa he kykenevät muodostamaan 

yhteyden palvelun muihin käyttäjiin ja hahmottamaan omat sekä muiden käyttäjien yhteydet toisiin 

käyttäjiin eli käyttäjien palvelussa muodostamat sosiaaliset verkostot (Boyd, 2007).  

Korkeakouluopetuksessa verkkopalvelujen yhteisöllisyys useimmiten rajoittuu tietyn kurssin tai tehtävän 

suorittamiseen jolloin verkkopalvelussa oleva ”yhteisö” muodostetaan joka kertaa uudestaan tehtävän 

tai kurssin suoritusta varten. Yhteisöllisyys on yleensä myös rajattu niin, että yhteisön muodostaa joku 

ulkopuolinen taho eli käytännössä opettaja). Laajemmin olisikin syytä pohtia, voisiko yhteisöllisyys yhä 

enemmän tietoverkkoja hyödyntävässä korkeakoulussa tarkoittaa muutakin kuin pelkkää tehtävien 

tekemistä ennalta määrätyissä ryhmissä. 

 hteisöllisestä verkko-opetuksen järjestämisestä tarvitaan myös lisää tietoa siitä syystä, että verkko-

opetus ei ole pelkkä tekstimuotoon puristettu kopio lähiopetustilanteesta  vaan sitä koskevat omat 

lainalaisuutensa. Erityisesti vertailevaa tietoa suhteessa lähiopetukseen kaivataan. Myös sulautuvasta 

opetuksesta, jossa sekä kasvokkainen että verkossa tapahtuva opetus ja oppiminen tukevat toisiaan 

(MacDonald, 2006, 2), kaivataan lisää kokemuksia ja tutkimustietoa. Usein myös unohdetaan, että 

yhteisölliset verkkopalvelujen käyttö ei rajoitu vain tietokoneen ruudulle: yhteisöpalveluihin tuotetun 

datan ja niiden tarjoamien palvelujen avulla on mahdollista kehittää aivan uudenlaista 

ubiikkiteknologiaa, jossa teknologia irrotetaan työpisteestämme ja tietokoneelta osaksi arkipäiväistä 

ympäristöämme.  

Tässä tutkimushankkeessa on ollut tarkastella case- eli tapaustutkimusten avulla kerättyä aineistoa 

analysoimalla ryhmätyön tekemistä yhteisöllisten verkkopalvelujen avulla moniulotteisena 

kokonaisuutena, jonka komponentteja muun muassa ovat: 

 Sosiaalinen vuorovaikutus (esim. verkkokeskustelut) verkkopalveluissa 

 Teknologiavälitteisen ryhmätyön eri muodot ja työkalut 
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 Yhteisöllisyys verkkopalveluissa 

Näitä kolmea komponenttia tai teemaa käsitellään tämän raportin eri luvuissa, joissa kuvataan 

esimerkiksi kuinka verkkopalveluissa oppimistarkoituksissa järjestetyt verkkokeskusteluja voidaan 

organisoida ja mikä niiden ohjaustavan vaikutus on, millaisia eroja teknologiavälitteisessä ryhmätyössä 

on havaittu kasvokkain tapahtuvaan ryhmätyöhön verrattuna ja kuinka sosioemotionaalista 

vuorovaikutusta voidaan yrittää tukea digitaalisissa ryhmätyöympäristöissä sekä tarkastellaan kuinka 

Internetin olemassa olevia yhteisöpalveluja voidaan käyttää ryhmätyön apuna. 

Yhteistyö HEINE-verkostossa ja sen ulkopuolella 
Peltosen hankkeessa ei työskennellyt muita henkilöitä, mutta sen aikana tehtiin aktiivisesti yhteistyötä 

muiden asiantuntijoiden kanssa. Eri yhteistyötahot ja yhteistyön sisältö on eritelty alla oheisessa 

taulukossa (Taulukko 1).  

Taulukko 1. Hankkeen yhteistyötahot. 

Yhteistyötaho Osa HEINE-
verkostoa? 

Yhteistyön sisältö 

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT: 
Giulio Jacucci, professori 
Niklas Ravaja, professori 
Antti Oulasvirta, tutkijatohtori 
Airi Lampinen, tohtorikoulutettava 
Vilma Lehtinen, tohtorikoulutettava 
Mikael Wahlström, 
tohtorikoulutettava 
Eeva Raita, tohtorikoulutettava 
 

Ei Jacuccin ja Oulasvirran kanssa Peltosella on ollut 
yhteisiä tutkimuksia koskien ubiikkiteknologian 
(MapLens, CityWall) yhteiskäyttöä. 
 
Ravajan ja HIIT:n tohtorikoulutettavien kanssa 
Peltosella on työn alla kirjallisuuskatsaus 
yhteisöllisyyden käsitteen muutoksesta 
digitalisoituvassa maailmassa. 

Department of Architecture, Design 
and Media Technology, Aalborg 
University: 
Ann Morrison, apulaisprofessori 

Ei Yhteisiä tutkimuksia koskien ubiikkiteknologian 
(MapLens, CityWall) yhteiskäyttöä 

Nokia Research Center, Nokia Oyj: 
Saija Lemmelä, tutkijatohtori 

Ei Yhteisiä tutkimuksia koskien ubiikkiteknologian 
(MapLens) yhteiskäyttöä 

Elisa Oyj: 
Esko Kurvinen, tutkimuspäällikkö 

Ei Yhteisiä tutkimuksia koskien ubiikkiteknologian 
(CityWall) yhteiskäyttöä, Peltosen väitöskirjan 
kolmas ohjaaja 

Institute for Computer Graphics and 
Vision, Graz University of Technology: 
Alessandro Mulloni, tohtorikoulutettava 
Dieter Schmalstieg, professori 

Ei Yhteisiä tutkimuksia koskien ubiikkiteknologian 
(MapLens) yhteiskäyttöä 

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja 
kehittämisyksikkö, HY: 
Anne Nevgi, johtava yliopistonlehtori 
Liisa Postareff, tutkijatohtori 

Kyllä Nevgi ja Postareff ovat auttaneet Peltosta 
aikaisemman yliopistopedagogisen tutkimuksen 
kartoituksessa ja antaneet palautetta mm. 
Peltosen verkkokeskusteluja koskevasta 
tutkimuksesta 

Sosiaalipsykologian oppiaine, Ei Pirttilä-Backman on Peltosen väitöskirjan 
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sosiaalitieteiden laitos, HY: 
Anna-Maija Pirttilä-Backman, 
professori 
Myyry Liisa, dosentti 
Jaana-Piia Mäkiniemi, 
tohtorikoulutettava 
Salla Ahola, tohtorikoulutettava 

ensimmäinen ja Myyry toinen ohjaaja ja he ovat 
osallistuneet aktiivisesti Peltosen tutkimusten 
valmisteluihin. 
 
Mäkiniemen ja Aholan kanssa Peltonen toteutti 
verkkokeskusteluja koskevan tutkimuksensa. 

Social ICT - Human Dimensions 
Research Group, University of 
Jyväskylä:  
Giuseppe Lugano, tutkijatohtori 

Ei Yhteinen tutkimus koskien digikansalaisia ja -
maahanmuuttajia 

Metropolia ammattikorkeakoulu 
Eeva Meltio, projektijohtaja 
Jouni Räisänen, lopputyön tekijä 

Ei Yhteisiä tutkimuksia koskien yhtesöllisen 
käsikirjoitustyökalun Noodin sekä Facebookin 
käyttöä. Peltonen osallistui kaikille avoimen 
Noodin suunnitteluun ja toteutukseen 
yhteistyössä Metropolia AMK:n kanssa. 

 

 verkoston hankkeissa työskentelevien sekä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen oppiaineen ja 

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:n tutkijoiden kanssa. Hankkeen varainkäyttö- ja henkilötyötiedot 

löytyvät tämän raportin erillisinä liitteinä. 

Tavoitteista, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja odotetuista tuloksista 
Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on ollut tuottaa uutta tietoa koskien ryhmätyöskentelyä  joka 

tapahtuu yhteisöllisten verkkopalvelujen kautta. Hankkeessa suoritettiin vertailevaa tutkimusta 

erilaisista tavoista käyttää yhteisöllisiä verkkopalveluja ryhmätyöskentelyn apuvälineenä  työkaluna, joka 

tukee varsinaisen tehtävän tekemistä kasvokkain sekä ympäristönä  jossa ryhmätyö tapahtuu 

virtuaalisesti verkon välityksellä ja jota kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus vain täydentää. Hankkeessa 

on pyritty tarkastelemaan yhteisöllisten verkkopalvelujen käyttöä opiskelun osana kokonaisvaltaisesti ja 

tunnistamaan kahden erilaisen verkko-opetusmuodon heikkoudet ja vahvuudet.  ätä tietoa voidaan 

käyttää jatkossa opetuksen suunnittelussa.  

Hankkeessa toteutettaville tapaustutkimuksille määritettiin tutkimussuunnitelmassa mm. 

seuraavanlaisia tutkimuskysymyksiä:  

 Kuinka keskustelut lähiopetuksessa eroavat verkkopalvelussa käytäviin keskusteluihin?  

 Onko kritiikin antaminen helpompaa verkossa kuin lähiopetuksessa?  

 Esiintyykö konformisuutta enemmän lähiopetuksessa kuin verkossa?  

 Millaiset tekijät lähiopetuksessa tukevat verkkokeskustelujen syntyä ja toisinpäin? 

 Kuinka päätöksenteko tapahtuu verkkopalvelussa?  

 Millaiset yhteisöllisen verkkopalvelun ominaisuudet (esim. lyhyet status-päivitykset, toisten 

tuottaman sisällön kommentointi, keskustelu keskustelualueella) ovat tärkeitä ryhmätyössä ja 

edesauttavat päätöksentekoa ja prosessin etenemistä? 

 Kuinka ryhmäytyminen tapahtuu verkon välityksellä?  

 Mikä on lähitapaamisten rooli ryhmätyöskentelyssä?  
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Tutkimuskysymyksiä määritettiin melko paljon, mutta niihin kaikkiin ei välttämättä odotettukaan 

löydettävän lopullisia vastauksia, sillä hankkeen tapaustutkimusten kuvaavan tutkimusotteen kautta on 

pyritty ennen kaikkea ymmärtämään teknologiavälitteistä ryhmätyötä kokonaisuutena. 

Tapaustutkimuksissa tutkija on osallistunut tarkkailijana lähitapaamisiin, joita järjestetään 

verkkotyökalun kautta tapahtuvan ryhmätyön lisäksi. Verkkotyökalujen käytöstä syntyvä tekstiaineistoa 

on analysoitu laadullisesti, minkä lisäksi toteutettu puolistrukturoituja haastatteluja sekä 

kyselylomakkeita, joissa selvitetään kuinka käyttäjä itse on kokenut teknologian käytön. Tämänkaltainen 

tutkimus voidaan luokitella empiiriseksi case-tutkimukseksi, jossa tutkitaan jotakin ilmiötä luonnollisessa 

ympäristössään käyttäen hyväksi monenlaista empiiristä aineistoa (Uusitalo 1998).  

Tutkimusprojektin on ollut myös tarkoitus tuottaa tietoa tulevien uusien verkkopalvelujen suunnittelun 

avuksi  yhteisöllisten toimintojen käyttöä (keskustelufoorumeja kenties lukuun ottamatta  ei ole kenties 

vielä tarpeeksi huomioitu oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tulevaisuuden yhteisöpalvelujen käyttöä 

ja suunnittelua korkeakouluissa käsitellään raportin viimeisessä luvussa kirjallisuudesta esiin nousseen 

aikaisemman tutkimuksen ja tapaustutkimusten tulosten yhteenvetojen pohjalta.  
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Oppiminen ryhmässä verkkokeskustelujen kautta 
Perinteisin tapa hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussa on ollut jakaa opiskeluun liittyviä materiaaleja 

digitaalisessa muodossa sekä vetämällä keskusteluja verkossa niin, että keskusteluun osallistujat 

kirjoittavat viestin ”keskustelufoorumille”  joka useimmiten sijaitsee tähän tarkoitetussa WWW-

palvelussa esimerkiksi korkeakoulun ylläpitämässä oppimisympäristössä. Näin käydyt keskustelut voivat 

olla ohjattuja, jolloin keskustelun vetäjä määrää keskustelun aiheen, tai vapaampia, jolloin kuka tahansa 

keskustelija voi aloittaa uuden keskustelun. Keskustelufoorumeilla käydyt keskustelut ovat asynkronisia 

eli muut pääsevät näkemään kirjoittajan viestin vasta  kun hän saa sen valmiiksi eli ”lähettää” sen. Näin 

keskustelufoorumeilla syntyy viestiketjuja, joissa seuraava kirjoittaja reagoi edeltäviin viesteihin.  

Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu verkkokeskustelujen eroavan kasvokkaisista keskusteluista 

(Wang & Woo, 2007). Luokkahuoneessa tehdyssä tutkimuksessa verkkokeskustelun ilmapiiri on todettu 

olevan mukavampi, vähemmän aggressiivinen ja tasa-arvoisempi kuin kasvokkaisen keskustelun 

ilmapiiri. Verkkokeskustelu tosin vaati enemmän aikaa, koska siinä keskityttiin enemmän kirjoittamiseen 

itseensä ja vuorovaikutus koettiin rajoittuneemmaksi, yksisuuntaisemmaksi ja haasteellisemmaksi. (Mt.) 

Walther (1996) toteaa kirjallisuuskatsauksensa perusteella lyhyellä aikavälillä käytyjen 

verkkokeskustelujen olevan asiakeskeisempiä kuin kasvokkaisten keskustelujen, jossa tukeudutaan 

useammin omiin kokemuksiin. Rourke & Kanuka (2007) ovat myös todenneet, että opiskelijat haastavat 

harvemmin toisiaan verkkokeskusteluissa, missä ei myöskään esiinny yhtä paljon kriittistä erittelyä, 

jonka ajatellaan edistävän korkeatasoista oppimista. Verkkokeskustelu siis ei välttämättä aina johda 

syvälliseen oppimiseen. Seuraavaksi eritellään mitkä tekijät verkkokeskusteluja koskevan kirjallisuuden 

mukaan voivat vaikuttaa verkkokeskustelun onnistumiseen. 

Tekijät onnistuneen verkkokeskustelun takana 
Verkkokeskustelun organisointitapa – keskustelun muoto, aikataulu, jaksotus, arviointitapa aihe, tai 

tavoite sekä sen vapaaehtoisuus tai pakollisuus – vaikuttaa keskustelun onnistumiseen ja oppimiseen. 

Viittä eri verkkokeskustelun toteuttamistapaa verranneet Kanuka, Rourke ja Laflamme (2007) toteavat, 

että kognitiivista läsnäoloa, joka voidaan nähdä yhtenä edellytyksenä syvälliselle oppimiselle, tuottivat 

eniten ohjatut verkkokeskustelut, joissa opiskelijat joutuivat haastamaan, väittelemään sekä 

kyseenalaistamaan ennakkokäsityksiään.  

Richardson ja Ice (2010) ovat myös verranneet verkkokeskustelujen toteutustapoja: he saivat tulokseksi, 

että opiskelijat pitivät eniten avoimista keskusteluista ja vähiten väittelyistä ja tapausperustaisista 

keskusteluista, joissa opiskelijat analysoivat yhdessä tiettyä konkreettista tapausta. Tutkijat havaitsivat 

kuitenkin, että avoimet keskustelut edistivät kriittisen ajattelun korkeimpien tasojen ilmenemistä 

huonoiten. Haasteena tutkijoiden mukaan onkin keksiä keinoja, joilla saada opiskelijat innostumaan 

keskusteluista, jotka edistävät tehokkaammin kriittisyyden kehittymistä. Myös Valtonen (2011) on 

todennut, että opiskelijoiden omiin näkemyksiin oppimisesta ei pitäisi luottaa sen suhteen, mikä on 

tehokkain oppimisstrategia. 

Opiskelijoiden innostaminen ei kuitenkaan ole helppoa: Caspi, Gorsky & Chajut (2003) huomasivat 

tutkimuksessaan, että vapaaehtoinen verkkokeskustelu ei useinkaan kiinnosta opiskelijoita. 

Verkkokeskustelussa ihanteellisen viestimäärän arviointi keskustelun vetäjän toimesta on haastavaa, 
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koska suuri viestien määrä vaikeuttaa keskustelun seurattavuutta, joka voi edelleen vähentää 

osallistumishalukkuutta ja toisaalta liian vähäinen viestimäärä ehkäisee laadukkaan keskustelun syntyä. 

(Yuen et al., 2009.) Keskustelun ajallista kestoa suunnitellessa on hyvä huomioida, että jos aikaa on 

todella paljon, innokkaimmat keskustelijat voivat menettää motivaationsa ennen kuin hitaammat 

pääsevät mukaan keskusteluun. Myös viestien ”panttaaminen” keskustelun loppuun voi estää 

kunnollisen keskustelun syntymistä. Gilbert ja Dabbagh (2005) ovatkin havainneet, että muun muassa 

vaatimus viestien kirjoittamiseen tasaisin väliajoin eli kirjoittamisen jaksottaminen voi vaikuttaa 

myönteisesti verkkokeskustelun laatuun, kunhan keskusteluaika ei ole liian lyhyt (esim. 1–2 viikkoa), 

mikä voi vähentää keskustelujen kriittisyyttä (Richardson & Ice, 2010).  

Oppimisen kannalta ideaalista ryhmäkoosta ei ole yksimielisyyttä. Käytännön kokemusten perusteella 

Caspi et al. (2003) suosittelevat 12–20 hengen. Ryhmän koolla on kuitenkin vaikutusta ohjaajan ja 

opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen, viestien määrään, sekä myös siihen, miten tyytyväisiä 

keskusteluun ollaan. Isommissa ryhmissä opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on yleensä aktiivisempaa 

kuin ohjaajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus (Caspi et al., 2003). 

Pitää myös muistaa, että opiskelijat itse vaikuttavat kuitenkin aina keskeisesti verkkokeskustelun 

onnistumiseen. Esimerkiksi on huomattu, että ne opiskelijat, joilla on ns. yhteistoiminnallinen 

oppimisorientaatio, arvioivat verkkokeskusteluviestien laadun paremmaksi kuin ne, jotka ovat 

orientoituneet yksilöllisemmin tai kilpailullisemmin (Johnson, 2006). 
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Teknologiavälitteinen ryhmätyö 
Teknologia voi toimia monella tapaa ryhmätyötä tukevana ja mahdollistavana apuvälineenä. Yksi tapa 

on edellä mainitut verkkokeskustelut, joiden avulla ryhmän henkilöt voivat keskustella tietystä aiheesta 

ilman, että heidän tarvitsee olla fyysisesti samassa tilassa. Myöskään aikarajoitusta ei tällöin ole: kukin 

voi osallistua keskusteluun silloin kun itselle sopii. Kun henkilöt ovat vuorovaikutuksessa, joka perustuu 

tietokoneiden avulla välitettyihin viesteihin, puhutaan usein tietokonevälitteisestä viestinnästä 

(Computer Mediated Communication, CMC). Kun ryhmän jäsenet voivat työstää tehtävää samassa 

tilassa niin, että teknologiaa ei tarvita välittämään sosiaalista vuorovaikutusta, puhutaan tällöin 

ryhmäläisten olevan kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Kun sekä kasvokkainen että 

verkossa tapahtuva opetus ja oppiminen tukevat toisiaan, puhutaan sulautuvasta oppimisesta 

(MacDonald, 2006, 2). Vaikka näiden eri ryhmätyömuotojen laadullinen kokonaisvaltainen vertailu on 

vaikeaa, on joitain eri aspekteja liittyen näihin eri tapoihin tehdä ryhmätyötä nostettu tieteellisessä 

kirjallisuudessa esiin.  

Tehtäväkeskeisyys ja vihjeettömyys 
1980- ja -90-luvuilla tietokonevälitteisen viestinnän tutkimuksessa keskityttiin paljon tehtävien 

suorittamisen tehokkuuteen. Jos tehtävän voi suorittaa ryhmässä tietokoneen välityksellä tai 

kasvokkain, kumpi tapa on tehokkaampi? Robert Bales (1950) määritteli interaktioanalyysia 

käsittelevässä kirjassaan ihmisten välinen kanssakäymisen yhteistoiminnaksi jonkin tehtävän 

ratkaisemiseksi, missä on erotettavissa sosioemotionaalinen ja tehtäväfunktio. Vuorostaan Walther 

(1996) esittelee CMC-vuorovaikutusta koskevassa katsauksessaan näkökulman, jonka mukaan 

ryhmätyötilanteissa CMC-vuorovaikutus on tehtäväkeskeisempää kuin kasvokkainen vuorovaikutus. 

Esimerkkeinä Walther (mt.) tuo esille Garton & Wellmanin (1995) sekä oman v. 1994 julkaistun 

tutkimuksensa, joissa havaittiin sosioemotionaalisen vuorovaikutuksen (henkilöiden välisen tehtävään 

liittymättömän vuorovaikutuksen) vähenevän eli olevan ”sosiaalisesti vihjeetöntä”. CMC:n 

tehtäväkeskeisen luonteen onkin katsottu olevan em. tutkimuksissa hyvä asia ja parantavan ryhmän 

tehokkuutta, koska se vähentää "kohinaa" kuten sosioemotionaalista kommunikaatiota (DeSanctis & 

Gallupe, 1987. Ref. Walther, 1996). Myös Smolenskyn, Carmodyn & Halcombin (1990) tutkimuksessa 

todettiin, että mitä vähemmän henkilökohtaista keskustelua, sitä onnistuneempaa CMC-päätöksenteko 

suoritettavassa tehtävässä oli. Waltherin  

Tietokonevälitteisessä viestinnässä myös osallistumisen on todettu olevan tasa-arvoisempaa kuin 

kasvokkain käydyissä keskusteluissa (ks. esim. Sproull & KIesler, 1991). Walther (Mt.) pitää tätä yhtenä 

tekijänä siihen, että CMC:ssä on todettu ideoita luotavan enemmän kuin kasvokkaisissa 

ryhmätyötilanteissa. Muiksi taustatekijöiksi Walther (Mt.) nostaa CMC:n tehtäväkeskeisen ja anonyymin 

luonteen. Waltherin (Mt.) esittelemissä Archerin (1990) tutkimuksissa CMC:n välityksellä ja kasvokkain 

tapahtuneissa ryhmätyötilanteissa syntyneiden päätösten laadussa ei löydetty merkittäviä eroja.   

Ryhmäpäätöksentekoon tarkoitettuja tietokonejärjestlemiä kutsutaan akronyymilla GDSS (Group 

Decision Support System). Perinteisten GDSS-järjestelmien toiminta perustuu tehtäväkeskeisyyteen ja 

CMC:n vihjeettömyyttä koskeviin olettamuksille. Myös GDSS-järjestelmiä koskevassa tutkimuksessa 

ideoinnin on todettu olevan rikkaampaa. Varsinaisen ryhmän tehtäviä koskevan päätöksenteon on 
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kuitenkin todettu olevan hitaampaa GDSS-järjestelmiä käytetttäessä kuin kasvokkain tapahtuvassa 

ryhmätyössä (Hiltz et al 1986. Ref Walther 1996; Siegel et al. 1986. Ref Walther 1996). Osasyynä 

päätöksenteon hitauteen onkin nähty juuri sosioemotionaalisen vuorovaikutuksen puute.  

Kohti hyperpersonaalista vuorovaikutusta 
On kuitenkin kyseenalaistettu, onko CMC ollut niin sosiaalisesti vihjeetöntä kuin joissain tutkimuksissa 

on havaittu. Vastapainona vihjeettömyyttä korostaville tutkimuksille Walther (Mt.) esittelee Rice & 

Loven (1987) tutkimuksen, jossa todettiin tutkimushenkilöiden mukautuvat käytettävissä olevan median 

mukaan. Toisin kuin CMC:n vihjeettömyyttä korostava näkökulma, sosiaalisen informaation 

prosessoinnin näkökulma olettaa, että kommunikoijat tekevät tulkintoja kanssaviestijöistään 

minimaalisestakin teksti-informaatiosta ja ajan kuluessa viestijöiden välille syntyy sosiaalisia suhteita.  

Sosiaalisten suhteiden syntymiseen tietokonevälitteisesti tarvitaan siis aikaa. CMC:tä on tutkittu 

perinteisesti vain lyhytkestoisissa laboratoriokokeissa, joissa pohjaa sosioemotionaaliselle 

kommunikaatiolle ei välttämättä pääse syntymään. Waltherin ja Burgoonin (1992) 

pitkäaikaistutkimuksessa, jossa tarkasteltiin vuorovaikutusta 16 tietokonevälitteisesti ja 16 kasvokkain 

työskennelleen ryhmän sisällä, ei sosioemotionaalisessa vuorovaikutuksessa löydettykään merkittäviä 

eroja CMC-ryhmien eduksi, vaan pikemminkin CMC-ryhmät olivat itse asiassa sosiaalisempia kuin 

kasvokkain työskennelleet ryhmät. 

On myös havaittu, että CMC:n kautta tehtyjä tulkintoja suurennellaan. Tätä tukee sosiaalisen 

identiteetin deindividuaatio (SIDE) –teoria:  kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa tavallisesti läsnä olevien 

vihjeiden puuttumisen takia CMC n kautta tehdyt havainnot ”yliattri uoidaan” ja stereotypiat tulevat 

näin korostetuksi. SIDE-mallin mukaan myös henkilön tulkitessa olevansa ryhmätilanteessa, 

kategorioinnit tehdään usein myös tuon ryhmäidentiteetin pohjalta. (Lea & Spears 1992. Ref. Walther 

1996.) Erving Goffmanin mukaan (1959, 67) itseä esitetään julkisesti niin, että saataisiin tietty haluttu 

vaikutelma aikaiseksi. Tätä tapahtuu myös asynkronisessa CMC:ssä eli teknologiavälitteisessä 

vuorovaikutuksessa, jossa viestintä tapahtuu viesti kerrallaan ja missä henkilöiden ei tarvitse välittää 

fyysisen läsnäolonsa tuottamista vihjeistä ja he voivat tarkoin harkita miten itsensä esittävät. Tämä 

todennäköisesti korostaa myös sosiaalisen identiteetin deindividuaatiota: koska tiedostetaan, että 

vastapuoli pystyy harkitsemaan tarkkaan kuinka itsensä tuo esille, kiinnitetään erilaisia vihjeitä 

tulkittaessa yksityiskohtiin entistä enemmän.  

Asynkronista ja synkronista (reaaliaikaista) teknologiavälitteistä vuorovaikutusta verrannut McGrath 

(1991. Ref. Walther 1996) on tutkimuksissaan todennut, että asynkronisessa viestinnässä oli 

havaittavissa enemmän sosioemotionaalista viestintää, joka ”ujutettiin” viestien alkuun tai loppuun 

synkronisen viestinnän ollessa enemmän tehtäväkeskeistä. Keskustelujen koordinointi voi kuitenkin olla 

hankalampaa asynkronisesti, mukaan koska asynkronisessa vuorovaikutuksessa henkilöt kykenevät 

suunnittelemaan viestintäänsä paremmin kuin synkronisessa, pitää Walther (Mt.) sitä tehokkaampana ja 

laadukkaampana teknologiavälitteisenä kommunikaatiotapana. 
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Teknologiavälitteistä vuorovaikutusta koskevan kirjallisuuskatsauksen koostaja Joseph Walther (1996) 

nostaa ihanteellisimmaksi CMC:n muodoksi ns. hyperpersonaalisen viestinnän, joka on 

teknologiavälitteistä vuorovaikutusta, joka on sosiaalisesti ”haluttavampaa” kuin kasvokkain tapahtuva 

kommunikaatio. Tätä esiintyy Waltherin (Mt.) mukaan peleissä, chateissa ja muissa ”vapaa-ajan” 

järjestelmissä. Hyperpersonaalisen CMC:n vaatimuksena on, että a) henkilöt eivät ole fyysisesti samassa 

paikassa, b) kommunikaatiokanava rajoittaa viestintään liittyviä vihjeitä, ja c) että henkilöt voivat 

suunnitella ja muokata kommunikaatiotaan (= viestintä useimmiten tällöin asynkronista). 

Hyperpersonaalisesssa kommunikaatiossa CMC:n välityksellä pystytään luomaan suhteita, jotka eivät 

välttämättä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa kestäisi: esim. jonkun harrastukseen liittyen CMC:stä voi 

löytää ”sielunystäviään” ja käydä hyvin syvällisiä keskusteluita heidän kanssaan ottaen huomioon ed. 

mainitut seikat liittyen viestien lähettämiseen, vastaanottamiseen ja kommunikaation muotoon, vaikka 

kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa nämä henkilösuhteet eivät välttämättä koskaan kehittyisi (Walther 

1996). Hyperpersonaalisen CMC:n eduista on raportoinut myös Zimmerman (1987. Ref Walther 1996) 

tutkimuksessaan, jossa emotionaalisesti häiriintyneet lapset saivat kommunikoida CMC:n kautta ja 

osoittivat enemmän positiivisia arviointeja muita ja itseään kohtaan sekä olivat vähemmän 

stressaantuneita kuin kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

  



 

12 
 

Yhteisöllisyys ja teknologia 
Yhteisön ja yhteisöllisyyden käsite sosiaalipsykologisessa kirjallisuudessa on usein mielletty Pattersonin 

ja hänen tutkijakollegojensa (2011) katsauksen mukaan tiettyä ihmisjoukkoa yhdistäviksi tavoitteiksi, 

tietoisuudeksi yhteisestä hyvästä sekä jaetuksi elämänpiiriksi, kulttuuriksi ja kollektiiviseksi toiminnaksi 

(Silk, 1990. Ref. Patterson et al. 2011). Usein yhteisöllä nähdään myös selkeät maantieteelliset tai 

kulttuurilliset rajat.  Tietoverkkojen kautta muotoutuvat yhteisöt ovat luoneetkin yhteisöllisyyden 

tutkimukselle uudenlaisen tutkimuskohteen, sillä ne rikkovat niin maantieteellisiä kuin kulttuurillisia 

rajoja. Patterson et al. (2011) ovat tuoneetkin esille, että yhteisöjen väliset rajat voivat olla myös 

kuvitteellisia ja häilyviä: yhteisön olemassaolo voi perustua pelkkään yhteenkuulumisen tunteeseen sekä 

jaettuihin normeihin. Yhteisöllisyyden tutkimusta pitäisikin alkaa tehdä myös analysoimalla jokapäiväistä 

vuorovaikutusta, jonka kautta merkityksiä luodaan ja toistetaan yhdessä toisten ihmisten kanssa. 

Sosiaalinen media ja yhteisöpalvelujen käyttö opetuksen tukena 
Danah Boydin (2007) yhteisöllisten verkkopalvelujen (social media, social networking sites) määritelmä 

vie edellisessä luvussa esiteltyä Waltherin hyperpersonaalisen viestinnän määritelmää vielä pidemmälle: 

Boydin määritelmässä nostetaan keskiöön se, että CMC-viestinnässä pystytään hahmottamaan omat 

sekä muiden käyttäjien yhteydet toisiin käyttäjiin eli käyttäjien palvelussa muodostamat sosiaaliset 

verkostot.  Ensimmäiseksi sosiaaliseksi median määritelmän täyttävän verkkopalvelun Boyd (Mt.) katsoo 

olevan v. 1997 aloittaneen sixdegrees.com verkkopalvelun. Laajemman yleisön tietoisuuten sosiaalinen 

media tuli kuitenkin vasta 2000-luvun alussa LinkedInin, MySpacen ja Flickrin kaltaisten palvelujen 

kautta, joissa käyttäjät voivat verkostoitua keskenään eli valita tuttuja ihmisiä kontakteikseen, joiden 

kanssa sitten jakaa palvelussa kuulumisia, valokuvia ja muuta henkilökohtaista informaatiota.  

Maailmanlaajuisen huomion kohteeksi sosiaalinen media muodostui, kun Facebook ja Twitter alkoivat 

v.2006 kerätä piiriinsä miljoonia käyttäjiä. Facebook on luonteeltaan palveluna henkilökohtaisempi eli 

siinä jaetut tavallisten käyttäjien viestit ja mediasisällöt eivät usein ole julkisia, kun taas Twitter on 

painottunut enemmänkin julkiseen viestintään eli kuka tahansa – myös palveluun rekisteröitymätön 

henkilö – voi nähdä palveluun tallennettujen ns. mikroblogien sisällöt.  

Khe Foon Hew (2011) on tehnyt kirjallisuuskatsauksen liittyen opettajien ja oppilaiden Facebookin 

käytöstä. Katsauksessa löydettiin Facebookin eli FB:n yleisiksi käytölle yhdeksän yleistä syytä: olemassa 

olevien ihmissuhteiden ylläpito, uusien ihmisten tapaaminen (esimerkiksi romanttisessa mielessä), koska 

FB:n käyttö on hauskaa, jotta tulisi suositummaksi tuttujensa parissa, ajanviete tylsistymisen 

estämiseksi, itseilmaisu (esimerkiksi status-viestien kautta), opiskelutarkoituksiin, informaation kuten 

yhteystietojen ja valokuvien organisointiin sekä aktivismiin (FB:ssä jaettiin tietoa esimerkiksi tulevista 

vaaleista). Opiskeluun liittyvä Facebookin käyttö tarkoitti yleensä tehtävien tai jonkin kurssin 

suorittamiseen liittyvien yksityiskohtien kuten luentosalin sijainnin tai liittyvän informaation 

tiedusteluun tutuilta. Hewin (Mt.) katsaukseen kelpuuttamassa 36 artikkelissa ylivoimaisesti 

tärkeimmäksi motiiviksi nousi ensiksi mainittu eli nykyisten ihmissuhteiden ylläpito. Facebookin käyttö 

opiskelutarkoituksiin oli varsin vähäistä. Tutkimuksissa, joissa sekä opettajat ja opiskelijat olivat samassa 

FB-verkostossa, naisopiskelijoiden havaittiin olevan enemmän huolissaan yksityisyydestään kuin 

miesten, vaikkakin kokonaisuutena vain noin kymmenesosa opiskelijoista rajoitti pääsyn profiilisivulleen 

muilta opiskelijoilta tai opettajiltaan. Opettajan profiilin näkyvyydellä ei tutkimuksissa ole havaittu 
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olevan merkitystä opettajan arvioidun kompetenssin suhteen, mutta avointa profiilia pitäviä pidettiin 

luotettavampina ja enemmän huolehtivina kuin suljettua profiilia pitäviä opettajia.  

Yhteisöpalvelujen käyttöä ja varsinkin ilmaisia sosiaalisen median työkaluja on alettu hyödyntää 

opetuksen osana myös suomalaisissa korkeakouluissa. Helsingin yliopiston opetusteknologiapalkinto 

2010 myönnettiinkin viestinnän oppiaineen kurssille Organisaatioviestinnän uudet ulottuvuudet2, jossa 

opiskelijat saivat itse valita mitä työkaluja käyttivät kurssitehtäviensä työstämisessä. Kurssilla myös 

jaettiin tietoa erilaisista ryhmätyöalustoista kuten Pirate Padista, Dropboxista, Prezistä, Wordlesta, 

Google Docsista, Slide Sharesta, blogeista, Flickrista ja kurssin koordinointi hoidettiin Facebook-ryhmän 

kautta.  

Yleisempää kuitenkin on, että opiskelun apuna käytettävät verkkopalvelut ja –työkalut tarjoaa oppilaitos 

itse. Yleiseksi tavaksi onkin muodostunut, että verkkoelementtejä sisältäville kursseille muodostetaan 

aina erikseen ryhmiä, jotka sitten voivat käyttää jotain oppilaitoksen ylläpitämää oppimisalustaa 

tehtäviensä suorittamiseen. Tällaisia oppimisalustoja ovat esimerkiksi BSCW, Blackboard ja Moodle. 

Usein oppilaitokset tarjoavat myös Wiki-palvelun ryhmässä tehtävien kirjoitustehtävien toteuttamiseen. 

Em. Palvelut tarjoavat työkaluja verkkokeskustelujen käymiseen sekä tiedostojen jakamiseen, mutta 

yhteisöpalvelujen tärkeimmät sosiaaliset ominaisuudet kuten status-päivitysten teko ja pysyvien 

sosiaalisten verkostojen luominen sosiaalista vuorovaikutusta varten niistä usein puuttuvat ja ne 

tuntuvatkin noudattavan perinteisten GDSS-järjestelmien suunnitteluperiaatteita eli järjestelmien 

keskiössä on tehtävien suoritus ja sosioemotionaalisen vuorovaikutuksen mahdollistavat ominaisuudet 

ovat palveluissa varsin vähäiset. 

Ubiikki teknologia siltana digitaalisen ja fyysisen välillä 
Mark Weiser (1991) esitti aikoinaan näkemyksensä ubiikista tulevaisuudesta, jossa teknologia häipyy 

näkymättömiin ja reagoi automaattisesti ihmisen toimintaan: kun astumme huoneeseen, valaistus 

huoneessa muuttuu omien preferenssiemme ja vuorokaudenajan mukaan. Weiserin visioima 

tulevaisuus ei ole vielä toteutunut, mutta teknologian käyttö on arkipäiväistynyt tai ehkä pitäisi 

pikemminkin sanoa, että arkielämämme on teknologisoitunut. Tietoverkot ja mobiili teknologia kuten 

matkapuhelimet ovat tuoneet teknologian kaikkialle arkeemme ja mahdollistaneet Weiserin kaltaisten 

teknologisten visioiden toteutumisen: lisätyn todellisuuden sovellukset, joissa kännykkäkameran läpi 

katsomalla ja paikannus- ja hahmontunnistusteknologioiden avulla voimme augmentoida ympäröivään 

todellisuuteemme digitaalista informaatiota (ks. esim. Morrison et al., 2009) tai vaikka hakea sisältöä 

seinän kokoiselle kosketusnäytölle Internetin yhteisöpalveluista (ks. Peltonen et al., 2008).  

Ubiikki teknlologia mahdollistaa siis digitaalisen maailman yhteisöjen tuomisen osaksi fyysistä 

maailmaamme. Käytännössä jo nyt olisi mahdollisuus käyttää yhteisöpalvelujen sisältämää sosiaalista 

informaatiota osana mitä tahansa korkeakoulun infrastruktuuria. Esimerkiksi Jos yhteisöpalveluun 

kertyisi tietoa siitä, mitä kirjoja kukin on lukenut ja mitä lukee juuri tällä hetkellä ja vieläpä missä 

kirjastossa, mahdollistaisi tämä kenties uudenlaisia opiskelijoiden kohtaamisia korkeakoulun sisällä. 

                                                           
2
 Lue lisää kurssista osoitteesta 

http://blogs.helsinki.fi/opetusteknologiapalkinto/2010/11/29/organisaatioviestinnan-uudet-ulottuvuudet/ 

http://blogs.helsinki.fi/opetusteknologiapalkinto/2010/11/29/organisaatioviestinnan-uudet-ulottuvuudet/
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Tulevaisuuden korkeakoulussa ubiikin teknologian ja ylipäätään yhteisöpalvelujen hyödyntäminen 

asettaa kuitenkin suuria haasteita yksityisyydelle: kuka digitaalista yhteisödataa hallinnoi ja kuka sen 

omistaa?  

Digitaalinen media ja sukupolvierot 
Korkeakoulujen teknologisoituessa on otettava huomioon myös uusien palvelujen tulevat käyttäjät ja 

heidän erilaiset taustansa. Prensky (2001) on tuonut esille käsitteet diginatiivit (tai –kansalaiset) ja 

digimaahanmuuttajat halutessaan korostaa eri sukupolvien välisiä eroja digitaalisessa lukutaidossa. 

Diginatiivit ovat henkilöitä, joiden elämässä Internet ja muut uudet teknologiat ovat olleet aina läsnä. 

Digimaahanmuuttajiksi Prensky (Mt.) kutsuu henkilöitä, jotka ovat vasta vanhemmalla iällä tutustuneet 

Internetiin ja ovat näin joutuneet siirtymään ”vieraalle maalle”. Prensky (Mt.  on myös esittänyt 

ajatuksen, että koko koululaitos pitäisi suunnitella uusiksi diginatiivien ehdoilla, jotta uusien sukupolvien 

opiskelua voitaisiin tukea heille luonnollisin keinoin.  

Näin radikaaleja muutoksia tuskin pystytään tekemään ja siihen ei välttämättä ole edes aihetta (ks. esim. 

Bennet and Maton, 2010), mutta erot teknologian käyttöön liittyvissä tiedoissa ja taidoissa – 

kumpaankin suuntaan – on syytä uusia opetusteknologioita suunniteltaessa myös ottaa huomioon 

riippumatta niiden syistä tai alkuperästä.  
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Tulokset 
Hankkeen aikana toteutettiin useita tapaustutkimuksia liittyen yhteisöpalvelujen käyttöön. Niiden 

tuloksista raportoidaan tässä luvussa.  

Moodle-verkkokeskustelut 
Opiskelijoiden käsityksiä verkkokeskusteluista kartoitettiin Asenteet, stereotypiat ja sosiaaliset 

representaatiot –verkkokurssin yhteydessä, johon kuului osana pakollinen verkkokeskustelu Moodle-

oppimisympäristössä (ks Kuva 1I. 

 

Kuva 1. Moodle-verkkokurssin etusivu. 

 
Marras-joulukuussa 2010 kurssin suoritti ja verkkokeskusteluun osallistui 40 opiskelijaa, joista 9 oli 

sosiaalipsykologian pääaine- ja 31 sivuaineopiskelijaa (10 miestä, 30 naista) keski-iältään 26 vuotta. 

Opiskelijat vastasivat kurssin lopuksi kyselyyn, jossa saivat arvioida verkkokeskustelujen onnistumista. 
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Opiskelijat arvioivat asteikolla 1¬7 (1 = ei lainkaan, 7 = erittäin paljon), miten paljon verkkokeskusteluun 

osallistuminen ja kurssin muut opiskelu-muodot edistivät heidän oppimistaan. Keskimäärin 

verkkokeskustelujen arvioitiin edistäneen oppimista ”jonkin verran” (keskiarvo = 4 95  keskihajonta = 

1,20). Vertailun vuoksi voi todeta, että monivalintatestiin opiskelun ja vastaamisen arvioitiin edistäneen 

omaa oppimista ”paljon” (ka. = 5 70  kh. = 1 34   ja samoin arvioitiin myös kuin kurssilla kirjoitettu 

referaatin kirjoittaminen (ka. = 5,90, kh. = 0,97). Perinteiset yksilölliseen oppimiseen perustuvat tehtävät 

koettiin siis hieman paremmin oppimista edistäneiksi kuin verkkokeskustelu. 

Seuraavaksi esitellään opiskelijoiden kyselylomakkeen avoimissa kysymyksiä esille nostamia tekijöitä eri 

verkkokeskusteluja koskevista aspekteista. 

 
Mitkä tekijät edistivät mielestäsi verkkokeskustelun käynnistymistä/käymistä? 
 

 

Kuva 2. Verkkokekustelua edistäviä tekijöitä. 

Opiskelijat ottivat kantaa vastauksissaan myös siihen, mitkä tekijät heidän mielestään edistivät 

verkkokeskustelun käymistä ja käynnistymistä (ks. Kuva 2). Useimmin edistävänä mainittiin opettajien 

avaukset (n = 15) sekä toisten opiskelijoiden kommentit (n = 15), joissa hyvänä pidettiin erityisesti 

havainnollistavia käytännön esimerkkejä (n = 6). Keskustelulle määritetty tarkka aikataulu koettiin myös 

edistäväksi tekijäksi. Muita, harvemmin mainittuja, edistäviä tekijöitä olivat alkutapaamiselle 

osallistuminen (n = 4), pakollisuus (n = 3), hyvä ryhmähenki (n = 2), oma aktiivisuus (n = 2) ja 

verkkotyökalun (Moodle) helppous (n = 2). 

 

Mitkä tekijät haittasivat mielestäsi verkkokeskustelun käynnistymistä/käymistä?  

Opiskelijat myös arvioivat, mitkä tekijät haittasivat tai estivät verkkokeskustelun käynnistymistä ja 

käymistä. Mitään yksittäistä selkeää haittaavaa tekijää ei vastauksissa esiintynyt. Suuri ryhmäkoko ja 

siitä johtuvaa viestien määrää oli eniten mainittu (n = 5) haittaava tekijä. Eräs opiskelija kuvaili tätä 

seuraavasti  ”[...] verkkokeskustelua haittasi mielestäni pitkät viestiketjut.  iestejä oli lopulta aika 

työlästä lukea  sillä niitä oli niin paljon.” 

15 15 7 6 4 

opettajien avaukset

toisten kommentit

tarkka aikataulu

havainnollistavat käytännön esimerkit

alkutapaaminen
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Kuva 3. Verkkokeskusteluja haittaavia tekijöitä. 

 

Miten kuvailisit verkkokeskustelun merkitystä oppimisellesi tällä kurssilla?  

Verkkokeskustelujen merkitystä omalle oppimiselle kysyttiin myös opiskelijoita. Yleisesti ottaen kurssia 

pidettiin hyödyllisenä ja antoisana (n = 12) ja erityisesti kiiteltiin sitä, että eri näkökulmat tulivat 

verkkokurssilla esiin, mistä oli maininta 13 opiskelijan avoimessa vastauksessa (ks. Kuva 4). 

 

Kuva 4. Verkkokeskustelujen merkitys oppimiselle. 

 
 
Millaisia vinkkejä haluaisit antaa verkkokeskustelun ohjaamiseen opettajille, jotta 
verkkokeskustelu palvelisi jatkossa yhä paremmin oppimistasi? 

Opiskelijat saivat myös antaa palautetta verkkokeskustelun ohjaamisesta (ks. Kuva 5). Opiskelijat 

toivoivat selkeämpiä ohjeita (n = 8) lähinnä liittyen keskustelun arvosteluun sekä jakoa pienempiin 

ryhmiin (n = 7): opiskelijat kokivat, että suurissa ryhmissä nopeimmat kerkesivät ”varastamaan” 

parhaimmat kommentit. Keskustelua vetävältä opettajalta toivottiin myös aktiivisempaa roolia.   

5 5 4 4 3 

rajallinen aika

liikaa viestejä / liian suuri ryhmä

viestit tulivat eri aikoina / viiveellä

pakollisuus

epäselvä tehtävänasettelu / ohjeet

13 12 7 6 5 

eri näkökulmat tulivat esiin

iso merkitys / antoisaa / hyödyllistä

ei uutta tietoa / merkityksetöntä

teoriat ja termit tuli sidottua esimerkkeihin

syvensivät omia tietoja
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Kuva 5. Opiskelijoiden vinkkejä verkkokeskustelujen kehittämiseksi. 

 
Mitkä ovat mielestäsi verkkokeskustelun vahvuudet, kun vertaat niitä lähiopetuksessa käytäviin 
vastaaviin keskusteluihin?   

Verkkokeskustelun keskeisimpänä vahvuutena mainittiin (n = 19) mahdollisuus suunnitella ja harkita 

omaa kommunikointiaan, kuten seuraavasta lainauksessa käy ilmi: 

Verkkokeskustelussa on jokaisella mahdollisuus miettiä tarkasti mitä haluaa sanoa ja miten asian 

ilmaisee. Lähiopetuksessa kaikki opiskelijat eivät ole niin aktiivisia tai eivät välttämättä uskalla 

olla, mikäli julkisesti puhuminen esim. ujostuttaa. Lisäksi jokainen teksti saa varmasti kuulijoita 

osakseen, kun taas lähiopetuksessa osa keskusteluista saattaa mennä ohi suun. 

Lainauksessa tulee esille myös toinen tärkeänä pidetty asia eli se, ettei verkossa tarvitse samalla tavoin 

jännittää esiintymistä (n = 10) ja että kaikki saavat mielipiteensä esille (n = 8).  Muina 

verkkokeskustelujen hyötyinä mainittiin, että keskustelut jäävät näkyviin ja niihin voi palata myöhemmin 

(n = 8), että voi keskustella silloin kun itselle sopii (n = 6) ja voi pohtia asioita rauhassa (n = 4). Verkossa 

käytyjen keskustelujen mainittiin (n = 2) myös olevan avoimempia kuin kasvokkain käydyt. 

 

Kuva 6. Verkkokeskustelujen vahvuudet. 

8 7 5 2 

ohjeet selkeämmiksi

jako pienempiin ryhmiin

opettajan pitäisi johdatella keskustelua enemmän

hyviä kommentteja voisi nostaa esiin

19 10 8 8 6 

kommunikointiaan voi harkita ja suunnitella

ei tarvitse jännittää esiintymistä

kaikki pääsevät tuomaan mielipiteensä esiin

kerkiää pohtia asioita enemmän

keskustelut jää näkyviin ja niihin voi palata myöhemmin
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Mitkä ovat mielestäsi verkkokeskustelun heikkoudet, kun vertaat niitä lähiopetuksessa käytäviin 
vastaaviin keskusteluihin?  

 

Kuva 7. Verkkokeskustelujen heikkoudet. 

Verkkokeskustelun heikkoutena todettiin olevan (n = 9) keskustelun hitaus ja ettei verkkovuoro-

vaikutuksessa syntynyt samanlaista reaaliaikaista ja dynaamista ryhmäkokemusta kuin kasvokkain (n = 

8), mikä todennäköisesti aiheuttaa sen, että kanssakeskustelijoiden koettiin (n = 5) myös jäävän turhan 

etäisiksi, ja että sanattoman viestinnän puuttumisen koettiin (n = 4) olevan myös ongelma. Lisäksi 

verkkokeskustelujen mainittiin (n = 3) olevan myös työläämpiä, puheenvuorojen olevan verkossa liian 

pitkiä tai viestejä olevan liikaa sekä verkossa keskustelijoiden olevan arempia. Väärinymmärryksiä 

koettiin syntyvän myös helpommin, keskustelun olevan sirpaleisempaa, tylsempää tai tasaisempaa kuin 

kasvokkaisen keskustelun (n = 2). 

Ryhmäesseiden kirjoitus verkossa: Wiki ja Etherpad 
Samalla sosiaalipsykologian verkkokurssilla, jolla opiskelijat osallistuivat verkkokeskusteluihin, 

kirjoitettiin myös verkkoesseitä ryhmätyönä. Opiskelijat jaettiin kahtia pienryhmiin, joista puolet 

käyttivät (n = 17)  ryhmätyönsä työstämiseen asynkronista Wikiä ja toinen puolet ryhmistä (n = 23) 

synkronisen työskentelyn mahdollistavaa Etherpadia (ks. Kuva 8). Käytännössä nämä 

ryhmätyöteknologiat eroavat siinä, että Wikissä dokumenttia kirjoitetaan yksi kirjoittaja kerrallaan, kun 

taas Etherpadissa työskentely tapahtuu yhtä aikaa niin, että kaikki kirjoittajat näkevät tekstissä 

tapahtuvat muutokset reaaliaikaisesti. Myös kirjoittamisesta keskusteleminen on työkaluissa erilaista: 

Wiki mahdollistaa verkkokeskusteluista tuttujen kommenttien kirjoittamisen, kun taas Etherpad tarjoaa 

kirjoitustyötilan vieressä chat-ikkunan, jossa keskustelu tapahtuu kuten kirjoittaminenkin reaaliajassa. 

Synkronisen työskentelyn Etherpadissa odotettiin lisäävän sosioemotionaalisen kommunikaation 

määrää ja näin tapahtuikin: vaikka keskustelu oli pääosin tehtäväkeskeistä, tapahtui sen chatin kautta 

myös kuulumisten vaihtoa, jos ryhmä sattui olemaan yhtä aikaa kirjoittamassa. Wikin käyttäjien 

keskustelukommentit olivat täysin tehtäväkeskeisiä.  

9 8 5 4 

verkkokeskustelu hitaampaa

puuttuu reaaliaikainen/dynaaminen ryhmäkokemus

kanssakeskustelijat jäävät etäisiksi

sanaton viestintä jää verkkokeskusteluissa puuttumaan
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Ryhmäesseet arvosteltiin lopuksi: Etherpadilla kirjoittaneet saivat keskiarvoksi ryhmäesseestä pisteitä 

5,37 (kh. = 0,55) ja Wikillä kirjoittaneet 4,92 (kh. = 0,61) eli etherpadilaiset menestyivät hiukan wikiläisiä 

paremmin. 

 

Kuva 8. Ryhmätyöesseen työstämistä Etherpadissa. 

Opiskelijat saivat arvioida kurssin lopuksi kyselylomakkeen kautta ryhmätyöskentelyään ja käyttämiään 

ryhmätyövälineitä asteikolla 1-7. Sekä Wikiä (ka. = 5,64, kh. = 1,61) että Etherpadia (ka. = 5,61, kh. = 

0,99) )käyttäneet kokivat, että ryhmäesseen kirjoittaminen oli edistänyt omaa oppimista. Etherpadia 

käyttäneet (ka. = 4,65, kh. = 1,41) kokivat tehneensä enemmän keskustelunavauksia kuin Wikiä 

käyttäneet (ka. = 3,82, kh. = 1,01). Etherpadilaiset (ka. = 3,21, kh = 1,65) kokivat myös, että epävirallista 

vuorovaikutusta tapahtui enemmän kuin wikiläiset (ka. = 2,47, kh. = 1,01). Tämä arvio oli yhteneväinen 

ryhmätyökalujen yhteydessä kirjattujen kommenttien sisällöllisen analyysin kanssa. 

Kummankin työkalun käyttäjät kokivat kuuluvansa ryhmään (Wiki: ka. = 4,88, ha. = 1,7 / Etherpad: ka. = 

4,61, ha. = 1,31) ja molempien ryhmien suunnitelmat olivat tuntuneet suhteellisen selviltä (Wiki ka. = 

4,94, ha. = 1,39 / Etherpad ka. = 4,52, ha. = 1,38). Ryhmissä ei myöskään tapahtunut juurikaan 
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erimielisyyksiä (Etherpad ka. = 1,82, ha. = 0,99 / Wiki ka. = 1,65, ha. = 1,77). Kysyttäessä kuinka hyvin 

palvelu tuki työskentelyä, antoivat kummatkin ryhmän jäsenet kohtuullisen positiiviset arviot: erityisesti 

Etherpadia käyttäneet (ka. = 6,26, ha. = 0,62) kokivat työkalun tukeneen työskentelyään, tosin myös niin 

kokivat myös Wikiä käyttäneet (ka. = 5,76, ha. = 1,14). 

Kysyttäessä lopuksi kuinka moni haluaisi käyttää työkalua ryhmätyön tekemiseen jatkossakin, halusivat 

kaikki Etherpadia käyttäneet tehdä niin, mutta Wikiä käyttäneestä 17 opiskelijasta kaksi ilmoitti, että ei 

haluaisi käyttää Wikiä uudestaan ryhmätyön tekemiseen. Avoimissa kommenteissaan Etherpadia 

käyttäneet kiittelivät synkronista työskentelymahdollista, joita yksi ryhmä hyödynsi myös tavatessaan 

kasvokkain  kuten tästä kommentista ilmenee  ”kun tapaamisissa tehtiin töitä yhdessä eri koneilla pystyi 

heti puuttumaan johonkin toisen naputtamaan kohtaan”. Myös chat-mahdollisuus sai kiitosta  ”[..]  oi 

siihen hieman ryhmätyön tuntua etenkin chatin myötä.” Wikiä koskevat kommentit olivat hiukan 

neutraalimpia  kuten ”Kaikki pääsivät muokkaamaan yhteistä tekstiä” ja osa hiukan negatiivisiakin kuten 

esimerkiksi tämä kommentti  ”Oli vaikeaa seurata etenemistä eikä palvelussa ollut mahdollista edetä 

muuten kuin lineaarisesti”. 

Ryhmätyö Facebook-ryhmässä 
Tutkimushankkeen aikana seurattiin myös ryhmätyöskentelyä Facebook-ryhmässä. Kyseessä oli 

Metropolia ammattikorkeakoulun järjestämä yhteisöllisen sarjakuvapiirtämisen projekti, jossa toisilleen 

entuudestaan tuntemattomat henkilöt rekrytoitiin Facebookin kautta piirtämään yhdessä sarjakuvaa, 

joka julkaistaisiin kirjana. Kymmenestä projektiin osallistuneesta seitsemän vastasi projektia 

koskeneeseen kyselyyn. Vastaajista 5 oli miestä, 2 naista ja vastaajien keski-ikä oli 26,86 vuotta. Neljällä 

vastaajalla oli korkeakoulututkinto. Projekti koostui lähitapaamisista, joita täydensi Facebook-ryhmässä 

käyty keskustelu.  

Kaikki vastaajat olivat osallistuneet vähintään yhteen verkossa tehtävään projektiin aiemmin ja 

keskimäärin vastaajat olivat käyttäneet oman arvionsa mukaan Facebookia pari kertaa viikossa. 

Suhtautuminen ennen ja jälkeen kurssia netin kautta työskentelyyn oli asteikolla 1-7 positiivista (ka. = 

5,86), kurssin jälkeen hiukan positiivisempaa (ka. = 6,14): avoimissa vastauksissa nousi esille se, että 

verkkotyöskentely toimi hyvänä apuvälineenä, mutta kasvokkaisia tapaamisia se ei korvaa. Projektin FB-

ryhmää vastaajat kävivät katsomassa keskimäärin 3 kertaa viikossa. 

Arviot omasta työskentelystä ja oppimisesta olivat positiivisia (kaikkien väittämien ka. =  5,18), myötäilyä 

tapahtui omien arvioiden mukaan jonkin verran tai vähän (ka. = 3,43). Tehtäviin liittymätöntä 

epävirallista vuorovaikutusta tapahtui varsin paljon (ka. = 5,14) ja ryhmässä keskusteltiin paljon (ka. =  

6,14). Vastaajat kokivat olleensa myös luottavaisia ryhmätyön etenemisen suhteen (ka. = 6,00) vaikka 

suunnitelmat olivat hiukan vähemmän selviä (ka. =  4,43) ja ryhmään kuuluvuuden tunne ei saanut ihan 

yhtä korkeita arvioita (ka. = 4,86). 

Itse Facebook teknologiana koettiin tukevana "jonkin verran" (ka. = 5,00) ryhmätyön tekemistä  ja 

päätösten tekoa (ka. =  5,00). Kaikki paitsi yksi vastaaja haluaisi käyttää FB:tä toistekin ryhmätyön 

apuvälineenä. 
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Seuraavaksi esitetään kootusti vastaajien kommentteja liittyen Facebookissa käytyihin keskusteluihin. 

Kommenteista selviää, että Facebookia ei koettu kasvokkaisen vuorovaikutuksen korvaajaksi: hankalaksi 

koettiin erityisesti toisten kommunikaation tulkitseminen (vihjeettömyys) ja synkronisuuden puute. 

 
Mitkä tekijät edistivät mielestäsi verkkokeskustelun käynnistymistä/käymistä? 

 Sähköpostiin jatkuvasti ilmestyvät muistutukset. 

 Se, että siitä aluksi sovittiin ja kerrottiin, että Facebookkiin perustettiin ryhmä meitä varten. 

 Facebookin helppous 

 Kiinnostavat/akuutit aiheet 

 hyvin laajalla skaalalla herkästi syntyi keskustelua, mikä oli hyvä juttu. 

 Ainakin se, että keskustelu siellä pantiin alulle yleensä hyvin pian tapaamisen jälkeen, kun asiat 

olivat vielä mielessä. 

 
Mitkä tekijät haittasivat mielestäsi verkkokeskustelun käynnistymistä/käymistä?   

 Oma hajamielisyys, kiireellisyys. 

 Aluksi ihmiset eivät oikein tajunneet lähteä mukaan keskusteluun, koska siitä ei ollut erikseen 

sanottu, että siellä saa kommentoida kaikkeen. 

 Välillä liikaa kommentteja 

 osallistujia olisi voinut ohjeistaan enemmän palautteenantoprosessiin. 

 Facebook ei loppupeleissä ole alustana kauhean kätevä tällaiseen... se on niin hetkeen 

kiinnittyvä käyttöliittymä, että tuntuu että kommentit ja keskustelut hukkuu tosi nopeasti sivun 

avaruuteen. 

 
Miten kuvailisit verkkokeskustelun merkitystä oppimisellesi tällä kurssilla?   

 Aikataulutuksen ja organisoinnin kannalta olennaisinta  

 Hyvin vähäiseksi. Olisi pitänyt osallistua enemmän. 

 En oikein osaa sanoa, enemmän itse suunnittelu- ja piirtoprosessi kehittivät minua ja opin paljon 

yhteistyöstä sarjakuvan teossa. 

 Se loi motivaatiota paljon, olon että on todellakin mukana jossain eikä vain silloin muutaman 

kerran kun pääsi paikan päälle kokoukseen 

 jossain määrin kirjan kokoamisvaiheessa mm. käännöksiä on ihmetelty verkossa ja itse on tullut 

seurattua sivusta tätä keskustelua. fiksua sakkia! 

 Lähinnä täydentävä. Koin että se oli kasvokkain keskustelun korvike ja jatke. 
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Mitkä ovat mielestäsi verkkokeskustelun vahvuudet, kun vertaat niitä kasvokkain käytäviin vastaaviin 
keskusteluihin?    

 Pysyvää konkretiaa 

 Kirjoittaessa joutuu miettimään kokonaisuutta ja panostamaan asiansa selkeään esittämiseen. 

 Siellä ujommatkin uskaltavat tuoda helpommin mielipiteitään ja on enemmän aikaa muodostaa 

niitä ja saa miettiä rauhassa, mitä sanoo. 

 Voi miettiä kommenttiaan, koska se pitää kirjoittaa 

 Kaikkien mielipide tulee tasavertaisena esiin, se ei riipu siitä miten sen esittää tai sanoo tms. 

Siksi varmaan myös kynnys on matalampi 

 Keskustelusta jää todistetusti dokumentoitu jälki: päivämäärä, kellonaika. Jokainen voi osallistua 

riippumatta siitä, onko intro- vai ekstrovertti persoona eli kasvokkaistilanteissa toisilleen vieraat 

keskustelijat eivät välttämättä uskalla kertoa juuri mitään tai juuri omia ajatuksiaan, vaan 

lähtevät helpommin myötäilemään vahvimpien ilmaisijoiden ajatuksia. Toki samaa voi tapahtua 

verkossakin, mutta vähemmän. 

 Verkkokeskustelussa annettavat puheenvuorot eivät ole ajankohtaan tai paikallaoloon sidottuja. 

Niitä voi myös halutessaan miettiä pidempään. Verkossa ryhmätilanteessa hiljaisempi/arempi 

saattaa helpommin onnistua sanomaan asiansa loppuun. 

 
Mitkä ovat mielestäsi verkkokeskustelun heikkoudet, kun vertaat niitä kasvokkain käytäviin 
vastaaviin keskusteluihin? 

 Sekavaa 

 Ellen käytä joka lauseessa hymiöitä, en ole varma, millainen sävy kirjoituksestani välittyy muille. 

Enkä näe heidän välitöntä reaktiota sanoihin. 

 Keskustelu ei etene kovin reaaliaikaisesti ja nopeasti ja väärinymmärryksiä sattuu enemmän 

netin välityksellä. Myöskään kaikki eivät käytä konettä kovin paljoa, mikä rajaa osan 

keskustelijoista pois. 

 Ei näe ilmeitä tai kuule äänensävyjä, ei voi olla varma ketkä kuuntelevat. 

 Asiat joita on hankala päättää jäävät vähän vaille päätöstä kun/jos kaikki ovat vain esittäneet 

oman näkemyksensä eikä ottaneet kantaa välttämättä muihin. Sekin on tavallaan vallankäyttöä. 

Jotkin asiat jossain vaiheessa pitäisi päästä keskustelemaan ryhmässä tai jotenkin enemmän 

'samassa ajassa', esim chatissa? 

 Tarvitaan tuhat sanaa selittämään asia, johon kasvokkain keskusteltaessa riittää yksi ilme. 

 Kun ei olla kasvokkain, ryhmätilannetta ei pääse syntymään, vaan keskustelu koostuu vain 

kommenteista toistensa perään. Keskustelu ei yleensä etene kauhean orgaanisesti ja 

puheenvuorot eivät niin hyvin täydennä toisiaan kuin kasvokkain, kaikki puhuvat ikään kuin 

omasta kuplastaan. Kommentointiajankohdan vapaus aiheuttaa myös sen, että keskustelut 

voivat jäädä roikkumaan ilman että niihin huomaa kommentoida: niissä ei tarvitse olla läsnä. 

Verkkokeskustelu siis mahdollistaa suuremman passiivisuuden, mikä ei ole hyvä juttu. Siksi se ei 

minusta missään nimessä riittäisi yksinomaiseksi keskustelumuodoksi tämäntyyppisessä 

projektissa. 
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Yhteisöllistä kirjoittamista Noodilla 
Noodi on Metropolia ammattikorkeakoulun johdolla ja EU-rahoituksella kehitetty yhteisöllisen 
käsikirjoittamisen työkalu. Lähtökohtana Noodissa on ollut tarjota työkalu teatterikäsikirjoitusten 
kirjoittamiseen, mutta se soveltuu kyllä muunkinlaisten tekstien työstämiseen. Noodi on kaikille avoin ja 
kuka tahansa voi luoda palveluun tunnuksen. Kirjoittaminen tapahtuu ryhmissä: avoimiin ryhmiin voi 
pyytää itse kutsua tai sitten voi perustaa oman ryhmän, johon kutsuu muita kirjoittajia. Noodin 
perusajatuksena on, että kaikki kirjoittavat pieniä tekstinpätkiä, ideoita ja hahmoja, joista sitten voidaan 
yhdessä ryhmän vetäjän johdolla koostaa käsikirjoituksen rakenne-ehdotuksia, joita kaikki voivat 
kommentoida. Noodissa keskiössä on sosiaalisista medioista tutut yhteisölliset ominaisuudet: käyttäjät 
voivat kirjoittaa status-päivityksiä eli kertoa helposti kuulumisistaan sekä tykätä toisten kirjoituksista 
että kommentoida niitä. Lisäksi on tarjolla ryhmän sisäinen keskustelualue sekä kaikille Noodin 
käyttäjille avoin keskustelufoorumi. 
 
 

 
Kuva 9. Noodi-käyttäjän "oma sivu", jossa näkyy status-päivitykset. 
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Noodin käyttöä tutkittiin hankkeen aikana kahteen otteeseen: hankkeen alussa Informaatioteknologian 

sosiaalipsykologiaa –kurssilla, jossa osa kurssilaisista (yksi 3 hengen ja yksi 4 hengen ryhmä) kirjoittivat 

ryhmäesseen käyttäen Noodia ja osa kurssilaisista itse valitsemallaan muulla tavalla (yksi 4 hengen 

ryhmä kirjoitti esseensä Moodlen keskustelualuetta käyttäen ja yksi 3 hengen ryhmä suoritti tehtävän 

sähköpostin välityksellä).  

Toisella kertaa seurattiin noin puoli vuotta kestänyttä monikulttuurisen ryhmän 

teatterikäsikirjoitusprojektia, jossa kirjoittajaryhmä tapasi kerran viikossa kasvokkain ja muuten työsti 

käsikirjoitustaan verkossa. Puolet ryhmästä oli suomalaisia harrastelijateatterilaisia ja puolet ryhmästä 

maahanmuuttajia, jotka eivät olleet aiemmin olleet teatterin kanssa tekemisissä. 

Kummassakin tapauksessa lähtöoletuksena oli, että Noodin yhteisölliset sosioemotionaalista 

vuorovaikutusta tukevat ominaisuudet ja yhdessätekemiseen perustuva työtapa olisivat tukeneet 

ryhmäytymistä ja a) kannustaneet tehtävä suorittamisen lisäksi myös muuhun vuorovaikutukseen, ja 

että b) neuvotteluun perustuva käsikirjoitusversion rakennusprosessi olisi tehnyt ryhmätyöstä todella 

yhteistyötä ja lisännyt siihen liittyvän neuvottelun ja vuorovaikutuksen määrää (Wiki- ja Etherpad-

ryhmiä seuratessa oli havaittu, että ryhmätyötehtävä pilkotaan usein osiin, joita työstetään yksin ja 

sitten varsinainen työn yhteen koostaminen tapahtuu vasta lopussa ja usein varsin lyhyessä ajassa). 

Ryhmäesseen koostaminen Noodilla 

Informaatioteknologian sosiaalipsykologiaa –kurssilla kaksi ryhmää kirjoitti ryhmäesseen Noodia 

käyttäen. Tuotoksia ja viestien määrä Noodissa tarkasteltaessa voitiin todeta, että työtapa ei eronnut 

juuri eronnut tehtäväkeskeisempien GDSS-järjestelmien käytöstä: vaikka opiskelijoita kannustettiin 

kurssin vetäjän puolesta useaan otteeseen, keskustelua tai kuulumisten vaihtoa ei juuri tapahtunut. 

Ryhmätyöt kasattiin myös varsin samalla tapaa kuin Wikissä: yksi opiskelija vastasi muiden tuotosten 

yhdistämisestä kerrallaan ja näin ollen keskustelu ja ryhmän sisäinen vuorovaikutus jäivät varsin 

vähäisiksi. 

Ryhmän jäsenet osallistuivat myös kurssin jälkeen ryhmähaastatteluihin. Haastatteluissa tuli esille, että 

muuhun kuin tehtäväkeskeiseen vuorovaikutukseen ei opiskelijoilla ollut tarvetta, koska he näkivät 

muitenkin ja olivat yhteydessä toisiinsa muissa sosiaalisissa medioissa. Tilapäinen, lyhytkestoinen ja 

irrallaan muista sosiaalisista verkostoista oleva keskustelukanava ei houkuttanut viestien 

kirjoittamiseen. Yksilökeskeistä työtapaa perusteltiin lähinnä opiskelijoiden kiireellä: ei ollut aikaa tavata 

eikä neuvotella ja maisterivaiheen opiskelijat luottivat toistensa arviointikykyyn niin paljon, että 

ryhmätuotoksen koostaminen yhden henkilön vastuulla ei ollut ongelma. 

Mielenkiintoinen havainto oli, että eniten keskustelua syntyi Moodlen keskustelualueen kautta tehdyn 

ryhmätyön parissa: esseen rakentaminen tapahtui viestiketjuissa viesti viestiltä niin, että jokainen toi 

oman uuden kontribuutionsa esim. viestin liitetiedostona. Tällainen työtapa osoittautui hyvin 

keskustelevaksi ja sillä saavutettiin se lopputulos, mihin Noodin käsikirjoituksen koostamiseen 

suunnitellulla rakennetyökalulla oli pyritty. Tekstin rakenteen koostamisen keinojen vaikutusta 

ryhmätyöhön olisikin hyvä tulevaisuudessa selvittää lisää. 
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Sulautuva työskentely monikulttuurisessa ryhmässä 

Monikulttuurisen teatteriryhmän toimintaa tutkittiin seuraavasti: osa kerran viikossa tapahtuneista 

lähitapaamisista videoitiin ja nämä videot analysoitiin tarkastelemalla kuinka ryhmän vuorovaikutus 

tapahtui ryhmän sisällä ja ohjaajaan nähden. Lisäksi ryhmäläiset saivat täyttää kyselylomakkeen koskien 

ryhmätyöskentelyään ja Noodin käyttöä. Ryhmän vetäjää, suomalaista harrastelijaohjaajaa myös 

haastateltiin. Haastattelussa ja videoanalyysissa tuli esille mm. seuraavia asioita:  

 Ryhmän kokoonsaaminen oli todella iso haaste, mutta onnistui kuitenkin lopulta. Mukaan 
saadut maahanmuuttajat olivat eri kulttuureista ja suurimmaksi osaksi toisilleen tuntemattomia. 
Joukko koostui pääosin nuorista: ensimmäisellä kerralla mukana ollut keski-ikäinen virolainen 
nainen jäi pois, koska ei tuntunut oloaan luontevaksi nuorten kanssa (vaikkakin vanhempaa 
väkeä löytyi kyllä suomalaisista osanottajista). Alussa mukana oli 11 maahanmuuttajajäsentä, 
loppuun asti projektissa mukana pysyi heistä 7. Ryhmän monikulttuurisesta luonteesta johtuen 
kaikki viestintä tapahtui sekä suomeksi että englanniksi. 

 

 Sitoutuminen ryhmään osoittautui jo toisella tapaamiskerralla 29.11. projektin suurimmaksi 
haasteeksi: moni mukaan ilmoittautunut jäi tulematta ja ohjaaja joutui usein ottamaan yhteyttä 
ryhmäläisiin, jotta pystyi olemaan varma, että kirjoittajat saapuivat sovittuihin tapaamisiin. 
 

 Kirjoittaminen tapahtui Tikkurilan kirjaston ATK-luokassa. Tarinan ideointi tapahtui yhdessä 
ensimmäisillä tapaamiskerroilla (ilman kuitenkaan mitään äänestyksiä). Ohjaaja veti sitten ideat 
yhteen. Joidenkin osallistujien mielestä projektin päättyessä projektin ilmapiiri oli 
turhautumiseenkin asti keskusteleva: ainoa varsinainen päätöksentekoa koskeva ongelma oli se, 
että kaikki eivät olleet koskaan yhtä aikaa paikalla lähitapaamisia. 

 

  Myös päätöksenteko verkossa oli aluksi haastavaa: Noodiin laadittujen "kotitehtävien" kanssa 
oli osallistumisongelmia ja harvemmin kukaan jatkoi kotona lähitapaamisissa aloitettuja 
tehtäviä. Ryhmässä tekeminen koettiin helpommaksi kuin etätyöskentely yksin: kommunikaatio 
ja kokemuksen puute niin kirjoittamisesta kuin teatterista suurimpina syinä tähän. Myös tiivis 
tapaamisrytmi vei pois energiaa verkkotyöskentelyltä.  
 

 Suurin osa kirjoittajista piti ryhmässä tekemisestä: kirjoittajaryhmä jakautui usein pieniin 
ryhmiin pohtimaan yhtä ideaa, kohtausta tai henkilöä. Ryhmien koostumus vaihtui joka kerta eli 
mitään ”klikkejä” ei päässyt syntymään. Porukassa oli kuitenkin muutama, jotka halusivat 
kirjoittaa yksin: näin tapahtuikin ja tämä oli muille ok.  
 

 Ohjaajalle oli hankalaa pitää prosessia aluksi kasassa, mutta Noodi auttoi kuitenkin yleiskuvan 
luonnissa.  
 

 Yhteisten pelisääntöjen eli normien laatiminen oli haastavaa: eri kulttuureista ja eri kieliä 
puhuvat olevat nuoret eivät ymmärtäneet aina toisiaan tai ohjaajaa.  
 

 Projektin ensimmäisen kolmanneksen jälkeen Noodissa äänestettiin ensimmäistä kertaa 
”tykkäämällä” Noodin kerätyistä ideoista: tämä koettiin hyväksi tavaksi päättää asioista. Tätä 
tekniikkaa käytettiin jatkossakin ideoiden valitsemisessa ja aina löytyi selkeä voittaja, joten 
suuria ristiriitoja ei syntynyt. 
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 Ohjaajalle alkoi syntyä hiukan huoli ryhmäytymisestä, koska porukka oli huonosti paikalla, 
osallistuminen verkossa oli laiskahkoa ja tietokoneella istuminen vei välillä intoa pois. 
Läsnäolijoihin saatiin kuitenkin uutta virtaa draamaharjotteiden kautta. 
 

  Puolivälissä projektia hahmojen luonti tapahtui kovalla tohinalla. Nyt oli selvää, että työskentely 
tapahtui lähitapaamisissa: poissaolijat eivät olleet tehneet omia hahmojaan 
muistutussähköposteista huolimatta. Tekeminen oli tosi hidasta, lähinnä taas sen takia, että 
jouduttiin käyttämään kahta eri kieltä ja kirjoittajilta puuttui kokemusta. Tämä todennäköisesti 
vähensi myös intoa osallistua verkkokeskusteluihin. 
 

  Kohtausten järjestely ei toiminut Noodin kautta niin joustavasti kuin ryhmä olisi toivonut: vetäjä 
päätyi luomaan pahville kohtaukset paperilapuilla, joita oli sitten helposti yhdessä siirrellä ja 
vaihdella (ks. Kuva 1). Toiminnallisuutta luoda helposti "kohtausaihoita" Noodissa olisi kaivattu. 
 

  Pääosin työskentely Noodin kautta sujui hyvin. Suurimmiksi puutteiksi koettiin: 1) 
kohtausluettelon luonnin kömpelyys ja 2) se, että virheellisiä käsikirjoitusversioita ei ollut helppo 
poistaa 
 

 
 

 
Kuva 10. Fyysineni korvaa digitaalisen. 

Opiskelijat arvioivat itse asteikolla 1-7 ryhmätoimintaansa seuraavasti: ryhmäläiset kokivat, että 

ryhmässä keskusteltiin ja neuvoteltiin aktiivisesti (ka. = 5,44, kh. = 1,88) ja kaikki kokivat kuuluvansa 

ryhmään (ka. = 6,44, kh. = 0,73). Ryhmän suunnitelmat koettiin myös kohtuullisen selkeiksi (ka. = 4,75, 

kh. = 1,83).  
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Viestinnästä Noodissa/kasvotusten toivat esille kasvotusten tapahtuvan viestinnän helppouden 

verrattuna verkkoviestintään ja synkronisen reaaliaikaisen vuorovaikutuksen paremmuutta korostettiin: 

”Kasvotusten saa heti palautetta ja ideoita.” Monikulttuurinen työskentely koettiin myös helpoksi ja 

rikastuttavaksi  ”Aivan ihana ja henkisesti avaava kokemus. Olisin valmis vastaavanlaiseen projektiin 

vaikka heti. Avartaa näkökulmaa ja oppii tuntemaan eri kulttuureja ja huomaamaan myös niiden 

samankaltaisuuksia eri tavalla.” 

Julkaisut ja muut tuotokset 
 
Hankkeen aikana tuotettiin seuraavat julkaisut: 
 

Peltonen, Peter, Morrison, Ann, Jacucci, Giulio, Kurvinen, Esko & Lemmelä, Saija (2011). Evaluation of 

Embodied Interaction: Comparing a Public Trial to a Pervasive Game. Presented in the “Embodied 

Interaction: Theory and Practice in HCI” workshop in the 28th international conference on Human factors 

in computing systems (CHI '11), ACM, available online: 

http://www.antle.iat.sfu.ca/chi2011_EmbodiedWorkshop/Papers/PeterPeltonen_CHI11EIWkshp_TrialPer

vasiveGame.pdf 

Peltonen, Peter (2011). Collaboration in the Era of Ubiquitous Technology: Studying Socially Represented 

Embodiments. In Conference Supplement of European Conference on Computer-Supported Cooperative 

Work 2011 (ECSCW 2011), Deparment of Computer Science, Aarhus University, Denmark, 25–28.  

Morrison, Ann, Mulloni, Alessandro, Lemmelä, Saija, Oulasvirta, Antti, Jacucci, Giulio, Peltonen, Peter, 

Schmalstieg, Dieter & Regenbrecht, Holger (2011). Collaborative use of mobile augmented reality with 

paper maps. Computer and Graphics, 38, 789–799. doi: 10.1111/j.1467-8535.2006.00620.x 

Mäkiniemi, Jaana-Piia, Ahola, Salla & Peltonen, Peter (2011). Verkkokeskustelussa oppimista edistäviä ja 

ehkäiseviä tekijöitä. Teoksessa: Joutseniemi, T. & Myyry, L. (toim.) Sulautuva opetus. Helsinki: 

Valtiotieteellinen tiedekunta, 7–23. 

Viimeksi mainitusta Mäkiniemi et al. julkaisusta pidettiin myös esitelmä Sulautuva oppiminen ja opetus 
2011 seminaarissa3 Helsingin yliopistolla. Hankkeen tuloksien pohjalta järjestetään myös workshop otsikolla 

”Yhteisöllisen verkkokirjoittamisen työvälineet sulautuvassa opetuksessa” Sulautuva oppiminen ja opetus 2012 
seminaarissa4. 
 

Hankkeessa on tuotettu myös yksi toimitettu kirjan luku: 
 

Lugano, Giuseppe & Peltonen, Peter (hyväksytty julkaistavaksi 2012). Building intergenerational bridges 

between digital natives and digital immigrants: Attitudes, motivations and appreciation for old and new 

media. Teoksessa: Loos, E., Haddon, L. & Mante-Meijer, E. (toim.) Generational use of new media. 

Ashgate.  

                                                           
3
 Lisätietoja Sulautuva oppiminen ja opetus 2011 seminaarista: 

http://blogs.helsinki.fi/sulautuvaopetus/ohjelma2011/ 
3
 Lisätietoja Sulautuva oppiminen ja opetus 2012 seminaarista:  

http://blogs.helsinki.fi/sulop2012/ 

http://blogs.helsinki.fi/sulautuvaopetus/ohjelma2011/
http://blogs.helsinki.fi/sulop2012/
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Peltonen on myös esitelmöinyt hankkeestaan ja sen tuloksista syyskuussa 2011 Avoimen yliopiston 

järjestämässä pedagoginen kahvila -tilaisuudessa5, jota pystyi seuraamaan myös Internetin välityksellä. 

Teknologiavälitteinen ryhmätyö on ollut myös Peltosen luentojen aiheena v.2010 ja 2011 

sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalipsykologian oppiaineessa järjestetyillä maisteritason kurssilla 

”Informaatioteknologian sosiaalipsykologiaa”6.  

Peltonen osallistui hankkeen aikana kaikille avoimen verkkopohjaisen yhteisöllisen käsikirjoitustyökalu 

Noodin7 kehittämiseen yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Peltonen ja Jouni 

Räisänen Metropoliasta kirjoittivat jutun työkalun käytöstä monikulttuurisessa käsikirjoitusprojektissa 

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen TIEKE:n julkaisemaan Tiedosta-lehden numeroon 1/2011 

otsikolla ”Verkossa syntyi ajankohtainen näytelmä”.  

Hankkeen aikana aloitettu mutta vielä keskeneräinen projekti on HIIT:n tohtorikoulutettavien kanssa 

tekeillä oleva kirjallisuuskatsaus otsikolla ” he changing notions of community in social scientific studies 

of digital networked technologies” Community & Applied Social Psychology –lehden erikoisnumeroon, 

joka tulee ilmestymään vuonna 2013.  

Johtopäätökset ja pohdintaa 
Verkossa tapahtuva ryhmätyöskentely ja vuorovaikutus ovat jo osa korkeakoulujen arkea. Käytössä 

olevat työkalut ovat perinteisiä tehtävän suorittamiseen keskittyviä verkkopalveluja, joissa sosiaalinen 

vuorovaikutus on rajattu kurssin suorittamisen ajaksi suljettuun yhteisöön usein erilliselle 

keskustelualueelle tai Wiki-teksteihin liittyviin kommentteihin: sosioemotionaalinen viestintä 

verkkopalveluissa jää usein varsin vähäiseksi. Työskentely tapahtuu palveluissa asynkronisesti eli viesti 

kerrallaan, mikä helpottaa oman verkossa olevan minän esittämisen suunnittelua, mutta on toisaalta 

hitaampaa ja ryhmätyössä esiin tulevissa päätöksentekotilanteissa johtaa siihen, että päätöksistä ei 

neuvotella yhdessä ja ryhmätyöt jaetaan osa-alueisiin, joita opiskelijat työstävät tehtäviään itsenäisesti. 

Nykyiset työkalut eivät siis kovin hyvin tue varsinaisen yhteisöllisyyden tunteen syntymistä käyttäjilleen 

ja ne nähdään enemmänkin tehtävien suoritusta ja palautusta varten olevina työkaluina. 

Miksi sosioemotionaalista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä pitäisi ylipäätään tukea 

korkeakouluopiskelussa? Näkemykseni on, että jos verkko-opetusta käytetään korvaamaan kasvokkaista 

opetusta, niin opiskelijat menettävät arvokkaan tilaisuuden verkostoitua ja tutustua keskenään, mikä on 

työelämän kannalta myös tärkeä taito. Tehtävän suoritus ei saa olla ainoa tavoite 

korkeakouluopetuksessa, koska vuorovaikutustaidot ovat yhtä tärkeämmässä roolissa 

taitorepertuaarissa, joka nykykorkeakoulusta valmistuvalta pitäisi löytyä. Ja tosiasia on, että myös 

työelämässä vuorovaikutus on yhä enemmän teknologiavälitteistä.  

                                                           
4
 Lisätietoja Avoimen yliopiston pedagogisista kahviloista:  

http://www.avoin.helsinki.fi/opettajille/pedagogiset_kahvilat.asp 
5
 Lisätietoja ”Informaatioteknologian sosiaalipsykologiaa”-kurssista: 

http://www.valt.helsinki.fi/opas2010/spsy/kurssi/lehtinenym01/index.html 
5
 Lisätietoja Noodi-työkalusta: 

http://noodi.metropolia.fi 

http://www.avoin.helsinki.fi/opettajille/pedagogiset_kahvilat.asp
http://www.valt.helsinki.fi/opas2010/spsy/kurssi/lehtinenym01/index.html
http://noodi.metropolia.fi/
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Hankkeessa tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että sosioemotionaalisen 

vuorovaikutuksen tukeminen verkkopalveluissa, jotka koetaan tietyn tehtävän suorittamista varten, on 

vaikeaa. Johtopäätöksenä hankkeen tuloksista olen eritellyt tekijöitä, joiden huomioonottaminen 

tulevaisuuden korkeakoulujen verkkopalveluja rakennettaessa voisivat edistää yhteisöllisyyden 

rakentumista myös digitaalisesti välittyneesti: 

 Asynkronisuus vs synkronisuus: Hankkeen tulosten perusteella synkroniseen työskentelyyn 
mahdollistavat ominaisuudet, mitä esimerkiksi Etherpad tarjoaa, helpottavat päätösten 
tekemistä ja yhdessä tekstin tuottamista. Synkroninen työskentely näyttäisi myös alentavan 
kynnystä epämuodollisempaan ja tehtäväntekoon liittymättömään sosioemotionaaliseen 
vuorovaikutukseen. 
 

  Yhteisöjen tilapäisyys: Nykyiset ryhmätyökalut perustuvat siihen, että verkkoon luodaan 
pienryhmiä aina uudestaan jokaista tehtävää varten ja henkilöt eivät ole (oppilaitoksen 
tarjoamien työkalujen) kautta muussa vuorovaikutuksessa verkon välityksellä keskenään. Jos 
korkeakoulu voisi tarjota yleisemmän sosiaalisen yhteisön verkossa, johon ryhmätyökalut ja 
muut opetusta varten suunnitellut palvelut integroituisivat, yhteisöllisyyden kokemus 
muodostuisi todennäköisesti varsin toisenlaiseksi.  
 

 Sulautuva opetus: jos pysyvämpää verkkoyhteisöä ei voida tarjota, näkisin sulautuvan 
opetusmuodon seuraavaksi toimivampana verkkotyökaluja hyödyntävänä työmuotona. Tällöin 
mahdollisuudet sosioemotionaaliseen vuorovaikutukseen tarjotaan myös kasvokkaisissa 
lähiopetustilanteissa. Sulautuvassa opetuksessa työkalujen olisi hyvä myös tukea synkronista 
työskentelyä, jolloin työkaluja voitaisiin hyödyntää myös tilanteissa, joissa opiskelijat tapaavat 
kasvokkain ja heillä on samanaikaisesti myös teknologisia työvälineitä käytössään.  
 

Yhteisöllisyyden perässä korkeakoulumaailmassa on alettu hyödyntämään jo olemassa olevia 

korkeakoulun ulkopuolelta löytyviä yhteisöllisiä verkkopalveluja kuten Facebookia ja Googlen 

kirjoitustyökaluja. Näen tämänkaltaisen kehityksen kuitenkin ongelmallisena: ei voida vaatia, että kaikki 

opiskelijat luovat tunnuksen jonkin kolmannen tahon tarjoamaan palveluun, joka tulee omistamaan 

palveluun tallennetun informaation käyttäjästä ja mahdollisesti käyttää tätä jopa kaupallisesti 

hyväkseen. Yhteisöön tallennetun sosiaalisen datan tarjoamat hyödyntämismahdollisuudet voivat myös 

jäädä vähäisemmäksi, jos se ei ole korkeakoulun omassa hallinnassa. Suomalaiset korkeakouluilla olisikin 

nyt hieno mahdollisuus luoda oikeasti turvallinen ja läpinäkyvä digitaalinen sosiaalinen yhteisö 

opiskelijoilleen, joka toimisi tulevaisuuden tietoyhteiskunnan tukipilarina.  
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