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1 Johdanto 

Kohtaamme jokapäiväisessä elämässämme tiedonlähteiden viidakon, josta kukin poimii 

itselleen näkökulmastaan sopivimman tietoaineksen pureskeltavakseen. Jo tiedonetsintä 

vaatii taitoja, mutta etenkin kriittinen tiedonkäyttö voi aiheuttaa haastetta itse kullekin. Kriit-

tisiä tiedonkäyttötaitoja tarvitaan myös tulkittaessa tilastotietoa, joka on yksi tiedon muo-

doista. 

Tiedonhaku ja -käyttö voidaan lukea yhdeksi kansalaisten perustaidoista. Suomen yleissi-

vistävässä koulutuksessa tämä ei kuitenkaan sisälly osaksi opetussuunnitelman perustei-

ta. Suomalaisten tilastojen luku- ja käyttötaitojen kehittämisessä tärkeänä tahona toimii 

Tilastokeskus, joka on kehittänyt tilastoalan koulutukseen soveltuvan Verkkokoulun. Verk-

kokoulu on Internet-palvelu, joka sisältää kaikille tilastoalaan liittyviä oppimateriaaleja 

ikään ja koulutustaustaan katsomatta. 

Verkko tarjoaa opetuksen tueksi mittavan määrän aineistoa, oppimateriaaleja ja oppi-

misalustoja. Tilastokeskuksen Verkkokoulu on esimerkki sivustosta, joka tarjoaa maksutta 

käyttöönsä laajan oppimateriaalikokonaisuuden. Jotta palvelu erottuu edukseen, sen on 

uudistuttava niin sisällöllisesti, rakenteellisesti kuin teknisestikin. Pian 10 vuoden ikään 

yltävän Verkkokoulunkin on tullut aika kehittyä. Jotta kehittämisessä päästään liikkeelle, 

on tutustuttava verkkopalvelun nykyiseen käyttäjäkuntaan. Kehittämisen käynnistäjänä 

toimii tämä pro gradu -työ, joka selvittää käyttäjätutkimuksen menetelmin Verkkokoulun 

tämän hetkisen käytön tilanteen ja kehittämisen tarpeet. 

Käyttäjätutkimus on perusta käyttäjäkeskeiselle tuotekehitykselle. Kehittämisen on lähdet-

tävä käyttäjistä, heidän roolistaan ja toimintaolosuhteistaan. Käyttäjiksi luetaan palvelua 

suoraan käyttävät asiakkaat, palvelun ylläpitäjät, mahdolliset tukihenkilöt sekä palvelun 

käyttöä seuraavat henkilöt. Käyttäjät, joilla on samanlaiset tavoitteet ja tarpeet ja jotka 

tarvitsevat samanlaisen käyttöliittymän, muodostavat käyttäjäryhmän, joka on pidettävä 

mielessä läpi palvelun suunnittelun ja toteutuksen. Käyttäjätutkimuksen merkitys voidaan 

tiivistää yhteen lauseeseen: ”Jos suunnittelet kaikille, et suunnittele kenellekään.” (Sink-

konen, Nuutila & Törmä 2009, 65–68.) 

Verkkokouluun, sen kehittämisen lähtökohtiin sekä tilastojen luku- ja käyttötaitojen edis-

tämiseen tutustutaan luvussa 2. Samassa luvussa tarkastellaan kansallisten tilastovirasto-

jen oppimateriaalien sisältöjä ja rakenteita. Tutkielman kolmannen luvun kirjallisuuskatsa-

uksessa tutustutaan oppimisympäristöajatteluun ja sen tuomiin etuihin perinteiseen opet-

tajajohtoiseen opetukseen verrattuna. Tämän lisäksi tarkastellaan erityisesti verkko-

oppimista ja -opetusta. Neljännessä luvussa esitellään tutkimustavoitteet ja -kysymykset 
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sekä tutkimuksen toteuttamisen vaiheet ja menetelmät. Tutkimuskysymyksiin vastataan 

luvuissa 5–7. Verkkokoulua käyttävien matematiikan aineenopettajien ja sen parissa työs-

kentelevien tilastokeskuslaisten kokemuksiin ja kehitysehdotuksiin Verkkokoulusta tutus-

tutaan luvuissa 5 ja 6, joissa esitellään käyttäjätutkimuksessa käytettyjen verkkokyselyn ja 

teemahaastattelujen tuloksia. Verkkokoulun käyttöä tutkitaan myös kävijäseurantapalve-

lun aineiston pohjalta tehdyllä tarkastelulla luvussa 7. Kahdeksannessa luvussa tarkastel-

laan tutkimuksen luotettavuutta. Luvussa 9 esitetään tutkimuksen pohjalta syntyneitä kehi-

tysideoita uudistuvalle Verkkokoululle. Viimeisessä, eli kymmenennessä luvussa luodaan 

yleiskatsaus Verkkokouluun ja suunnataan katse tulevaan. 

Tilastokeskus on hallinnollisesti valtiovarainministeriön alainen, mutta toiminnastaan itse-

näisesti vastaava virasto, jonka tehtävänä on ”laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja 

selvityksiä” sekä ”huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä 

muiden valtion viranomaisten kanssa”. Tilastokeskus työllistää yhteensä yli 1000 henkilöä, 

joista suurin osa työskentelee päätoimipaikassa Helsingissä. Tilastokeskuksella on myös 

neljä aluepalvelutoimistoa, jotka sijaitsevat Turussa, Tampereella, Seinäjoella ja Oulussa. 

Tämän lisäksi Tilastokeskuksella toimii puhelinhaastattelijoita ympäri Suomen. (Tilasto-

keskus 2009c.) 
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2 Tilastokeskuksen Verkkokoulu ja tilastojen luku- ja 
käyttötaitojen edistäminen 

Tässä luvussa tutustutaan Verkkokoulun historiaan ja tavoitteisiin sekä esitellään Verkko-

koulun sisältöä. Sen lisäksi pohditaan tilastojen luku- ja käyttötaitojen edistämisen tärkeyt-

tä ja keinoja. Lopuksi vertaillaan kansallisten tilastovirastojen verkko-oppimateriaaleja ja 

sivustojen rakennetta. 

2.1 Verkkokoulun tehtävä 

Tilastokeskuksen verkko-opetusta alettiin kehittää 2000-luvun alussa. Helenius (2000) 

esitti tilastoalan tutkielmassaan, miten Tilastokeskuksen strategisia tavoitteita voidaan 

edistää koulutustoiminnalla ja miten koulutuspalveluja voidaan monipuolistaa tietoteknii-

kan ja moniviestinnällisten palvelumuotojen avulla. Työn tavoitteena oli esittää toimenpi-

de-ehdotuksia tilastojen luku- ja käyttötaitojen edistämiseksi, joista yksi keskeisimmistä oli 

Tilastokeskuksen oppimisympäristön kehittäminen. Tämä kehittämisprojekti oli osa Tilas-

tokeskuksen Internet-palvelujen sekä koulutustoiminnan kehittämistä ja monipuolistamis-

ta, jonka myötä Verkkokoulu1 sai alkunsa. Palvelun avulla Tilastokeskus halusi vahvistaa 

rooliaan tilastoalan osaamisen ylläpitäjänä (Österberg-Beck 2004, 1). 

Verkkokoulun tavoitteena on lisätä tilastotiedon käyttö- ja lukutaitoja, mikä on yksi Tilasto-

keskuksen koulutuspalveluiden päämääristä (Helenius 2000, 2). Palvelusta rakennettiin 

kaikille avoin ja maksuton tilastoverkkokoulu, joka palvelee kaikkia tilastoista ja tilastolli-

sesta ajattelusta kiinnostuneita yläkouluikäisistä aikuisopiskelijoihin, ja erityisesti oppilai-

tosten opettajia, opiskelijoita ja median edustajia. Verkkokoulun oppimateriaali sopii eten-

kin matemaattisten ja yhteiskuntatieteellisten aineiden opiskeluun eikä se edellytä pohja-

tietoja tilastotieteestä. (Tilastokeskus 2009a; Österberg-Beck 2004, 4.) 

Verkkokoulu palkittiin Suomen eOppimiskeskuksen myöntämällä kunniamaininnalla vuon-

na 2004 järjestetyssä tuotekilpailussa (Tilastokeskus 2004, 16), mikä oli osoitus siitä, että 

palvelu nähtiin tarpeelliseksi Tilastokeskuksen ulkopuolella. Keväällä 2003 tehty www-

lomakepohjainen käyttäjätutkimus osoitti, että myös Verkkokoulun käyttäjät olivat tyytyväi-

siä palveluun. Myös suoran käyttäjäpalautteen perusteella palaute oli ollut myönteistä. 

Tutkimuksessa kartoitettiin myös käyttäjien ikäjakaumaa, pääasiallista toimintaa sekä op-

pimateriaalin käyttötarkoitusta. Puolet käyttäjistä olivat 21–30 -vuotiaita. Niin ikään puolet 

kyselyyn vastanneista etsivät tietoja opiskelua varten, neljäsosa vastaajista puolestaan 

                                                
1 <www.tilastokeskus.fi/verkkokoulu/> 
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tarvitsi tietoja työssään. Loput vastaajista käyttivät Verkkokoulua muista syistä. (Öster-

berg-Beck 2004, 4–5.) 

Verkkokoulun avulla on mahdollista oppia ymmärtämään ja tulkitsemaan tilastotietoa, tun-

temaan tilastolliset peruskäsitteet sekä hahmottamaan tilastojen käyttömahdollisuuksia. 

Verkkokoulu sisältää yhdeksän Tilastokeskuksen eri asiantuntijoiden laatimaa oppimateri-

aalikokonaisuutta, jotka ovat 

• Tilastojen luku- ja käyttötaito 

• Tilastotiedon haku 

• Tilastografiikka 

• Tilastoteemakartat 

• Johdatus tilastolliseen ajatteluun 

• Johdatus väestötieteen perusteisiin 

• Työmarkkinatilastot 

• Kansantalouden tilinpito 

• Indeksit. (Tilastokeskus 2009a.) 

Kuvassa 1 on esitetty näkymä Verkkokoulun etusivusta2, joka sisältää linkit kuhunkin op-

pimateriaaliin. 

                                                
2 <www.tilastokeskus.fi/tup/verkkokoulu/> 
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Kuva 1 Tilastokeskuksen Verkkokoulun etusivu 11.2.2010. 

Tilastojen luku- ja käyttötaito tarjoaa perusvalmiudet tilastojen ymmärtämiseen ja tutustut-

taa lukijan tilastolliseen tutkimukseen sekä keskeisimpiin tilastollisiin käsitteisiin. Oppima-

teriaalissa käsitellään myös tilastojen esitystapoja ja tilastotiedon etsimisen keinoja. Tilas-

totiedon haku perehdyttää tilastotiedon lähteisiin ja niiden kriittiseen arviointiin. Tilastogra-

fiikka tutustuttaa tilastotiedon kuvallisen esittämisen perusteisiin käsitellen tilastokuvion 

laadintaan liittyviä asioita. Tilastoteemakartat käsittelee tilastotietojen esittämistä kartalla 

ja tyypillisimpiä harhoja niiden lukemisessa ja laadinnassa. Johdatus tilastolliseen ajatte-

luun johdattaa lukijan muun muassa tilastotiedon parempaan ymmärtämiseen, yhteiskun-

nalliseen tutkimukseen, tilastollisiin tunnuslukujen käyttöön tiedon tiivistämisessä sekä 

tilastotaulukoiden laatimiseen. Johdatus väestötieteen perusteisiin auttaa lukijaa hahmot-

tamaan väestönkehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja tutustuttaa hänet väestötieteen histori-

aan ja alaa kuvaaviin käsitteisiin ja tunnuslukuihin. Työmarkkinatilastot perehdyttää lukijan 

työmarkkinatilastoihin ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. Kansantalouden tilinpito 

esittelee kansantalouden tilinpidon käyttöalueita ja historiaa, tärkeimpiä määritelmiä ja 

käsitteitä sekä laskennan yleisperiaatteita. Indeksit tutustuttaa lukijan indekseihin ja hin-

toihin sekä niiden merkitykseen jokapäiväisessä elämässä. (Tilastokeskus 2009d.) Oppi-

materiaaleista Tilastojen luku- ja käyttötaito, Johdatus väestötieteen perusteisiin, Kansan-

talouden tilinpito sekä Indeksit on käännetty englanniksi. 
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Oppimateriaalikokonaisuudet on jaettu eri aiheita sisältäviksi oppitunneiksi. Kuhunkin ko-

konaisuuteen sisältyy esimerkkejä ja harjoituksia, jotka tukevat teoriaosuutta. (Tilastokes-

kus 2009a.) Jokainen aihe on omalla sivullaan. Esimerkit sijoittuvat teoriatekstin sekaan, 

harjoitukset sen sijaan on sijoitettu linkin taakse kunkin aiheen loppuun. Useaan oppitun-

tiin sisältyy myös automaattisesti tarkistava ”rasti ruutuun” -tyyppinen alkutesti, jonka avul-

la opiskelija voi testata pohjatietonsa käsiteltävästä aihepiiristä. Tilastojen luku- ja käyttö-

taito sisältää neljä oppituntia. Oppitunnin Tilastoajattelun perusteet3 sisältä löytyy muun 

muassa aihe Keskiluvut, jossa tutustutaan tavallisimpiin tilastoissa käytettäviin keskilukui-

hin. Oppimateriaalin rakenne on nähtävissä kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Tilastojen luku- ja käyttötaito -oppimateriaalin Tilastoajattelun perusteet -oppitunnin 

etusivu 11.2.2010. 

Oppimateriaalien lisäksi Verkkokouluun on kerätty otsikon Opiskelun tueksi alle linkit Hyö-

dyllistä tilastotietoa4 sekä Tilastoaiheisia oppimateriaaleja ja koulutussivustoja5. Näille 

sivuille on kerätty tilastoalan koulutukseen soveltuvia linkkejä Tilastokeskuksen tarjoamiin 

                                                
3 <www.tilastokeskus.fi/tup/verkkokoulu/data/tlkt/01/index.html> 
4 <www.tilastokeskus.fi/tup/verkkokoulu/tk_linkit.html> 
5 <www.tilastokeskus.fi/tup/verkkokoulu/linkit.html> 
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palveluihin sekä kotimaisten ja kansainvälisten virastojen ja tiedontuottajien koulutussivuil-

le. Verkkokoulun päävalikosta on pääsy Verkkokoulun Esittely6- ja Lisätietoja7 -sivuille 

sekä Opiksi8 -sivustolle ja Tilastokirjaston9 verkkosivuille. Esittely-sivulla kerrotaan Verk-

kokoulun tarkoitusperästä ja kohderyhmästä, ja ohjeistetaan palvelun käyttöön. Sivun lo-

pussa pyydetään myös palautetta annettuun sähköpostiosoitteeseen. Lisätietoja-sivulta 

löytyy Verkkokoulusta vastaavan tahon yhteystiedot. Opiksi-sivusto palvelee opettajia 

tarjoamalla verkko-oppimateriaaleja, eri oppiaineiden opetukseen soveltuvia tilastopalve-

luja sekä ajankohtaisia uutisia muun muassa opetusalan tapahtumista (Tilastokeskus 

2010). Oppimateriaaleja sisältävä Verkkokoulu voidaan siten katsoa osaksi Opiksi-

sivuston kokonaisuutta. Tilastokirjasto on kaikille tiedonkäyttäjille avoin tilastoalan keskus-

kirjasto. 

2.2 Verkkokoulun kehittäminen 

Tämä pro gradu -työ on osa Tilastokeskuksen Verkkokoulun kehittämistä, joka käynnistet-

tiin kesäkuussa 2009. Kehittämisen yleisenä tavoitteena on toteuttaa Verkkokoulusta 

käyttäjiään paremmin palveleva kokonaisuus, joka sisältää monipuolisia oppimateriaaleja 

käyttäjäystävällisessä verkkopalvelussa. Tarkoituksena on täten ylläpitää ja vahvistaa 

entisestään Tilastokeskuksen roolia tilastoalan kouluttajana. Kehittämisen yleinen tavoite 

on jaettu kolmeen osaan: rakenteen ja sisällön kehittäminen sekä tekninen kehittäminen. 

Oppimateriaalien sisällöt ovat nykyisessä Verkkokoulussa monipuolisia ja käyttökelpoisia, 

vaikkakin päivittämisen tarpeessa. Kokonaisuuteen on lisättävissä myös uusia oppimate-

riaaleja. Myös oppimateriaalien esimerkkejä on uudistettava, sillä ne ovat vanhentuneet 

vuosien kuluessa. Verkkokoulun etusivulla ilmoitetun päivämäärän mukaan sivua on päivi-

tetty viimeksi 8. helmikuuta 2006, mikä antaa sivuston käyttäjälle kuvan vanhentuneesta 

ja harvoin uudistuvasta palvelusta. 

Verkkokoulun oppimateriaalit on sijoitettu näkyvästi sivuston etusivulle, mutta itse palvelun 

löytäminen voi koitua hankalaksi Tilastokeskuksen verkkosivuilla vierailevalle. Löytämistä 

helpottaa etusivulla10 sijaitsevan Oikotiet-valikon linkki Verkkokouluun, mutta Tuotteet ja 

palvelut11 -linkin takaa löytyvällä Opiksi-sivustolla Verkkokoulun näkyvyys on huono. Tällä 

hetkellä Opiksi-sivuston etusivulla viitataan ainoastaan Verkkokoulun englanninkieliseen 

versioon ja vasta muilla sivuilla Verkkokoulun suomenkieliseen versioon ja yksittäisiin op-

pimateriaaleihin. 

                                                
6 <www.tilastokeskus.fi/tup/verkkokoulu/esittely.html> 
7 <www.tilastokeskus.fi/tup/verkkokoulu/yhteystiedot.html> 
8 <www.tilastokeskus.fi/tup/oppilaitokset/index.html> 
9 <www.tilastokeskus.fi/tup/tilastokirjasto/index.html> 
10 <www.tilastokeskus.fi/index.html> 
11 <www.tilastokeskus.fi/tup/index.html> 
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Verkkokoulun sisällön uudistaminen vaiheistetaan niin, että oppimateriaali käydään läpi 

vaihe vaiheelta aloittaen Tilastojen luku- ja käyttötaito -oppimateriaalista. Kehittämisessä 

otetaan huomioon oppimateriaalin intuitiivinen ymmärrettävyys käsitteiden perusmääritte-

lyiden avulla. Linkitysten ja kerroksittaisen rakenteen avulla tarjotaan syvällisempää sisäl-

töä myös asiaan aiemmin perehtyneille, jolloin myös materiaalin hahmottaminen ja sivus-

tolla liikkuminen helpottuu. Oppimateriaalit ovat tällä hetkellä paikoitellen hyvinkin pitkiä 

yhdelle sivulle kerättyjä kokonaisuuksia, mikä heikentää palvelun käytettävyyttä. Sen si-

jaan sivun yläreunassa sijaitseva verkkosivuston rakennetta kuvaava murupolku, joka 

ilmoittaa käyttäjän senhetkisen sijainnin sivustolla, on merkittävä sivuston käyttöä ja hah-

mottamista helpottava ominaisuus. Esimerkiksi Tilastojen luku- ja käyttötaito -

oppimateriaalin etusivun murupolku on Etusivu > Tuotteet ja palvelut > Verkkopalvelut > 

Verkkokoulu > Tilastojen luku- ja käyttötaito. Se auttaa liikkumaan sivuston eri tasoilla 

siten, että esimerkiksi Verkkokoulu -sanaa klikkaamalla käyttäjä siirtyy Verkkokoulun etu-

sivulle. Sivuston rakenne on nähtävissä myös sivun vasemmassa reunassa sijaitsevassa 

valikossa. 

Kehittämisen tavoitteena on sitoa Verkkokoulu paremmin osaksi Tilastokeskuksen verk-

kosivuja luomalla siihen viittauksia muista Tilastokeskuksen Internet-palveluista, kuten 

käsitetietokannasta ja luokituksista. Havainnollisuutta lisätään linkittämällä käsitteiden 

määritelmiin liittyviä taulukoita esimerkiksi niin, että keskilukuja käsittelevästä luvusta on 

linkki keskilukuja sisältäviin taulukoihin. Tavoitteena on myös kehittää interaktiivisia ele-

menttejä, joita voidaan soveltaa myös muissa Tilastokeskuksen verkkopalveluissa. Tällä 

hetkellä Verkkokouluun ei sisälly interaktiivisuutta oppituntien alkutestien automaattista 

tarkistusominaisuutta lukuun ottamatta. 

Verkkokoulun päivittäminen on tällä hetkellä teknisistä ominaisuuksista johtuen työlästä ja 

hidasta, joten teknistä toteutusta on tarpeen uudistaa nykyaikaisemmaksi. Teknisen kehit-

tämisen tavoitteena on ottaa käyttöön uusi päivitys- ja toteutusjärjestelmä, joka mahdollis-

taa helpon ja nopean päivittämisen ja sisältöjen tuottamisen. 

Kehittämisprojektin lopputuloksena laaditaan malli uudistuneelle ja nykyaikaiselle Verkko-

koululle. Kehittämisen myötä syntyy sekä suomen- että englanninkielinen versio. Suo-

menkielisen version uudistaminen on kehittämisen päätavoite. Englanninkielistä versiota 

tuotetaan parhaillaan yhteistyössä Maltan tilastoviraston kanssa12. 

                                                
12 <www.fernuni-hagen.de/statliteracy/> 
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2.3 Tilastojen luku- ja käyttötaitojen edistäminen 

Tässä alaluvussa perehdytään tilastojen luku- ja käyttötaitojen määritelmään ja luotetta-

van tilastotiedon merkitykseen sekä tarkastellaan tilastovirastojen ja oppilaitosten yhteis-

työmahdollisuuksia ja tapoja edistää tilastotiedon käyttöä.  

Tilastojen luku- ja käyttötaidot ja luotettavan tilastotiedon merkitys 

Tilastojen luku- ja käyttötaidot (statistical literacy) määritellään taidoiksi ymmärtää, tehdä 

johtopäätöksiä ja arvioida kriittisesti eri lähteiden tilastollista tietoa. Tilastotiedon ymmär-

täminen ja johtopäätösten tekeminen edellyttävät siten tilastollisten ja matemaattisten tai-

tojen hallitsemisen lisäksi myös yleistietoa ja kysymisen taitoa. (Gal 2003, 80.) 

Tilastojen luku- ja käyttötaitoja tarvitaan muun muassa päätöksentekoon, jossa luotettava 

tilastollinen aineisto on välttämätöntä. Tilastollisella tiedolla on korvaamaton rooli myös 

arvioitaessa erilaisten tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien toteutumista. Siten julkiset 

instituutiot ovat olleet tilastovirastojen tärkeitä, mutta pitkään myös ainoita, asiakkaita. 

Tilastovirastot ovat tuottaneet palvelujaan juuri näille tärkeille tiedonkäyttäjäryhmille, jolloin 

median tehtäväksi on jäänyt viestittää olennaista tietoa muulle yleisölle. Virallista tilastoai-

neistoa ei siis ole kohdistettu siitä kiinnostuneille muille tiedonkäyttäjille, kuten koulujen 

opettajille ja itseopiskelijoille. (Mittag 2006,1.) 

Tilastotiedon käytön edistäminen 

Tilastoaineiston käytön edistäminen on lisääntynyt viime vuosina. Kehitystä ovat edistä-

neet niin tieto- ja viestintätekniikka kuin tietoyhteiskunnan vaatimukset ja odotukset. Tilan-

ne tilastovirastoissa muuttui nopeasti, kun pääsy verkossa sijaitsevaan tilastolliseen tie-

toon avautui kaikille tiedonkäyttäjille. Kehityksen myötä päätarkoitukseksi on tullut tuottaa 

ymmärrettävää tietoa kaikille ihmisille sen sijaan, että palveltaisiin vain tiettyjä asiakas-

ryhmiä. Maksuttomat Internetin kautta saatavat aineistot ovatkin houkutelleet uusia käyttä-

järyhmiä. (Giovannini 2008, 8; Mittag 2006, 2.) 

Käyttäjäkunnan laajeneminen lisää haastetta palvelujen kehittämiselle. Käyttäjät odottavat 

käyttäjäystävällistä palvelua ja helposti ymmärrettävää tilastotietoa. Palvelun kohdistami-

nen eri käyttäjäryhmille, kuten oppilaitoksille ja medialle, sekä tilastojen luku- ja käyttötai-

tojen edistäminen ovat keinoja, joilla voidaan edistää tilastollisen tiedon oikeaoppista käyt-

töä. Tilastollisten palvelujen avoimuus puolestaan luo positiivista mielikuvaa tilastoviras-

toista, lisää ihmisten kiinnostusta tilastoaineistoa kohtaan ja samalla osaltaan edistää juuri 

tilastojen luku- ja käyttötaitoja. (Mittag 2006, 2 ja 6.) Toisin sanoen tilastotiedon käyttö 
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edellyttää tilastojen luku- ja käyttötaitoja, mutta toisaalta kaikille käyttäjille avoin tilastoai-

neisto kehittää juuri näitä taitoja. 

Tehdäkseen tilastoaineistoa tutuksi tilastovirastojen tulisi jakaa sitä sopiville kohderyhmille 

ja esittää se ymmärrettävällä kielellä niin, että tiedonkäyttäjät voivat yhdistää sen omiin 

kiinnostuksen kohteisiinsa (Giovannini 2008, 4). Toimiminen yhteistyössä kohderyhmän 

kanssa edistää tätä tarkoitusta. Opettajia voidaan yrittää tavoittaa esimerkiksi tilastotie-

teen opetusta, matematiikan kirjallisuutta ja opetusta teknologian avulla käsittelevien aika-

kauslehtien tai erilaisten matemaattisten yhdistysten ja kerhojen uutiskirjeiden kautta. 

Näiden väylien kautta tilastovirastot voivat markkinoida palvelujaan ja saada tietoa siitä, 

mitä palveluja opettajat käyttävät opetuksessaan. (Sanchez, Forbes, Campos, Giacche, 

Townsend, Taylor & Helenius 2009, 7−8.) 

Tilastovirastojen ja oppilaitosten yhteistyö 

Opettajien, jotka eivät tunne tilastoalaa, on vaikeaa löytää opetukseen soveltuvia aitoja ja 

kiinnostavia tilastollisia aineistoja ja tehtäviä. Monella ei myöskään ole kokemusta tilastol-

lisista menetelmistä. Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että tilastoalan asiantuntijat tarjoaisi-

vat apua ja tukea opetukseen ja sen ideoimiseen. Vastaavasti tilastovirastot tarvitsevat 

opettajien tukea tilastoalan opetusmateriaalin kehittämisessä ja jakamisessa, sillä monet 

tilastovirastot tarjoavat valmiita oppitunteja, aktiviteetteja ja tilastokokonaisuuksia helpot-

taakseen opettajien työtä. (Sanchez ym. 2009, 7–8.) Siten oppilaitokset ja tilastovirastot 

hyötyvät yhteistyöstä toistensa kanssa. Oppilaitokset voivat hyödyntää tilastoviraston tar-

joamaa houkuttelevaa ja valmiiksi käyttöön soveltuvaa materiaalia, ja tilastovirastot voivat 

hyödyntää opettajien osaamista ja antamaa palautetta verkko-oppimismateriaalien sisäl-

lön kehittämisessä. (Mittag 2006, 6.) 

Monet kansalliset tilastovirastot ovat tiiviissä yhteistyössä viraston tarjoamia materiaaleja 

opetuksessaan käyttävien opettajien kanssa. Näillä tilastovirastoilla saattaa olla myös 

omia uutiskirjeitä, projekteja, organisoituja vierailuja ja verkkosivuja, joilla kerrotaan tilas-

toalan opetukseen liittyvistä kokemuksista. Myös kansainväliset järjestöt, kuten Interna-

tional Statistical Institute (ISI) ja sen alainen järjestö International Association of Statistics 

Education (IASE) sekä IASEn projekti International Statistical Literacy Project (ISLP) aut-

tavat oppilaitoksia ja tilastovirastoja uusimpien tilastotieteen opetuksen menetelmien löy-

tämisessä. (Sanchez ym. 2009, 2 ja 9.) 

Verkkokouluprojektin myötä käynnistynyt projekti VIRSTA – tilastot ammattikorkeakoulu-

jen käyttöön on esimerkki tilastoviraston ja koulujen yhteistyöstä. Projekti oli Tilastokes-

kuksen, Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja ammattikorkeakoulu Stadian yhteistyö-
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hanke vuosina 2002–2006. Projektissa tuotettiin kaksi verkko-oppimateriaali-

kokonaisuutta, joiden aiheina olivat tilastoalan tiedonhaku sekä tiedonkeruu. (Österberg-

Beck 2004, 7.) 

Tilastojen luku- ja käyttötaitojen edistämisen keinoja 

Internet avaa mahdollisuuksia tilastollisen tiedon jakamiseen suoraan kaikille tiedonkäyttä-

jille. Modernit verkko-oppimisympäristöt tarjoavat innovatiivisia ja tehokkaita tapoja edis-

tää tilastovirastojen tarjoamien aineistojen käyttöä ja vaalia kriittistä tietoisuutta aineistojen 

asianmukaisen esityksen ja tulkinnan suhteen. Edistyneet visualisointityökalut virallisen 

aineiston grafiikan ja karttojen esittämisessä, jotka ovat helposti saavutettavissa hakuko-

neiden ja tilastovirastojen verkkosivujen kautta, houkuttelevat tiedonkäyttäjiä ja myötävai-

kuttavat tilastojen luku- ja käyttötaitojen kehittymiseen. Interaktiiviset elementit havainnol-

listavat ja auttavat ymmärtämään paremmin sellaista tietoa, joka on vaikeaa tai jopa mah-

dotonta ymmärtää taulukoista ja tilastollisista kuvioista. (Mittag 2006, 5-6.) 

Tilastojen luku- ja käyttötaitojen edistämisen tarpeita voidaan kartoittaa esimerkiksi kyse-

lytutkimuksella. Ottamalla tutkimustulokset huomioon voidaan tilastojen luku- ja käyttötai-

toa edistävää palvelua kehittää käyttäjien lähtökohdista. Näin tehtiin esimerkiksi VIRSTA-

projektissa. Kyselyssä kartoitettiin tilastojen käyttöä, tilastoalan tiedonhakua sekä tarpeita 

Stadiassa työskentelevien VIRSTAn käyttäjien, eli opetus- sekä hallinto- ja suunnitteluteh-

tävissä työskentelevien, keskuudessa (Sirén-Valanta 2003, 1). Tarpeita kartoittavien ky-

symysten vastauksista kävi ilmi, että vastaajat tunsivat tarvitsevansa apua eniten tilasto-

jen tiedonhausta ja tilastotietolähteistä (60,7 %). Toiseksi eniten vastaajat kaipasivat tietoa 

tilastografiikan laatimisesta (43,8 %) ja kolmanneksi eniten tilastotieteen perusmenetel-

mistä ja tilastojen laadinnasta (34,8 %). (Sirén-Valanta 2003, 4.) 

Toinen VIRSTA -projektin yhteydessä tehty tutkimus oli tarvekartoitus, jolla pyrittiin selvit-

tämään Arcada-, Helia- ja Stadia-ammattikorkeakoulujen opettajien ja muun henkilöstön 

tilastotiedon koulutustarpeita ja -toiveita loppuvuodesta 2004. Kyselyllä ja haastatteluilla 

toteutetun tutkimuksen perusteella opettajat kokivat tarvitsevansa perustietoa tilastotie-

donlähteistä. Heillä oli myös tarve kehittää monia tilastojen luku- ja käyttötaitoihin liittyviä 

perusvalmiuksia. Opettajat toivoivat koulutukselta tiedon ja osaamisen osalta sovelletta-

vuutta ja hyötyä omaan työhönsä. (Naskali 2005, 1–2.) 

2.4 Kansallisten tilastovirastojen koulutussivustot vertailussa 

Tässä alaluvussa tarkastellaan kansallisten tilastovirastojen verkko-oppimateriaaleja ja -

oppimisympäristöjä yleisellä tasolla. Tarkastelussa ovat Australian, Kanadan ja Uuden-
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Seelannin tilastovirastojen koulutussivustot. Kohteet on valittu niiden tarjoaman monipuo-

lisen sisällön ja kielen perusteella. Kaikista tässä tarkasteltavista sivustoista on tarjolla 

kattavat englanninkieliset materiaalit. Taulukossa 1 on esitetty verkkosivujen osoitteet. 

Taulukko 1. Tutkimuksessa tarkasteltujen kansallisten tilastovirastojen verkko-
oppimateriaalien osoitteet. 

Australian Bureau of Statistics www.abs.gov.au/websitedbs/cashome.nsf/Home/Entry%20Page.es 

Statistics Canada www.statcan.gc.ca/edu/index-eng.htm 

Statistics New Zealand www.stats.govt.nz/methods_and_services/schools_corner.aspx 

Tarkastelun pohjalta nostetaan käyttökelpoisiksi havaittavia rakenneratkaisuja, joita voi-

daan hyödyntää myös Verkkokoulussa. Samalla etsitään ideoita Verkkokoulun sisällön 

monipuolistamiseen. 

Koulutussivustojen piirteet 

Useat kansalliset tilastovirastot tarjoavat verkkosivuillaan maksuttomia verkkopohjaisia 

oppimateriaaleja (Mittag 2006, 6). Kanadan Education Resources, Australian Education 

Services ja Uuden-Seelannin Schools Corner muistuttavat läheisesti toisiaan. Sivustot 

sisältävät yksityiskohtaisia ja jäsennettyjä tuntisuunnitelmia ja erilaisia aktiviteetteja sekä 

tilastovirastojen julkaisemia aineistoja. Kun Tilastokeskuksen sivuilla materiaali on järjes-

tetty oppituntien teemojen mukaan, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin tilastoviras-

tojen sivuilla materiaalit on luokiteltu usean kriteerin, kuten oppiaineen, koulutusasteen ja 

aiheen mukaan. Tilastokeskuksen sivuilla opettajalle onkin jätetty enemmän vastuuta koo-

ta tuntisuunnitelma oppimateriaalien pohjalta. Jäsenneltyjen oppimateriaalien lisäksi Ka-

nadan ja Australian tilastovirastot tarjoavat verkkokirjoja (Kanadalla Statistics, Power from 

Data ja Teacher’s Guide to Data Discovery, Australialla Teaching Statistics), jotka käsitte-

levät muun muassa tilastollisia käsitteitä. (Sanchez ym. 2009, 10–12.) 

Kunkin tarkastellun tilastoviraston koulutussivuilta löytyy linkki CensusAtSchool-palveluun. 

Se on Australian, Kanadan ja Uuden-Seelannin tilastovirastojen yhteisprojekti, jonka ta-

voitteena on kannustaa lapsia tilastollisten taitojen kehittämiseen, tarjota oikeaa tietoa 

aineistojen käsittelyyn, lisätä tietoa kansallisesta väestönlaskennasta sekä näyttää kuinka 

tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää tehokkaasti opettamisen ja oppimisen edistä-

miseksi erityisesti aineiston käsittelyssä (Sanchez ym. 2009, 9–10). 

Australian ja Kanadan tilastovirastot kohdistavat oppimateriaalinsa erikseen opettajille ja 

opiskelijoille. Jako helpottaa käyttäjää siirtymään itselleen sopivan materiaalin luo. Vaikka 

opettajien ja opiskelijoiden sivut johtavat osittain samoihin sisältöihin, käyttäjän on helppo 
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löytää sivustolta itselleen olennaisin tieto. Kunkin opettaja- ja opiskelijasivulla olevan linkin 

alla on lyhyt kuvaus linkin takana olevasta sisällöstä, mikä auttaa käyttäjää liikkumaan 

sivustolla. 

Australian tilastoviraston opettajien ja opiskelijoiden sivuille on koottu linkit tilastoaineis-

toon, CensusAtSchool-sivustolle, peleihin sekä palautelomakkeeseen ja yhteistietosivulle. 

Tämän lisäksi opettajille tarjotaan luokkahuoneopetukseen sopivaa materiaalia, koulutusta 

koskevia uutisia sekä erityistä tukea opettajille muun muassa tilastoalan sanaston ja si-

vustoa koskevien demovideoiden muodossa. Opiskelijoille tarjotaan oppiaineittain jaotel-

tua aineistoa, ohjeita aineiston etsimiseen sekä apua tilastojen kanssa työskentelyyn. 

Australian tilastoviraston koulutussivuilla on runsaasti materiaalia, joka on sijoitettu eri 

otsikoiden taakse linkkien avulla. Verkkosivuilla ensimmäistä kertaa vieraillessaan käyttäjä 

voi turhautua linkkien takaa aukeavista uusista linkkilistoista, jolloin pääsy varsinaisen 

tiedon luokse voi tuntua vaivalloiselta. Toisaalta näin on vältetty yksittäisen sivun kuormit-

tamista runsaalla tiedonmäärällä, mikä auttaa sivun tarkastelua nopealla silmäyksellä. 

Kanadan tilastovirastolla on opettajien ja opiskelijoiden sivujen lisäksi omat sivut myös 

lapsille ja opistoasteelle. Koulutussivujen ensimmäiseltä sivulta on helposti havaittava 

linkki sivulle, jossa kerrotaan sivulla tapahtuneet päivitykset ja uudistukset. Päivämääristä 

on nähtävissä, että sivustoa päivitetään usein. Tämä antaa käyttäjälle mielikuvan laaduk-

kaasta ja aktiivisesta palvelusta. 

Opettajien sivuilla tarjotaan artikkeleita, animaatioita, taulukoita ja aineistoja oppiaineittain 

ja kouluasteittain jaoteltuna. Kokonaisuuden hahmottamista auttavat välilehdet on jaoteltu 

kuhunkin aiheeseen liittyviin avainaineistoihin, oppitunteihin sekä taulukoihin ja tietokan-

toihin. Uudet materiaalit on merkitty selvästi linkin perässä olevalla ”New!”-tekstillä. Opis-

kelijoita motivoidaan animoiduilla väestöpyramideilla ja väkilukukellolla sekä erilaisilla vi-

deoilla. Opiskelijoiden sivuilta löytyy muun muassa myös äänitiedostoja. Opettajien sivuil-

ta tutut välilehdet toistuvat myös opiskelijoiden sivuilla. 

Uuden-Seelannin tilastoviraston koulutussivujen etusivulla toivotetaan kävijä tervetulleeksi 

ja ohjeistetaan, kuinka sivulla liikutaan. Koulutussivusto tarjoaa erilaisista tilastollisista 

tunnusluvuista kertovaa tietoa opettajille, tilastoviraston luokkahuoneopetusta koskevia 

uutiskirjeitä, oppiaineittain ja kouluasteittain luokiteltuja aktiviteetteja, aineistoja valmiina 

taulukkotiedostoina sekä CensusAtSchool-palvelun. Sivulta on myös pääsy yhteystie-

tosivulle. Sen lisäksi että StatZing!-nimisen uutiskirjeen voi käydä lukemassa tilastoviras-

ton sivuilta, sen voi myös tilata kuka tahansa uusiseelantilainen opettaja. 

Kunkin tilastoviraston etusivulta löytyy suora linkki koulutussivuille, joten riittää, että käyt-

täjä muistaa vain tilastoviraston verkko-osoitteen. Kanadan ja Uuden-Seelannin tilastovi-
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rastojen koulutussivujen navigointia auttaa sivun yläreunassa sijaitseva murupolku, jonka 

avulla käyttäjä hahmottaa kulloisenkin sijainnin sivustolla. Australian tilastoviraston koulu-

tussivuilla on käytetty Kanadaa ja Uutta-Seelantia enemmän erilaisia kuvia otsikoiden 

yhteydessä. Tämä auttaa käyttäjää muistamaan paremmin mitä materiaalia kunkin linkin 

alta löytyy. Tekstipainotteinen sivu sen sijaan on hieman ryhdikkäämmän ja asiallisemman 

näköinen, joka saattaa miellyttää enemmän osaa käyttäjistä. 

Huomionarvoiset ominaisuudet 

Tilastokeskuksen Verkkokoulu poikkeaa selvästi Australian, Kanadan ja Uuden-Seelannin 

tilastovirastojen koulutussivustoista. Sivustot muistuttavat enemmän Opiksi-sivustoa, jo-

hon on kerätty erilaisia opetusta tukevia materiaaleja ja tiedotteita. Tarkastellut tilastovi-

rastojen sivustot ovat kuitenkin Opiksi-sivustoakin laajempia kokonaisuuksia. Niin oppima-

teriaalipainotteinen Verkkokoulu kuin Opiksi-sivusto voivat palvella käyttäjiään paremmin 

tarjoamalla esimerkiksi valmiita opetukseen soveltuvia tilastotaulukoita. Näistä Tilastokes-

kuksen verkkopalveluista puuttuvat myös interaktiiviset elementit. Kanadan tilastoviraston 

opiskelijoille kohdistamat ”Fun stuff to see” -linkit väestöpyramideineen ja väkilukukelloi-

neen voivat toimia oivallisina kiinnostuksen herättäjinä opetuksessa. 

Käyttäjäystävällisyyttä merkittävästi parantava tekijä on sivuston materiaalin jako opettajil-

le ja opiskelijoille ja edelleen oppiaineittain ja kouluasteittain. Silloin käyttäjä voi keskittyä 

tarkastelemaan juuri itselle tarkoituksenmukaisia aineistoja. Myös verkkosivustoa koske-

van palautteen antamisen on oltava helppoa. Tämä on mahdollista silloin, kun käyttäjälle 

tarjotaan pääsy palautelomakkeeseen suoraan koulutussivuston etusivulta. 

Uudistuksista ja päivityksistä kertova sivu pitää etenkin sivustolla usein vierailevan käyttä-

jän ajan tasalla. Voidaan olettaa, että palvelun käyttäjä ei käy sivustolla vain etsiäkseen 

uusia mahdollisia oppimateriaaleja ja palveluja, vaan hän havaitsee uudistukset muun 

käynnin yhteydessä. Uudistuksista kertovan sivun avulla hän voi kätevästi seurata onko 

sivustolle tullut jotain uutta mitä hän voi hyödyntää opetuksessaan tai opiskelussaan. Lista 

päivityspäivämääristä on myös hyvä osoitus siitä, että palvelua kehitetään jatkuvasti. Se 

luo myös palvelun ylläpitäjille positiivista painetta päivittämisen tarpeesta. Sähköpostiin 

tuleva uutiskirje on toinen tehokas tapa tiedottaa ajankohtaisista asioista. Se toimii tapa-

uksissa, joissa kävijät eivät kiireidensä vuoksi ehdi vierailla sivustolla säännöllisin vä-

liajoin. Käyttäjälle helppokäyttöinen tapa saada tiedotteita on myös RSS-syötteet, jolloin 

kiinnostuneet voivat käyttää erillistä uutislukijaa päivitysten seuraamiseen. Tämä tapa ei 

kuormita sähköpostien tapaan asiakkaan sähköpostilaatikkoa. 
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3 Verkko-opetus ja -oppimisympäristöt 

Tässä luvussa käsitellään oppimisympäristöjä yleisellä tasolla ja tarkastellaan mitä tarkoi-

tetaan käsitteellä oppimisympäristö, mitkä ovat sille ominaisia piirteitä ja mikä on opiskeli-

jan ja opettajan rooli oppimisympäristössä työskentelyssä. Tämän lisäksi perehdytään 

verkko-oppimisympäristöihin, niiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä verkko-opetuksen 

laatuun. 

3.1 Oppimisympäristöajattelu 

Oppimisympäristön käsite (learning environment) yleistyi 1980- ja 90-lukujen taitteessa, 

kun opiskelijan omaa aktiivista roolia alettiin korostaa oppimisessa. Opettajajohtoisesta 

opetuksesta alettiin siirtyä kohti monimuotoisia opetusmenetelmiä, joilla haluttiin luoda 

yhtymäkohtia työelämään ja konkreettisiin reaalimaailman tilanteisiin. Samalla tieto- ja 

viestintätekniikan käyttö opetuksessa lisääntyi. (Manninen, Burman, Koivunen, Kuittinen, 

Luukannel, Passi & Särkkä 2007, 15; Nevgi & Tirri 2003, 15–16.) 

Perinteisestä luokkahuoneopetuksesta poikkeavassa oppimisympäristössä tapahtuvassa 

opiskelussa painotetaan opiskelija- ja ongelmakeskeisyyttä sekä sosiaalista vuorovaikut-

teisuutta opettajajohtoisen opetuksen ja oppiainekeskeisyyden sijaan. Luokkahuoneope-

tukseen verrattuna opiskelu oppimisympäristössä on kokonaisvaltaisempaa ja pitkäkestoi-

sempaa. Mikä tahansa paikka, yhteisö tai toimintakäytäntö, joka tuottaa oppimista, voi 

toimia oppimisympäristönä. Tällöin vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään, mikä 

edistää aktiivista oppimisprosessia. Oppimisympäristö antaa hyvät puitteet myös yksilölli-

seen eriyttämiseen ja oppimisen tavoitteiden asettamiseen opiskelijan lähtökohdista. 

Opettajan tehtävänä on toimia oppimisympäristön suunnittelijana, ohjaajana ja palautteen 

antajana. Oppimisympäristössä opiskelua tukee usein myös eri tukihenkilöiden ja asian-

tuntijoiden verkosto. (Manninen ym. 2007, 11–12, 17, 19, 108 ja 121–122; Simonson, 

Smaldino, Albright & Zvacek 2006, 230.) 

Käsitteen ”oppimisympäristö” rinnalla käytetään toisinaan käsitettä ”opiskeluympäristö”, 

jolla halutaan korostaa opiskelijan tavoitteellista ja tietoista toimintaa uusien asioiden 

hankkimiseksi ja soveltamiseksi. ”Oppimisympäristö” sen sijaan liittyy oppimisen tuloksiin 

ja kognitiivisiin muutoksiin. Joskus puhutaan myös opetusympäristöstä, jolloin painopiste 

on opettajan roolissa ja näkökulmassa. (Manninen ym. 2007, 11.) Näistä kolmesta käsit-

teestä ”oppimisympäristö” on yleisin. Se on käsitteenä myös monimerkityksellisin, sillä se 

voidaan käsittää niin opetus- kuin opiskeluympäristön yläkäsitteeksi. (Nevgi & Tirri 2003, 

16.) 
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Usein puhutaan myös avoimesta oppimisympäristöstä. Sillä tarkoitetaan sellaista oppi-

misympäristöä, jossa opiskelija opiskelee omaan tahtiin aina opiskelusuunnitelmien laati-

misesta ja tavoitteiden asettamisesta loppuarviointiin asti. Opiskelija voi työskennellä va-

litsemillaan menetelmillä sellaisen oppimateriaalin parissa, jonka hän kokee kiinnostava-

na. Tällaisessa avoimessa oppimisympäristössä tieto- ja viestintätekniikalla on usein mer-

kittävä, vaikkakaan ei välttämätön rooli. (Manninen 2001, 29; Manninen ym. 2007, 31–33; 

Nevgi & Tirri 2003, 17; Uschanov 2005, 141.) 

Avoimen oppimisympäristön vastakohta on suljettu oppimisympäristö. Oppimisympäristön 

avoimuus ei välttämättä tue oppimista parhaimmalla mahdollisella tavalla, sillä opiskelija 

on täysin vastuussa omasta oppimisestaan. Sen sijaan suljettua oppimisympäristöä pide-

tään tehokkaana opiskeluympäristönä. (Manninen ym. 2007, 31 ja 33.) Suljettu oppi-

misympäristö voi kuitenkin johdattaa opiskelijan noudattamaan sille tyypillisiä vaihe vai-

heelta eteneviä ohjeita, mikä heikentää opiskelijan aktiivista oppimista. 

3.2 Verkko-oppimisympäristöt 

Puhuttaessa oppimisympäristöstä tarkoitetaan usein verkkoperustaista oppimisympäris-

töä. Tässä alaluvussa syvennytään niihin tekijöihin, jotka tekevät tavanomaisesta oppi-

misympäristöstä verkko-oppimisympäristön. Samalla pohditaan tieto- ja viestintätekniikan 

roolia opetuksessa ja opetuskäytön tilannetta Suomessa sekä verkko-oppimisen tuomia 

hyviä ja huonoja puolia. 

Katsaus verkko-opetuksen ja -oppimisen käsitteisiin 

Verkko-oppimisympäristö tarkoittaa verkkopohjaista oppimisympäristöä, joka on joko In-

ternet- tai intranet -verkkoon luotu verkkosivusto. Yksittäiseen tieto- ja viestintätekniikan 

sovellukseen verrattuna verkko-oppimisympäristö muodostaa oppimateriaalien, vuorovai-

kutuskanavien ja tiedonhankintamenetelmien kokonaisuuden. Oppimisympäristömääritel-

män mukaan myös Internet muodostaa jo sellaisenaan verkko-oppimisympäristön. (Man-

ninen ym. 2007, 17; Nevgi & Heikkilä 2005, 24; Nevgi & Tirri 2003, 20; Veermans & Tapo-

la 2006, 74.) 

Verkkoperustaisista käsitteistä on käytetty vuosien saatossa monia eri nimityksiä. 1980-

luvulla puhuttiin tietokoneavusteisesta oppimisesta (TAO), minkä jälkeen siirryttiin Interne-

tissä tai intranetissä tapahtuvaa oppimista kuvaavaan elektroniseen, eli e-oppimiseen (tai 

eOppimiseen). (Kalliala 2002, 19; Nevgi & Tirri 2003, 22.) Myös käsitteet virtuaalinen, 

verkkopohjainen, digitaalinen, moderni, telemaattinen ja mobiili esiintyvät verkko-

oppimista koskevissa asiayhteyksissä (Manninen ym. 2007, 40). Kun puhutaan verkko-
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opetuksesta, -opiskelusta ja -oppimisesta, tarkoitetaan verkossa työskentelyä opettajan, 

opiskelijan ja oppimisprosessin näkökulmasta (Kalliala 2002, 19). 

Verkko-opetus ja tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

Verkko-oppimisympäristö voi toimia niin lähi-, etä- tai monimuoto-opetuksen kuin verkossa 

tapahtuvan itseopiskelun tukena. Lähiopetuksessa verkko-oppimisympäristö toimii lähinnä 

oppimateriaalien ja opiskelijoiden tuotosten jakelukanavana ja vuorovaikutteisena keskus-

telualustana. Monimuoto-opetus pitää sisällään lähiopetusta, etäopetusta ja itsenäistä 

opiskelua. Silloin verkko-oppimisympäristö toimii etäopetusjaksojen itsenäisen ja pien-

ryhmätyöskentelyn tukena. Etäopetuksessa opettaja ja opiskelijat tapaavat toisensa aino-

astaan verkossa. Itsenäisessä opiskelussa oppimisympäristö on keskeinen osa oppimista, 

jolloin oppiminen tapahtuu kokonaan verkko-oppimisympäristön tarjoamien sisältöjen ja 

tuen varassa. (Kalliala 2002, 20 ja 23; Löfström & Nevgi 2009, 301–302; Nevgi ja Heikkilä 

2005, 21.) 

Joidenkin määritelmien mukaan mikä tahansa tieto- ja viestintätekniikkaa käyttävä ope-

tusympäristö ei kuitenkaan tue oppimisympäristöajattelua. Esimerkiksi verkko oppimateri-

aalin säilytys- ja jakopaikkana ei täytä verkko-oppimisympäristön määritelmän kriteereitä 

(Manninen ym. 2007, 76; Nevgi & Heikkilä 2005, 21). Tieto- ja viestintätekniikka on silti 

tärkeä osa oppimisympäristöjen monipuolistamista esimerkiksi tiedonkäsittelyssä ja vuo-

rovaikutuskanavan toteuttamisessa. Sen lisäksi sitä voidaan käyttää myös perinteisessä 

luokkaopetuksessa. (Manninen ym. 2007, 35 ja 73–74.) 

Teknologian halpeneminen ja helppokäyttöisyyden lisääntyminen sekä Internetin tarjoa-

mat mahdollisuudet ovat edistäneet tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksen tukena 

(Manninen ym. 2007, 35). Etenkin Pohjoismaissa, Suomi mukaan lukien, tietotekniikan 

soveltaminen opetuksen tukena on yleistä verrattuna moniin muihin maihin. Tieto- ja vies-

tintätekniikan käyttöön on investoitu 1990-luvusta lähtien. Vaikka kehitystä tieto- ja viestin-

tätekniikan opetuskäytössä on tapahtunut, ongelmat ovat yhä yleisiä: teknologian toimi-

vuus ja pedagogiikkaan liittyvät asiat koetaan epävarmoina. Myös tietotekniikkataidoissa 

koetaan usein puutteita. Tietotekniikan käyttöä opetuksessa hankaloittavat myös epäkäy-

tännölliset tilat ja tietokoneiden riittämättömyys. Etenkin aloittelevan verkko-opettajan 

kannalta on tärkeää, että tarvittavat laitteet ja ohjelmat ovat helppokäyttöisiä ja toimivia. 

(E-learning Nordic 2006; Ilomäki & Lakkala 2006, 184–187; Oksanen 2006, 77.) 

Opettajien tietotekniikan käytön ongelmat johtuvat osin siitä, etteivät opettajat tiedä, miten 

tietotekniikkaa voisi parhaiten hyödyntää omassa opetuksessa. He eivät siis välttämättä 

tiedosta verkko-koulutustarvettaan, sillä he eivät ole tutustuneet verkko-opetuksen tarjo-
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amiin mahdollisuuksiin. Koulutuksesta huolimatta harva opettaja luottaa tietoteknisiin tai-

toihinsa eikä koulutuksilla ole todettu olevan vaikutusta tietotekniikan käyttöön opetukses-

sa. Myös opettajien aikapula ja riittämätön verkko-opetuksen tuki ovat esteenä tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytölle. Tieto- ja viestintätekniikkaa liitetään jo käytössä oleviin 

pedagogisiin käytänteisiin samalla kun uskotaan, että teknologia sinänsä tuo lisäarvoa 

opetukseen. Opettajat voivat kokea tietotekniikan käytön myös uhkana, sillä opiskelijat 

taitavat tekniset asiat usein opettajaansa paremmin. Tieto- ja viestintätekniikan tuoma 

hyöty edellyttää opettajien tietoteknisiä taitoja, mutta sen lisäksi tulisi kehittää opetukseen 

soveltuvia pedagogisia malleja ja tukea niiden käyttöä. (E-learning Nordic 2006, 12; Ilo-

mäki & Lakkala 2006, 190–191 ja 195; Oksanen 2006, 80; Uschanov 2005, 162–163.) 

Pohjoismaisessa E-learning Nordic 2006 -tutkimuksessa ilmeni, että suurin osa opettajista 

piti tietotekniikkaa arvokkaana työkaluna, joka tukee etenkin opetuksen eriyttämistä. Tätä 

mieltä olivat myös oppilaat ja heidän vanhempansa. Myös tutkimuksen tulokset osoittivat, 

että tietotekniikalla on myönteinen vaikutus oppimiseen ja oppimistilanteisiin yleensä. 

Opettajat, jotka pitivät tieto- ja viestintätekniikkaa opetukseen myönteisesti vaikuttavana 

tekijänä, käyttivät sitä opetuksessaan enemmän ja monipuolisemmin kuin henkilöt, jotka 

eivät nähneet tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyllisenä työkaluna. Tieto- ja viestintätekniik-

kaa vähemmän käyttäneet opettajat luottivat tietoteknisiin taitoihinsa myös muita vähem-

män. (E-learning Nordic 2006, 8–9; Opetushallitus 2006a.) 

Tieto- ja viestintätekniikka ei itsestään takaa tehokasta oppimista, eikä sen soveltaminen 

saa olla itse tarkoitus. Sen avulla tulisi toteuttaa pedagogisesti ja didaktisesti perusteltuja 

ratkaisuja, joita olisi hankalaa tai jopa mahdotonta toteuttaa ilman teknologiaa. Motivoitu-

neisuutta ja oppimistuloksia ajatellen tieto- ja viestintätekniikka toimii parhaiten integroitu-

na muuhun opetukseen tuoden vaihtelua ja täydentäen tavanomaista luokkaopetusta. 

Pitkäaikaista motivaatiota tieto- ja viestintätekniikan käyttö ei kuitenkaan takaa. (Ilomäki & 

Lakkala 2006, 191; Manninen ym. 2007, 123; Veermans & Tapola 2006, 79–80) 

Teknologia tulee olemaan osa opetusta ja oppimista myös tulevaisuudessa avaten uusia 

mahdollisuuksia ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukselle. Arvioiden mukaan verkko-

opetus ei kuitenkaan tule koskaan korvaamaan perinteistä luokkahuoneopetusta, vaan 

verkko-opetus on yksi didaktinen ratkaisuvaihtoehto muiden joukossa. Teknologia ei siis 

nähdä ratkaisuna kaikkiin didaktisiin ongelmiin. (E-learning Nordic 2006, 9; Lehtinen 2006, 

276; Uschanov 2005, 139 ja 165.) 
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Vuorovaikutuksen merkitys verkko-opiskelussa 

Vuorovaikutuksen merkitys verkko-oppimisessa on opiskelijoiden motivaation ja oppimis-

tulosten kannalta suuri, koska opiskelu verkossa on hyvin itsenäistä. Vuorovaikutuksen 

tulee osaltaan edistää uusien asioiden omaksumista ja oppimista. Se on sitä tärkeämpää, 

mitä enemmän verkko toimii yhteisöllisenä ympäristönä. Jos suurin osa opetuksesta on 

verkon kautta tapahtuvaa etäopetusta, mahdollisuus vuorovaikutukseen verkon kautta on 

hyvin merkittävä. Sen sijaan, jos verkko toimii lähiopetuksen tukena, verkossa tapahtuvan 

vuorovaikutuksen ei tarvitse olla yhtä mittavaa. (Nevgi & Heikkilä 2005, 26; Pirilä 2006, 

46; Uschanov 2005, 149; Veermans & Tapola 2006, 79.) 

Vuorovaikutusta voi tapahtua kahden tai useamman henkilön välillä, esimerkiksi opiskeli-

jan ja opettajan tai useamman opiskelijan kesken. Verkko mahdollistaa paremmin myös 

eri asiantuntijoiden tavoittamisen perinteiseen luokkahuoneopetukseen verrattuna. Henki-

löiden välillä tapahtuva vuorovaikutus voi olla joko samanaikaista keskustelukanavan tai 

videoneuvotteluyhteyden välityksellä tapahtuvaa keskustelua, tai eriaikaista ajatusten 

vaihtoa keskustelufoorumeissa tai sähköpostiviesteissä. Vuorovaikutusta voi olla myös 

opiskelijan ja interaktiivisen verkko-oppimateriaalin välillä esimerkiksi sellaisten monivalin-

tatehtävien avulla, jotka antavat välitöntä palautetta tehtävän suorittamisesta. (Lindh & 

Parkkonen 2001, 155; Nevgi & Heikkilä 2005, 22; Uschanov 2005, 149). 

Palaute ja arviointi edellyttävät vuorovaikutteisuutta. Opiskelija tarvitsee palautetta pitkin 

oppimisprosessia niin onnistumisista kuin epäonnistumisista, jotta hän pystyy seuraamaan 

kehittymistään ja tehostamaan oppimistaan. Myös palaute verkkokeskusteluista on tärke-

ää. Arvioinnin suunnittelussa on oltava huolellinen ja sen toteuttamiskeinoja on pohdittava 

tarkkaan, sillä kirjallisesti saatua palautetta tulkitaan helposti väärin. Parhaimmillaan pa-

laute on keskustelunomaista kahden tai useamman henkilön välistä vuorovaikutusta, joka 

motivoi opiskelijaa oppimisprosessissaan. (Lehtonen, Hyvönen & Ruokamo 2005, 106–

107; Löfström & Nevgi 2009, 309 ja 312; Uschanov 2005, 151 ja 162.) 

Verkko-oppimisympäristön ja -opetuksen edut ja haitat 

Työskentely verkossa on ennen kaikkea joustavaa etenkin opiskeluajan ja -paikan suh-

teen, sillä kurssimateriaalit ovat saatavilla verkossa ympäri vuorokauden. Verkko-

oppimisympäristö soveltuu siten erinomaisesti esimerkiksi etäopetukseen ja eri elämän-

vaiheessa oleville opiskelijoille. Samalla verkko-opetus helpottaa kurssijärjestelyjä, sillä 

sitä varten ei tarvitse erikseen varata luokkatiloja ja opiskelijat säästävät matkustusajassa 

ja -kustannuksissa. (Kalliala 2002, 31; Manninen ym. 2007, 81; Simonson, Smaldino, Al-

bright & Zvacek 2006, 233–234.) 
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Toinen verkko-oppimisympäristöjen tarjoama etu on tasa-arvoinen vuorovaikutteisuus. 

Keskustelu verkossa antaa tilaa ja aikaa erilaisille näkökulmille ja niiden perusteluille 

(Marjomaa & Marttunen 2005, vi.; Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek 2006, 234). 

Tutkimustulosten ja kokemusten mukaan teknologia tukee parhaimmillaan oman ajattelun 

ja sosiaalisesti jaetun osaamisen kehittymistä, sillä opiskelija joutuu ajattelemaan ja muo-

toilemaan sanojaan tekstipohjaisessa vuorovaikutuksessa (Manninen ym. 2007, 74 ja 78). 

Joskus verkko-oppimisympäristön fyysinen ja ajallinen etäisyys opettajan ja opiskelijoiden 

välillä koetaan myös huonoksi puoleksi. Monet opiskelijat kaipaavatkin perinteisestä luok-

kahuoneopetuksesta tuttua suoraa kommunikointia. Verkko-oppimisympäristö altistaa 

väärinymmärryksille, sillä opettaja ei saa suoraa palautetta siitä, tuliko opiskeltava asia 

ymmärretyksi niin kuin hän oli sen tarkoittanut. Jos opettajan ja opiskelijoiden välinen 

kommunikaatio verkossa ei toimi, opiskelijat voivat kärsiä motivaation puutteesta ja huo-

noista oppimistuloksista. Pahimmillaan he voivat keskeyttää opiskelun. (Nevgi & Tirri 

2003, 14, 21 ja 42; Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek 2006, 234.)  

Vuorovaikutteisuuden lisäksi verkko-oppimisympäristö on hyvä paikka tiedon jakamiseen 

ja erilaisten materiaalisen säilyttämiseen. Itse tehtyjä oppimateriaaleja on myös helppo 

päivittää ja täydentää tarvittaessa. Sen lisäksi verkko tarjoaa käyttäjälleen pääsyn maail-

manlaajuiseen tietovarastoon, joka edistää opiskelijan tiedonhankintataitoja ja lähdekriitti-

syyttä. (Löfström & Nevgi 2009, 300; Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek 2006, 233–

234.) 

Erilaiset opiskelun tuen ja ohjauksen teknologiset työkalut parantavat oppimisympäristön 

didaktisia ratkaisuja. Verkko-oppimisympäristössä opetuksen eriyttäminen ja yksilöllinen 

räätälöiminen opiskelijan taitotason ja kiinnostuksen mukaan onnistuu jopa luokkahuo-

neopetusta helpommin. Tällaisessa opiskelijakeskeisessä oppimisympäristössä opiskelija 

voi opiskella omassa tahdissaan itselleen ominaisella oppimistyylillä. (Kalliala 2002, 31; 

Manninen ym. 2007, 33 ja 77; Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek 2006, 233–234.) 

Teknologia ei sellaisenaan tuota laadukasta opetusta tai edistä oppimista. Verkossa toi-

miminen vaatii niin opettajalta kuin opiskelijalta monia taitoja, joita ilman verkossa työs-

kenteleminen voi tuntua liian raskaalta. Heillä on oltava tieto- ja viestintäteknisiä valmiuk-

sia ja medialukutaitoa. Verkossa viestimistä varten heiltä on löydyttävä myös kirjoitus- ja 

verkkovuorovaikutustaitoja. Ajankäytön hallinta on myös tärkeä ominaisuus verkkotyös-

kentelyssä, koska esimerkiksi verkkokeskustelut vievät usein odotettua enemmän aikaa. 

Opiskelijalta puolestaan vaaditaan erityistä aktiivisuutta, vastuullisuutta ja itseohjautuvuut-

ta. Vaikka opiskelijoilla on nykyään yleisesti ottaen varsin hyvät tieto- ja viestintätekniikan 

taidot, monet vierastavat teknologian käyttöä osana opiskelua. (Kalliala 2002, 37 ja 45–
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46; Löfström & Nevgi 2009, 300; Nevgi & Heikkilä 2005, 19; Simonson, Smaldino, Albright 

& Zvacek 2006, 234.) 

Verkko-opetuksen toteutuminen on hankalaa ilman toimivaa teknistä ympäristöä ja osaa-

vaa teknistä henkilöstöä, joka vastaa teknisen ympäristön kehittämisestä ja ylläpidosta 

sekä käyttäjätuesta (Kalliala 2002, 89). Myös verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutuk-

seen on käytettävä runsaasti aikaa ja resursseja. (Nevgi & Tirri 2003, 38; Simonson, 

Smaldino, Albright & Zvacek 2006, 234). 

3.3 Laadukkaan verkko-opetuksen elementit 

Tässä alaluvussa tarkastellaan laadukasta verkko-opetusta ja siihen oleellisesti vaikutta-

via oppimisympäristön suunnittelun ja hyvän verkko-oppimateriaalin ominaisuuksia. Lu-

vussa tutustutaan myös erilaisiin laadukkaan verkko-opetuksen ja -oppimateriaalin kritee-

ristöihin. Lopuksi käsitellään opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia verkko-

oppimisympäristössä työskentelystä. 

Verkko-oppimisympäristön suunnittelu 

Usein ajatellaan, että teknologiaa voidaan käyttää sellaisenaan osana opetusta. Useim-

mat verkkomateriaalit eivät kuitenkaan ole luotu tukemaan oppimista, joten opettajan vas-

tuulla on sisällyttää opetukseen kaikki siihen tarvittavat elementit, kuten sosiaalinen vuo-

rovaikutus ja ohjaus. (Järvelä, Häkkinen & Lehtinen 2006, 181.) Eheän verkko-

opetuskokonaisuuden suunnittelu vaatii opettajalta kykyä ja halua kehittää opetusta tek-

nologian avulla. Hänen on myös varattava riittävästi aikaa kurssin suunnitteluun ja toteu-

tukseen ja varauduttava odottamattomiinkin yllätyksiin verkkokurssin parissa. (Ilomäki & 

Lakkala 2006, 191; Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek 2006, 133.) 

Opetuksen suunnittelun on lähdettävä pedagogisista tavoitteista, joiden tulee koskea niin 

opetettavaa aihetta kuin oppimisympäristössä työskentelyä ja vuorovaikutustaitojen kehit-

tämistä. Suunnitteluprosessin alussa opettajan on pohdittava toimiiko verkko hyödyllisenä 

opetuskanavana ja tarjoaako se perinteisiin opetustapoihin verrattuna uusia mahdolli-

suuksia. (Löfström & Nevgi 2009, 305; Tervola & Soila 2003, 59; Uschanov 2005, 143.) 

Toinen suunnittelun lähtökohdista on verkko-opetuksen kohderyhmä. Tutkimuksen mu-

kaan on tärkeää tunnistaa erilaisten opiskelijoiden tarpeet opetuksessa ja opiskelussa. 

Tämä auttaa suunnittelemaan eri kohderyhmille soveltuvia verkkopohjaisia opintojaksoja. 

(Silius, Tervakari, Kaunismaa, Kalliomäki & Pohjolainen 2005, 134.) Kohderyhmästä tulisi 

etukäteen selvittää opiskelijoiden tiedot ja taidot opiskeltavasta aiheesta ja verkko-

oppimisympäristössä opiskelusta (Löfström & Nevgi 2009, 305). Suunnittelutyössä on 
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myös otettava huomioon se, toteutetaanko oppimisympäristö lähi-, etä- tai monimuoto-

opetuksen vai itseopiskelun tueksi (Manninen ym. 2007, 80). 

Etä- ja itseopiskeluun tarkoitetun verkko-oppimisympäristön suunnitteluun on syytä käyt-

tää erityistä huolellisuutta. Ennen valmiin oppimisympäristön avaamista opiskelijoille on 

varmistettava, että ohjeistus kurssin suorittamiseen ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin on 

selkeä, oppimateriaali on yksiselitteistä ja relevanttia ja käytettävä käsitteistö käyttäjille 

sopiva. Mahdollisten virheiden ja epäselvyyksien varalta oppimisympäristöä on syytä tes-

tata kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä. (Lindh & Parkkonen 2001, 157; Nevgi & Heikkilä 

2005, 26; Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 36; Uschanov 2005, 158.) 

Suunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään toteutukseen ja testaukseen, lopulta käyttöönottoon 

ja seurantaan. Verkko-oppimateriaali ei siis ole koskaan valmis, vaan se vaatii ylläpitoa ja 

muokkaamista säännöllisin väliajoin. Koska Internetissä sijaitsevat aineistojen sisällöt ja 

linkit muuttuvat tai jopa poistuvat, verkko-oppimisympäristön ulkopuolisten linkkien päivit-

täminen on hyvin työlästä. (Lindh & Parkkonen 2001, 154 ja 158; Sinkkonen, Nuutila & 

Törmä 2009, 39; Tervola & Soila 2003, 59.) 

Verkko-oppimateriaalin rakenne 

Verkko-oppimisympäristöjen toteutuksessa käytetään usein oppimisalustaa. Oppimisalus-

toiksi kutsutaan www-selaimella käytettäviä ohjelmistoja, jotka ovat todellisia oppimisym-

päristöjä jäljitteleviä opettajan, opiskelijoiden ja muiden asiantuntijoiden tuottamia teknisiä 

alustoja. Oppimisalusta auttaa kurssien hallinnoinnissa ja materiaalien yhtenäisen ulko-

asun luomisessa. Se on myös yksittäiseen verkko-osoitteeseen verrattuna helpommin 

löydettävissä verkosta. Valmiita oppimisalustoja on tarjolla tuhansia erilaisia, joista ylei-

simpiä ovat muun muassa Moodle, Blackboard ja Fronter. (Kalliala 2002, 108 ja 110, 

Manninen ym. 2007, 79.) 

Verkkoympäristön visuaalisuuden tulee tukea tärkeiden asioiden havaitsemista ja käyttö-

liittymän tulkitsemista (Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 37). Myös materiaalin houkutte-

levuuteen on kiinnitettävä huomiota luettavuutta ja ymmärrettävyyttä unohtamatta. Verk-

ko-oppimateriaalin teksti on luettavaa silloin, kun se on tiivistettyä ja selkeää, mutta silti 

ymmärrettävää. Oppimateriaalin kirjamaista rakennetta tulee välttää. Nyrkkisääntönä pide-

tään sitä, että yhdellä ruudulla on yksi ajatus- tai asiakokonaisuus. (Lindh & Parkkonen 

2001, 155–156.) 

Oppimisympäristöön voi sisällyttää erilaisia oppimista tukevia elementtejä, kuten hyper-

tekstirakenteita, linkkejä ja ääni- ja videotiedostoja. Esimerkiksi samaa aihetta käsittelevä 

kielellinen ja visuaalinen materiaali edistää oppimista. Linkit lyhyellä kuvauksella varustet-
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tuna ohjaavat opiskelijaa löytämään sopivaa syventävää aineistoa. Pitkät linkkilistat eivät 

kuitenkaan aina ole tarkoituksenmukaisia, sillä niihin tutustuminen jää helposti pinnallisek-

si. (Löfström & Nevgi 2009, 308; Manninen ym. 2007, 35; Tervola & Soila 2003, 58–59.) 

Sivuston käytettävyys kärsii liiallisista toiminnoista, jotka helposti vievät opiskelijan huomi-

on pois olennaisesta. Verkko-oppimisympäristön tulee olla looginen ja siten helposti hah-

motettavissa ja navigoitavissa. Yhtenäiset navigointipainikkeet, kuvaava otsikointi ja mu-

rupolut kullakin tasolla auttavat sivustolla liikkumista. Palvelua käyttäessään käyttäjän 

tulee tietää, missä hän on, mitä hän voi siinä tehdä, mihin hän pääsee siitä ja miten hän 

pääsee palaamaan takaisinpäin. Jos verkkosivuston toimintalogiikassa on ristiriitaisuuk-

sia, käyttäjä harhailee sivustolla vailla selvää päämäärää. (Lindh & Parkkonen 2001, 152; 

Löfström & Nevgi 2009, 308; Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 35–36 ja 39.) 

Verkko-oppimateriaali voi olla rakenteeltaan joko lineaarisesti etenevä, haaroittuva, hyper-

tekstiin perustuva tai opiskelijan itse ohjaama. Vaikka mallit ovat lähestymistavaltaan ja 

käytöltään erilaisia, niissä on myös paljon yhteneväisyyksiä ja ne ovat yhdisteltävissä. 

Lineaarisesti etenevässä mallissa oppimateriaali on jaettu moduuleihin, jotka puolestaan 

koostuvat eri aiheiden mukaan jaetuista oppijaksoista. Kunkin oppijakson jälkeen on testi, 

joka ohjaa opiskelijaa arvioimaan osaamistaan. Joskus oppimateriaalissa eteneminen 

edellyttää testin läpäisemistä. Lineaariselle verkkokurssille on tyypillistä, että kaikki opis-

kelijat etenevät samassa järjestyksessä. (Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek 2006, 

136.) 

Opiskelijalla on niin haaroittuvassa kuin hypertekstimäisessä mallissa lineaariseen malliin 

verrattuna parempi mahdollisuus vaikuttaa materiaalissa etenemiseen. Haaroittuvassa 

mallissa opiskelijaa ohjataan palautteen avulla ja tarvittaessa hän voi hypätä entuudes-

taan tuttujen moduulien yli. Haaroittuva verkkokurssiympäristö mahdollistaa opiskelijan 

taitojen ja osaamisen kehittämisen monipuolisesti. Tällaisen verkkokurssin suunnittelu on 

kuitenkin haastavaa ja aikaa vievää. Hypertekstimäisesti rakentuvalle verkkokurssille on 

ominaista monipuolinen multimediaympäristö, josta opiskelija voi valita vapaasti sopivat 

tehtävät ja oppimateriaalin. (Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek 2006, 136–138.) 

Opiskelijan itse ohjaamassa mallissa opiskelijalla on kaikista neljästä esitetystä mallista 

suurin vastuu opiskelustaan. Hän voi edetä opiskelussaan omaehtoisesti opiskelun koko-

naisvaltaisesta suunnittelusta aina arviointiin asti. Tämä malli vaatii opiskelijalta aktiivi-

suutta ja vastuullisuutta opiskelun onnistumiseksi. (Simonson, Smaldino, Albright & Zva-

cek 2006, 138–139.) 



 24 

Verkko-opetuksen ja -oppimateriaalin laadun kriteerit 

Opetushallituksen (2006b, 11–28) laatimien verkko-oppimateriaalin laatukriteerien mu-

kaan oppimateriaalin laatu määräytyy käyttäjien kokemusten kautta. Opetushallitus on 

nimennyt neljä verkko-oppimateriaalin laadun kriteeriä, jotka ovat pedagoginen laatu, käy-

tettävyys, esteettömyys ja tuotannon laatu. Pedagogisella laadulla tarkoitetaan sitä, että 

”oppimateriaali soveltuu luontevasti opetus- ja opiskelukäyttöön, tukee opetusta ja oppi-

mista ja tarjoaa pedagogista lisäarvoa”. Käytettävyys määritellään oppimateriaalin raken-

teen, teknisen toteutuksen ja käyttöliittymäsuunnittelun tuottamaksi käytön sujuvuudeksi ja 

helppoudeksi. Oppimateriaalin käytettävyys on siis huono, jos käyttäjä turhautuu sitä käyt-

täessään. Esteettömyys kuvaa oppimateriaalin saatavuutta ja käytettävyyttä käyttäjien 

erilaisista fyysisistä ja psyykkisistä ominaisuuksista riippumatta. Tuotannon laatu puoles-

taan tarkoittaa ”hallitusti toteutettua tuotantoprosessia, jota ohjaavat tiedolliset, taidolliset 

ja oppimista ohjaavat tavoitteet ja jonka työn jälki on ammattimaista”. 

Verkko-opetukseen ja etenkin etäopetukseen liittyen on kehitetty laatukriteeristöjä myös 

muualla maailmassa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, 

Ranskassa, Australiassa ja Ruotsissa. Näissä kansainvälisissä kriteeristöissä on yleisim-

min mainittu laatuun vaikuttavina tekijöinä opetusta tarjoavan organisaation ominaisuudet, 

kurssien suunnitteluun vaikuttavat tekijät, opetusmenetelmät, oppimistulokset, opiskelijoi-

den tukipalvelut ja koulutusohjelmien tai oppimisen arviointimenetelmät. (Heikkilä, Nevgi & 

Haarala-Muhonen 2005, 34.) 

Yhdysvaltalaisen säätiön Consortium of Institutions and Organizations Committed to Qua-

lity Online Education (Sloan-C) verkko-opetuksen laatumalli sisältää viisi verkko-

opetuksen keskeistä aluetta. Nämä alueet ovat oppimisen tehokkuus, kustannustehok-

kuus, saavutettavuus sekä opetus- ja tutkimushenkilöstön ja opiskelijoiden tyytyväisyys. 

Oppimisen tehokkuudella tarkoitetaan menetelmiä, joilla varmistetaan, että verkko-

opiskelun oppimistulokset ovat yhtä hyviä tai jopa parempia kuin perinteisen lähiopetuk-

sen oppimistulokset. Kustannustehokkuus puolestaan kertoo siitä, että verkko-

opetuksesta vastaava organisaatio pyrkii jatkuvasti tuottamaan yhä pienemmillä kustan-

nuksilla yhä parempia ja laadukkaita, teknisesti toimintavarmoja verkko-

oppimisympäristöjä. Tähän päästään toimivilla kurssien päivitysjärjestelmillä sekä talou-

dellisesti tehokkailla verkko-opetuksen työvälineillä. Kustannustehokkuus edellyttää myös 

lähi- ja verkko-opetuksen vaatimien resurssien ja kustannusten seuraamista ja vertaamis-

ta. (Heikkilä, Nevgi & Haarala-Muhonen 2005, 35.) 

Verkko-opetuksen saavutettavuudella tarkoitetaan Sloan-C:n laatumallissa hallinnollisia 

ratkaisuja, jotka mahdollistavat verkko-opiskelun lähiopetuksen rinnalla. Opetus- ja tutki-
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mushenkilöstön tyytyväisyys pitää sisällään mahdollisuuden verkostoitumiseen kansalli-

sesti ja kansainvälisesti oman tieteenalansa tutkimusyhteisöjen kanssa tietotekniikan avul-

la. Opiskelijoiden onnistumisen tunteet verkko-opiskelussa ja opiskelumuodon mielekkyy-

den kokemukset kuvaavat opiskelijoiden tyytyväisyyttä. Tyytyväisyyttä parantavat toimivat 

verkkotukipalvelut ja opiskelijalähtöinen kurssien suunnittelu. (Heikkilä, Nevgi & Haarala-

Muhonen 2005, 35.) 

Oppimisen laadukkuutta mitataan pääasiassa kyselyjen ja haastatteluiden avulla. Saavu-

tettavuutta voidaan mitata myös verkko-opetuksen ja tukipalvelujen käyttötilastoilla. Ope-

tus- ja tutkimushenkilöstön tyytyväisyyden mittaamiseen käytetään kurssien seurantatilas-

toja, joista arvioidaan miten usein samoja kursseja toteutetaan uudelleen verkossa ja mi-

ten tyytyväisiä opettajat ovat verkko-opetukseen. Opiskelijoiden tyytyväisyyttä mitataan 

palautekyselyillä ja oppimistulosten vertailulla. (Heikkilä, Nevgi & Haarala-Muhonen 2005, 

35.) 

Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia verkko-oppimisympäristöistä 

Verkko-opetusta ja -opiskelua on tutkittu yhä enemmän 2000-luvun alusta lähtien (Löf-

ström & Nevgi 2009, 300). Tutkimuksissa on todettu, että opiskelijat arvostavat verkko-

opetuksessa hyvin suunniteltua kokonaisuutta, joka pitää sisällään selkeän kurssisuunni-

telman ja aikataulun, mielenkiintoisen sisällön ja mielekkäitä toimintoja sekä aktiivista oh-

jausta ja nopeaa palautetta. Myös vertaispalaute koetaan verkko-opiskelussa hyödyllisek-

si ja mielekkääksi. Oppimateriaali koetaan laadukkaaksi, jos se on helposti käytettävää, 

selkeää ja tiivistä. Myös tekniikalta edellytetään toimivuutta. Yleisesti ottaen verkko-

opiskelun hyvänä puolena pidetään opiskelun joustavuutta ajan ja paikan suhteen sekä 

vuorovaikutteisuutta niin kurssin sisällä kuin eri yhteistyötahojen kanssa. (Nevgi & Rouvi-

nen 2005, 88–89; Pirilä 2006; 50–51.) 

Opettajat voivat kokea jo itse verkko-opettamisen mielekkääksi sellaisenaan. He arvosta-

vat opiskelijoiden tavoin verkko-opiskelun joustavuutta ajan ja paikan suhteen. Verkko-

opetuksen myötä etäopetuksen järjestäminen ja materiaalin jako ovat helpottuneet. He 

pitävät myös verkon mahdollistamasta monipuolisesta vuorovaikutuksesta ja viestinnän 

nopeudesta. Juuri tekstipohjainen viestiminen edesauttaa lähiopetukseen verrattuna hen-

kilökohtaisemman palautteen antamista, jolloin opettajat kokevat voivansa oppia tunte-

maan opiskelijoitaan paremmin. Opettajien mielestä vuorovaikutus verkossa on myös ta-

sa-arvoista. Toisaalta verkkovuorovaikutuksessa jäädään usein kaipaamaan kasvokkain 

kohtaamista. (Nevgi & Rouvinen 2005, 84; Nevgi & Tirri 2003 135–137; Uschanov 2005, 

156–157.) 
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Tutkimusten mukaan opiskelijat kokevat verkko-opetuksen huonoksi puoleksi juuri yksi-

näisyyden tunteen. Joskus verkko-oppimisympäristössä tapahtuva vuorovaikutus koetaan 

myös teennäiseksi. Verkkokeskustelut saatetaan helposti kokea liian vaativiksi ja aikaa 

vieviksi, jolloin kurssin aikataulukin osoittautuu liian tiukaksi työmäärään nähden. (Nevgi & 

Juntunen 2005, 66; Nevgi & Rouvinen 2005, 91–92.) 

Muita opiskelijoiden negatiivisiin kokemuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat tekniikan toimimat-

tomuus, opiskelijan heikot tieto- ja viestintätekniikan taidot sekä riittämätön ohjaus ja pa-

laute. Kurssissa saatetaan kokea pedagogisia puutteita, etenkin jos oppimistehtävät eivät 

ole sopivia verkko-oppimisympäristössä opiskeluun tai oppimisalustaa ei ole päivitetty 

riittävän usein. Aina verkko-oppimisympäristön käyttöä osana opetusta ei edes koeta tar-

koituksenmukaiseksi. Tehtävät voivat olla joko vääränlaisia tai liian vaikeita, luettavaa voi 

olla liian paljon tai oikean tiedon löytäminen on vaikeaa. Myös muiden opiskelijoiden pas-

siivisuus hankaloittaa verkossa tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä. (Nevgi & Juntunen 2005, 

66; Nevgi & Rouvinen 2005, 91–92; Pirilä 2006, 51.) 

Opettajat kokevat verkko-opetuksen huonoiksi puoliksi etenkin ongelmat ajanhallinnassa. 

Varsinkin verkkokurssin toteuttaminen ja verkkokeskustelut vievät aikaa. Aikatauluja on 

siten hankala arvioida etukäteen. Kaikki opettajat eivät miellä verkkoa mielekkäänä peda-

gogisena alustana, mutta toisaalta monet myös kokevat verkkopedagogiset taitonsa puut-

teellisina. Myös tekniikan toimimisen epävarmuus aiheuttaa harmia. (Nevgi & Juntunen 

2005, 66; Nevgi & Rouvinen 2005, 86–87.) 

Pirilä (2006, 49–54) vertasi ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia 

luokkaopetuksesta ja itsenäisestä verkko-opiskelusta. Perinteiseen luokkaopetukseen 

osallistuneet opiskelijat olivat motivoituneempia ja tyytyväisempiä ja he kokivat kurssin 

aikana tapahtuneen vuorovaikutuksen itsenäisesti opiskelleita suuremmaksi. Motivoitunei-

suus vaikutti positiivisesti lopputentissä suoriutumiseen. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan 

olleet tyytymättömiä itsenäiseen verkko-opiskeluun, sillä opiskelijat, jotka kokivat tieto- ja 

viestintätekniikan taitonsa hyviksi, olivat tyytyväisiä itsenäiseen työskentelyyn. 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

Käyttäjätutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena matematiikan aineenopettajille ja haastat-

telututkimuksena Tilastokeskuksessa. Lisäksi Verkkokoulun käyttöä selvitettiin Tilastokes-

kuksen kävijäseurantapalveluun kertyneen aineiston avulla. Tässä luvussa esitellään tut-

kimustavoitteet ja -kysymykset sekä tutkimuksen toteuttamisen vaiheet ja menetelmät. 

4.1 Tutkimustavoite ja -kysymykset 

Tutkimuksen päätavoitteena oli muodostaa toimenpide-ehdotuksia Verkkokoulun kehittä-

miselle käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Tutkimuksessa kartoitettiin Tilastokeskuksen 

verkko-oppimateriaalien tunnettuutta matematiikan aineenopettajien keskuudessa ja haet-

tiin kehitysehdotuksia etenkin Verkkokouluun liittyen. Tutkimuksessa selvitettiin myös 

Verkkokoulun käyttöä opetuksessa ja opetuksen suunnittelussa. Tiedustelemalla opettaji-

en näkemyksiä erilaisista Tilastokeskuksen palveluista sekä kokemuksia tilastoalasta ja 

sen opetuksesta saatiin hyödyllistä tietoa Tilastokeskuksen palvelujen kehittämistyöhön. 

Opettajien kokemukset palveluista auttavat kehittämään Tilastokeskuksen oppilaitostyötä 

kokonaisuudessaan. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös Verkkokoulun parissa työskentelevien tilastokeskuslaisten 

kokemuksia Verkkokoulusta ja siihen liittyvästä työstä. Tavoitteena oli siten kartoittaa 

Verkkokoulun kehittämiskohteita tilastokeskuslaisten näkökulmasta. Tutkimuksen tavoit-

teena oli myös ottaa selvää Verkkokoulun ja sen eri oppimateriaalien käytöstä. Tarkoituk-

sena oli saada selville, millaista käyttöä Verkkokoululla on kävijäseurantatilastojen valos-

sa. 

Tutkimusongelmiksi määriteltiin edellä kuvattujen tavoitteiden näkökulmasta seuraavat 

kysymykset: 

1. Miten matematiikan aineenopettajat käyttävät Tilastokeskuksen Verkkokou-

lua opetuksessaan ja opetuksensa suunnittelussa? 

2. Millaisia toiveita Verkkokoulun kehittämiseksi on 

– matematiikan aineenopettajilla ja 

– Tilastokeskuksen työntekijöillä? 

3. Miten Verkkokoulua käytetään kävijäseurantapalvelun tietojen valossa? 

4. Miten Verkkokoulua voidaan kehittää käyttäjän kannalta paremmaksi palve-

luksi? 
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4.2 Tutkimusmenetelmät ja -aineistojen keruu 

Tutkimus koostui kolmesta osasta, jotka on esitetty taulukossa 2. Tutkimuskysymyksiin 

vastattiin esi- ja jatkotutkimuksilla. Tutkimuksen esitutkimuksena toimi survey-tutkimus, 

joka toteutettiin kyselytutkimuksena ja jota täydennettiin sähköpostihaastattelulla. Jatko-

tutkimus puolestaan koostui haastatteluista ja kävijäseurantapalvelun tarjoamasta aineis-

tosta. Tässä alaluvussa käsitellään tutkimuksen menetelmiä edeten kyselytutkimuksesta 

haastatteluihin ja kävijäseurantapalvelun aineiston analysointiin. 

Taulukko 2. Tutkimuksen toteuttaminen ja menetelmät. 

 A: Kyselytutkimus B: Haastattelut C: Kävijäseuranta 

Ajankohta Maaliskuu 2009 Loka-marraskuu 2009 1.9.2008–31.8.2009 

Tavoiteperusjoukko Matematiikan aineen-
opettajat 

Verkkokoulun parissa 
työskentelevät Tilas-
tokeskuksen työnteki-
jät 

Verkkokoulun käyttäjät 

Tutkimusperusjoukko MAOL ry:n matematii-
kan aineenopettaja-
jäsenet, N = 102 

Kaksi sisällöntuotta-
jaa, yksi tekninen 
asiantuntija 

Verkkokoulussa tar-
kasteluajankohtana 
vierailleet 

Menetelmä Verkkokysely Teemahaastattelu Kävijäseurantapalvelu 
Snoobin aineiston 
analysointi 

Muuta Verkkokyselyn lisäksi 
haastateltiin yhtä ma-
tematiikan aineen-
opettajaa sähköpostit-
se syksyllä 2009 

  

Kyselytutkimuksen toteutus 

Kyselyt sopivat hyvin käyttäjäryhmien kartoittamiseen sekä pohjustamaan ja täydentä-

mään haastatteluita. Kysely toteutetaan kyselylomakkeella, jonka tutkija on laatinut tutki-

mustavoitteet silmällä pitäen. (Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 71; Vehkalahti 2008, 

11.) Tässä tutkimuksessa kyselytutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella, 

joka laadittiin Helsingin yliopiston Opetusteknologiakeskuksen tarjoamalla E-lomake -

palvelulla13. Verkkokyselylomake valittiin tutkimusmenetelmäksi sen helppouden ja edulli-

suuden vuoksi. Sähköinen lomake tarjosi myös mahdollisuuden tavoittaa suuri joukko 

potentiaalisia vastaajia. Tavoitteena olikin kartoittaa Tilastokeskuksen palvelujen tunnet-

tuutta laajemman joukon keskuudessa. Kohderyhmäksi valittiin matematiikan aineenopet-

tajat, koska kyseessä oli matematiikan aineenopettajan koulutuslinjan tutkielma. Kysely 

                                                
13 <ok.helsinki.fi/elomake/> 
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kohdistettiin peruskoulun ja lukion opettajille, sillä Verkkokoulun käyttöä ammattikorkea-

kouluissa oli tutkittu aiemmin VIRSTA-projektin yhteydessä. 

Kyselylomakkeessa esitetyt kysymykset ovat kokonaisuudessaan liitteessä 3. Kyselylo-

makkeessa käytettiin riippuvuuksia, eli toisin sanoen vastaajille esitetyt kysymykset riip-

puivat heidän aiemmista vastauksistaan. Liitteenä 4 oleva kysymyskaavio kuvaa näitä 

riippuvuuksia. Kyselylomakkeen alussa kartoitettiin Tilastokeskuksen Verkkokoulun ja 

Opiksi-sivuston tunnettuutta vastaajien keskuudessa. Tarkentavat kysymykset Verkkokou-

lun käytöstä ja kehittämisehdotuksista koskivat vain heitä, jotka vastasivat tuntevansa 

Verkkokoulun entuudestaan. Opiksi-sivuston entuudestaan tunteneilta kysyttiin ainoas-

taan kehittämisehdotuksia, sillä tutkimuksen pääpaino oli Verkkokoulussa ja samantapais-

ten kysymysten toistuvuutta ja kyselylomakkeen kasvamista liian pitkäksi haluttiin välttää. 

Kyselyn myöhemmässä vaiheessa kysyttiin kaikilta vastaajilta mielipidettä siihen, miten 

tärkeänä hän pitäisi erilaisia Tilastokeskuksen tarjoamia palveluja. 

Kyselyssä pyydettiin vastaajaa arvioimaan sekä tilastomatematiikan että tilastojen luku- ja 

käyttötaitojaan. Vastaajalta kysyttiin myös hänen tilastomatematiikan opetuksessa käyt-

tämiä menetelmiään. Vastausten avulla saatiin kartoitettua opettajien tilastoalan koulutuk-

sen tarvetta ja opettajien yleisimmin käyttämiä opetustapoja. Nämä tiedot auttavat suun-

nittelemaan opettajille suunnattuja palveluja Tilastokeskuksessa. Kysymällä mielipidettä 

tilastomatematiikan opettamisen tarpeellisuudesta peruskoulussa ja lukiossa kartoitettiin 

opettajien suhtautumista tilastomatematiikkaan. 

Kyselyn lopuksi kysyttiin taustatietoina aineiston tilastollista ryhmittelyä varten sukupuoli ja 

syntymävuosi, sekä maakunta ja kouluaste, missä vastaaja toimii opettajana. Tällaiset 

kysymykset on syytä sijoittaa kyselyn loppuun, sillä vastaaja voi kokea heti kyselyn alussa 

kysyttävät henkilökohtaiset kysymykset liian tunkeileviksi (Kerlinger & Lee 2000, 602; 

Vehkalahti 2008, 25). Näin tehtiin myös tässä tutkimuksessa. 

Kyselyn saatekirje on tärkeä osa kyselytutkimusta (Vehkalahti 2008, 47–48). Sähköpostit-

se lähetetyssä saatekirjeessä kerrottiin tutkimuksen tavoitteesta ja verkkokyselyn osoit-

teesta sekä korostettiin tutkimuksen luottamuksellisuutta. Kirjeen lopussa kerrottiin myös 

taustatietoa Tilastokeskuksen palveluista. Vastausten saamiseksi kohderyhmälle lähetet-

tiin myös muistutuskirje viikon kuluttua ensimmäisen saatekirjeen lähettämisestä. Saate-

kirjeellä haluttiin vaikuttaa vastaajien vastausmotivaatioon ja siten vastausten määrään ja 

luotettavuuteen. Saatekirjeet löytyvät liitteistä 1 ja 2. 

Saatekirjeet lähetettiin Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n viikkopostin 

yhteydessä liiton 36 kerhon puheenjohtajille ja sihteereille ympäri Suomen maaliskuussa 

2009. Puheenjohtajilla ja sihteereillä oli täten mahdollisuus lähettää kyselyn saatekirje 
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eteenpäin jäsenilleen. Parhaimmillaan kysely tavoitti MAOLin noin 4000 jäsentä. Kysely 

ei kuitenkaan koskenut kaikkia jäseniä, sillä kaikki liiton jäsenet eivät ole matematiikan 

aineenopettajia. Tarkkaa tietoa matematiikan opettajina toimivien jäsenten määrästä 

MAOLilla ei kyselyä tehtäessä ollut. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 102 matematiikan aineenopettajaa ja -opettajaksi opiskelevaa. 

Vastaajista naisia oli 58,8 % ja miehiä 41,2 %. Vastaajien keski-ikä oli 44,4 vuotta. Nuorin 

vastaajista oli 24-vuotias ja vanhin 68-vuotias. 

Suurin osa vastaajista eli 26,5 % oli Pirkanmaan maakunnasta. Toiseksi eniten (14,7 %) 

vastaajia oli Uudeltamaalta. Vastaajia oli kaikkiaan 16 eri maakunnasta. Ainoastaan nel-

jästä maakunnasta ei tullut vastauksia. Nämä maakunnat olivat Kanta-Häme, Päijät-

Häme, Pohjanmaa ja Ahvenanmaa. 

Vastaajat peruskoulun ja lukion kesken jakaantuivat lähes tasan. Peruskoulun opettajia oli 

49, kun taas lukion opettajia 53. Sekä peruskoulussa että lukiossa opettavia vastaajia oli 

kahdeksan. Kahdeksan vastaajista eivät vastausten mukaan toimineet opettajana perus-

koulussa tai lukiossa. Näistä neljä mainitsi olevansa opiskelijoita ja yksi työskentelevänsä 

ammatillisessa oppilaitoksessa. Kolme vastaajaa eivät tuoneet vastauksissaan ilmi taus-

taansa. 

Vastaajien keskimääräinen työkokemus oli 16,6 vuotta keskihajonnalla 10,97. Työkoke-

musta löytyi aina 41 vuoden edestä. Ottamatta huomioon kolmea opiskelijaa, jolle ei ollut 

vielä kertynyt työkokemusta, saatiin keskiarvoksi 17,1 vuotta. 

Sähköpostihaastattelu 

Verkkokyselyn lisäksi haastateltiin yhtä matematiikan aineenopettajaa sähköpostitse syk-

syllä 2009. Sähköpostihaastattelulla tavoiteltiin uusia näkökulmia Verkkokoulun opetus-

käytöstä. Haastateltava tavoitettiin lokakuussa Tilastokeskuksen yhteistyökontaktien kaut-

ta. Opettaja oli tutustunut Verkkokouluun aiemmin ja oli käyttänyt Verkkokoulua opetuk-

sessaan ja opetuksensa suunnittelussa. Hänelle lähetettiin haastattelupyyntö sähköpostit-

se lokakuun lopussa. Ensin tavoitteena oli toteuttaa haastattelu joko videoneuvottelu- tai 

Skype-yhteyden avulla, mutta koska haastateltavalla ei ollut siihen mahdollisuutta, pää-

dyttiin haastattelu tekemään sähköpostitse. Haastateltava vastasi erillisellä liitetiedostolla 

sähköpostitse lähetettyihin haastattelukysymyksiin marraskuun alussa. 

Haastattelukysymykset pohjautuivat Mauri Åhlbergin ja Petteri Nevalaisen laadunkehittä-

miseen liittyneessä tutkimuksessa käyttämiin kysymyksiin (Åhlberg 1997, 305). Haastatte-

lun neljä ensimmäistä kysymystä käsittelivät vastaajaa Verkkokoulun käyttäjänä ja antoi-

vat tietoa siitä, miten hän on ymmärtänyt Verkkokoulun toiminta-ajatuksen. Kysymykset 5, 
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6, 7 ja 9 koskivat lähinnä itse Verkkokoulun parissa työskentelyä ja sen edellytyksiä. Ky-

symyksessä 8 tiedusteltiin Verkkokoulun käytön yleisyyttä opettajan toimintaympäristössä. 

Kysymykset 10 ja 11 kokosivat Verkkokoulua koskevat kehitysehdotukset yhteen ja antoi-

vat mahdollisuuden vapaaseen sanaan. Kysymykset olivat seuraavat: 

1. Miten olet tutustunut Verkkokouluun? 

2. Kerro ja kuvaile, miten käytät Verkkokoulua työssäsi. 

3. Miten hyödyt työssäsi Verkkokoulusta? 

4. Millainen mielikuva sinulle on syntynyt Verkkokoulun tarjonnasta ja palveluista? 

5. Vastaako Verkkokoulun tarjonta opettajan työsi tarpeita? 

6. Mikä Verkkokoulun käytössä on erityisen palkitsevaa? 

7. Mikä Verkkokoulussa turhauttaa? 

8. Tiedätkö, käyttävätkö muut opettajat tai oppilaat Verkkokoulua? 

9. Miten oppilaat suhtautuvat Verkkokouluun? 

10. Jos saisit esittää kolme toivomusta Verkkokoulun suhteen, niin mitkä ne olisivat? 

11. Onko vielä jotakin, mitä haluat kertoa tästä aihepiiristä? 

Vastaukset kysymyksiin saatiin tekstitiedostona, joka purettiin tapauskuvaukseksi. Varsi-

naisten haastattelukysymysten lisäksi kysyttiin tarkentavia kysymyksiä saatuihin vastauk-

siin liittyen joulukuun 2009 aikana. Tarkennukset koskivat esimerkiksi oppimateriaalien 

käyttöä ja Verkkokoulun kehittämiseen liittyviä toiveita. Kaikki yhteydenpito tapahtui säh-

köpostitse. 

Teemahaastattelut 

Haastattelu on yksi käytetyimmistä tiedonkeruumuodoista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34). 

Se on eräänlainen keskustelumuoto, jossa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuk-

sessa haastateltavan kanssa esimerkiksi kasvotusten tai puhelimitse ja jonka tavoitteena 

on saada mahdollisimman luotettavia ja päteviä tietoja tutkittavasta kohteesta. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 204 ja 207–208; Vehkalahti 2008, 11.) Kuten Kerlinger ja Lee 

(2000, 693) kirjoittavat: 

The interview is a face-to-face interpersonal role situation in which one person (the inter-

viewer) asks a person being interviewed (the respondent) questions designed to obtain an-

swers pertinent to the research problem. 
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Haastateltavien valinnassa käytettiin ns. teoreettista otantaa, jolloin otannan tarkoituksena 

ei ole edustaa perusjoukkoa vaan vastata tutkimuskysymykseen. Haastateltavana oli kol-

me Tilastokeskuksen työntekijää, jotka olivat työskennelleet Verkkokoulun parissa. Koska 

tutkimuksen pääpaino on sisällön ja rakenteen kehittämisessä, valittiin haastateltaviksi 

kaksi sisällöntuottajaa yhden verkkosivujen ylläpitäjän rinnalle. Sisällöntuottajina haasta-

teltiin kahta eri Tilastokeskuksen työntekijää, jotka olivat laatineet oppimateriaalikokonai-

suuden osaksi Verkkokoulua. Verkkosivujen ylläpitäjänä haastateltiin yhtä Verkkokoulun 

parissa työskennellyttä teknistä asiantuntijaa. Kysymykset tekniselle asiantuntijalle olivat 

samat kuin sisällöntuottajien haastatteluissa. 

Teemahaastattelu on tavallisin ja yleensä myös käytännöllisin haastattelutapa käyttäjätut-

kimuksissa, jota käytettiin myös tässä tutkimuksessa. Teemahaastattelussa ihmisten tul-

kinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 48; Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 83–85.) Haastattelujen pohjaksi laadittiin 

etukäteen kysymyslista, joka lähetettiin haastateltaville sähköpostitse muutamaa päivää 

ennen haastattelua. Tämän lisäksi varauduttiin esittämään tarvittaessa lisäkysymyksiä. 

Kysymyksillä tavoiteltiin tarkempaa tietoa käyttäjien Verkkokoulua koskevista toiveista, 

tarpeista ja näkemyksistä. Haastattelutilanteet olivat keskustelunomaisia ja ne etenivät 

tilanteen ehdoilla, joten kysymysjärjestystä ei välttämättä aina noudatettu. 

Kuten matematiikan aineenopettajalle sähköpostitse lähetetyt kysymykset, myös teema-

haastattelukysymykset pohjautuivat Mauri Åhlbergin ja Petteri Nevalaisen laadunkehittä-

miseen liittyneessä tutkimuksessa käyttämiin kysymyksiin (Åhlberg 1997, 305). Kysymyk-

siä muokattiin tähän tutkimukseen sopiviksi. 

Neljä ensimmäistä kysymystä käsittelivät vastaajaa Verkkokoulun työntekijänä ja antoivat 

tietoa siitä, miten hän on ymmärtänyt Verkkokoulun toiminta-ajatuksen. Näistä ensimmäi-

sellä kysymyksellä haluttiin saada selville, miten laajana tai suppeana kukin vastaaja ko-

kee työnsä Verkkokoulussa. Ensimmäisen ja kolmannen kysymyksen samantapaisuudella 

saatiin Verkkokoulua koskevasta työstä monipuolista tietoa. Kysymykset 5 ja 6 koskevat 

lähinnä itse työprosesseja ja niiden edellytyksiä. Seitsemännellä kysymyksellä kartoitettiin 

lisäkoulutuksen tarvetta Tilastokeskuksen tahon toiveesta. Kysymykset 8 ja 9 toimivat 

Verkkokoulua koskevien kehitysehdotusten yhteenkokoajina ja antoivat mahdollisuuden 

vapaaseen keskusteluun. Haastatteluissa kysyttiin seuraavat kysymykset: 

1. Mikä on roolisi Verkkokoulussa? 

2. Mikä mielestäsi on Verkkokoulun tehtävä? 

3. Miten työsi Verkkokoulussa liittyy tähän tehtävään? 
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4. Mikä mielestäsi on Verkkokoulun asema Tilastokeskuksessa? 

5. Mikä työssäsi Verkkokoulun parissa on erityisen palkitsevaa? 

6. Mikä työssäsi Verkkokoulun parissa turhauttaa? 

7. Missä asioissa tarvitsisit lisäkoulutusta tai asiantuntija-apua Verkkokoulua koske-

vassa työssäsi? 

8. Jos saisit esittää kolme toivomusta Verkkokoulun suhteen, niin mitkä ne olisivat? 

9. Onko vielä jotakin, mitä haluat kertoa tästä aihepiiristä? 

Haastattelut nauhoitettiin sanelimella ja purettiin litterointia varten. Litterointi suoritettiin 

sanasta sanaan tauot mukaan lukien. 

Kävijäseuranta 

Verkkokoulun kävijäseuranta-aineisto kerättiin kävijäseurantapalvelu Snoobilla14, joka on 

Tilastokeskuksen käytössä oleva palvelu verkkosivujen käytön seuraamiseen. Palvelu 

otettiin Tilastokeskuksessa käyttöön 13.8.2008. Tässä tutkimuksessa kävijäseurannan 

tarkasteluajankohta kattaa ensimmäisen vuoden alkaen ensimmäisestä täydestä kuukau-

desta käyttöönoton jälkeen eli 365 vuorokautta ajanjaksolla 1.9.2008–31.8.2009. Vuoden 

ajanjakso sisälsi riittävästi informaatiota tarkastelua varten ja mahdollisti havaintojen te-

kemiseen Verkkokoulun käytöstä eri kuukausien välillä. Osassa analyysia keskityttiin tar-

kastelemaan Etelä-Suomen läänin kävijöitä, sillä heidän osuutensa kaikista Verkkokoulun 

kävijöistä oli merkittävä. Tämä myös yksinkertaisti tuhansia yksiköitä sisältävän aineiston 

luokittelua, sillä kävijäseurantapalvelu ei mahdollistanut riittävän tarkkaa automaattista 

käsittelyä. Aineistona kerättiin Verkkokoulun kävijöistä ja sinne tehdyistä käynneistä sekä 

Verkkokouluun johtaneista hakusanoista. Aineiston avulla selvitettiin muun muassa mistä-

päin Suomea ja mistä oppilaitoksista Verkkokoulua käytetään. Aineiston avulla tarkastel-

tiin myös sivustolletulotapoja sekä käyttöajankohtia. Myös Verkkokoulun eri oppimateriaa-

lien suosiota mitattiin. 

Epäselvissä tapauksissa oltiin yhteydessä kävijäseurantapalvelu Snoobin asiakaspalve-

luun palvelun sähköisellä keskustelukanavalla. 

                                                
14 <www.snoobi.fi/> 
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5 Verkkokoulu matematiikan aineenopettajien näkökul-
masta 

Tässä luvussa tarkastellaan kyselytutkimuksen ja sähköpostihaastattelun tuloksia ja vas-

tataan sivulla 28 esitettyihin tutkimuskysymyksiin matematiikan aineenopettajien Tilasto-

keskuksen Verkkokoulun käytöstä ja heidän toiveistaan Verkkokoulun kehittämiseksi. 

Samalla saadaan vastauksia tutkimuskysymykseen siitä, miten Verkkokoulua voidaan 

kehittää käyttäjän kannalta paremmaksi palveluksi. 

Kyselyyn vastasi 102 matematiikan aineenopettajaa ja -opettajaksi opiskelevaa, jotka ta-

voitettiin MAOL ry:n jäsenpostin avulla. Kyselyssä kartoitettiin Tilastokeskuksen verkko-

palveluiden tunnettuutta ja käyttöä sekä näkemyksiä Tilastokeskuksen tarjoamien palve-

luiden tarpeellisuudesta. Tämän lisäksi kysyttiin vastaajien kokemuksia tilastotieteen tai-

doistaan, tilastomatematiikan opetuksessa käytettyjä menetelmiä sekä mielipiteitä tilasto-

matematiikan opetuksesta peruskoulussa ja lukiossa. Tutkimusaineisto perustuu keväällä 

2009 toteutettuun kyselytutkimukseen (Pitkänen 2009). 

Kyselytutkimuksen lisäksi yritettiin löytää haastateltavaksi matematiikan aineenopettajia, 

jotka olivat käyttäneet Verkkokoulua opetuksessaan tai opetuksensa suunnittelussa. 

Useista yrityksistä huolimatta ainoastaan yksi opettaja antoi sähköpostihaastattelun. Ala-

luvussa 5.4 on esitelty kuvaus opettajan kokemuksista Verkkokoulusta ja sen käytöstä. 

5.1 Verkkokoulun tunnettuus ja käyttö 

Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista Verkkokoulu ei ollut entuudestaan tuttu. Verk-

kokoulun tunsi 8 vastaajaa eli 7,8 % kaikista vastaajista. Heistä kaksi vastaajaa oli Uudel-

tamaalta, Pirkanmaalta ja Pohjois-Karjalasta sekä yksi Varsinais-Suomesta ja Satakun-

nasta. Opiksi-sivusto oli tuttu 3,9 % vastaajista, eli vielä harvemmalle kuin Verkkokoulu. 

Kukaan vastaajista ei pitänyt molempia vaihtoehtoja tuttuina. Vastaajista 90 ei tuntenut 

kumpaakaan näistä verkkopalveluista. 

Koska Verkkokoulun tunteneita oli vastaajien keskuudessa vain vähän, luotettavia pää-

telmiä Verkkokoulun käytöstä opetuksessa tai opetuksen suunnittelussa on siten mahdo-

tonta tehdä. Kuvasta 3 nähdään, että Verkkokoulun tunteneista vain yksi kahdeksasta 

vastasi käyttäneensä palvelua opetuksessaan. Tämä henkilö oli käyttänyt materiaalia 

myös opetuksen suunnittelussa. Suunnitteluun materiaalia oli käyttänyt yhteensä viisi vas-

taajaa. Voidaan siis sanoa, että jos vastaaja hyödynsi Verkkokoulun oppimateriaaleja, hän 

käytti sitä pikemminkin opetuksen suunnitteluun kuin itse opetukseen. Neljä kahdeksasta 

vastanneesta ei ollut käyttänyt Verkkokoulu-materiaalia ollenkaan. Yksi vastaajista, joka 
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vastasi käyttäneensä materiaalia opetuksen suunnittelussa, valitsi myös vaihtoehdon "En 

käytä Verkkokoulu-materiaalia". Vastaaja mahdollisesti tarkoitti tällä sitä, että hän oli ai-

emmin käyttänyt Verkkokoulua opetuksen suunnittelussa, mutta oli sittemmin luopunut 

materiaalin käytöstä. 

 

Kuva 3. Verkkokoulun käyttötavat palvelun entuudestaan tunteneiden opettajien keskuu-

dessa. Vastaajien oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto. N = 8. 

Vastaaja, joka vastasi käyttävänsä Verkkokoulu-materiaalia opetuksessa, vastasi käyttä-

vänsä sitä kerran lukuvuodessa. Opetuksen suunnittelussa viidestä vastaajasta kaksi sa-

noi käyttävänsä materiaalia kerran lukuvuodessa, kaksi kerran lukukaudessa ja yksi use-

ammin kuin kerran lukukaudessa. Oppimateriaalilla ei vastausten perusteella siis ollut 

jatkuvaa käyttöä vastaajien keskuudessa. 

Kysymykseen "Miksi et käytä Tilastokeskuksen Verkkokoulu-materiaalia?" tuli neljä vasta-

usta. Kaksi vastaajista ei ollut opettanut tilastokurssia, saati matematiikkaa pitkään ai-

kaan. Kahdelle muulle Verkkokoulu ei ollut niin tuttu, että olisi tullut käyttäneeksi sitä ope-

tuksessa. He kuitenkin ajattelivat käyttää sitä seuraavan tilaisuuden tullen. 

Verkkokoulun entuudestaan tunteneilta kysyttiin, miten tärkeinä he pitävät eri Verkkokou-

luun liittyviä asioita. Vastausvaihtoehdot olivat ”erittäin tärkeä”, ”tärkeä”, ”neutraali”, ”ei 

kovin tärkeä” ja ”ei merkitystä”. Vastaukset koodattiin viiteen luokkaan niin, että 1 = “ei 

merkitystä”, 2 = “ei kovin tärkeä”, 3 = “neutraali”, 4 = “tärkeä” ja 5 = “erittäin tärkeä”. 

Vastausten keskiarvot esittävästä kuvasta 4 nähdään, että Verkkokoulun entuudestaan 

tunteneet pitivät Verkkokoulussa tärkeimpinä puolina asiasisältöä, yhteyttä arkielämään, 

käytettävyyttä, oppilaiden huomioon ottamista sekä esimerkkien laatua. Sen sijaan ulko-
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asu, opettajien huomioon ottaminen ja esimerkkien määrä koettiin vähemmän tärkeiksi, 

tosin nämäkin arvioitiin keskimäärin neutraalia tärkeämmiksi. Yleisesti ottaen voidaan sa-

noa, että Verkkokoulun sisällön ja käytettävyyden laatu sekä opiskelijalähtöinen lähesty-

mistapa koettiin ulkoasuseikkoja ja opettajan tarpeita merkityksellisemmiksi. 

 

Kuva 4. Verkkokoulun entuudestaan tunteneiden vastaajien arvio Verkkokouluun liittyvistä 

asioista vastausten keskiarvon mukaan esitettynä. 1 = Ei merkitystä, 2 = Ei kovin tärkeä, 3 = 

Neutraali, 4 = Tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä. N = 8. 

Kysymykseen "Mitä asioita on mielestäsi kehitettävä Verkkokoulussa?" tuli yksi vastaus, 

jossa vastaaja ehdotti kehityskohteiksi mainontaa ja tiedotusta sivujen olemassaolosta. 

Vastaavaan Opiksi-sivustoa koskevaan kysymykseen vastasi kaksi henkilöä. Toinen, 

opettajaksi opiskeleva henkilö, ei kokenut materiaalin olevan hänelle hyödyksi opetus-

työssä. Toinen puolestaan koki vaikeaksi löytää haluttua asiaa lukuisien tilastoon liittyvien 

linkkien joukosta. 

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että Tilastokeskuksen verkko-oppimateriaali ei ole 

kovinkaan tuttu matematiikan aineenopettajille. VIRSTA-projektin yhteydessä tehdyn ta-

voitekartoituksen mukaan Verkkokoulu oli entuudestaan tuttu 15,4 % kaikkiaan 103 Stadi-

an ammattikorkeakoulussa opetus- sekä hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskenteleväs-

tä vastaajasta (Naskali 2005, 6). Tilastokeskuksen palveluihin liittyvään kyselyyn osallis-

tuneiden matematiikan aineenopettajien keskuudessa osuus jäi vieläkin pienemmäksi. 
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5.2 Opettajien näkemyksiä Tilastokeskuksen tarjoamien palve-
luiden tarpeellisuudesta 

Vastaajilta kysyttiin, miten tärkeänä hän pitäisi erilaisia Tilastokeskuksen tarjoamia palve-

luja. Palvelut olivat seuraavat: 

• opettajille suunnattuja kursseja tilastojen luku- ja käyttötaidoista, 

• opettajille suunnattuja kursseja tilastomatematiikasta, 

• vinkkejä tilastomatematiikan opetukseen, 

• opetusta tilastollisten verkkopalveluiden käyttöön, 

• valmiita materiaalipaketteja ja 

• vierailijoita kouluun esim. luennoimaan. 

Vastausvaihtoehdot palveluiden tärkeyden arvioimiseen olivat “erittäin tärkeä”, “tärkeä”, 

“neutraali”, “ei kovin tärkeä” ja “ei merkitystä”. Vastaukset koodattiin viiteen luokkaan niin, 

että 1 = “ei merkitystä”, 2 = “ei kovin tärkeä”, 3 = “neutraali”, 4 = “tärkeä” ja 5 = “erittäin 

tärkeä”. 

Vastausten keskiarvot esittävästä kuvasta 5 nähdään, että vastaajat pitivät Tilastokes-

kuksen tarjoamina tärkeimpinä palveluina vinkkejä tilastomatematiikan opetukseen sekä 

valmiita materiaalipaketteja. Sen sijaan tilastollisten verkkopalveluiden käyttöopetus, 

opettajille suunnatut kurssit tilastomatematiikasta ja tilastojen luku- ja käyttötaidosta sekä 

kouluun tulevat vierailijat koettiin vähemmän tärkeiksi, vaikka näidenkin vastausten kes-

kiarvo ylitti selvästi neutraalin arvon. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että opettajat 

arvostavat etenkin opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen tarjottua apua sen sijaan että 

he toivoisivat lisää tilastoalan koulutusta tai koulun ulkopuolisia vierailijoita. 
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Kuva 5. Kyselyyn vastanneiden opettajien arvio Tilastokeskuksen tarjoamien palveluiden 

tärkeydestä. 1 = Ei merkitystä, 2 = Ei kovin tärkeä, 3 = Neutraali, 4 = Tärkeä, 5 = Erittäin tär-

keä. N = 102. 

Avoimissa vastauksissa nousi esille toive saada vierailijoita myös pääkaupunkiseudun 

ulkopuolelle. Myös sopivan aineiston saamista erilaisten tilastollisten menetelmien käytön 

pohjaksi toivottiin. Kävi myös ilmi, että jotkut vastaajista eivät kokeneet saaneensa tar-

peeksi tilastomatematiikan opetusta aineenopettajan koulutuksessaan. Tilastokeskuksen 

opettajille suunnatuille palveluille valmiiden aineistojen ja tilastomatematiikan kertausma-

teriaalien muodossa löytyisi siten käyttöä. 

Tilastojen luku- ja käyttötaitokursseja piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä 53 % ja tilastoma-

tematiikkakursseja 56,8 % kyselyyn vastanneista opettajista. Verkkopalvelujen käyttöope-

tuksessa vastaava luku oli 67,7 % vastaajista. VIRSTA-projektin kyselyyn vastanneista 

Stadian ammattikorkeakoulussa opetus- sekä hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskente-

levistä 74,5 % vastasi haluavansa osallistua Tilastokeskuksen järjestämiin ilmaisiin koulu-

tustilaisuuksiin. Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin myös, mitä Stadian käyttöön tuotettavan 

materiaalin tulisi pitää sisällään. Eniten kannatusta saivat lähdeluettelot ja linkit (66,9 %), 

käyttövinkit opetukseen sovellettaviksi (40 %) sekä tilastoalan käsiteluettelo (39,3 %). 

(Sirén-Valanta 2003, 4.) Tämän kyselytutkimuksen perusteella matematiikan aineenopet-

tajat pitivät Tilastokeskuksen koulutustarjontaa vähemmän tärkeänä, vaikkakaan ei tar-

peettomana. Vähäisempi kannatus ammattikorkeakouluissa tehtyyn VIRSTA-projektin 

kyselyyn verrattuna johtuu mahdollisesti siitä, että tilastotieteen osuus peruskoulun ja luki-

on matematiikan opetuksessa on hyvin pieni eivätkä opettajat koe palveluita tarpeellisiksi 

kiireisessä aikataulussa. 
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5.3 Opettajien kokemuksia tilastoalasta ja sen opetuksesta 

Kyselyyn vastanneilta opettajilta kysyttiin heidän arviota tilastojen luku- ja käyttötaitojen ja 

tilastomatematiikan taidoistaan. Kuvasta 6 nähdään, että vastaajista hieman yli puolet eli 

53,9 % vastaajista kokivat tilastojen luku- ja käyttötaitonsa hyviksi. Viidesosa vastaajista 

piti taitojaan erinomaisina, toinen viidesosa puolestaan kohtalaisina. Kukaan vastaajista ei 

pitänyt taitojaan huonoina. 

 

Kuva 6. Kyselyyn vastanneiden opettajien arvio tilastojen luku- ja käyttötaidoistaan. N = 102. 

Kuvasta 7 puolestaan nähdään, että suurin osa eli 85 % vastaajista koki tilastomatematii-

kan taitonsa hyviksi tai kohtalaisiksi. Verrattuna tilastojen luku- ja käyttötaitoihin harvempi 

uskoi tilastomatematiikan taitonsa olevan erinomaista tasoa. Vastaajista 2 % arvioi tilas-

tomatematiikan taitonsa huonoiksi. 
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Kuva 7. Kyselyyn vastanneiden opettajien arvio tilastomatematiikan taidoistaan. N = 102. 

Tilastomatematiikan taidot koettiin yleisesti heikommiksi kuin tilastojen käyttö- ja lukutai-

dot. Varsin huonoja arvioita taidoistaan opettajat eivät kuitenkaan tehneet. Italialaisiin kol-

legoihinsa verrattuna suomalaiset matematiikan aineenopettajat vaikuttivat uskovan tilas-

totieteen taitoihinsa enemmän. Italialaisista asenteita mittaavaan tutkimukseen osallistu-

neista 55,9 % koki tilastotieteen helppona ymmärtää (Gattuso 2002, 2), kun taas Tilasto-

keskuksen palveluita koskevaan kyselyyn osallistuneista suomalaisista matematiikan ai-

neenopettajista 74 % piti tilastojen luku- ja käyttötaitojaan ja 57 % tilastomatematiikan 

taitojaan erinomaisina tai hyvinä. 

Vastaajilta kysyttiin, mitä opetusmenetelmiä he käyttävät tilastomatematiikan opetuksessa 

niin oppituntien aikana kuin niiden ulkopuolella. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin seuraavat 

vaihtoehdot: ”Opettajajohtoista opetusta”, ”Tehtävien ratkaisemista oppikirjasta”, ”Verkos-

sa työskentelyä”, ”Ryhmätöitä”, ”En ole koskaan opettanut tilastomatematiikkaa”. Vastaa-

jalla oli mahdollisuus täsmentää vastaustaan avoimeen kenttään. 

Kuvasta 8 nähdään, että suurin osa vastaajista kertoi käyttävänsä opetuksessaan oppikir-

jaa (85,3 %) ja opettajajohtoista opetusta (79,4 %). Myös lähes puolet (49 %) käytti ryh-

mätyöskentelyä opetuksessaan. Vastaajista 14,7 % oli hyödyntänyt verkossa työskente-

lemisen mahdollisuutta. Perinteiset opetusmenetelmät ovat siis pääsääntöisesti vallitsevia 

tilastomatematiikan opetuksessa. Avoimissa vastauksissa neljä vastaajaa kertoi käyttä-

vänsä erilaisia projekti- ja tutkimustöitä osana tilastomatematiikan opetusta. Kaksi vastaa-

jista oli käyttänyt Excel -taulukkolaskentaohjelmaa ja kolme verkosta löytyvää materiaalia. 

Tietokoneiden kanssa työskentelyssä ongelmaksi usein koitui laite- ja tilaongelmat. 
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Kuva 8. Opettajien käyttämät opetusmenetelmät niin oppituntien aikana kuin niiden ulko-

puolella tilastomatematiikassa. N = 102. 

Tilastomatematiikan opettamista lukiossa pidettiin peruskoulussa opettamiseen verrattuna 

tarpeellisempana, mikä selviää kuvasta 9. Lähes kaikki, eli 96,1 % vastaajista piti tilasto-

matematiikan opetusta lukiossa erittäin tai melko tarpeellisena. Vastaava luku peruskou-

lun kohdalla oli 78,5 %, joten voidaan sanoa, että tilastomatematiikan opetusta myös pe-

ruskoulussa pidettiin tärkeänä. Vain vähän tarpeellisena tilastomatematiikan opetusta pe-

ruskoulussa piti 12,7 % ja lukiossa 2,9 %. Lukiossa pidettävää opetusta kukaan ei pitänyt 

tarpeettomana, kun taas peruskoulussa tilastomatematiikan koki 2 % vastaajista olevan 

tarpeetonta. "En osaa sanoa" -vastausvaihtoehdon valitsi 6,9 % peruskoulua ja 1 % lukio-

ta koskevassa kysymyksessä. 
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Kuva 9. Kyselyyn vastanneiden opettajien näkemys siitä, onko tilastomatematiikan opetta-
minen peruskoulussa ja lukiossa tarpeellista. N = 102. 

5.4 Pohjoissuomalaisen yläkoulun matematiikan aineenopettajan 
kokemuksia Verkkokoulusta ja sen käytöstä 

Tässä alaluvussa tarkastellaan pohjoissuomalaisen yläkoulun matematiikan aineenopetta-

jan kokemuksia Verkkokoulun parissa. Opettajalle lähetettiin sähköpostitse 11 Verkkokou-

lua koskevaa kysymystä. Myös vastaaminen tapahtui sähköpostitse. Ohessa on esitetty 

kuvaus sähköpostikeskustelun annista. 
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Verkkokoulu oli tullut opettajalle tutuksi suoran markkinoinnin kautta. Verkkomateriaalille 

oli löytynyt käyttöä etenkin pidemmälle edenneiden oppilaiden parissa. Verkkokoulun yh-

deksästä oppimateriaalista opettaja oli pitänyt yläkouluikäisille oppilailleen sopivana aino-

astaan ensimmäistä, Tilastojen luku- ja käyttötaito -oppimateriaalia. Verkkokoulu toimi 

opettajan omana tukena, mutta toi myös vaihtelua opetukseen. Pidemmän päälle materi-

aali ei kuitenkaan soveltunut osaksi opetusta sen teoreettisuuden ja raskaslukuisuuden 

Pohjoissuomalaisen yläkoulun matematiikan aineenopettaja tutustui Tilastokeskuk-
sen Verkkokouluun ottaessaan oppilaidensa kanssa osaa 10–18 -vuotiaille koululai-
sille tarkoitettuun Kansainväliseen tilastokilpailuun. Verkkokouluun oli viitattu sopiva-
na harjoittelumateriaalina tilastokilpailua koskevassa ohjeistuksessa. 

Opettaja oli käyttänyt Tilastoajattelun perusteet -oppitunnin alkutestiä oppilaiden mo-
tivointiin. Lahjakkaiden oppilaiden luokassa oppilaat olivat saaneet hakea itsenäisesti 
tietoa perusasioista Tilastojen luku- ja käyttötaito -oppimateriaalista. Muita oppimate-
riaaleja opettaja ei ollut käyttänyt työssään tutustumista lukuun ottamatta. Tilastokil-
pailussa jatkoon päässeitä oppilaita opettaja oli kehottanut käyttämään Verkkokoulua 
kertaukseen ja lisätiedon hankkimiseen itsenäisesti. 

Opettaja piti Verkkokoulun hyvänä puolena sen tuomaa vaihtelua opiskeluun. Verk-
kokoulu tarjosi myös oppikirjoista löytymätöntä lisätietoa tilastotieteestä siitä kiinnos-
tuneille oppilaille. Opettajalle materiaali oli hyödyllinen, sillä se toimii tukena asioissa, 
jotka olivat päässeet unohtumaan. Palkitsevana asiana opettaja myös mainitsi tilan-
teen, kun oppilaat huomaavat alkutestin tekemisen jälkeen, että heillä on vielä opis-
keltavaa. 

Huonona puolena opettaja piti Verkkokoulun teoreettisuutta ja raskaslukuisuutta pe-
ruskoulun oppilaita ajatellen. Tavallinen yläkouluikäinen oppilas ei tavallisesti jaksa-
nut montaakaan minuuttia lukea teoreettista tekstiä tietokoneen näytöltä. Oppilaat 
tykkäsivät vaihtelusta, mutta innostus loppui nopeasti juuri raskaslukuisuuden vuoksi. 

Opettaja kertoi voineensa käyttää Verkkokoulua vain vähän. Yläkouluun sopivia osi-
oita olivat olleet vain Tilastojen luku- ja käyttötaito -oppimateriaali sekä siihen kuuluva 
alkutesti. Muiden opettajien hän ei tiennyt käyttäneen Verkkokoulua opetuksessaan 
tai opetuksen suunnittelussa. 

Opettajan mukaan Verkkokoulu sopii tällä hetkellä luokkaopetusta paremmin itsenäi-
seen opiskeluun. Jos Verkkokoulua kehitettäisiin enemmän luokkaopetukseen sovel-
tuvaksi, se palvelisi paremmin opetusta. Koska tietokonetyöskentely on nykyään tut-
tua oppilaille, tarjolla tulisi olla erittäin hyvä opiskeluohjelma, joka motivoi oppilaita 
tietokoneen ääreen myös matematiikan tunnilla. Opetusohjelman tulisi tarjota vuoro-
vaikutusmahdollisuus oppilaan kanssa, sillä pelkkä tekstin näytöltä lukeminen ei kor-
vaa opettajan opetusta. Sen lisäksi kirjasta on helpompi lukea tietokoneen näyttöön 
verrattuna ja joskus oppilaat myös toivovat voivansa laskea vastaavia tehtäviä suo-
raan kirjasta. 

Opettajan toivomukset Verkkokoululle olivat seuraavat: 

• Vähemmän tekstiä, enemmän havainnollisuutta. 
• Harjoitustehtäviä. 
• Joka kappaleeseen testejä opiskellun ymmärtämisen testaamiseksi. 
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vuoksi. Jos Verkkokoulua kehitettäisiin vuorovaikutteisemmaksi ja havainnollisemmaksi, 

se palvelisi paremmin tilastomatematiikan opetusta. 

5.5 Yhteenveto kyselytutkimuksen ja sähköpostihaastattelun tu-
loksista 

Verkkokoulua käytettiin enemmän opetuksen suunnittelussa kuin itse opetuksessa tavalli-

simmin kerran tai kaksi lukuvuodessa. Sähköpostitse haastateltu opettaja kertoi käyttä-

neensä materiaalia oppilaiden motivointiin ja lahjakkaiden oppilaiden lisäaineistona. Tu-

lokset kuitenkin osoittivat, että harva matematiikan aineenopettajista tuntee Tilastokes-

kuksen Verkkokoulua, sillä sitä käyttäneet opettajat olivat vain pieni osa kyselyyn vastan-

neista. 

Sähköpostitse haastateltu opettaja koki Verkkokoulun oppimateriaalin käytön opetuksessa 

hyvänä vaihtelun tuojana ja lisämateriaalin tarjoajana, mutta pidemmän päälle hän ei ko-

kenut sen soveltuvan etenkään peruskouluikäisten opettamiseen. Jotta materiaalia voisi 

hyödyntää paremmin osana opetusta, sitä tulisi hänen mukaansa keventää kirjamaisesta 

rakenteesta havainnolliseksi harjoitustehtävien ja testien sisältämäksi kokonaisuudeksi. 

Verkkokoulun kehittämisessä tulisi keskittyä oppimateriaalin asiasisältöön, yhteyden luo-

miseen arkielämään sekä käytettävyyteen, sillä niitä pidettiin verkkokyselyssä Verkkokou-

lun kolmena tärkeimpänä ominaisuutena. Verkkokyselyn vastaajan mukaan myös Verkko-

koulun markkinointia tulisi parantaa. 

Verkkokoulu tukee käyttäjäänsä paremmin tarjoamalla palveluja etenkin opetuksen suun-

nitteluun ja toteutukseen. Verkkokyselyn vastaajat arvioivat Tilastokeskuksen tärkeimmiksi 

palveluiksi vinkkejä tilastomatematiikan opetukseen, valmiita materiaalipaketteja sekä 

opetusta tilastollisten verkkopalveluiden käyttöön. Vain noin 15 % vastaajista oli hyödyn-

tänyt verkossa työskentelyä osana tilastomatematiikan opetusta. Verkkokoulun on siis 

syytä tarjota myös ilman tietokonetta käytettäviä opetusaineistoja, koska perinteisiä 

opetusmenetelmiä, kuten tehtävien ratkaisemista oppikirjasta ja opettajajohtoista 

opetusta, käytettiin vastaajien keskuudessa yhä eniten. Ryhmätöitä oli teettänyt noin joka 

toinen vastanneista opettajista. 

Matematiikan aineenopettajat kokivat tilastomatematiikan sekä tilastojen luku- ja käyttötai-

tonsa yleisesti ottaen vähintään kohtalaisiksi. Tilastomatematiikan taitoihin verrattuna ti-

lastojen luku- ja käyttötaidot koettiin hieman paremmiksi. Etenkin tilastomatematiikan kou-

lutukseen voi löytyä tarvetta, sillä kyselyssä kävi ilmi, että aineenopettajakoulutuksessa 

tilastomatematiikan määrä koettiin vähäiseksi. Toisaalta kysyttäessä Tilastokeskuksen 

tarjoamien palvelujen merkitystä opettajille suunnatut kurssit tilastomatematiikasta ja tilas-
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tojen luku- ja käyttötaidoista eivät olleet merkittävimpien palveluiden joukossa kyselyn 

vastauksissa. 

Opettajien suhtautuminen tilastomatematiikkaan oli varsin positiivinen, sillä sen opetus 

niin peruskoulussa ja lukiossa koettiin yleisesti ottaen tärkeänä. Lukiossa sen opetusta 

pidettiin jopa hieman tärkeämpänä. Ainoastaan 2 % vastaajista oli sitä mieltä, että tilasto-

matematiikan opetus peruskoulussa on täysin tarpeetonta. Lukio-opetuksessa kukaan ei 

pitänyt tilastomatematiikkaa tarpeettomana. 
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6 Verkkokoulu tilastokeskuslaisten näkökulmasta 

Tässä luvussa käsitellään teemahaastattelujen avulla saatuja tuloksia ja vastataan sivulla 

28 esitettyyn tutkimuskysymykseen siitä, millaisia toiveita Tilastokeskuksen työntekijöillä 

on Verkkokoulun kehittämiseksi. Kolme haastateltua Verkkokoulun asiantuntijaa Tilasto-

keskuksesta kertoivat näkemyksistään ja kokemuksistaan Verkkokoulua ja siihen liittyvää 

työtä koskien. Haastattelun antoivat kaksi oppimateriaalien sisällöntuottajaa sekä yksi 

tekninen asiantuntija. 

6.1 Haastateltavien näkemys Verkkokoulusta ja omasta 
roolistaan siinä 

Haastattelun aluksi kysyttiin haastateltavan roolia Verkkokoulussa ja heti Verkkokoulun 

tehtävää koskeneen kysymyksen jälkeen roolin liittymistä juuri mainittuun tehtävään. Toi-

nen sisällöntuottajista kertoi olevansa yksi Verkkokoulun oppimateriaalien tekijöistä, jonka 

tehtävänä on usein ollut toimia myös opettajana niin sisäisissä kuin maksullisissa ulkoisis-

sa koulutuksissa. Tämän lisäksi hän kertoi pitäneensä muita luentoja myös Tilastokeskuk-

sen ulkopuolella. Toinen sisällöntuottajista puolestaan vastasi olevansa vastuussa yhdes-

tä Verkkokoulun kurssista. Hän näki työnsä liittyvän Verkkokoulun tehtävään olla porttina 

tilastojen maailmaan. Tekninen asiantuntija kertoi vastaavansa muun muassa verkkopal-

veluiden kokonaisuudesta, jossa Verkkokoulu on yksi keskeinen osa. Täten hänen tehtä-

vänään on vastata muun muassa Verkkokoulun toiminnallisuudesta ja näkyvyydestä Ti-

lastokeskuksen verkkosivuilla. 

Toinen sisällöntuottajista kuvasi vastauksessaan Verkkokoulun tehtävää seuraavasti: 

Tietenkin vähän riippuu millä tasolla asiaa ajattelee, tai mistä näkökulmasta. Kai sen 

voisi sanoa, että se mikä mulla on se keskeinen tavoite, on tämä perusaineiston 

tuottaminen, jolla pystytään tukemaan lähinnä oppilaitoksia mutta miksei tiedonha-

luisia ihmisiäkin ihan sinänsä, siinä että opetettaisiin ihmisiä lukemaan tilastoja, eli ti-

lastojen luku- ja käyttötaidon lisääminen. Mutta sitten jollain tasolla varmaan ulottu-

vuuksia jonkinlaisena tämmöisenä Tilastokeskuksen vastuullisuuden osoittajana tä-

män tyyppinen materiaali on, eli Tilastokeskus kantaa huolta siitä, miten tämä mei-

dän aineisto tulee ymmärretyksi. 

Myös muut haastateltavat olivat samoilla linjoilla Verkkokoulun tehtävän suhteen. Verkko-

koulun tehtävänä on siis tuottaa aineistoa, joka tukee etenkin oppilaitoksia ja tiedonhalui-

sia ihmisiä sekä myös ammattimaisia käyttäjiä perusteorian ja soveltamisen opetuksessa 

ja opiskelussa. Verkkokoulu on luotu alun perin Internetiin ja sitä kautta asiakkaiden kou-
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lutukseen, mutta sitä käytetään perusoppimateriaalina myös Tilastokeskuksen sisäisessä 

koulutuksessa. Tilastokeskuksen tehtävä ei ole vain tilastojen tuottaminen, vaan sen on 

myös pidettävä huolta, että käyttäjät osaavat käyttää ja tulkita tietoja oikein. Verkkokoulu 

on täten osoitus Tilastokeskuksen vastuullisuudesta, sillä se osaltaan kouluttaa ja opastaa 

tilastotiedon käytössä ja ymmärtämisessä. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että Verkkokoulua lähdettiin toteuttamaan huolellisesti laadittujen 

suunnitelmien kera, mutta jossain vaiheessa todennäköisesti resurssisyistä panostus 

Verkkokouluun pieneni. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että Verkkokouluun varatut 

resurssit olivat viime vuosina olleet liian vähäiset siihen nähden, että Verkkokoulua olisi 

voitu ylläpitää ja päivittää riittävästi. Suuremmilla resursseilla Verkkokoulua voitaisiin laa-

jentaa, jolloin siihen olisi lisättävissä myös muita osioita, kuten oppimateriaalikokonai-

suuksia esimerkiksi asumisesta ja palkoista sekä ympäristö- ja hyvinvointitilastoista. 

Haastateltavan vastaus kysymykseen Verkkokoulun asemasta kuvasi heikkoa resurssiti-

lannetta osuvasti kiteyttäen: 

Puuttuu ikään kuin systemaattinen ajattelu siitä, että miten pidetään yllä ja huolehti-

minen siitä, että on riittävästi resursoitu ja se tarkoittaa sekä sitä että budjettitekni-

sesti tällaisella tuotteella ei ole mitään roolia oikeastaan, että se revitään jostain jon-

kun selkänahasta tai sitten jostakin marginaalista mitä sieltä löytyy muuten niistä re-

sursseista. 

Haastateltava kuitenkin huomautti, että verrattuna muihin Tilastokeskuksen tarjoamiin 

palveluihin Verkkokoulu on melko hyvin resursoitu. Toisen haastateltavan mielestä ku-

kaan ei ole kyseenalaistanut Verkkokoulua. Kyse hänenkin mukaan Verkkokoulun kehit-

tämisessä oli resursseista ja siitä, miten Verkkokoulun julkaisuvälineitä ja kursseja saatai-

siin uudistettua, ja miten kehittämisprojektiin saataisiin tekijöitä lähtemään mukaan. 

Haastateltava kertoi, että Verkkokoulu on ollut koko olemassaoloaikanaan Tilastokeskuk-

sen yksi käytetyimmistä verkkopalveluista. Verkkokoululla on ollut koko ajan jatkuvaa 

käyttöä, eli toisin sanoen voidaan sanoa, että siitä on ollut hyötyä käyttäjille. Verkkokoulun 

asema tiedonjakajana näkyi erään haastateltavan mukaan myös siinä, että suorat yhtey-

denotot Tilastokeskukseen ovat vähentyneet. Sen sijaan haastateltavan arvion mukaan 

Verkkokoulun käyttäjiltä tulee huomattavan paljon palautetta Tilastokeskuksen palautejär-

jestelmään, mikä hänen mukaansa kertoo siitä, että Verkkokoulun käyttäjät ovat erityisen 

aktiivisia. 
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6.2 Palkitsevat ja turhauttavat asiat haastateltavien työssä 
Verkkokoulun parissa 

Molemmat sisällöntuottajista kokivat työssä Verkkokoulun parissa erityisen palkitsevaksi 

hyvän vastaanoton talon ulkopuolella. Palkitsevaa sisällöntuottajille oli ollut myös huoma-

ta, että Verkkokoululla on ollut käyttöä ja se on auttanut asioiden oppimisessa: 

Tietenkin, jos tulee palautetta tai huomaa, että jos jossain on ikään kuin oivallettu jo-

ku asia, että sillä on ollut jotain vaikutusta, niin totta kai jokainen on sen verran nar-

sisti, että haluaa nähdä, että olen saanut jotain aikaiseksi, niin tämä näkyy täällä, 

niin sehän on tietenkin kauhean mukavaa myös. 

Molemmat mainitsivat mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi myös itse opetettavan asian 

kertaamisen. Kuten toinen sisällöntuottajista sanoi: ”Se on aina koulutuksessa se mikä on 

mielenkiintoista, itsensä kannalta joutuu aina kertaamaan tai joutuu kokoamaan ajatuksia 

sen kokonaisuuden ympärille, se itseänsäkin kyllä opettaa.” Myös opetettavan asian sa-

noiksi pukeminen koettiin palkitsevaksi: ”Koko ajanhan tässä täytyy opetella ja oppia oival-

tamaan, miten asioita voi sanoa, että se sinänsä on jo palkitsevaa.” 

Teknisen asiantuntijan mielestä kiinnostavaa on se, miten Verkkokoulusta saadaan käy-

tettävämpi ja teknisesti nykyaikaisempi. Palkitsevista asioista puhuttaessa hän vielä lisäsi 

edelliseen: 

Kuinka me voisimme sitten tuoda ja kytkeä se tähän meidän koko verkkopalveluun, 

edelleenkin tullaan siihen, että me voitaisiin tavallaan hyödyntää se kaikki tieto, mikä 

siellä Verkkokoulussa on, niin että kun käyttäjät tulevat meidän palveluun hakemaan 

jotain tietoa jostain asiasta, niin me pystyttäisiin tarjoamaan sille Verkkokoulun ai-

neisto, joka kertoo sen mitä sen ne termit tarkoittavat tai mitä tällaista… Tämä on se 

mitä mä näen innostavana ja haluaisin sitä edistää. 

Teknisen asiantuntijan mielestä on siis kiinnostavaa miettiä myös sitä, kuinka Verkkokoulu 

voitaisiin kytkeä koko Tilastokeskuksen verkkopalveluun ja kuinka Verkkokoulussa oleva 

tieto saatettaisiin kaikkien verkkopalvelujen käyttäjien ulottuville. Hänen mukaansa Tilas-

tokeskuksen verkkosivujen hakukoneen uudistamisen myötä Verkkokoulua pyritään integ-

roimaan osaksi muita verkkopalveluja, jolloin kaikki Tilastokeskuksen verkkosivujen käyt-

täjät voisivat hyötyä Verkkokoulusta. Verkkokoulun oppimateriaali voisi esimerkiksi tarjota 

tiedon tilastoissa käytettyjen termien merkityksestä. Tällöin Verkkokoulu tulisi paremmin 

esille myös heille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet Verkkokoulun oppimateriaaleja. Tek-

ninen asiantuntija on innostunut kaiken kaikkiaan siitä, miten Verkkokoulua voitaisiin pa-

rantaa ja voitaisiinko keksiä vielä jotain uutta, joka edistäisi Verkkokoulua palvelemaan 

käyttäjiään paremmin. 



 49 

Molemmat sisällöntuottajat kokivat Verkkokoulun teknisen toteutuksen turhauttavaksi. 

Verkkokoulu on teknisesti vanhanaikainen, työläs ja vaikeakäyttöinen. Päivittäminen on 

erityisen hankalaa ja sitä varten täytyy vaivata teknisiä asiantuntijoita. Työohjeistus ja tek-

niset välineet puuttuvat eikä toteutus ole mahdollistanut kaikkea sitä, mistä suunnittelu-

vaiheessa oli ollut puhetta. Toinen sisällöntuottajista kuvasi Verkkokoulun teknistä toteu-

tuksen aiheuttamaa turhautuneisuutta seuraavasti: 

Siinä pitäisi olla koko aika siis mahdollisuus kokeilla ja katsoa ja koittaa, että miten 

tämä menee, siihen tämä meidän tekniikka ei tue. No, pelkästään siitä ei ole kysy-

mys, tietenkin mun taitoni ovat teknisesti myöskin huonot, että jos osaisin paremmin 

niin kuin sinä esimerkiksi, voi olla että pystyisin hirveen paljon enemmän kokeile-

maan silleen, että mitä tapahtuu, jos tehdään näin, onko tämä selvä, ja kaikkea 

semmoista. Se on ehdottomasti se turhauttavin asia kyllä. On niin jäykkää. Että 

henki lentää 15 kertaa nopeammin kuin toi mitä tuolla tapahtuu. Se on semmoinen 

kitka… kitka on hyvä sana. 

Tekniikka ei siis tue mahdollisuutta kokeiluun, mutta toisaalta kokeilua rajoittaa myös huo-

noiksi koetut tekniset taidot. Sisällöntuottaja totesi, että on ihme, että Verkkokoulu toimii 

niinkin hyvin miten se nyt toimii. Hän kuitenkin painotti Verkkokoulun teknisen toteutuksen 

jäykkyyttä ja sitä, ettei se toimi sillä tasolla ja nopeudella, mitä työ Verkkokoulun parissa 

edellyttäisi. 

Teknistä asiantuntijaa turhautti etenkin resurssien riittämättömyys, joka koskee muutakin 

kuin Verkkokoulua koskevaa työtä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, ettei asioita saada teh-

tyä niin nopeasti kuin haluttaisiin. Esimerkiksi Verkkokoulun siirtäminen kokonaisuudes-

saan uudelle julkaisujärjestelmälle tulee viemään pitkään. Tekijöitä työhön ei ole riittävästi. 

Tekniseltä vastuualueelta ei pystytä irrottamaan tekijöitä uusimaan vanhoja kursseja uu-

delle julkaisujärjestelmälle, mutta toisaalta sisällöntoimittajiakaan ei ole. Luultavasti joitain 

kursseja joudutaan poistamaan osaajien puuttuessa. Kun uudistus tapahtuu yksi osio ker-

rallaan, vanhojen Verkkokoulun osioiden näkymistä hakukoneessa ei saada edistettyä. 

6.3 Haastateltavien toivomukset Verkkokoulun suhteen 

Haastateltavat saivat esittää kolme toivomusta Verkkokoulun suhteen. Halutessaan heille 

annettiin mahdollisuus myös useampaan toivomukseen. Kaksi haastateltavaa totesi, että 

useampaa toivomusta ei ollut syytäkään esittää, sillä muuten mikään toivomuksista ei 

tulisi toteutumaan kunnolla: ”Tässä oli niin paljon, jos nämäkin saisi, olisi aika hyvä.” 

Haastateltavien toivomukset käsittelivät pääpiirteittäin samoja asioita, jotka jäsentyivät 

pääteemoiksi seuraavasti: 
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1. Teknisen toteutuksen kehittäminen. 

2. Sisällön monipuolistaminen ja kehittäminen. 

3. Ylläpidon kehittäminen. 

4. Resurssien riittäminen. 

Kuten haastattelujen aikana jo aiemmin oli tullut ilmi, Verkkokoulun tekninen toteutus koet-

tiin turhauttavaksi ja siihen toivottiin parannusta. Päivittämismahdollisuuden toivottiin ole-

van helpompi, jotta teknisiä asiantuntijoita ei tarvitsisi häiritä päivittämiseen liittyvissä asi-

oissa. Kynnys materiaalin päivittämiseen, hiomiseen ja tehtävien lisäämiseen toivottiin 

olevan matalampi, sillä materiaalia tulisi olla mahdollisuus päivittää viikoittain. Kaiken 

kaikkiaan tekniseen toteutukseen toivottiin keveyttä, helppokäyttöisyyttä ja tehokkuutta. 

Tämä kävi ilmi esimerkiksi seuraavassa: 

Tiedän, että atk-nikkarit sanovat, että sen kun kirjoitat wordin [tekstitiedosto], niin he 

hoitavat sen sisään. Mutta se on joka tapauksessa, koska heillä on aikaa ja kuinka 

pienissä osissa viitsin häiritä heitä, mulla pitäisi olla joku semmoinen tekninen… Mä 

ymmärrän, ettei sinne kuka tahansa saa mennä miten tahansa, niin se voitaisiin hoi-

taa varmaan niin, että jos mä pystyisin aika helposti suoraan johonkin, kirjoittaisin 

vaan suoraan, niin sitten se menisi tuonne tietyillä toimenpiteillä. 

Verkkokoulun toivottiin laajentuvan uusin oppimateriaalikokonaisuuksin, harjoitustehtävin 

ja linkein lisäten Verkkokoulun monipuolisuutta. Linkit esimerkiksi käsiteltävään asiaan 

liittyviin käsikirjoihin ohjaisivat käyttäjää laajempaan tutustumiseen ja tiedon syventämi-

seen. Verkkokouluun voisi sisällyttää myös sellaisia kokonaisuuksia, joissa tilastontekijät 

kertoisivat omista tilastoistaan. Verkkokoulu voisi siten ajan myötä laajentua yleiseksi 

verkkokouluksi, jonka tuottamiseen osallistuisi asiantuntijoita eri organisaatioista, kuten 

yliopistoista ja erityistutkimuslaitoksista. Verkkokoulu loisi täten yhteyksiä eri asiantuntija-

organisaatioihin ja toimisi haastateltavan mukaan ”analyyttisen ajattelun verkostona” ai-

kaansaaden keskustelua tilastojen maailmasta. Keskustelua edistäisi myös Verkkokoulun 

oma keskustelukanava, jossa kuka tahansa voisi käydä kirjoittamassa ja lukemassa Verk-

kokoulun sisällön aihepiiriin liittyvistä asioista. Haastateltava kuvasi keskustelukanavaa 

seuraavalla tavalla: 

Siinäkin pitäisi olla se kunnianhimo, ettei sinne nyt mitä tahansa vuodatuksia pidä 

jättää häiritsemään sitä juttua, sananvapauden nimissä vaan se pitäisi olla. Sem-

moista joka on produktiivista, joka vie jotakin eteenpäin. Semmoisia keskusteluja pi-

täisi. Kaikkeahan saa laittaa sinne, mutta sitä pitäisi moderoida silleen, että sinne 

jäisi konfliktinen aines. Jossa on juonta ja muuta sellaista. 
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Hänen mukaansa keskustelua tulisi siis tarvittaessa muokata Verkkokoulun ylläpidon toi-

mesta, jotta keskustelu pysyisi hallittuna ja asiaa edistävänä. 

Verkkokoulun kehittämisessä toivottiin kiinnitettävän huomiota myös vanhoihin oppimate-

riaalikokonaisuuksiin, jotka ovat edelleen tärkeä osa Verkkokoulua. Uudistamisen myötä 

kokonaisuuksia ei tulisi poistaa, vaan niitä tulisi päivittää ja kehittää. Rahoitustilanteen 

ollessa huono tekijöiden saaminen näin työlääseen projektiin on kuitenkin vaikeaa. 

Verkkokoulun ylläpitoon tarvittaisiin ns. päätoimittaja tai -opettaja, joka koordinoisi Verk-

kokoulua kokonaisuutena. Hän olisi yhteydessä oppilaitoksiin ja tukisi sisällöntuottajia. 

Hän toimisi kuten kustannustoimittaja, eli katsoisi oppimateriaalin sisältöä läpi ja antaisi 

palautetta sisällöntuottajille. Päätoimittaja kehittäisi Verkkokoulun ylläpitoa ja siten paran-

taisi kurssintekijän palvelua. Näin haastateltava kuvasi ideaansa päätoimittajasta: 

Verkkokoululla pitäisi olla tämmöinen päätoimittaja, tai pääopettaja, joka voisi mer-

kittävän osan työajastaan uhrata sille, että se katsoisi miten tuo toimii ja kuulostelisi 

vähän kouluja, minkälaisia tarpeita niillä on ja tukisi sitten näitä yksittäisiä tiedontuot-

tajia. Toimisi vähän niin kuin kustannustoimittaja tekee, se katsoisi niitä läpi ja voisi 

rutiinilla antaa semmoista pikkupalautetta jo siitä että miten näitä juttuja kannattaisi 

tehdä. Se olisi semmoista kurssintekijän palvelun parantamista. 

Haastatteluissa todettiin, että jos Verkkokoulun kehittämisessä halutaan onnistua, tarvi-

taan resursseja, jotka tällä hetkellä ovat valitettavan vähäiset. Resursseja tarvittaisiin niin 

oppimateriaalien sisällön tuottamiseen ja päivittämiseen kuin Verkkokoulun tekniseen uu-

distamiseen. Verkkokoulun ylläpitäminen olisi helpompaa, jos kaikki oppimateriaalikoko-

naisuudet voitaisiin uusia ja siirtää uudelle tekniselle järjestelmälle. Kokonaisvaltainen 

uudistaminen tarjoaisi käyttäjälle ja sisällöntuottajalle paremman lopputuloksen. Haasta-

teltava toivoi voivansa päästä yllättämään käyttäjät sellaisella Verkkokoululla, jota käyttä-

jät eivät olisi osanneet odottaakaan: 

Verkkokoulu olisi kiinteä ja hyvä osa meidän palvelua ja pystyttäisiin tuomaan sem-

moisia jonkinlaisia, jopa semmoisia ”vau”-efektin omaavia, että kun käyttäjät ei ehkä 

mitenkään osaisi odottaakaan, että me pystytään tarjoamaan sellaista palvelua 

Verkkokoulun avulla joissain asioissa. Siellä on mahdollisuuksia tällaisiin pieniin 

”vau”-efekteihin. Tietysti toivoisin, että pystyttäisiin tekemään sellaista, että pystyt-

täisiin oikein yllättämään käyttäjät: Ei voi olla totta, tämmöistäkin saa täältä! 

Keskusteltaessa lisäkoulutuksen ja asiantuntija-avun tarpeesta, kukaan haastateltavista ei 

ilmaissut tarvitsevansa tukea Verkkokoulua koskevassa työssään. Koulutuksen sijaan 

Verkkokoulussa oli käytetty jo monessa osa-alueessa ulkopuolista osaamista, kuten käy-

tettävyyden ja pedagogiikan alueilla. Keskustelussa nousi jälleen esiin Verkkokoulun tek-

nisen toteutuksen jäykkyys, jonka toivottiin kehittyvän teknisestä tuesta riippumattomaan 
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suuntaan. Uuden teknisen työvälineen käyttöön tultaisiin mahdollisesti tarvitsemaan kou-

lutusta sitten, kun työvälineen käyttöönotto tulee ajankohtaiseksi. 

6.4 Muita haastatteluissa esiin nousseita teemoja  

Varsinaisten haastattelukysymysten aihepiirien lisäksi haastatteluissa syntyi yleistä kes-

kustelua muista Verkkokouluun ja Tilastokeskukseen sekä tilastotieteen opettamiseen 

liittyvistä asioista. 

Haastateltavien mukaan Verkkokoulua tulisi kehittää systemaattisesti ja pitkäjänteisesti ja 

sen aineistoa tulisi kehittää helpommin ymmärrettäväksi. Verkkokoulun vuorovaikuttei-

suutta tulisi lisätä interaktiivisilla tehtävillä; ”rasti ruutuun” -tehtävät eivät riitä interaktiivi-

suutta lisäämään. Verkkokoulun käyttäjän roolia tulisikin edistää passiivisesta lukijasta 

kohti aktiivista tiedon käyttäjää. Myös päivittämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Eräs haas-

tateltavista piti tärkeänä aktiivista päivitystä, sillä muuten lukijalle syntyy helposti mielikuva 

vanhentuneesta materiaalista: ”Tämmöisessä on tietysti tärkeätä pitää ettei se nyt ihan 

rämety sinne, että se lukijakin alkaa ihmetellä että siellä on niin sanottua vanhaa tietoa.” 

Yksi haastatteluissa esiintulleista teemoista oli Verkkokoulun vuorovaikutus- ja palaute-

kanavien lisääminen. Eräs haastateltavista kuvasi Verkkokoulun kehittämisen lähtökohtia 

seuraavalla tavalla: 

Pitäisi lähteä myös aina siitä ettei tehdä vaan semmoista mikä meistä on kivaa teh-

dä. Semmoista mikä tavallaan on selvitetty kuinka paljon sitä käytetään ja tietysti sit-

ten käyttäjien puolelta pitäisi tulla esimerkiksi opettajakunnasta voisi tulla sitten ta-

vallaan feedbacki meille mihin suuntaan, mitä he ovat katsoneet, minkä muotoista 

tarvitaan vai tarvitaanko vähän erilaista ja tarvitaanko just esim. näitä harjoituksia 

enemmän. Jos tätä kehitettäisiin niin pitäisi lähteä sitten myös käyttäjien kanssa 

keskustelemaan, mihin suuntaan ja mitä alueita. 

Verkkokoulun käyttöä tulisi siis seurata, jotta ei kehitettäisi pelkästään sitä, minkä tilasto-

keskuslaiset kokevat mielekkääksi. Kehittämistyötä tulisi tehdä esimerkiksi opettajilta saa-

dun palautteen perusteella. Palaute voisi koskea esimerkiksi sitä, mitä alueita tulee kehit-

tää, minkälaista materiaalia Verkkokoulussa toivotaan olevan, entä tarvitaanko enemmän 

harjoituksia. Toisen haastateltavan mukaan Verkkokoulu voisi parhaimmillaan kehittyä 

sellaiseksi tiedonvälityksen ja -kehittämisen foorumiksi, jossa yritettäisiin tehdä vakiintu-

neita asioita kaikille ymmärrettäväksi, mutta toisaalta myös yritettäisiin miettiä oikeita tapo-

ja ja vakiinnuttaa joitain käytänteitä. Näitä olisivat esimerkiksi kvantitatiiviseen tutkimuk-

seen liittyvät käytännöt, kuten tutkimusmenetelmät ja -tulosten esittäminen. 
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Haastatteluissa nousi esille myös kansainvälisyyden teema. Koska Verkkokoulu on huo-

mioitu myös kansainvälisesti, sitä olisi tärkeä ylläpitää ja kehittää. Erään haastateltavan 

mielestä ”olisi aika hienoa, jos joku tämän osio tai Verkkokoulu tai jopa tämä pilottikurssi 

voisi lähteä tämmöiseen kansainväliseen ikään kuin levitykseen”. Pilottikurssilla haastatel-

tava tarkoitti Tilastojen luku- ja käyttötaito -oppimateriaalia, johon keskitytään Verkkokou-

lun kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa. Myös yhteiset eri tilastovirastojen ylläpitämät 

verkkokoulun tapaiset kurssit olisivat hänen mukaansa hieno tavoite. Ajatus on samanta-

painen kuin toisen haastateltavan toivomus eri asiantuntijoiden kokoamasta yleisestä 

verkkokoulusta. Tilastokeskuksen Verkkokoulu voi toimia hyvin myös esimerkkinä muiden 

tilastovirastojen verkkokoulu-projekteille. 

Keskustelussa haastateltavan kanssa nousi esiin myös matemaattis-luonnontieteellisten 

ja humanististen aineiden välinen kuilu ja sen kaventaminen. Haastateltavan mukaan ”pi-

täisi olla joku semmoinen systeemi jossa lapsille opetetaan sitä, miten tietoa maailmassa 

saa järjestelmästä ja miten sitä voi järjestelmästä hankkia, ja sitten miten sitä tietoa pitää 

tulkita. Siis joku semmoinen tiedonhankinnan ja -ymmärtämisen kurssi millä pitäisi olla eri 

tasoilla vähän erilaista. Mutta sehän ei mene minkään aineen piiriin.” 

Toisessa keskustelussa pohdittiin myös Verkkokoulun potentiaalisten käyttäjien tavoitta-

mista. Haastateltava totesi, että Internet toimii tiedon kaatopaikkana, josta löytyy hyvin 

paljon tietoa ja josta kaikesta on vaikea olla tietoinen. Verkkokoulun hankalasta löydettä-

vyydestä haastateltava totesi: ”Ei tämmöistä voi edes hakea Googlesta, ei semmoista tule 

mieleenkään.” Tarkasteltaessa Tilastokeskuksen etusivua haastateltava totesi seuraavas-

ti: 

Se on nykyään aika hyvin siinä heti, että jos jaksaa, tuossakin on aika paljon erilais-

ta tekstiä, jaksaako tuota kokonaan hahmottaa, jos vähän enemmän käyttää aikaa 

nyt tähän, niin näkee tuon Verkkokoulun. Se jotenkin pitäisi suht hyvin ellei ryntää 

heti jotain jos sulla on joku mielessä joku aihe ettet katso muuta, sä menet vaan sin-

ne. Sä haluat tietää hinnasta ja kustannuksista jotain sä menet heti tuonne katso-

matta tuota. Pitäisi olla toisaalta yksinkertainen ja toisaalta kaikki tieto. Se kompro-

missi siinä on aika vaikea. Mutta se oli alussa muistaakseni paljon pidemmän polun 

päässä. Se on aika hyvällä paikalla nyt. 

Verkkokoulu on siis melko hyvin näkyvillä verkkosivujen etusivulla ja löydettävissä, jos 

käyttäjä tulee Tilastokeskuksen verkkosivuille ja hänellä on aikaa ja halua tutustua etusi-

vuun kokonaisuudessaan. 
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6.5 Yhteenveto haastattelujen tuloksista 

Haastatteluissa kävi selvästi ilmi, että haastatellut Verkkokoulun parissa työskentelevät 

tilastokeskuslaiset näkivät Verkkokoulun päivittämisen ja uudistamisen tarpeelliseksi ja he 

olivat myös halukkaita siihen. Kehittämiseen tarvittavien resurssien puute nousi kuitenkin 

yhteiseksi huolenaiheeksi. Verkkokoulun käytössä oleva tekninen toteutus koettiin kehit-

tämistyötä hankaloittavaksi tekijäksi: jos päivittäminen ei olisi kiinni teknisestä puolesta, 

oppimateriaalien päivittäminen ja laajentaminen onnistuisi helpommin. Tällöin sisällöntuot-

taja voisi itse lisätä Verkkokouluun sisältöä ilman teknisiä tukihenkilöitä ja Verkkokoulusta 

saataisiin ajantasainen ja aktiivisesti päivittyvä verkkopalvelu. Aikanaan uuden teknisen 

työkalun käyttöönoton yhteydessä tulisi tarvittaessa saada koulutusta. Haastateltavan 

mukaan Verkkokoulun ylläpitoa parantaisi myös ns. päätoimittaja tai -opettaja, joka olisi 

vastuussa Verkkokoulun koordinoimisesta. 

Verkkokoulun toivottiin laajentuvan uusilla oppimateriaalikokonaisuuksilla, harjoitustehtä-

villä ja linkeillä, jotka lisäisivät Verkkokoulun monipuolisuutta. Myös interaktiiviset elemen-

tit esimerkiksi harjoitustehtävissä koettiin tarpeellisina, koska olisi tärkeää, että Verkko-

koulun käyttäjä pääsisi ottamaan itse paremmin osaa opiskelun kulkuun. Toisaalta myös 

verkkopalvelun vuorovaikutteista palautemahdollisuutta tulisi lisätä, jotta palvelua voitai-

siin kehittää käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Verkkokoulu voisi olla myös paremmin 

sidoksissa eri asiantuntijaorganisaatioihin esimerkiksi erilaisilla oppimateriaalikokonai-

suuksilla ja keskustelukanavilla. 

Kaiken kaikkiaan Verkkokoulu nähtiin tärkeänä osana Tilastokeskuksen palveluita, sillä se 

on haastateltavan mukaan yksi Tilastokeskuksen käytetyimmistä palveluista. Verkkokoulu 

todettiin myös kansainvälisellä tasolla merkittäväksi palveluksi, jonka tunnettuutta ja käyt-

töä olisi hienoa laajentaa entisestään. Työskentely Verkkokoulun parissa koettiin palkitse-

vaksi erityisesti silloin, kun palvelulla huomattiin olleen käyttöä ja se oli saanut kiitosta sen 

hyödyllisyydestä. Myös Verkkokoulun kehittäminen kokonaisuudessaan, itse oppimateri-

aalin laatiminen sekä liittäminen kiinteämmäksi osaksi Tilastokeskuksen verkkosivuja ko-

ettiin mielenkiintoiseksi. 

Verkkokoulun todettiin olevan nyt varsin hyvin esillä Tilastokeskuksen verkkosivujen etu-

sivulla, mutta toisaalta uusien käyttäjien tavoittaminen Internetin tietoviidakosta koettiin 

hankalaksi. Verkkokoulun kokonaisvaltaisessa kehittämisessä tulisikin suunnitella keinoja, 

joilla tavoitetaan palvelun potentiaaliset käyttäjät.  
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7 Verkkokoulun käyttö kävijäseurannassa tarkasteltuna 

Tässä luvussa tarkastellaan kävijäseurantapalvelun avulla kerättyä aineistoa Verkkokou-

lun käytöstä. Aluksi tutustutaan kävijäseurannan raportoinnissa käytettyyn kävijäseuran-

tapalveluun ja joihinkin sen rajoitteisiin. Aineiston tarkastelun avulla vastataan sivulla 28 

esitettyyn tutkimuskysymykseen siitä, miten Verkkokoulua käytetään kävijäseurantapalve-

lun tietojen valossa. 

7.1 Kävijäseuranta 

Tilastokeskuksessa käytössä olevan kävijäseurantapalvelu Snoobin avulla voidaan kerätä 

aineistoa muun muassa Verkkokoulun ja sen eri osioiden kävijöistä, sivustolle tehdyistä 

käynneistä ja sivulatausten määristä. 

Kävijällä tarkoitetaan uniikkia kävijää, joka on yhdistettävissä yhteen henkilöön tai tietoko-

neeseen. Kävijä tunnistetaan ensisijaisesti evästeen perusteella. Jos evästeet poistetaan 

selaimen asetuksista tai jos useampi henkilö käyttää samaa tietokonetta, kävijäluku voi 

vääristyä. Kävijä voidaan tunnistaa toissijaisesti IP-osoitteen ja selaintietojen yhdistelmäl-

lä. Yrityksistä tulevia kävijöitä raportoidessa kaikkia yrityksiä ei voida tunnistaa yksityis-

suojalain vuoksi. Esimerkiksi kotikoneelta tai pienimmistä yrityksistä Verkkokoulussa vie-

railevat kävijät tunnistetaan ainoastaan kävijän käyttämän Internet-palveluntarjoajan tai 

operaattorin nimen avulla. (Snoobi Oy 2009a.) 

Seurattavalle verkkosivustolle tehty käynti liittyy selaimen sessioon. Jos kävijä ei tee yh-

tään uutta sivulatausta 30 minuuttiin, kävijäseurantapalvelu tulkitsee seuraavan sivulata-

uksen uudeksi käynniksi. Jos kävijä sulkee välillä selaimen, mutta palaa sivustolle puolen 

tunnin sisällä, käynti lasketaan yhdeksi samaksi käynniksi. Yhdellä ja samalla kävijällä voi 

olla useampi käynti lyhyenkin ajanjakson aikana. (Snoobi Oy 2009a.) 

Sivulatauksella tarkoitetaan yksittäisen www-sivun latautumista tai avaamista käyttäjän 

selaimessa. Sivulataukset käyntiä kohti kuvaavat kävijöiden laatua, eli kuinka monella 

Verkkokoulun sivulla kävijä kävi yhden käynnin aikana. Luku ilmoitetaan keskiarvona, jos-

ta voidaan päätellä tarjosiko sivusto kävijälle hyödyllistä tietoa. Esimerkiksi yksi sivunlata-

us käyntiä kohden kuvaa yleensä sivuston huonoa laatua kävijän kannalta katsoen, mutta 

toisaalta kävijä on saattanut löytää etsimänsä tiedon heti ensimmäiseltä sivulta. Korkeam-

pi luku kertoo yleensä sivuston monipuolisuudesta ja kävijän kannalta hyvästä laadusta. 

Tällöin kävijä on tutustunut sivustoon laajemmin ja todennäköisesti myös tullut sivustolle 

tarkoituksella eikä vahingossa esimerkiksi hakukoneen kautta. Toisaalta korkea luku voi 
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kertoa myös sivuston rakenteen sekavuudesta ja epäloogisuudesta, jolloin kävijä on jou-

tunut kulkemaan sivulta toiselle etsiessään haluamaansa. (Snoobi Oy 2009c.) 

Poistumisprosentti eli Bounce rate -luku kertoo kuinka monta prosenttia Verkkokoulun 

kävijöistä käy vain yhdellä sivulla. Kuten sivulatausten määrä käyntiä kohden, myös pois-

tumisprosentti kuvaa verkkosivuston hyödyllisyyttä käyttäjien tarpeisiin nähden. Mitä suu-

rempi luku on, sitä todennäköisemmin sivun sisältö ei ole vastannut kävijän tarpeita. Suur-

ta lukua voi selittää myös kävijöiden etsimän tiedon löytyminen juuri ensimmäiseltä sivul-

ta. (Snoobi Oy 2009b, c.) 

Sivustolla keskimäärin vietetty aika kuvaa keskimääräisesti ensimmäisen ja viimeisen 

sivulatauksen välillä kulunutta aikaa. Kestoon sisältyy niin aktiivinen kuin passiivinen si-

vustolla käytetty aika. (Snoobi Oy 2009c.) Ilmoitettu keskimääräinen aika voi siten olla 

todellista sivustolla käytettyä aikaa suurempi. 

Prosenttiosuus kaikista käynneistä ja kävijöistä ilmoittaa Verkkokouluun tehtyjen käyntien 

ja siellä vierailleiden kävijöiden osuuden kaikista Tilastokeskuksen verkkosivujen käyn-

neistä ja kävijöistä. 

Sisääntulotavoista puhutaan silloin, kun kuvataan niitä kanavia, joiden kautta kävijä on 

saapunut sivustolle yhden käynnin aikana. Tämä kertoo siis kaikki samaan käyntiin sisäl-

tyvät sisääntulotavat. (Snoobi Oy 2009c.) 

7.2 Käyttäjät ja käynnit Verkkokoulussa 

Tässä alaluvussa tutustutaan Verkkokoulun käyttöä koskeviin tilastoihin, joiden pohjalta 

tarkastellaan muun muassa Verkkokoulun käytön määrää sekä käyttäjiä ja heidän tausto-

jaan. Tämän lisäksi esitellään myös Verkkokoulun eri oppimateriaalien käytön määrää 

koskevia tunnuslukuja. Taulukko 3 esittää kävijäseurantapalvelun yhteenvedon tarkaste-

luajankohdasta 1.9.2008–31.8.2009. Taulukossa näkyvät keskeiset luvut Verkkokoulun 

käytöstä vuoden aikana. Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty myös koko Tilastokeskuk-

sen verkkosivuja koskevat luvut. Tarkastelussa käsiteltävät luvut eivät sisällä Tilastokes-

kuksen omaa käyttöä. 



 57 

Taulukko 3. Kävijäseurantapalvelun yhteenveto Verkkokoulusta ja Tilastokeskuksen verk-

kosivuista tarkasteluajanjaksolla 1.9.2008–31.8.2009. 

Verkkokouluun tehdään vuodessa noin 80 000 eri käyntiä, joista lähes 70 000 on eri kävi-

jöitä. Sivulatauksia Verkkokoulussa tehdään yli miljoona, joista yhden käynnin aikana kes-

kimäärin 13. Kävijöistä noin kolmasosa poistuu Verkkokoulusta nähtyään ensimmäisen 

sivun. Keskimäärin sivustolla vietetään yli yhdeksän minuuttia. Tilastokeskuksen verk-

kosivuihin verrattuna Verkkokoululla on suhteessa enemmän käyttöä niin sivulatausten 

kuin sivustolla vietetyn ajan mukaan. Kaiken kaikkiaan Verkkokoulussa käy 4,5 % kaikista 

Tilastokeskuksen verkkosivuilla kävijöistä. Kaikista käynneistä vastaava luku on 3,3 %. 

Verkkokoulun käyttäjät maantieteellisen sijainnin ja organisaation mukaan 
tarkasteltuna 

Tarkasteluajankohtana Verkkokoulussa kävi 68 455 henkilöä. Verkkokoulussa käytiin ym-

päri maailmaa yli 150 maasta aina Intiasta Jamaikaan ja Etiopiasta Etelä-Koreaan. Suo-

men (58 736 kävijää) jälkeen eniten kävijöitä tuli Yhdysvalloista (3 262) ja Iso-Britanniasta 

(1 166). Pohjoismaista ruotsalaiset (416) vierailivat Verkkokoulussa ahkerimmin. 

Kuvassa 10 on luokiteltu Verkkokoulussa vierailleet vuonna 2010 poistuneiden Suomen 

läänien mukaan. Kuvasta nähdään, että Verkkokoulussa vierailtiin kaikissa Suomen kuu-

dessa läänissä. Lähes puolet kävijöistä oli Etelä-Suomen läänistä. Melkein kolmasosa 

kävijöistä oli puolestaan Länsi-Suomen läänistä. Vähiten kävijöitä tulli Ahvenanmaan ja 

Lapin läänistä. Tämän lisäksi 444 Suomesta tulleen kävijän lääni oli tuntematon. 

 Verkkokoulu Tilastokeskuksen verkkosivut 

Kävijöitä 68 455 1 522 347 

Käyntejä 80 709 2 463 523 

Sivulatauksia 1 038 255 18 827 765 

Sivulatauksia / käynti 12,9 7,6 

Poistumisprosentti 31,1 % 37,7 % 

Sivustolla keskimäärin vietetty aika 9 minuuttia 10 sekuntia 4 minuuttia 39 sekuntia 
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Kuva 10. Verkkokoulun kävijät Suomessa lääneittäin luokiteltuna tarkasteluajanjaksona 

1.9.2008–31.8.2009. N = 58 974. 

Etelä-Suomen läänistä Verkkokoulussa kävi yhteensä yli 1 800 eri organisaatioiden edus-

tajia. On kuitenkin otettava huomioon, että luku ei sisällä kaikkia pienimpiä organisaatioita, 

jotka tunnistetaan Internet-palveluntarjoajan tai operaattorin nimen avulla. Täten siis moni 

organisaatio on Internet-palveluntarjoajan nimen takana, mikä selittää joidenkin operaatto-

reiden korkean määrän kävijöissä. Kävijäseurantapalvelun tunnistamista organisaatioista 

42,5 % tapauksessa kävijöitä oli vain yksi koko vuoden kestäneenä tarkasteluajankohta-

na. Merkittävällä osalla organisaatioista ei siis ollut jatkuvaa käyttöä Verkkokoululla. Or-

ganisaatioita, joista vieraili vähintään viisi kävijää Verkkokoulussa, oli Etelä-Suomessa 

vuoden aikana hieman yli 500, esimerkiksi valtion ja kaupungin virastoista sekä eri alojen 

yrityksistä. Koska kävijäseurantapalvelu ei tunnista aiemmin Verkkokoulussa käyneitä 

kävijöitä pidemmällä aikavälillä, sama henkilö on voitu laskea eri kävijäksi tarkasteluajan-

jakson aikana. Kävijöiden määrä ei siten kerro henkilöiden määrää. 

Etelä-Suomen läänissä oli 34 eri oppilaitosta, joista oli vierailtu Verkkokoulussa tarkaste-

luajankohtana vähintään kaksi kertaa. Näistä ainoastaan kaksi oli perusopetuksen koulu-

ja. Tässäkin on huomioitava, että kaikki Verkkokoulussa vierailleet oppilaitokset eivät näy 

kävijäseurantapalvelun tekemässä luokituksessa. Esimerkiksi kaupungin peruskoulut ja 

lukiot saattavat näkyä seurantapalvelussa kaupungin nimellä, jolloin ei voida tietää, onko 

palvelussa käyty kaupungin virastosta vai kenties oppilaitoksesta. Samoin tietoa voi hävitä 

myös yhteyden tarjoajan nimikkeen taakse: jos oppilaitoksella on yhteys jonkin operaatto-

rin kautta oman IP-osoitteen sijaan, koululaitos tallentuu operaattorin nimellä. 
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Kuvasta 11 nähdään, miten oppilaitokset jakaantuivat eri koulutusasteiden kesken Etelä-

Suomen läänissä. Peruskouluja ja lukioita ei ole huomioitu tarkastelussa, koska moni pe-

ruskoulu- ja lukioasteen oppilaitos on todennäköisesti jäänyt pois seurantapalvelun oppi-

laitos-luokittelusta. Luokituksessa on käytetty Tilastokeskuksen Oppilaitostyyppi 1999 -

luokitusta (Tilastokeskus 2009b). Kuviosta nähdään, että niin ammatilliset oppilaitokset ja 

-aikuiskoulutuskeskukset (31 %), yliopistot (31 %) kuin ammattikorkeakoulut (28 %) ovat 

Verkkokoulun suurimmat käyttäjäryhmät. Yleissivistävää koulutusta koskevan tiedon puut-

tumisen vuoksi on vaikea arvioida Verkkokoulun käytön määrän suhdetta eri koulutusas-

teiden välillä. 

 

Kuva 11. Verkkokouluun tehdyt käynnit oppilaitoksista Etelä-Suomen läänissä tarkastelu-

ajanjaksona 1.9.2008–31.8.2009. N = 32. 

Verkkokoulun käytön määrä 

Tarkasteluajankohtana Verkkokouluun tehtiin 80 709 käyntiä. Sivulatauksia tehtiin yh-

teensä 1 038 255, jolloin sivulatauksia käyntiä kohden tehtiin keskimäärin 13. Kävijä oli 

todennäköisesti kiinnostunut Verkkokoulun sisällöstä laajemminkin, mutta lukua on mah-

dollisesti nostanut myös ne käynnit, jolloin vierailija on joutunut etsimään haluamaansa 

tietoa useammalta sivulta. Poistumisprosentti oli 31,1 %, eli noin kolmasosa kaikista kävi-

jöistä poistui sivustolta ensimmäisen sivun nähtyään. Sivu siis joko tarjosi etsityn tiedon tai 

ei vastannut ollenkaan kävijän tarvetta. Sivustolla vietettiin keskimäärin 9 minuuttia ja 10 

sekuntia. Tässä ajassa vierailija tuskin ehtii käydä oppimateriaaleja järjestelmällisesti läpi, 

joten Verkkokoulun materiaalia on todennäköisesti käytetty enemmän yksittäisten asioi-

den hakemiseen ja sivuston läpiselailuun kuin pitkäjänteiseen opiskeluun. 
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Verkkokoulussa vierailtiin keskimääräistä kauemmin kuin Tilastokeskuksen verkkosivuilla 

yleensä. Koko Tilastokeskusta koskevan yhteenvedon mukaan sivustolla keskimäärin 

vietetty aika oli 4 minuuttia ja 39 sekuntia, eli siis vajaa viisi minuuttia vähemmän kuin 

Verkkokoulussa keskimäärin vietetty aika. Myös sivulatauksia tehtiin käyntiä kohden Tilas-

tokeskuksen verkkosivulla vähemmän (7,6 sivulatausta käyntiä kohti). Suurempi osa kävi-

jöistä myös poistui Tilastokeskuksen verkkosivuilta Verkkokouluun verrattuna ensimmäi-

sellä sivulla vierailtuaan (poistumisprosentti 37,7). Tarkasteltujen lukujen valossa Verkko-

koulu näyttäisi kaiken kaikkiaan palvelevan käyttäjäänsä paremmin Tilastokeskuksen 

verkkosivuihin verrattuna. 

Tilastokeskuksen verkkosivuilla vieraili tarkasteluajankohtana yhteensä 1 522 347 kävijää. 

Tästä määrästä vain 4,5 % vieraili Verkkokoulun sivuilla. Kaikista käynneistä vastaava 

osuus oli 3,3 %. Täten siis vain pieni joukko Tilastokeskuksen verkkosivuilla vierailevista 

päätyvät Verkkokoulun sivuille. 

Kuvasta 12 ilmenee, että käyntejä Verkkokoulussa oli tarkasteluajanjaksolla eniten maa-

liskuussa 2009, kun taas vähiten heitä oli heinäkuussa 2009. Selvästi vähemmän kävijöitä 

oli myös joulukuussa 2008 sekä kesä- ja elokuussa 2009. Käyntien vähenemisen joulu-

kuussa ja kesäkuukausina selittävät niille ajoittuneet loma-ajat niin työelämässä kuin oppi-

laitoksissa. Eniten käyntejä oli syys-marraskuussa ja tammi-maaliskuussa. Korkeampia 

käyntimääriä voi selittää esimerkiksi erilaiset artikkelit ja julkaisut, joissa on viitattu Verk-

kokouluun. Esimerkiksi tammikuussa, jolloin kävijöitä oli tarkasteluajanjaksolla toiseksi 

eniten, Verkkokouluun tuli kävijöitä linkkien kautta keskimääräisesti enemmän (12 %) mitä 

koko tarkasteluajanjaksona (10,5 %).  

 

Kuva 12. Verkkokouluun tehdyt käynnit kuukausittain jaoteltuna tarkasteluajanjaksona 
1.9.2008–31.8.2009. N = 80 709. 
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Verkkokoulun käyttö oppimateriaalien tasolla tarkasteltuna 

Kuvassa 13 on esitetty Verkkokoulun kaikkien yhdeksän oppimateriaalin kävijämäärät 

tarkasteluajanjaksona. Kuvasta nähdään, että Indeksit oli suosituin Verkkokoulun yhdek-

sästä eri oppimateriaalikokonaisuudesta kävijöiden määrän mukaan tarkasteltuna. Toi-

seksi eniten kävijöitä oli oppimateriaalilla Johdatus tilastolliseen ajatteluun. Tilastojen luku- 

ja käyttötaito oli kolmanneksi suosituin oppimateriaalikokonaisuus. Vähiten kävijöitä oli 

Tilastotiedon haku -oppimateriaalilla. 

 

Kuva 13. Verkkokoulun oppimateriaalien kävijämäärät tarkasteluajanjaksona 1.9.2008–

31.8.2009. 

Tarkasteltaessa oppimateriaaleja käyntiä kohden tehtyjen sivulatausten mukaan, huoma-

taan kuvasta 14, että Tilastotiedon haku -oppimateriaalin sivuja oli ladattu eniten käyntiä 

kohden. Vaikka edellisen tarkastelun mukaan kyseisessä oppimateriaalissa oli vähiten 

kävijöitä, sen käyttäjät kuitenkin käyttivät sitä kokonaisuudessaan eniten. Sen sijaan In-

deksit-oppimateriaalissa, jolla oli Verkkokoulun oppimateriaaleista eniten kävijöitä, ladat-

tiin kolmanneksi vähiten sivuja käyntiä kohden. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että mitä 

enemmän oppimateriaalilla on kävijöitä, sitä vähemmän oppimateriaalissa on tehty sivula-

tauksia käyntiä kohden. Nämä päinvastaiset luvut voivat johtua esimerkiksi siitä, että joi-

hinkin oppimateriaaleihin, kuten Indeksit-oppimateriaaliin, päädytään etsimään vastauksia 

yksittäisiin kysymyksiin esimerkiksi hakukoneiden kautta. Tilastotiedon haku sen sijaan 
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saattaa olla vähemmän haettu käsite, jolloin etenkään hakukoneiden kautta tulevia käyttä-

jiä ei päädy kyseisen oppimateriaalin pariin. Materiaaliin on kuitenkin tutustuttu muita op-

pimateriaaleja laajemmin. 

 

Kuva 14. Verkkokoulun oppimateriaalien keskimääräinen sivulatauksien määrä käyntiä koh-

den tarkasteluajanjaksona 1.9.2008–31.8.2009. 

Verkkokouluun johtaneet sisääntulotavat 

Kuvasta 15 ilmenee, että suurin osa (61,3 %) Verkkokoulun vierailijoista päätyivät Verkko-

koulun sivuille hakukoneen, kuten Googlen kautta. Toiseksi eniten (22,7 %) kävijät tulivat 

sivustolle kirjoittamalla Verkkokoulun osoitteen suoraan Internet-selaimen osoitekenttään. 

Linkeistä Verkkokouluun päätyi 10,5 % kävijöistä. Nämä kolme sisääntulotapaa olivat tar-

kastellulla ajanjaksolla merkittävimmät väylät Verkkokouluun. Suurin osa Verkkokoulussa 

vierailleista ei siis päätynyt suoraan Verkkokoulun sivulle, vaan he päätyivät sinne muita 

reittejä pitkin. Kävijäseurantapalvelu Snoobin asiakaspalvelun mukaan palvelussa ei ole 

mahdollista eritellä sitä, kuinka moni Verkkokoulun kävijöistä on päätynyt Verkkokouluun 

Tilastokeskuksen verkkosivujen sisäisen hakukoneen kautta. 
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Kuva 15. Verkkokoulun sisääntulotapojen suhteellinen osuus käynneistä tarkasteluajanjak-

sona 1.9.2008–31.8.2009. N = 80 709. 

Kuvassa 16 sivulatausten määrä käyntiä kohden on luokiteltu sisääntulotapojen mukaan. 

Kuvasta nähdään, että verkossa toimivista hakemistoista tulleet vierailijat tutustuivat kes-

kimääräisesti eniten Verkkokoulun sisältöön. Sen sijaan hakukoneista ja yhteisöistä, kuten 

Wikipediasta tulleet vierailivat vähiten Verkkokoulun sivuilla sivulatauksien määrää tarkas-

teltaessa. Hakemistojen kautta tulleiden lisäksi henkilöt, jotka tulivat Verkkokouluun joko 

mainosten kautta tai suoraan osoitteen kirjoittamalla, vierailivat useammalla sivulla muihin 

sisääntulotapoihin verrattuna. Suoraan osoitteen kirjoittaneisiin lasketaan mukaan myös 

ne käynnit, jotka ovat tulleet sivustolle Internet-selaimensa kirjanmerkin kautta. 

Tämä antaa viitettä siitä, että suoraan osoitteen kirjoittamalla tulleet hyötyivät Verkkokou-

lusta enemmän kuin esimerkiksi hakukoneiden kautta tulleet. Toisaalta tämä ei poissulje 

sitä, että sivustolla nopeasti käyneet eivät olisi hyötyneet palvelusta, sillä kävijä on voinut 

löytää tarvitsemansa tiedon jo muutamalta ensimmäiseltä vierailemaltaan sivulta. Yksittäi-

sen tiedon etsimisen voidaankin ajatella kuuluvan hakukoneiden käytön luonteeseen. Jos 

käyttäjällä on Verkkokoulu Internet-selaimensa kirjanmerkkinä, hänellä todennäköisesti 

myös on Verkkokoululle laajempaa käyttöä. Hieman yllättävää mainoksien kautta sivustol-

le tulleiden sivulatausten korkeaa keskiarvoa on voinut nostaa esimerkiksi parinkin kävijän 

runsaampi Verkkokoulun oppimateriaalien selailu. Tämä nostaa helposti keskiarvoa vain 

27 käyntiä sisältävässä luokassa. 
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Kuva 16. Verkkokoulussa tehdyt sivulataukset sisääntulotapojen mukaan luokiteltuna tar-

kasteluajanjaksona 1.9.2008-31.8.2009. 

Verkkokouluun oli vuoden aikana päädytty 12 179 hakusanalla. Yleisin sana, jolla Verkko-

kouluun päädyttiin, oli Tilastokeskus (hakusanana 3 255 kertaa). Toiseksi ja kolmanneksi 

yleisimmät hakusanat olivat elinkustannusindeksi (1 511) ja keskihajonta (1 126). Muita 

yleisiä hakusanoja olivat mm. ikäpyramidi (501), mitta-asteikot (203) sekä Tilastokeskus 

Verkkokoulu (118). Sana ”indeksi” esiintyi sadan yleisimmän hakusanan joukossa jossain 

muodossa 15 kertaa. Tämä osin selittää oppimateriaalikokonaisuuden Indeksit suurta 

kävijämäärää. 

Vaikka kävijäseurantapalvelu ei mahdollista Tilastokeskuksen verkkosivujen sisäisen 

haun kautta Verkkokouluun päätyneiden kävijöiden määrän tarkastelua, voidaan silti tut-

kia, kuinka monta Verkkokoulussa vieraillutta kävijää oli saman käynnin aikana hakenut 

tiettyä sanaa sisäisessä hakukoneessa. Hakusanalla ”verkkokoulu” tällaisia kävijöitä oli 

347. Yhteensä Verkkokoulua sisäisen hakukoneen kautta etsineitä oli tätäkin enemmän, 

sillä lukuun ei sisälly eri kirjoitusvirheitä sisältävät hakusanat, kuten ”verkkokou” ja ”verkko 

koulu”. Hakusanoja ”tilastokeskus verkkokoulu” ja ”verkkokoulu” käyttäen Verkkokoulua 

etsittiin siis lähes kolme kertaa useammin suoraan Tilastokeskuksen verkkosivujen sisäi-

sestä hakukoneesta ulkopuolisiin hakukoneisiin verrattuna.  

Verkkokoulun sivuilla käyneistä 12 kävijää oli saman käynnin aikana tehnyt haun Tilasto-

keskuksen verkkosivujen sisäisessä hakukoneessa hakusanoilla ”oppimateriaali” tai ”op-

pimateriaalit”. Oppimateriaali-hakua oli käyttänyt kaikista Tilastokeskuksen verkkosivuilla 

vierailleista 16 eri kävijää, joten näistä neljäsosa oppimateriaaleja Tilastokeskuksen verk-

kosivuilta etsineistä ei päätynyt käyntinsä aikana Verkkokoulun sivulle. Joko hakupalvelu 
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ei nostanut Verkkokoulua tarpeeksi esille haun tuloksissa tai sitten Verkkokoulu ei vastan-

nut kävijän hakua. 

7.3 Yhteenveto Verkkokoulun kävijäseurannan tuloksista 

Tarkasteltaessa Verkkokoulun käyttötilastoja vuoden ajanjaksolta 1.9.2008 - 31.8.2009, 

voidaan sanoa, että Verkkokoulu on Tilastokeskuksen verkkosivujen kokonaisuuteen 

nähden keskimääräisesti käytetympi verkkopalvelu niin sivulatausten kuin vierailuun käy-

tetyn ajan perusteella. Se myös lukeutuu yhdeksi suosituimmaksi Tilastokeskuksen verk-

kopalveluista, sillä Verkkokoululla oli tarkasteluajanjaksona 21. eniten käyttäjiä kaikista 1 

487 seurantapalvelussa osioksi luokitellusta sisältökokonaisuudesta. 

Tunnuslukujen mukaan Verkkokoulua käytetään enemmän yksittäisten asioiden etsimi-

seen ja sivuston läpiselailuun kuin pitkäjänteiseen opiskeluun. Kolmasosa kaikista Verk-

kokoulun kävijöistä poistuu sivustolta yhdellä sivulla vierailtuaan, mikä viittaa siihen, että 

Verkkokoulu ei läheskään aina houkuttele kävijää palvelun tarkempaan tutustumiseen. 

Toisaalta kävijät voivat palata palvelun pariin myöhemmin uudelleen. 

Verkkokoulussa vieraillaan ympäri maailman, mutta eniten vierailijoita sinne tulee Etelä-

Suomesta. Kävijäseurantatilastoista on havaittavissa, että Verkkokoululla on käyttöä eri 

yritysten lisäksi myös oppilaitoksissa, erityisesti ammatillisista toisen asteen ja korkeakou-

luasteen oppilaitoksista sekä yliopistoista. Eniten Verkkokoululla on käyttöä tammi-

maaliskuussa ja syys-marraskuussa. Käytön määrään vaikuttanee lomakuukaudet ja 

mahdolliset viittaukset Verkkokouluun erilaisissa artikkeleissa ja julkaisuissa. 

Reilu viidesosa kaikista Verkkokoulun käyttäjistä tulee suoraan osoitteen kirjoittamalla tai 

Internet-selaimen kirjanmerkin avulla, mutta suurin osa käyttäjistä päätyy Verkkokouluun 

hakukoneiden kautta. Yleisin Verkkokouluun johtanut hakusana on Tilastokeskus. Verk-

kokouluun päädytään myös niin ulkoisten kuin Tilastokeskuksen sisäisen hakukoneen 

avulla käyttämällä Verkkokoulua osana hakusanaa. Hakemistoista ja mainoksista tulleet 

selailevat sivustoa muihin sisääntulotapoihin verrattuna eniten, mutta myös suoraan osoit-

teen kirjoittaneilla vaikuttaa olevan verrattain paljon käyttöä Verkkokoulun materiaalilla. 

Kävijöiden määrän avulla mitattuna Indeksit on suosituin Verkkokoulun oppimateriaaleista, 

kun taas Tilastotiedon haku -oppimateriaalilla on vähiten kävijöitä. Toisaalta eniten sivula-

tauksia käyntiä kohden tarkasteltaessa tilanne on lähes päinvastainen, sillä juuri Tilasto-

tiedon haku -oppimateriaalissa sivulatauksia tehdään keskimääräisesti eniten. Tämä joh-

tunee oppimateriaalien ja sisääntulotapojen erilaisesta luonteesta: Indeksit-

oppimateriaaliin päädytään hakukoneista etsimään yksittäistä tietoa, kun taas Tilastotie-
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don haku -kokonaisuuteen tutustutaan laajemmin. Tilastotiedon haku on myös hanka-

lammin löydettävissä hakukoneiden kautta. 

Kävijäseuranta-aineiston tarkastelussa on otettava huomioon seurantapalvelun pienet 

puutteet esimerkiksi oppilaitosten luokittelussa. Koska palvelu ei tunnista kaikkia oppilai-

toksia, jotka ovat vierailleet Verkkokoulussa, luotettavien päätelmien tekeminen Verkko-

koulun käytöstä oppilaitoksissa on haastavaa etenkin peruskoulu- ja lukiotasolla. Epätark-

kuuksia voi esiintyä myös muissa tunnusluvuissa. 
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8 Luotettavuustarkastelu 

Käyttäjätutkimuksessa käytettävät kysely- ja haastattelututkimuksen menetelmät sopivat 

hyvin kartoittamaan verkkopalvelun käyttäjien käsityksiä, mielipiteitä, tiedontarpeita ja 

asenteita. Menetelmiä yhdistämällä saadaan tutkimusaiheesta laajempia näkökulmia, jol-

loin myös tutkimuksen luotettavuus paranee. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 38; Sinkkonen, 

Nuutila & Törmä 2009, 70.) Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta kunkin 

tutkimuksessa käytetyn menetelmän kannalta erikseen. Sitä ennen määritellään, mitä 

luotettavuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa. 

8.1 Luotettavuuden määritelmä 

Tutkimuksen luotettavuus on kiinni monesta tekijästä. Etenkin ihmisen kokemuksia käsit-

televiin tutkimuksiin liittyy aina epävarmuutta. Tutkimuksessa on otettava huomioon muun 

muassa tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden sisältyminen tutkimuksen perusjouk-

koon, kysymysten luotettavuus ja kattavuus, vastausten riittävyys, tutkimuksen ajankohta 

sekä aineiston laatu. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 185; Vehkalahti 2008, 12.) 

Luotettavuus koostuu validiteetista ja reliabiliteetista. Validiteetti kuvaa, mitattiinko sitä, 

mitä luultiin mitattavan. Reliabiliteetti puolestaan kertoo, miten tarkasti tutkittavaa asiaa 

mitataan. Jos samanlaiseen tulokseen päädytään kahden eri tutkijan tutkimuksilla tai kah-

della eri tutkimuskerralla tai tutkimustavalla, tulos on reliaabeli. Tulosten vertailussa on 

kuitenkin otettava huomioon tutkijoiden yksilölliset tulkintatavat sekä ajassa tapahtuvat 

muutokset ja ihmisen käyttäytymisen erot eri konteksteissa. Reliabiliteettia ei kuitenkaan 

ole tarpeen tutkia, jos validiteetti on huono. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 186; Kerlinger & Lee 

2000, 666; Vehkalahti 2008, 40–41.) 

8.2 Kyselytutkimuksen luotettavuus 

Kyselytutkimus on tehokas menetelmä, koska sillä on mahdollista tavoittaa suuri joukko 

vastaajia ja kerätä siten laaja tutkimusaineisto. Se on myös edullinen verrattuna esimer-

kiksi haastatteluun. Toisaalta kyselytutkimuksessa esiintyy usein suurta katoa vastaajien 

keskuudessa. Myöskään vastaajien motivaatiosta ja rehellisyydestä ei saada takeita. Kos-

ka tutkija ei ole kyselyn vastaajan kanssa suorassa vuorovaikutuksessa, voi vastaajan 

anonymiteetti edesauttaa kysymyksiin vastaamista eikä tutkijan persoona vaikuta kyselyn 

tuloksiin. Kyselylomake myös tarjoaa vastaajalle aikaa vastausten pohtimiseen ja tarkis-

tamiseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 195; Kerlinger & Lee 2000, 613; Sinkko-

nen, Nuutila & Törmä 2009, 107–108.) 
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Kyselylomaketta käytetään usein myös ei-tieteellisissä tarkoituksissa, joten ihmiset ovat 

tottuneita erilaisiin kyselyihin ja siten myös väsyneitä ja haluttomia vastaamaan niihin. 

Ihmiset voivat myös pelätä, että lomakkeilla hankitaan tietoa vastaajien yksityiselämästä. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 35–36; Vehkalahti 2008, 48.) Tämän vuoksi vastaaminen kyse-

lyyn tehtiin mahdollisimman helpoksi sähköisellä kyselylomakkeella ja sen luottamukselli-

suutta korostettiin kyselyn saatekirjeessä ja itse kyselylomakkeessa. Saatekirjeissä kerrot-

tiin kyselytutkimuksen kannalta olennaisin tieto mahdollisimman selkeästi ja tiivistetysti. 

Kyselytutkimuksen toimivuutta voi heikentää se, että vastaajat eivät välttämättä ole tottu-

neita kyselylomakkeiden täyttäjiä tai heillä esiintyy lukemisvaikeuksia. Myös kysymysten 

vastausvaihdoista on haastavaa saada riittävän kattavia vastaamaan vastaajien ajatus-

maailmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 37.) Vastausten perusteella oli kuitenkin todettavissa, 

että kysymykset oli ymmärretty oikein eikä kyselyä koskevassa palautteessa kommentoitu 

kysymysten toimivuudesta. 

Sähköisellä verkkolomakkeella kerätty aineisto on helppo tallentaa ja käsitellä, joten se on 

vähemmän virhealtis ja siten luotettavampi menetelmä paperiseen kyselylomakkeeseen 

verrattuna. Toisaalta vastaajia voidaan tavoittaa enemmän tarjoamalla mahdollisuus vas-

tata kyselyyn myös paperilomakkeella. (Vehkalahti 2008, 48.) Tämä olisi kuitenkin ollut 

tässä tutkimuksessa hankalaa, sillä tiedossa ei ollut potentiaalisten vastaajien suoria osoi-

tetietoja, vaan kysely lähetettiin MAOLin postituslistan kautta. Vastaajien määrää kuitenkin 

nostettiin lähettämällä muistutuskirje viikon kuluttua ensimmäisen saatekirjeen lähettämi-

sestä. 

Kyselytutkimuksen validiteettia nostettiin yhteistyöllä eri asiantuntijatahojen kanssa. Näin 

varmistettiin, että kysely mittasi haluttuja asioita mahdollisimman yksiselitteisillä kysymyk-

sillä. Lomakkeesta tehtiin mahdollisimman selkeä ja siitä poistettiin epärelevantit kysy-

mykset. Saadakseen vastaajilta mahdollisimman paljon ajatuksia ja kehitysideoita, varmis-

tettiin avoimilla kysymyksillä ja vastauskentillä, että vastaajilla oli mahdollisuus vastata 

suljettujen kysymysten lisäksi myös omin sanoin. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta lomaketta tulee testata kohderyhmään kuuluvilla 

henkilöillä (Kerlinger & Lee 2000, 693; Vehkalahti 2008, 48). Vaikka lomakkeeseen tutus-

tui useampi tutkimuksen toteuttamiseen osallistunut henkilö, varsinainen testaus suoritet-

tiin vain kahden lähipiiriin kuuluneen henkilön toimesta, jotka eivät kuuluneet kyselyn koh-

deryhmään. Testauksella kyselylomakkeen tekninen puoli todettiin toimivaksi. 

Kyselyn vastaamiseen annettiin riittävästi aikaa ja se ajoitettiin tilanteeseen nähden mah-

dollisimman kiireettömään ajankohtaan. Talven viimeinen hiihtoloma Suomessa oli lopuil-
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laan ja matematiikan ylioppilaskirjoituksiin oli vielä kaksi viikkoa aikaa. Niissä peruskou-

luissa, joissa on käytössä viisijaksojärjestelmä, oli neljäs jakso oli puolivälissä. 

Alunperin tutkimus oli suunnattu peruskoulun ja lukion matematiikan opettajille, joilta tuli-

kin suurin osa vastauksista. Sallittaessa myös opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen 

matematiikan opettajien vastaukset, tutkimus ei enää mitannut niin tarkasti juuri peruskou-

lun ja opettajien matematiikan opettajien kokemuksia. Toisaalta, tutkimuksen ensisijainen 

tavoite oli saada mahdollisimman paljon pohjaa Verkkokoulun kehitysehdotusten pohdin-

taan sen sijaan, että oltaisiin tutkittu juuri peruskoulun ja lukion opettajien tuntemuksia. 

Kyselytutkimuksen aineiston tallentaminen ja käsittely on yleensä vaivatonta ja nopeaa 

verrattuna haastattelun avulla kerättyyn aineistoon. Aineisto ei kuitenkaan ole kovin syväl-

listä, sillä saatavan tiedon laajuus tapahtuu usein sen syvyyden kustannuksella. Kysely-

tutkimusta onkin usein kritisoitu teoreettisesti vaatimattomana. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009, 195; Kerlinger & Lee 2000, 613.) Tässä tutkimuksessa saatu kyselyaineisto 

riitti kartoittamaan Verkkokoulun tunnettuutta matematiikan opettajien keskuudessa. Sen 

sijaan kehitystoiveet ja -ehdotukset jäivät pinnallisiksi Verkkokoulun tunteneiden joukon 

jäädessä pieneksi. 

Kyselytutkimus toimi hyvin etenkin Tilastokeskuksen verkkopalvelujen tunnettuuden kar-

toittamisessa. Syvällisempää ja luotettavampaa tutkimustietoa saadakseen olisi täytynyt 

tavoittaa suurempi joukko Verkkokoulua käyttäneitä opettajia, jotka olisivat tuoneet vas-

tauksillaan enemmän tietoa Verkkokoulun käytöstä opetuksessa ja toiveita palvelun kehit-

tämiseen. Sen sijaan vastaukset kysymyksiin, joihin kaikki kyselyyn osallistuneet vastasi-

vat, antoivat kattavan kuvan tutkittavasta kohteesta. 

8.3 Haastattelujen luotettavuus 

Haastattelu on kyselylomakkeeseen verrattuna joustava menetelmä. Tämän ansiosta se 

sopii erilaisiin tutkimustarkoituksiin ja sillä on mahdollista kartoittaa entuudestaan vähän 

tutkittua aluetta. Haastattelussa voidaan edetä tilanteen vaatimalla tavalla ja vastauksia 

on mahdollista tulkita kyselylomakkeesta saatuja vastauksia enemmän. Haastattelussa on 

mahdollista esittää lisäkysymyksiä ja tarkentaa siten saatuja vastauksia. Myös haastatel-

tava voi kysyä tarkennusta esitettyihin kysymyksiin. Haastattelu antaa mahdollisuuden 

saada selville vastaajan motiiveja ja tulkita ei-kielellisiä vihjeitä. Etuna on myös se, että 

haastateltavia on melko helppo motivoida osallistumaan tutkimukseen ja tarvittaessa hei-

dät tavoittaa myöhemminkin mahdollisia lisäkysymyksiä tai seurantatutkimusta varten. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 34–36; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 205–206.) 
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Haastattelu on aikaa vievä, työläs ja kallis tutkimusmenetelmä, sillä itse haastattelun li-

säksi on varattava resursseja myös haastatteluiden suunnitteluun, haastateltavien etsimi-

seen, haastatteluajoista sopimiseen, haastatteluvälineisiin ja haastatteluaineiston litteroin-

tiin eli purkamiseen. Vapaamuotoisen haastatteluaineiston analysointi, tulkinta ja rapor-

tointi on usein haastavaa. Tuloksia tulkitessa on otettava huomioon haastatteluaineiston 

konteksti- ja tilannesidonnaisuus, sillä haastatteluympäristö ja haastattelija voivat vaikut-

taa haastatteluihin epäsuotuisalla tavalla. Myös haastateltava voi vastata kysymyksiin, 

niin kuin ajattelee haastateltavan toivovan. Tuloksia ei siis tule yleistää kohtuuttomasti. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 35–36; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 206–207; Kerlinger 

& Lee 2000, 614; Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 110.) 

Tavoitteena oli haastatella kolme perusopetuksen ja lukion matematiikan aineenopettajaa 

sekä kolme Tilastokeskuksen työntekijää. Valitsemalla tasapuolisesti kolme Tilastokes-

kuksen ulkopuolista vastaajaa sekä kolme Tilastokeskuksen Verkkokoulun parissa työs-

kentelevää työntekijää, tavoiteltiin tasapuolista kartoitusta Verkkokoulusta niin ulkopuolis-

ten käyttäjien kuin sitä kehittävien henkilöiden näkemyksistä. Valitettavasti opettajien 

saaminen haastateltaviksi koitui lähes mahdottomaksi tehtäväksi ja haastattelujen määrä 

kutistui kolmen tilastokeskuslaisen lisäksi vain yhteen opettajalle tehtyyn sähköpostihaas-

tatteluun. Haastatteluilla haluttiin täydentää kyselytutkimuksen aineiston tuloksia, mutta 

yrityksistä huolimatta opettajien kokemuksista ei saatu riittävästi tietoa syvällisempiä pää-

telmiä varten. Tilastokeskuksen Opiksi-sivuston Uutiset-sivulle15 laitettu ilmoitus haastatel-

tavien etsimisestä keksittiin vasta joulukuussa 2009, mikä varmasti kiireisenä ajankohtana 

osaltaan vähensi potentiaalisten vastaajien halukkuutta osallistua tutkimukseen. 

Haastattelijalla on oltava taitoa ja kokemusta, joten tutkimuksen reliaabeliuden kannalta 

haastattelijat tulisi kouluttaa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 36; Kerlinger & Lee 2000, 693). Mi-

nulla tätä koulutusta ei ollut ja tutkimuksessa tehdyt haastattelut olivat minulle ensimmäi-

set. Toisaalta tutustuin tarkoin tutkimushaastattelua koskevaan kirjallisuuteen ja kävin 

graduohjauksessa läpi haastattelututkimuksen eri vaiheita. Haastatteluiden laadukkuutta 

ja luotettavuutta paransi myös haastateltavien kiinnostuneisuus ja motivoituneisuus haas-

tatteluun. Se, että tunsin osan haastateltavista, vaikutti osaltaan haastatteluiden sujuvuu-

teen ja hyvään ilmapiiriin. 

Haastattelujen pohjaksi oli laadittu kysymysrunko, jonka haastateltavat olivat saaneet tu-

tustuttavaksi etukäteen. Näin haastateltavilla oli mahdollisuus valmistautua haastatteluun. 

Kysymykset olivat pääosin yksiselitteisiä, vaikkakin kysymys haastateltavan työn liittymi-

sestä Verkkokoulun tehtävään aiheutti hieman hämmennystä yhdessä haastattelussa. 

Kysymystä uusista mahdollisista oppimateriaalikokonaisuuksista ei sisältynyt alkuperäisiin 
                                                
15 <www.tilastokeskus.fi/tup/oppilaitokset/uutiset.html> 
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haastattelukysymyksiin. Tämä kuitenkin tuli puheeksi ensimmäisen sisällöntuottajan haas-

tattelussa, joten tulosten luotettavuuden nostamiseksi ajatuksia uusista sisällöistä kysyttiin 

myös toiselta sisällöntuottajalta. Kokeneempana haastattelijana olisin osannut tarttua pa-

remmin jatkokysymyksiin ja siten viedä haastattelun lähemmäksi aitoa keskustelutilannet-

ta. On kuitenkin huomattava, että kaikkiin lisäkysymyksiin ei kuitenkaan ole aina mahdol-

lista varautua ennalta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 184). 

Sähköpostitse tehdyssä haastattelussa opettajalla oli mahdollisuus syventyä kysymyksiin 

ja niihin vastaamiseen rauhassa ajan kanssa. Myös vastausten tulkitsemiseen oli varattu 

riittävästi aikaa, jolloin lisäkysymysten pohtiminen ja niiden esittäminen oli vaivatonta. 

Sähköpostihaastattelusta kuitenkin puuttui teemahaastatteluille ominainen keskusteleva 

ilmapiiri, mikä teki sähköpostihaastattelusta hieman kyselylomakehenkisen menetelmän. 

Siten vastauksia ei ollut mahdollista tulkita yhtä syvällisellä tasolla kuin haastatteluaineis-

toa. 

Haastatellut sisällöntuottajat saivat halutessaan käyttää haastattelutilassa ollutta kannet-

tavaa tietokonetta Tilastokeskuksen verkkosivujen selailemiseen haastattelun aikana. 

Ensimmäisen sisällöntuottajan kanssa tutkittiinkin Verkkokoulun löydettävyyttä Tilastokes-

kuksen verkkosivujen etusivulta, mutta toisen sisällöntuottajan kanssa konetta ei käytetty. 

Teknisen asiantuntijan haastattelussa unohdin kertoa tästä mahdollisuudesta, mutta jälki-

käteen ajateltuna haastattelussa ei tullut tilannetta, jossa olisi ollut luontevaa käyttää verk-

koa. Nykyiseen päivitysjärjestelmään tai Tilastokeskuksen intranetiin ei ollut mahdollisuut-

ta päästä, sillä käytimme omaa kannettavaa tietokonettani. 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat toimiva tekninen välineistö sekä asianmukainen 

litterointi (Hirsjärvi & Hurme 2008, 185). Sanelin ja tietokone ja siinä käytetty litterointioh-

jelma sekä verkkoyhteys olivat toimivia. Litterointi aloitettiin kahden päivän sisällä haastat-

teluiden aloittamisesta ja suoritettiin loppuun kahden viikon sisällä. Litteroinnin laaduk-

kuutta nosti myös se, että tein sen haastattelijana itse. Jos olisin tehnyt litteroinnin vielä 

nopeammin haastatteluiden ollessa vielä tuoreessa muistissa, tutkimuksen laadukkuus 

olisi noussut entisestään. Myös haastattelukysymysten toimivuutta testaavilla esihaastat-

teluilla olisi ollut positiivinen vaikutus tutkimuksen laatuun, mutta tämän laajuisessa tut-

kielmassa sitä ei katsottu tarpeelliseksi. 

Haastattelut toivat esiin Verkkokouluun liittyviä mielenkiintoisia näkökohtia, joita kyselytut-

kimuksella ei välttämättä olisi voitu saavuttaa. Haastatteluissa tuli hyvin ilmi tilastokeskus-

laisten näkökulmasta keskeisimmät Verkkokoulun kehittämistä koskevat asiat. Laaja litte-

roitu haastatteluaineisto auttoi ymmärtämään käsiteltyjen asioiden merkityksen sekä löy-

tämään yhtymäkohtia haastattelujen välillä. 
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8.4 Kävijäseurannan luotettavuus 

Kävijäseurantapalvelun tarjoama aineisto Verkkokoulun käytöstä oli paikoin puutteellinen, 

joten aineiston pohjalta tehdyt analyysit eivät ole täysin luotettavia. Aineistossa oli epä-

tarkkuuksia esimerkiksi oppilaitosluokittelussa. Oli havaittavissa, että kävijäseurantapalve-

lu ei erottele oikein oppilaitoksia organisaatioista, sillä Verkkokoulua käyttäneiden 99 oppi-

laitoksen joukossa ei ollut yhtään suomalaista lukiota. Samanlaisia epäilyksiä herättäviä 

havaintoja tehtiin myös muissa yhteyksissä. 

Ennen varsinaista kävijäseuranta-aineiston kokoamista tutustuttiin palveluun ja sen toi-

mintoihin perehtymällä palveluntarjoajan Ohje ja tuki -sivustoon16 ja tutkimalla tarjolla ole-

via aineistoja. Kävijäseuranta-aineiston analyysiä tehtäessä oltiin tarvittaessa yhteydessä 

kävijäseurantapalvelun sähköiseen asiakaspalveluun. Chat-keskusteluihin turvauduttiin 

aina silloin, kun kaivattiin tarkennusta aineistoon tai apua sen tulkintaan. Näin varmistet-

tiin, että tarkastelussa käytetyt tiedot on tulkittu ja raportoitu oikein huomioiden mahdolliset 

puutteet. Palvelun ongelmat tiedostettiin myös asiakaspalvelussa. 

Aineiston pohjalta tehty analyysi oli suuntaa-antava, sillä raportissa esitetyt luvut saattoi-

vat vaihdella tarkastelutavasta riippuen. Tämä kuitenkin riitti tehtäessä vertailuja esimer-

kiksi eri maantieteellisten alueiden tai oppimateriaalikokonaisuuksien välillä. Toisin sano-

en mitä tarkempaa tietoa haluttiin tarkastella, sitä epäluotettavampaa tieto oli. Tämän 

vuoksi analyysistä jätettiin pois esimerkiksi tuntitasolla tehdyt kävijämäärätarkastelut. 

                                                
16 <ohje.snoobi.com/> 
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9 Johtopäätökset 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen pohjalta nousseita ajatuksia siitä, mitkä ovat Verk-

kokoulun kehittämisen lähtökohdat, miten sen sisältöä ja rakennetta tulee kehittää ja mi-

ten Tilastokeskuksen tarjoamia oppilaitosten palveluita voidaan ylipäätään edistää. Verk-

kokoulun kehittämistä koskevat keskeisimmät ehdotukset tiivistetään viimeisessä alalu-

vussa. 

9.1 Kehittämisen lähtökohdat 

Käyttäjälähtöinen suunnittelu kehittämisen lähtökohtana takaa sen, että palvelu kohtaa 

käyttäjäryhmien tarpeet. Tämä tutkimus toimi kahden käyttäjäryhmän, matematiikan opet-

tajien ja Verkkokoulun parissa työskentelevien tilastokeskuslaisten Verkkokoulua koskevi-

en tarpeiden ja toiveiden kartoituksena. 

Tutkimus ei pitänyt sisällään kattavaa käyttäjäryhmien kartoitusta. On suositeltavaa, että 

kartoitus tehdään, jotta löydetään Verkkokoulun keskeiset käyttäjäryhmät. Matematiikan 

opettajien ja Verkkokoulun parissa työskentelevien tilastokeskuslaisten lisäksi käyttäjä-

ryhmiä löytyy luultavasti muiden aineiden, kuten esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin 

opettajien, eri koulutusasteiden opiskelijoiden, median ja yritysmaailman edustajien kes-

kuudesta. Käyttäjäryhmät voidaan kartoittaa esimerkiksi ponnahdusikkunalla toteutettaval-

la verkkokyselyllä, joka aukeaa kaikille Verkkokoulun käyttäjille. Myös tilastokeskuslaiset 

ovat tärkeä Verkkokoulun käyttäjäryhmä, sillä Verkkokoulua käytetään talon sisäisessä 

koulutuksessa. Heidän tarpeidensa kartoittaminen onnistunee helposti Tilastokeskuksen 

intranetin välityksellä. 

Verkko-oppimisympäristö määritellään tässä tutkimuksessa verkkopohjaiseksi oppi-

misympäristöksi, joka on oppimateriaaleja, vuorovaikutuskanavia ja tiedonhankintamene-

telmiä sisältävä Internet- tai intranet -verkkoon luotu verkkosivusto. Vaikka Verkkokoulu 

voidaan mieltää eräänlaiseksi oppimisympäristöksi, tämän tutkimuksen määritelmän mu-

kaan se ei vastaa kaikkia verkko-oppimisympäristön kriteereitä. Verkkokoulu toimiikin tällä 

hetkellä lähinnä verkossa sijaitsevana oppimateriaalina, sillä siitä puuttuvat etenkin vuoro-

vaikutteisuuden kanavat. 

Verkkokoulun uudistamisen yhteydessä tulee miettiä, halutaanko sitä viedä kohti tässä 

tutkielmassa tarkasteltuja kansallisten tilastovirastojen koulutussivustoja, jotka vastaavat 

Verkkokoulua paremmin verkko-oppimisympäristön määritelmää. Australian, Kanadan ja 

Uuden-Seelannin tilastovirastojen koulutussivut ovat esimerkillinen osoitus siitä, miten 

tilastovirasto voi palvella oppilaitoksia laajalla verkkomateriaalilla. Tarkastelun pohjalta 
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voidaan todeta, että liittämällä Verkkokoulu keskeiseksi osaksi Opiksi-sivustoa ja lisäämäl-

lä opettajien kanssa yhteistyössä laadittuja opetuksen tuen palveluja, kuten opetukseen 

soveltuvia valmiita tilastoaineistoja, Tilastokeskuksen verkkopalvelulla on mahdollisuus 

saavuttaa samanlaiset mittasuhteet kuin tässä tarkastelluilla kansallisten tilastovirastojen 

koulutussivustoilla. Tällainen kokonaisvaltainen palvelu luonnollisesti palvelee käyttäjään-

sä paremmin. 

Tilastokeskuksen verkkosivujen etusivulla on logot Findikaattori-17, Tilastovisa-18 ja Suo-

men tilastollinen vuosikirja 200919 -palveluista, jotka toimivat samalla linkkeinä kyseisille 

sivuille. Näiden rinnalle voidaan tuoda esimerkiksi Verkkokoulun etusivulta tuttu kukko, 

joka ohjaa Tilastokeskuksen verkkosivujen käyttäjiä Verkkokouluun. Tämä on tarpeen, 

sillä vain pieni osa päätyy Verkkokoulun sivuille kaikista Tilastokeskuksen kävijöistä. Vaik-

ka etusivun Oikotiet-valikkoon on poimittu linkki Verkkokouluun, visuaalinen logo parantaa 

palvelun näkyvyyttä. Integrointia Tilastokeskuksen verkkosivujen ja Verkkokoulun välillä 

voidaan parantaa myös esimerkiksi linkittämällä Tilastokeskuksen tarjoamaa tilastoaineis-

toa sitä käsittelevään oppimateriaaliin ja päinvastoin. Verkkokoulun näkyvyyttä voidaan 

lisätä myös nostamalla Verkkokoulua paremmin esille Tilastokeskuksen verkkosivujen 

sisäisen hakukoneen tuloksissa. 

Verkkokoulun kehittämiseen varattavien resurssien lisäksi tulee palvelun ylläpitoon varata 

riittävästi työtunteja ja osaavia tekijöitä niin sisällöntuottajista kuin teknisistä ja pedagogi-

sista asiantuntijoista. Verkkokoulu tarvitsee myös oman koordinaattorin, joka vastaa pal-

velusta ja oppilaitosten palveluiden kehittämisestä kokonaisuudessaan. On tärkeää, että 

käyttäjä näkee palvelua päivitettävän ja uudistettavan säännöllisin väliajoin. Tämä osal-

taan parantaa positiivista kuvaa Tilastokeskuksesta ja sen tarjoamien palvelujen laaduk-

kuudesta. 

9.2 Verkkokoulun sisällön ja rakenteen kehittäminen 

Vaikka monen Verkkokoulun oppimateriaalin esittelyssä mainitaan materiaalin soveltuvan 

myös peruskoulun yläluokille, materiaalit ovat sähköpostitse haastatellun opettajan mu-

kaan liian teoreettisia ja raskaslukuisia. Verkkokoulun lineaarinen rakenne on käyttökel-

poinen, mutta verkko-oppimateriaalin kirjamaista rakennetta on vältettävä. Tilastokeskuk-

sen tuleekin keskittyä Verkkokoulun oppimateriaalien keventämiseen ja kohdentamiseen 

keskeisille kohderyhmille, kuten opettajille ja opiskelijoille. Kuten aiemmin jo todettiin, 

suunniteltaessa kaikille ei tule suunniteltua kenellekään. Myös oppimateriaalien yhteyttä 

                                                
17 <www.findikaattori.fi/> 
18 <www.tilastokeskus.fi/tup/oppilaitokset/tilastovisa.html> 
19 <www.tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_017_2009-12-07.html> 
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arkielämään on lisättävä kohderyhmään sopivilla ja havainnollisilla esimerkeillä ja tehtävil-

lä. 

Verkkokoulu tulee nostaa selvemmin osaksi laajempaa Opiksi-sivuston kokonaisuutta, 

jonka nykyisessä versiossa se on piilossa muun informaation keskellä. Kuten kuvassa 17 

esitetyssä uudistuvalle Verkkokoululle suunnitellussa mallissa on toteutettu, Opiksi-

sivuston sisältö on jaettu erikseen opiskelijan ja opettajan kokonaisuuksiin. Sivustoon on 

sisällytettävissä kokonaisuudet myös muille mahdollisille kohderyhmille, kuten esimerkiksi 

medialle. Tällainen hierarkkinen rakenne oli nähtävissä myös useiden muiden kansallisten 

tilastovirastojen koulutussivustoilla. Tämän lisäksi sivustolta on löydettävissä helposti 

muun muassa ajankohtaiset uutiset ja koulutukseen liittyvät asiat. Suunnitelmassa on ta-

voiteltu nyrkkisääntöä siitä, että yhdellä ruudulla on yksi ajatus- tai asiakokonaisuus. 

 

Kuva 17. Suunnitelma Verkkokoulun Tilastojen luku- ja käyttötaito -oppimateriaalin 

rakenteesta 14.2.2010. 

Vuorovaikutteisuus ja palaute ovat tärkeä osa verkko-oppimista, sillä tutkimusten mukaan 

niillä on merkittävä oppimisprosessia edistävä vaikutus. Keskustelukanava ja interaktiivi-

set harjoitukset tukevat tätä tarkoitusta. Reaaliaikaiseen keskustelumahdollisuuteen ver-

rattuna kanavalla muokattaisiin keskustelujen tärkein ja olennaisin sisältö myöhempiä 
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lukukertoja varten. Reaaliaikaista keskustelumahdollisuutta Verkkokouluun ei kuitenkaan 

ole tarpeen liittää, sillä se edellyttäisi asiantuntijatahon säännöllistä läsnäoloa. Interaktiivi-

set harjoitukset puolestaan antavat käyttäjälle välitöntä palautetta niin onnistumisista kuin 

epäonnistumisista. 

Verkkokoulun houkuttelevuutta voidaan lisätä visuaalisilla ja interaktiivisilla elementeillä, 

kuten havainnollistavilla kuvilla ja kartoilla sekä väestöpyramideilla. Palvelun selkeä ra-

kenne ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä madaltavat kynnystä tutustumaan sivustoon. 

Houkuttelevuudella voidaan mahdollisesti vaikuttaa käyntien kestoon ja saada kävijöitä 

tutustumaan palveluun laajemmin. Lisäämällä englanninkielisten materiaalien määrää 

Verkkokoulu palvelee paremmin myös ulkomaisia käyttäjiä. 

Opetushallituksen (2006a, 11–28) laatimien verkko-oppimateriaalin kriteereihin nähden 

Verkkokoulussa on parannettavaa. Jotta oppimateriaali olisi pedagogisesti laadukas, sen 

tulisi soveltua luontevasti opetus- ja opiskelukäyttöön, tukea opetusta ja oppimista sekä 

tarjota pedagogista lisäarvoa. Materiaalin pedagogista laadukkuutta ja lisäarvoa voidaan 

parantaa toimimalla yhdessä pedagogisten asiantuntijoiden, kuten opettajien kanssa. 

Opetus- ja opiskelukäyttöön soveltuvuutta puolestaan voidaan parantaa suunnittelemalla 

valmiita opetukseen sopivia kokonaisuuksia ja tarjoamalla valmiita aineistoja. Opetuksen 

tukea kehitetään luomalla opettajalle oma sivusto, jossa annetaan vinkkejä opetukseen. 

Oppimista puolestaan tuetaan erilaisilla testeillä ja helppolukuisilla ja -käyttöisillä oppima-

teriaaleilla. Niin opetuksen kuin opiskelun tueksi tulee tarjota asiantuntija-apua, jota voi-

daan lähestyä helposti esimerkiksi keskustelukanavan kautta. 

Käytettävyyden kriteerin kannalta Verkkokoulun rakenteen, teknisen toteutuksen ja käyttö-

liittymän tulisi tukea palvelun sujuvaa ja helppoa käyttöä. Etenkin teknisessä toteutukses-

sa on parantamisen varaa, minkä vuoksi sivuston ylläpito on työlästä ja hankalaa. Jaka-

malla rakenne helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin ja tukemalla sivustolla liikkumista 

selkeillä ja loogisilla navigointielementeillä, kuten murupolulla ja valikolla, käytettävyys 

paranee entisestään. Tällaiset elementit ovat jo nykyisessä Verkkokoulussa. Toisaalta 

käytettävyyttä heikentää liialliset linkit. Esimerkiksi Australian tilastoviraston koulutussivus-

toilla käyttäjä joutuu liikkumaan linkkien avulla sivulta toiselle melko paljon. Tämä saattaa 

turhauttaa käyttäjää, mutta toisaalta sivuston materiaalia on näin helpompi käsitellä. 

Esteettömyyden näkökulmasta Verkkokoulu on laadukas, sillä sen saatavuus ja käytettä-

vyys ei riipu käyttäjän fyysisistä tai psyykkisistä ominaisuuksista. Jotta palvelu on tuotan-

non laadun näkökulmasta korkealaatuinen, palvelun tulee olla toteutettu tiedollisista, tai-

dollisista ja oppimista ohjaavista tavoitteista saavuttaen ammattimainen työn jälki. Jälki 

nykyisessä Verkkokoulussa on ammattimaista, mutta hallitusti toteutettava tuotantopro-
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sessi vaatii enemmän resursseja. Resurssipula olikin yksi puhutuimmista teemoista tee-

mahaastatteluissa. Ihannetilanteessa tekijöitä löytyisi niin tekniseen kuin sisällölliseen 

kehittämiseen ja työ etenisi ilman suuria aikatauluongelmia. 

9.3 Oppilaitosten palveluiden kehittäminen 

Kyselytutkimuksen mukaan opettajat arvostavat eniten heidän työhönsä välittömästi vai-

kuttavia palveluja, kuten valmiita materiaalipaketteja. Opetuksen suunnitteluun ja toteu-

tukseen tarjoamat palvelut ovat opettajien näkökulmasta tarpeellisia. Merkittävä oppilai-

tosten palvelujen kehittämistä edistävä tekijä onkin siis oppiaine- ja koulutusastekohtai-

sesti laaditut valmiiksi käyttöön soveltuvat oppimateriaalikokonaisuudet valmiilla tunti-

suunnitelmalla varustettuna. 

Tutkimusta varten haastateltu Verkkokoulun parissa työskennellyt tilastokeskuslainen 

huomautti, että Verkkokoulua on vaikea löytää verkosta, koska sen olemassaolosta ei 

tiedetä. Jotta Verkkokoululla ja muilla Tilastokeskuksen tarjoamilla oppilaitosten palveluilla 

olisi runsaslukuista käyttöä, tulee niiden mainontaa lisätä ja kohdistaa potentiaalisille koh-

deryhmille. Esimerkiksi lehdet, kuten MAOL ry:n jäsenlehti Dimensio ja opettajille suunnat-

tu Opettaja-aikakauslehti tavoittavat laajan joukon eri alojen opettajia eri koulutusasteilta. 

Verkkokoulua voidaan mainostaa myös erilaisissa koulutustapahtumissa ja oppilaitosvie-

railuilla. Verkkokoulun tunnettuutta voidaan lisätä myös aineenopettajien koulutuksessa. 

Tämä edellyttää yhteistyötä opettajakoulutuslaitosten kanssa. Tilastokeskus voi tätä kaut-

ta esimerkiksi tarjota sopivia materiaaleja tilastomatematiikan kertaamiseen. 

Kansallisten tilastovirastojen oppimateriaaleissa oli havaittavissa, että vaikka oppimateri-

aaleja on runsaasti ja monipuolisesti, kokonaisuuden hahmottaminen vie aikaa. Niin Verk-

kokouluun kuin oppilaitosten palveluihin yleensä voidaan sisällyttää malliesimerkkejä siitä, 

miten ja missä tilanteissa oppimateriaaleja ja palveluja voidaan käyttää osana opetusta ja 

opetuksen suunnittelua. Nämä käyttötapaesimerkit auttavat käyttäjää pääsemään palve-

lun käytössä helposti alkuun. Palvelujen käyttöä voidaan hahmottaa myös eri koulutusti-

laisuuksissa koulutuspalvelujen asiantuntijan toimesta. 

Yhteistyötä opettajien kanssa tulee lisätä ja sitä varten tulee kehittää kanava, joka mah-

dollistaa säännöllisen ja pitkäjänteisen kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen. Kynnys pa-

lautteen antamiseen tehdään mahdollisimman matalaksi yksinkertaisella palautelomak-

keella, johon löytyy linkki Verkkokoulun etusivulta. Nykyisessä Verkkokoulussa toivotaan 

palautetta sähköpostiosoitteeseen, joka löytyy Esittely20 -sivun alalaidasta pitkän esittely-

tekstin jälkeen. Näkyvällä palautelomakkeella viestitään käyttäjille, että heidän mielipi-

                                                
20 <www.tilastokeskus.fi/tup/verkkokoulu/esittely.html> 
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teensä on tärkeä ja se halutaan myös kuulla. Palautteeseen on tärkeää vastata. Verkko-

koulun ja muiden koulutuspalvelujen käyttäjien yhteystiedoista voidaan myös kerätä rekis-

teri, ns. ”kriittisten ystävien verkosto”, jota käytetään tarvittaessa esimerkiksi käyttäjä-

kyselyihin. Yhteystietojen jättäminen on vapaaehtoista ja tapahtuu Verkkokoulun sivuilla 

olevan helposti täytettävän lomakkeen avulla. 

Tilastokeskuksen verkkosivuilla on Uutisviestit21 -palvelu, jonka kautta käyttäjä voi mak-

sutta tilata itselleen sähköpostiin viestin uusista tilastojulkistuksista, tiedotteista ja muista 

ajankohtaisista asioista eri aihealueiden mukaan. Palvelusta voi tilata myös koulutusta 

koskevat uutiset. Palvelua ei kuitenkaan ole mainostettu itse Verkkokoulun sivuilla, joten 

tämä jo olemassa oleva palvelu voi jäädä käyttäjiltä löytämättä. 

Tutkimuksen tulosten mukaan verkkotyöskentelyä käytetään opetuksessa varsin vähän. 

Kiireisen aikataulun ja tietokoneiden rajallisen opetuskäyttömahdollisuuden vuoksi minkä 

tahansa verkkomateriaalin käyttö voi olla hankalaa opetuksessa. Opetusta suunnitellessa 

verkkomateriaalista voi saada uusia ideoita opetukseen, jos opettaja haluaa laajentaa 

opetustaan oppikirjojen ulkopuolelle. Tämä on vaivattomampaa kuin materiaalin käyttämi-

nen itse oppitunnilla, mutta vaatii silti opettajalta aikaa ja halua syventyä Internetin tarjo-

amiin mahdollisuuksiin. Verkko-oppimateriaalin käyttö vaatii opettajalta myös tieto- ja vies-

tintätekniikan taitoja ja halua käyttää niitä. E-learning Nordic 2006 -tutkimuksessa todet-

tiin, että opettajat, jotka kokevat tieto- ja viestintätekniikan taidot heikoiksi, välttelevät hel-

posti teknologian käyttöä osana opetusta. 

Vaikka verkkotyöskentely tukee hyvin tilastomatematiikan ja tilastojen luku- ja käyttötaito-

jen opiskelua, koulujen rajalliset mahdollisuudet käyttää tietokoneluokkia asettavat haas-

teita verkossa toimimiselle. Siksi verkkotyöskentelymahdollisuuden lisäksi Tilastokeskuk-

sen esimerkiksi verkkosivuillaan tarjoamat valmiit ryhmätyöaiheet ja -materiaalit ovat tar-

peellisia. Luokkahuoneista tavallisesti löytyy vähintään yksi tietokone, joka on yhteydessä 

videotykkiin. Vaihtelua oppikirjatyöskentelyyn tuovatkin opettajajohtoisiksi suunnitellut 

tehtävät ja teoriapaketit havainnollistavine esimerkkeineen, joita opettaja näyttää tietoko-

neen ja videotykin avulla seinälle heijastettuna. 

9.4 Yhteenveto keskeisimmistä kehittämisehdotuksista 

Tutkimuksen perusteella jatkotoimenpiteiksi Verkkokoulun toiminnan kehittämiseksi suosi-

tellaan erityisesti seuraavia toimia: 

                                                
21 <www.stat.fi/ajk/sahkopostit.html> 
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1. Verkkokoulun keskeisten käyttäjäryhmien kartoittaminen. 

2. Oppimateriaalien kohdistaminen keskeisille käyttäjäryhmille, kuten opettajille ja 

opiskelijoille oppiaine- ja kouluastekohtaisesti. 

3. Interaktiivisten elementtien kehittäminen lisäämään havainnollisuutta ja monipuo-

lisuutta verkkosivuilla. 

4. Kirjamaisen rakenteen keventäminen lyhyemmiksi ja paremmin verkkoympäris-

töön soveltuviksi kokonaisuuksiksi. 

5. Käyttötapausesimerkkien laatiminen palvelun käytön helpottamiseksi. 

6. Palaute- ja vuorovaikutuskanavien lisääminen parantamaan yhteistyötä verkko-

palvelun käyttäjien kanssa. 

7. Verkkokoulun näkyvyyden ja mainonnan lisääminen. 

8. Verkkokoulun ja Opiksi-sivuston integroiminen kokonaisuudeksi ja sen kehittämi-

nen. 

9. Englanninkielisen oppimateriaalin lisääminen. 

10. Teknisen toteutuksen uudistaminen ylläpitoa keventämään. 

Näillä toimilla viedään Verkkokoulua lähemmäksi kohti vuorovaikutteista verkko-

oppimisympäristöä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin riittävästi resursseja. 

Ylläpitoa ja uudistamista edesauttaa koordinaattori, jonka suurin osa työajasta on pyhitetty 

Verkkokoululle ja oppilaitosten palveluiden kehittämiselle. 

Jatkossa voidaan pohtia laajemman kehittämisen tarvetta ja mahdollisuuksia. Parhaimmil-

laan Verkkokoulusta voidaan rakentaa wiki-tyyppinen verkkopalvelu, johon rekisteröity-

mällä käyttäjä voi muokata sivustoa omien tarpeidensa ja mielenkiinnon kohteidensa mu-

kaan. 
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10 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tärkein tulos liittyy Tilastokeskuksen Verkkokoulun kehittämisen tar-

peeseen ja tunnettuuden lisäämiseen. Verkkokoulun on uudistuttava niin sisällöllisesti 

kuin teknisesti, sillä etenkin palvelun ylläpidossa käytettävät tekniset työkalut ovat van-

hanaikaisia. Jotta kehittämisessä edetään, on Verkkokoulun kehittämistyöhön löydettävä 

riittävästi resursseja. Verkkokoulun on löydettävä uusia keinoja potentiaalisten käyttäjien 

tavoittamiseen, sillä sen tunnettuus etenkin matematiikan aineenopettajien keskuudessa 

on varsin huono. Lisätäkseen Verkkokoulun näkyvyyttä ja käyttäjäkuntaa, Tilastokeskuk-

sen on edistettävä oppilaitosyhteystyötä. Tällöin palvelun uudistamisessa voidaan lähteä 

käyttäjien tarpeista ja toiveista. 

Verkkokoulun huono tunnettuus matematiikan aineenopettajien keskuudessa johtunee 

siitä, että opettajat eivät ole kuulleet palvelusta opettajien perus- tai täydennyskoulutuk-

sessa tai muissa yhteyksissä. Verkkomateriaalin heikon tunnettuuden takana lienee myös 

Internetin tarjoama laaja tietomäärä ja tiedon etsimisen vaikeus. Toisaalta koulumaailma 

on niin kiireinen, että monikaan opettaja ei tule ajatelleeksi voivansa hakea lisää tietoa ja 

materiaalia oppikirjojen ulkopuolelta. 

Kokemukseni mukaan tilastojen luku- ja käyttötaidot on osa-alue, joka jää vähemmälle 

huomiolle yleissivistävässä koulutuksessa, mutta jonka kehittämistä tulisi edistää aktiivi-

sesti. Tilastokeskuksella on tärkeä rooli tämän koulutuksen edistämisessä, sillä tilastoalan 

opetuksen osuus opetussuunnitelmien perusteissa on hyvin pieni. Koulutusta tulisi koh-

dentaa aina alakouluikäisistä lähtien, sillä tilastojen luku- ja käyttötaidot edistävät laaja-

alaista valveutunutta tiedonhakua ja -käyttöä. 

Tutkimusta olisi ollut mahdollista vielä jatkaa ja laajentaa nykyisestä. Esimerkiksi haastat-

teluaineistoa olisi voinut laajentaa koulutussivustotarkastelussa olleiden kansallisten tilas-

tovirastojen edustajien haastatteluilla. Oli valitettavaa, ettei tutkimukseen saatu sisällytet-

tyä useampaa opettajan haastattelua. Jälkikäteen ajateltuna olisi ollut viisasta jo opettajille 

kohdistetun kyselyn toteuttamisvaiheessa kerätä mahdollisten haastatteluun osallistumi-

sesta kiinnostuneiden yhteystiedot. Näin oltaisiin voitu tavoittaa enemmän potentiaalisia 

haastateltavia. 

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde olisi tutkia syvällisemmin etenkin opettajien ko-

kemuksia Verkkokoulun käytöstä sekä menetelmiä tilastojen luku- ja käyttötaitojen ope-

tuksessa. Tutkimuksen voisi kohdistaa matematiikan aineenopettajien lisäksi myös mui-

den aineiden opettajiin koulutusasteesta riippumatta. Myös tarkempi kävijäseuranta-

aineiston analyysi toisi arvokasta lisätietoa Verkkokoulun ja sen eri oppimateriaalien käy-
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töstä. Olisi esimerkiksi kiinnostavaa tietää, millä tavoin päädytään kävijämäärältään suosi-

tuimpiin oppimateriaaleihin. Tarkastelu mahdollisesti antaisi vastauksen siihen, miksi op-

pimateriaalit, joilla on eniten kävijöitä, on vähiten sivulatauksia ja päinvastoin. Kävijäseu-

ranta-aineiston analyysi voisi toimia myös haastattelujen pohjana. Myös Opiksi-sivuston 

käyttöä olisi mielenkiintoista tarkastella kävijäseurantapalvelun avulla. 

Tutkielman alussa esitellyt kehittämisen tavoitteet vastaavat haastateltujen tilastokeskus-

laisten näkemyksiä Verkkokoulun uudistumisen tarpeesta. Tavoitteissa ei tosin ole mainit-

tu resurssien lisäämistä, mikä on edellytys kehitykselle. Tähän on kuitenkin vaikeaa vai-

kuttaa. Resurssien löytyessä Verkkokoulusta on mahdollista rakentaa koko Tilastokes-

kuksen ylpeyden aihe. Verkkokoulussa on puitteet kasvaa palveluksi, jonka käyttäjä miel-

tää laadukkaaksi ja hyödylliseksi opetuksen ja opiskelun tuen työvälineeksi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselyn saatekirje. 

Hyvä matematiikan opettaja! 
Olen laatinut osaksi Helsingin yliopiston aineenopettajakoulutuksen pro gradu -työtä kyse-
lylomakkeen, johon toivon juuri Sinun vastaavan. Tavoitteenani on kartoittaa miten ja 
kuinka paljon peruskoulun ja lukion matematiikan aineenopettajat hyödyntävät Tilastokes-
kuksen Opiksi-sivuston Verkkokoulua sekä Tilastokirjaston palveluja opetuksessaan ja 
opetuksensa suunnittelussa. Samalla kysyn myös ehdotuksia palveluiden kehittämiseen. 

Jokainen vastaus on tärkeä. Vastaathan, vaikka Tilastokeskuksen palvelut eivät olisi 
Sinulle entuudestaan tuttuja. Mahdollisuutenasi on vaikuttaa siihen, miten Tilastokeskus 
ottaa peruskoulun ja lukion opetuksen tarpeet huomioon palveluidensa kehittämisessä. 

Kyselylomakkeeseen pääset: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/13975/lomake.html 
Vastaaminen kyselyyn vie noin 15 minuuttia. Voit vastata kyselyyn 5.3.–22.3.2009 välise-
nä aikana. Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä yksittäisiä vastauksia voida yhdistää 
vastaajiin. 

Lisätietoja kyselystä, pro gradu -työstä sekä Tilastokeskuksen palveluista saat alla olevis-
ta yhteystiedoista. 

Kiitos osallistumisestasi tutkimukseen! 

Ystävällisin terveisin, 

Kaisa Pitkänen 
Matematiikan ja tietotekniikan aineenopettajaopiskelija 
puh. [xxx xxx xxxx] 
kaisa.pitkanen[at]helsinki.fi 
_______________________________________________________________________ 

Tilastokeskuksen palvelut tarjoavat vaihtelua tilastomatematiikan sekä tilastojen käyttö- ja 
lukutaidon opetukseen ilman rekisteröitymistä. Esimerkiksi Opiksi-sivusto sisältää verk-
ko-oppimateriaaleja, oppiaineittain luokiteltuja tilastoja sekä eri oppiaineiden opetukseen 
ja oppilaitosten johtamiseen hyödyllisiä tilastopalveluja. Verkkokoulu on osa Opiksi-
sivustoa. Verkkokoulussa saat hyödyllistä perustietoa tilastoista sekä tilastollisesta ajatte-
lusta. Tilastovisa testaa leikkimielisesti tilastojen tuntemusta ja yhteiskuntatietoja. Tilas-
tokirjasto on kaikille tiedonkäyttäjille avoin tilastoalan keskuskirjasto. 

Tilastokeskus 

http://www.tilastokeskus.fi/ 

Opiksi 
http://www.tilastokeskus.fi/opiksi/ 

Verkkokoulu 

http://www.tilastokeskus.fi/verkkokoulu/

Tilastovisa 

http://www.tilastokeskus.fi/tilastovisa/ 

Tilastokirjasto 
http://www.tilastokeskus.fi/tilastokirjasto/
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Liite 2. Kyselyn muistutuskirje. 

Hyvä matematiikan opettaja! 
Lähetin Sinulle viikko sitten sähköpostia, jossa kerroin pro gradu -työhöni sisältyvästä ky-
selytutkimuksesta. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, ehdit tehdä sen vielä sunnuntaihin 
22.3.2009 mennessä. Vastaamalla kyselyyn vaikutat Tilastokeskuksen palveluiden kehit-
tämiseen. 

Kyselylomakkeeseen pääset: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/13975/lomake.html 
Ystävällisin terveisin, 

Kaisa Pitkänen 
Matematiikan ja tietotekniikan aineenopettajaopiskelija 
puh. [xxx xxx xxxx] 
kaisa.pitkanen[at]helsinki.fi 
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Liite 3. Kyselylomakekysymykset. 
Vastaaminen kyselyyn vie noin 15 minuuttia. Voit vastata kyselyyn 5.3.-22.3.2009 välise-
nä aikana. Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä yksittäisiä vastauksia voida yhdistää 
vastaajiin. 

Vastatessasi kysymyksiin, voit tarvittaessa valita useamman vaihtoehdon. Paikoin Sinulla 
on mahdollisuus vastata myös omin sanoin. 

Tilastokeskuksen palvelut matematiikan opettajan työssä 

Tilastokeskuksen verkkomateriaali 
Mitkä seuraavista Tilastokeskuksen verkkomateriaaleista ovat Sinulle entuudestaan 
tuttuja? (Voit valita molemmat vaihtoehdot.) 

Opiksi 
Verkkokoulu 

_______________________________________________________________________ 

Pääset Verkkokoulun sivulle tästä (avautuu uudessa ikkunassa). 
Miten käytät Tilastokeskuksen Verkkokoulu -materiaalia? (Voit valita useamman vaih-
toehdon.) 

Opetuksessa 
Opetuksen suunnittelussa 
Jotenkin muuten 
En käytä Verkkokoulu -materiaalia 

Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita Verkkokoulussa? 
(Erittäin tärkeä / Tärkeä / Neutraali / Ei kovin tärkeä / Ei merkitystä) 

Asiasisältö 
Käytettävyys 
Ulkoasu 
Opettajien huomioon ottaminen 
Oppilaiden huomioon ottaminen 
Esimerkkien määrä 
Esimerkkien laatu 
Yhteys arkielämään 

Mitä asioita on mielestäsi kehitettävä Verkkokoulussa? 
_______________________________________________________________________ 
Miten usein käytät Tilastokeskuksen Verkkokoulu -materiaalia opetuksessa? 

Harvemmin kuin kerran lukuvuodessa  
Kerran lukuvuodessa 
Kerran lukukaudessa 
Useammin kuin kerran lukukaudessa 

_______________________________________________________________________ 

Miten usein käytät Tilastokeskuksen Verkkokoulu -materiaalia opetuksen suunnitte-
lussa? 

Harvemmin kuin kerran lukuvuodessa 
Kerran lukuvuodessa 
Kerran lukukaudessa 
Useammin kuin kerran lukukaudessa 

_______________________________________________________________________ 
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Miten muuten käytät Tilastokeskuksen Verkkokoulu -materiaalia? 
Miten usein käytät Tilastokeskuksen Verkkokoulu -materiaalia yllä mainitsemillasi 
tavoilla? 

Harvemmin kuin kerran lukuvuodessa 
Kerran lukuvuodessa 
Kerran lukukaudessa 
Useammin kuin kerran lukukaudessa 

_______________________________________________________________________ 

Miksi et käytä Tilastokeskuksen Verkkokoulu -materiaalia? 
_______________________________________________________________________ 

Pääset Opiksi -sivustolle tästä (avautuu uudessa ikkunassa). 

Mitä asioita on mielestäsi kehitettävä Opiksi -sivustossa? 
_______________________________________________________________________ 

Tilastokirjaston palvelut22 
Oletko käyttänyt Tilastokirjaston palveluja? 

Kyllä 
En 

_______________________________________________________________________ 

Löysitkö haluamasi tiedon/palvelun? 
Kyllä 
En 

Voit täsmentää vastaustasi alla olevaan kenttään. 
_______________________________________________________________________ 
Miksi et ole käyttänyt Tilastokirjaston palveluja? 
_______________________________________________________________________ 

Vierailut Tilastokirjastossa 
Oletko vieraillut Tilastokirjastossa oppilasryhmän kanssa? 

Kyllä 
En 

_______________________________________________________________________ 

Koitko vierailun Tilastokirjastossa hyödylliseksi? 
Kyllä 
En 

Voit täsmentää vastaustasi alla olevaan kenttään. 
_______________________________________________________________________ 

Miksi et ole käynyt vierailulla Tilastokirjastossa oppilasryhmän kanssa? 
_______________________________________________________________________ 

                                                
22 Tässä tutkimuksessa ei raportoida Tilastokirjastoa koskevia vastauksia. 
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Tilastokeskuksen palvelut 
Miten arvioisit tilastojen luku- ja käyttötaitojasi? 

Erinomaiset 
Hyvät 
Kohtalaiset 
Huonot 
En osaa sanoa 

Miten arvioisit tilastomatematiikan taitojasi? 
Erinomaiset 
Hyvät 
Kohtalaiset 
Huonot 
En osaa sanoa 

Jos Tilastokeskus tarjoaisi seuraavia palveluja, miten tärkeänä pitäisit niitä? 
(Erittäin tärkeä / Tärkeä / Neutraali / Ei kovin tärkeä / Ei merkitystä) 

Opettajille suunnattuja kursseja tilastojen luku- ja käyttötaidoista 
Opettajille suunnattuja kursseja tilastomatematiikasta 
Vinkkejä tilastomatematiikan opetukseen 
Opetusta tilastollisten verkkopalveluiden käyttöön 
Valmiita materiaalipaketteja 
Vierailijoita kouluun esim. luennoimaan 

Voit täsmentää vastauksiasi alla olevaan kenttään. 
_______________________________________________________________________ 

Tilastomatematiikan opetus 

Mitä opetusmenetelmiä käytät tilastomatematiikan opetuksessa (niin oppituntien 
aikana kuin niiden ulkopuolella)? (Voit valita useamman vaihtoehdon ja/tai vastata 
omin sanoin alla olevaan kenttään.) 

Opettajajohtoista opetusta 
Tehtävien ratkaisemista oppikirjasta 
Verkossa työskentelyä 
Ryhmätöitä 
En ole koskaan opettanut tilastomatematiikkaa 

Voit täsmentää vastaustasi alla olevaan kenttään. 
Onko tilastomatematiikan opettaminen mielestäsi tarpeellista peruskoulussa? 

Erittäin tarpeellista 
Melko tarpeellista 
Vain vähän tarpeellista 
Ei tarpeellista 
En osaa sanoa 

Onko tilastomatematiikan opettaminen mielestäsi tarpeellista lukiossa? 
Erittäin tarpeellista 
Melko tarpeellista 
Vain vähän tarpeellista 
Ei tarpeellista 
En osaa sanoa 
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_______________________________________________________________________ 

Taustatiedot 

Seuraavassa kysytään taustatietoja aineiston tilastollista ryhmittelyä varten. Yksittäisiä 
vastauksia ei eritellä kokonaisuudesta. 

Sukupuoli 
Nainen 
Mies 

Syntymävuosi 
Maakunta, jossa opettajana 

Uusimaa 
Varsinais-Suomi 
Itä-Uusimaa 
Satakunta 
Kanta-Häme 
Pirkanmaa 
Päijät-Häme 
Kymenlaakso 
Etelä-Karjala 
Etelä-Savo 

Pohjois-Savo 
Pohjois-Karjala 
Keski-Suomi 
Etelä-Pohjanmaa 
Pohjanmaa 
Keski-Pohjanmaa 
Pohjois-Pohjanmaa 
Kainuu 
Lappi 
Ahvenanmaa 

Opettajana tällä hetkellä 
Peruskoulussa 
Lukiossa 

Työkokemus vuosina 
_______________________________________________________________________ 

Tietojen lähetys 

Kiitos osallistumisestasi tutkimukseen! 

Lisätietoja Tilastokeskuksen palveluista saat Tilastokeskuksen verkkosivuilta sekä sähkö-
postitse osoitteesta kaisa.pitkanen(at)helsinki.fi. 

Tiedot on tallennettu ja voit sulkea selaimesi. 
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Liite 4. Kysymyskaavio 

Tilastokeskuksen verkkomateriaali 

 




