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1 Johdanto 

 

”Tieto- ja viestintätekniikan nopea kehittyminen ja sen mukanaan tuoma 

yhteiskunnan verkottuminen ovat asettaneet koulutus- ja työelämälle uusia 

haasteita”, kirjoittivat Marttunen ja Laurinen (2001, s. 152) vuosituhannen 

alussa. Yhtenä vastauksena Marttusen ja Laurisen teknologian luomiin 

haasteisiin voidaan pitää verkko-opetusta, joka mahdollistuu digitaalisissa-, eli 

verkko-oppimisympäristöissä, joita on kehitetty runsaasti viime vuosien aikana 

(Männistö, 2020, s. 31). Verkko-opetuksen käsite kuvaa formaalin koulutuksen 

piirissä tapahtuvaa etäopetusta, joka tapahtuu sekä suljetuissa että avoimissa 

verkko-oppimisympäristöissä ilman lähiopetusta (ks. Mäkelä, 2010, s. 66; 

Vuopala, 2013, s. 61). Verkko-oppimisella viitataan uusien asioiden, tiedon ja 

toimintatapojen omaksumiseen, minkä verkko-opetus mahdollistaa epäsuorasti 

opiskeluprosessin kautta (ks. Mäkelä, 2010, s. 266; Tella, Vahtivuori, Vuorento, 

Wager & Oksanen 2001, s. 24). Verkko-opiskelulle ominaista on opiskelijan 

mahdollisuus valita joustavasti opiskeluaika ja -paikka (Vuopala, 2013, s. 61), 

mutta kuten institutionaalisen koulutusjärjestelmän lähiopetuksen, myös verkko-

opetuksen tavoitteena on opiskelijan oppiminen ajasta ja paikasta riippumatta 

(Mäkelä, 2010, s. 65). 

 

Nyky-yhteiskunnassa teknologia on kietoutunut vahvasti sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen, ja teknologian ja median tutkimuksella on keskeinen rooli 

yleisemmässä vuorovaikutuksen tutkimuksessa (Arminen, 2016, s. 178–179). 

Samalla kun teknologia on lisännyt verkkovuorovaikutusta, on vuorovaikutus 

yleistynyt myös verkko-oppimisympäristöissä (Blanchette, 2012, s. 77). Verkko-

oppimisympäristö tarjoaa verkkokeskusteluja, jotka voidaan nähdä sekä 

oppimistapahtumana että vuorovaikutuksena (Kääntä, 2016, s. 1). Verkko ja 

sen oppimisympäristöt tarjoavat siis erinomaiset mahdollisuudet 

vuorovaikutteiseen opetukseen ja oppimiseen (Manninen & Nevgi, 2001, s. 93), 

mikä on johtanut siihen, että verkkovuorovaikutuksesta on tullut olennainen osa 

verkko-opetusta (Karevaara, 2009, s. 83). Vaikka teknologia mahdollistaa 

verkko-opetuksen ja verkkovuorovaikutuksen, tarvitaan lisää tietoa siitä, 

millaisena verkkovuorovaikutus näyttäytyy opetuskontekstissa. Tämän 
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tutkielman keskiössä olevalla verkkokurssilla ajan ulottuvuus on asynkroninen, 

jolloin opiskelijat voivat osallistua keskusteluun mihin aikaan tahansa. 

Keskustelualustana toimii Moodle-oppimisympäristö, ja vuorovaikutuksen 

formaatti on keskustelufoorumityökalun mahdollistama teksti (Moodle, 2020b). 

 

Yliopisto-opiskelua on kuvattu nuoren aikuisen siirtymävaiheena, jatkuvana 

sitoutumisen ja irtaantumisen prosessina, jossa näyttäytyvät niin akateemiset 

kuin henkilökohtaisen elämän haasteet (Rickinson, 1998, s. 95). Myös Saari ja 

Villa (2017) ovat kuvanneet, kuinka opiskelijoiden hyvinvointi rakentuu monista 

tekijöistä: muutoksista, jotka liittyvät opiskelijoihin itseensä sekä heitä 

ympäröivään yhteiskuntaan. Näin ollen opiskelija voi kokea yhtä lailla huono-

osaisuutta ja pahoinvointia useilla elämän osa-alueilla, kuten opintoihinsa, 

terveyteensä, sosiaalisiin suhteisiinsa tai talouteensa liittyen. (Saari & Villa, 

2017, s. 110–113.) Tutkimustietoa suomalaisten opiskelijoiden moninaisista 

elämän eri osa-alueisiin ulottuvista hyvinvoinnin kokemuksista on kerätty 

vuodesta 2000 alkaen, kun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on 

toteuttanut valtakunnallista pitkittäistutkimusta korkeakouluopiskelijoiden 

terveydentilaan ja terveyskäyttäytymiseen liittyen. Viimeisimpään, vuonna 2016 

toteutettuun tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista (n=10 000) 34 % koki 

henkisen hyvinvointinsa, 28 % sosiaalisen hyvinvointinsa ja 24 % fyysisen 

hyvinvointinsa enintään kohtalaiseksi. Kokonaisvaltaista hyvinvointia 

kysyttäessä 26 % vastaajista koki sen olevan enintään kohtalaisella tasolla. 

Etenkin opiskelijoiden psyykkiset ongelmat ovat olleet noususuhdanteisia 2000-

luvulla, ja viimeisin YTHS:n tutkimus toi esille huolestuttavia tuloksia erityisesti 

opiskelijoiden kokemasta stressistä ja opiskelu-uupumuksesta: runsasta 

stressiä kertoi kokevansa 33 % korkeakouluopiskelijoista ja 11,5 % 

opiskelijoista oli selvästi kohonneessa uupumusriskissä. Tutkimus kuitenkin 

osoitti, että korkeakouluopiskelijat tiedostavat hyvin omat ongelmakohtansa ja 

kaipaavat niihin apua. Opiskelijat toivoivat tukea erityisesti opiskeluun ja 

henkiseen hyvinvointiin liittyen, esimerkiksi 26 % yliopisto-opiskelijoista kaipasi 

tukea stressinhallintaan ja 19 % ajanhallintaan. Lisäksi 17 % yliopisto-

opiskelijoista kaipasi apua opiskelutaitoihinsa ja 16 % opiskelun ongelmiin, 

itsetuntoasioihin ja mielialaongelmiin liittyen. (Kunttu, Pesonen & Saari, 2017, s. 

31–36, 47, 70.) 
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Jo pelkästään YTHS:n viimeisin tutkimus (Kunttu ym., 2017) osoittaa 

tarpeellisuuden suomalaisille korkeakouluopiskelijoille suunnatulle kurssille, 

jonka tavoitteena olisi edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelutaitoja. 

Vuodesta 2019 alkaen Helsingin yliopisto on tarjonnut Kohti parempaa 

opiskelua -kurssia, joka on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää omaa 

oppimistaan ja työskentelytaitojaan, sekä harjoitella keinoja parantaakseen 

omaa hyvinvointiaan. Kurssi keskittyy opiskelutaitojen ja erityisesti psykologisen 

joustavuuden kehittämiseen, joka parhaimmillaan edistää opiskelua ja näin 

ollen tukee myös opiskelijan hyvinvointia (Asikainen & Katajavuori, 2021, s. 

219). Kurssin tavoitteena voidaan siis pitää sekä opiskelutaitojen että 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä. Tämän tutkielman aineistona on 

syksyllä 2020 järjestetyn Kohti parempaa opiskelua -verkkokurssin 

pienryhmäkeskustelut ja opiskelijoiden kirjoittamat loppuraportit.  

 

Tutkijoiden kiinnostus hyvinvoinnin moniulotteista ilmiötä kohtaan on kasvanut 

viimeisten vuosikymmenten aikana (Sortheix & Schwarts, 2017, s. 187), ja 

hyvinvoinnin ja päivittäisten vuorovaikutustilanteiden, eli kokonaisen 

kanssakäymisen verkoston välillä on havaittu merkittävä korrelaatio (Lahikainen 

& Paavonen, 2011, s. 91). Verkkovuorovaikutuksella ja verkon luomalla 

sosiaalisella pääomalla on tutkimusten mukaan selvä yhteys opiskelijoiden 

kokemaan itsetuntoon, henkiseen hyvinvointiin ja ylipäätään tyytyväisyyteen 

omaan elämään (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007, s. 1157–1158; Johnston, 

Tanner, Lalla & Kawalski, 2013, s. 32–33). Kuten verkkovuorovaikutuksen, 

myös verkkovertaistuen on havaittu olevan yhteydessä hyvinvointiin (esim. Aho, 

Paavilainen & Kaunonen, 2012; Naslund, Aschbrenner, Marsch & Bartels, 2016; 

Niela-Vilén, Axelin, Salanterä & Melender, 2014; Taskinen, 2017). Tiettävästi ei 

ole kuitenkaan tutkittu, millaista verkkovertaistukea verkko-opetuksen 

välityksellä tuotetaan. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisena 

vuorovaikutuksen ja vertaistuen mahdollistajana verkko-oppimisympäristössä 

käydyt pienryhmäkeskustelut näyttäytyvät ja millaisina opiskelijat ne kokevat. 
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2 Vuorovaikutus verkko-oppimisympäristössä 

 

Digitaalisuus on läsnä kaikkialla vaikuttaen lähes kaikkeen arkiseen elämään 

(Helasvuo, Johansson & Tanskanen, 2014, s. 12). Internetin yleistyminen on 

luonut uusia mahdollisuuksia myös koulutukselle ja oppimiselle (Fatahi, 2019, s. 

2226), ja verkko-oppimisympäristöjen käyttö on lisääntynyt merkittävästi 2000-

luvulla (Zhang ym., 2020, s. 1561). Samanaikaisesti verkkovuorovaikutuksesta 

on tullut merkittävä verkko-opetuksen osa (Karevaara, 2009, s. 83), ja se 

voidaan nähdä sekä oppimistapahtumana että oppijoiden välisenä 

vuorovaikutuksena (Kääntä, 2016, s. 1). 

 

Verkko-oppimisympäristö on internetissä sijaitseva sivusto, joka on toteutettu 

internetiä ja verkkoteknologiaa hyödyntäen. Yleensä se muodostuu 

tekstirakenteista, linkeistä ja vuorovaikutuskanavista. Verkko-oppimisympäristö 

mahdollistaa oppimisen aikaan tai paikkaan sitoutumatta, mikä antaa 

opiskelijalle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan opiskeluun ja 

oppimiseen (Wang, 2007, s. 171). Tässä tutkielmassa verkko-

oppimisympäristöllä – tarkemmin Moodle-verkko-oppimisympäristöllä – 

tarkoitetaan verkkopohjaista, vuorovaikutteista, digitaalista paikkaa, jossa 

sijaitsevat oppimista tukevat sähköiset materiaalit, oppimistehtävät, 

keskustelufoorumit ja pikaviestin, eli arkisesti chat (ks. Männistö, 2020, s. 32). 

 

2.1 Opetustapahtuman kuvaaminen didaktisen kolmion ja 

institutionaalisen jäsennyksen kautta 

2.1.1 Opettaja, opiskelija ja sisältö – opetuksen perustekijät 

 

Didaktinen kolmio on vanha tapa kuvata opetustapahtuman perustekijöitä 

(Kansanen, 2014, s. 70), ja sen avulla voidaan edelleen jäsentää niin lähi- kuin 

verkko-opetusta. Didaktisessa kolmiossa on kuvattu kuinka opettaja, opiskelija 

ja opetettava sisältö ovat didaktisessa suhteessa, eli tiiviisti toisiinsa yhteydessä 

(Kansanen, 2014, s. 79). Jos jokin näistä kolmesta elementistä puuttuu, ei voida 

enää puhua opetuksesta (Siljander, 2015, s. 56). 
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Kuvio 1. Didaktinen kolmio (Kansanen, 2014, s. 79; Kansanen & Meri, 1999,  
s. 112). 

 

Kansanen (2014) on kuvannut, kuinka didaktisessa kolmiossa mitään kolmesta 

perustekijästä – opettajaa, opiskelijaa tai sisältöä – ei nosteta primaariksi, vaan 

ne ovat kaikki samanarvoisia lähtökohtia. Opetustapahtuman kannalta 

keskeisintä on, miten kokonaisuus kolmen perustekijän välillä toimii; suotuisissa 

opetustilanteissa tapahtuu oppimista ja saavutetaan asetettuja tavoitteita. 

(Kansanen, 2014, s. 71–72.) 

 

Kansanen (2014) korostaa, kuinka opettaja on sisällön asiantuntija, eli hän 

hallitsee opetettavan opetusaineen. Perinteisesti sisältö tarkoittaa 

opetussuunnitelman ainesisältöä, mutta se voi tarkoittaa myös muuta 

opetettavaa sisältöä. Opettajan ja sisällön suhteella tarkoitetaan myös opettajan 

pedagogista asiantuntemusta, joka näyttäytyy ainedidaktisen osaamisen 

rinnalla opetuksen perustaitoina, joihin sisältyvät esimerkiksi viestintätaidot, 

ihmissuhdetaidot, sosiaalisen järjestyksen taidot ja motivointitaidot. Opettajan 

tehtävä on parantaa opiskelemisen edellytyksiä edistämällä ja ohjaamalla 

opiskelua, ja siten saada opiskelijoissa aikaan oppimista. Opiskelijan tehtävä 

puolestaan on opiskeleminen, ja opiskeltava sisältö on hänen opiskelunsa 

kohde. Yleisesti ottaen informaalia oppimista tapahtuu kaiken aikaa, mutta 

tavoitteiden mukaista formaalia oppimista tuskin tapahtuu ilman tarkoituksellista 

opiskelua. (Kansanen, 2014, s. 71– 81.) 
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Kansasen (2014) mukaan opettajan ja opiskelijan välisellä pedagogisella 

suhteella tarkoitetaan inhimillistä vuorovaikutusta, joka ilmenee 

opetustapahtumassa opettajan ja hänen opettamansa kurssin opiskelijoiden 

välillä. Pedagogisen suhteen erittely voidaan jakaa kahteen vaiheeseen oppijan 

iän mukaan: varsinaiseen kasvukauteen ja aikuisuuteen. (Kansanen, 2014, s. 

75.) Tämän tutkielman kohderyhmänä ovat Helsingin yliopiston opiskelijat, 

jolloin kyseessä on aikuiskasvatuksellinen pedagoginen suhde. 

2.1.2 Formaali opetus verkko-opetuksen piirteenä 

 

Tutkijat kuten Eshach (2007), Koskela, Rosenius ja Kärkkäinen (2020) sekä 

Rajaniemi, Häkli, Rauhala ja Sumkin (2018) ovat pyrkineet jäsentämään 

oppimista ja oppimisympäristöjä institutionaalisen jäsennyksen kautta 

erottamalla toisistaan formaalin, informaalin ja nonformaalin opetuksen. 

Formaali opetus ymmärretään opetussuunnitelman mukaisena ja didaktisesti 

suunniteltuna kokonaisuutena (esim. Koskela ym., 2020, s. 199), jossa 

opetuksen ulottuvuuksina tarkastellaan perinteisesti tavoitteita, oppisisältöjä, 

opetus- ja arviointimenetelmiä (esim. Matikainen, 2001b, s. 33; Mäkelä, 2010, s. 

65). Yleensä formaalit opetustilanteet järjestetään rakennetussa 

oppimisympäristössä, mutta formaalia opetusta edustavat oppilaitokset, kuten 

koulut ja korkeakoulut, voivat tuottaa myös informaalia, eli muodollisen 

opetuksen ulkopuolelle sijoittuvaa opetusta (esim. Eshach, 2007, s. 174; 

Koskela ym., 2020, s. 199; Rajaniemi ym., 2018). Eshach (2007) on kuvannut 

yleisen ajatuksen olevan, että informaali opetus linkittyy arjen spontaaneihin 

tapahtumiin, joita tapahtuu ”kaikkialla”, useimmiten perhepiirissä tai oman kodin 

lähiympäristössä. Oppimistilanteet voivat liittyä esimerkiksi harrastuksiin, 

sosiaalisiin tilanteisiin tai siihen, mitä oppija lukee, katsoo tai kuuntelee. 

(Eshach, 2007, s. 173), jolloin informaali oppiminen näyttäytyy yksilön 

kiinnostuksen ja aktiviteettien perusteella (Koskela ym., 2020, s. 199). 

Nonformaali opetus puolestaan tarkoittaa epävirallista oppimista. Se tapahtuu 

suunnitellusti, mutta ilman virallista opetuksen järjestävää tahoa. Näitä 

opetustilanteita järjestävät koulun ulkopuoliset instituutiot, kuten museot ja 

tieteelliset näyttelyt. (Eshach, 2007, s. 173–174.) 

 



 7 

Käsite verkko-opetus korostaa sen formaalia luonnetta: opetuksen järjestää 

virallinen koulutuksen järjestäjä, ja opettaja on suunnitellut etukäteen kurssin 

sisällöt, tavoitteet, suoritus- ja arviointitavat (esim. Matikainen, 2001b, s. 33; 

Mäkelä, 2010, s. 65). Itse opetustuokio, joka kasvokkaisessa opetuksessa 

toteutetaan perinteisesti luentona, voi verkko-oppimisympäristössä tapahtua 

esimerkiksi opettajan jakaman videoluennon, diaesityksen, podcastin, 

ulkopuolisen videolinkin tai jaetun kurssikirjallisuuden välityksellä (Wallace & 

Goodnight, 2016, s. 513). 

 

2.2 Opetusta ja oppimista verkon välityksellä 

 

Verkko-opetuksen käsite on monimerkityksinen, ja sillä voidaan viitata ohjattuun 

verkko-oppimisympäristössä tapahtuvaan opetukseen, joustavaan opetukseen, 

jossa opiskelijat opiskelevat sekä etä- että lähiopetuksessa tai laajasti 

tietoverkoissa tapahtuvaan itseopiskeluun (Vuopala, 2013, s. 61). Verkko-

oppimisympäristön käyttö on siis eri asteista vaihdellen yksinomaan verkko-

oppimisympäristössä toteutettavasta verkkokurssista esimerkiksi muuta 

opiskelua tukevaan sähköpostiviestintään, verkkokeskusteluun tai verkko-

oppimisympäristön hyödyntämiseen materiaalipankkina (Manninen, 2001, s. 

58). Tella kumppaneineen (2001, s. 21) määrittelevät verkko-opetuksen 

viittaavan opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen, josta ainakin osa perustuu 

tietoverkkojen – erityisesti internetin kautta saataviin tai siellä oleviin – 

aineistoihin ja palveluihin. Jos verkkotyökaluja käytetään osana kurssia, on 

kyseessä monimuoto- tai sulautuva opetus (Okkonen & Isotalus, 2020, s. 76). 

Tässä tutkielmassa käytän verkko-opetuksen käsitettä kuvaamaan formaalin 

opetuksen piirissä olevaa etäopetusta, joka tapahtuu sekä suljetuissa että 

avoimissa verkko-oppimisympäristöissä ilman lähiopetusta (ks. Mäkelä, 2010, s. 

66; Vuopala, 2013, s. 61). 

 

Opettajalla on verkko-opetuksessa merkittävä rooli (esim. Repo-Kaarento, 

2009). Wallace ja Goodnight (2016, s. 513) korostavat, että verkko-opetuksen 

tavoitteena on saavuttaa samat osaamistavoitteet ja arviointimahdollisuudet 

kuin perinteisessä kasvokkaisessa opetuksessa. Tässä onnistuminen vaatii 
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opettajalta luovuutta ja kekseliäisyyttä kurssin toteutusta ja sen tehtäviä 

suunniteltaessa, sillä kaikki kasvokkaisessa opetuksessa hyväksi havaitut 

toimintamallit ja tehtävätyypit eivät suoraan solahda verkko-opetukseen 

(Wallace & Goodnight, 2016, s. 513). Swanin (2002, s. 29–34) tutkimuksen 

mukaan onnistunut verkko-opetus vaatii selkeän ja johdonmukaisen 

kurssirakenteen, opettajan ja opiskelijoiden välisen rakentavan ja toistuvan 

vuorovaikutuksen sekä dynaamisen keskustelun opiskelijoiden välillä. Repo-

Kaarento (2009) puolestaan korostaa, kuinka opettajan tehtävänä on luoda 

oppimistilanne sellaiseksi, että pienryhmän jäsenet kokevat tarvitsevansa 

toisiaan yksilölliset oppimistavoitteensa saavuttaakseen. Puhutaan positiivisesta 

keskinäisriippuvuudesta, jossa jokainen opiskelija on oman oppimisensa lisäksi 

osittain vastuussa myös muiden ryhmän jäsenten oppimisesta. Toinen 

oppimisen kulmakivi on yksilöllinen vastuu: jokaisen ryhmän jäsenen on oltava 

tietoinen omasta vastuualueestaan ja sen merkityksestä yhteisen tavoitteen 

saavuttamisessa. (Repo-Kaarento, 2009, s. 280–281.) 

 

Muun muassa Matikainen (2001a) ja Mäkelä (2010) ovat kuvailleet aikaan ja 

paikkaan liittyviä vapauksia verkko-opetuksen ulottuvuuksina. Perinteisesti 

verkkokurssin opettaja määrittää oppimistahdin ja tehtävien palautusaikataulun 

yhteisesti kaikille opiskelijoille, mutta opiskelijan päätettävissä on, milloin hän 

opiskelee ja tekee kurssitehtäviä. Myös opiskelupaikan opiskelija voi itse 

päättää, sillä verkko-opiskelua voi toteuttaa kaikkialla, missä on toimiva internet-

yhteys. Vaikka koulutuksen järjestäjä ei säädä verkkopohjaisen opiskelun aikaa 

ja paikkaa, ei se tee verkko-opiskelusta riippumatonta ajasta tai paikasta, vaan 

opiskelu ja oppiminen tapahtuvat aina jossakin ajassa ja paikassa, jolloin vastuu 

tekemisestä siirtyy enemmän opiskelijalle. (esim. Matikainen, 2001a, s. 48–49; 

Mäkelä, 2010, s. 65, 296.) Kun vastuu opiskelemisesta on opiskelijalla, korostuu 

motivaation ja itseohjautuvuuden merkitys (Manninen & Nevgi, 2001, s. 103). 

Motivaatio on psykologinen rakenne minkä syntyminen vaatii ennalta-asetetun 

tavoitteen (Gannon, 2007, s. 301), ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi yksilö 

valitsee tietyn käyttäytymis- tai toimintamallin (McInerney, 2019, s. 442). 

Itseohjautuvuudella voidaan viitata esimerkiksi opiskelutaidollisiin tekijöihin ja 

oman opiskelun ohjaamiseen, tai laajemmin oman elämän suunnitteluun ja 

elämänhallintaan (Manninen, 2001, s. 65). 



 9 

Tarkasteltavan kurssin keskiössä ovat asiaoppimisen taso ja vuorovaikutuksen 

oppimisen taso, joita myös Mäkelä (2010) on määritellyt väitöskirjassaan. 

Asiaoppimisen taso voi liittyä käsitteelliseen, soveltavaan tai arkipäivän tietoon. 

Kurssin verkkovuorovaikutuksen kautta opetuksen tavoitteiden mukaiset 

aihepiirit linkittyvät kuitenkin myös asioihin ja aiheisiin, joita ei opetuksen 

suunnittelussa voida ennakoida. Vuorovaikutuksen oppimisen taso kuvastaa 

opettajan ja opiskelijoiden välistä, mutta etenkin opiskelijoiden keskinäistä 

vuorovaikutusta. Opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen voi liittyä 

esimerkiksi sääntöjen luomista, aikatauluttamista yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi sekä mukautumista muuttuviin tilanteisiin, esimerkiksi siihen, 

jos kanssaopiskelija ei osallistu keskusteluun tai jättää kurssin kesken. 

Vuorovaikutuksen oppimisen tasoon sisältyy myös opetussyklin mukaisen 

vuorovaikutuksen oppiminen, eli opetuksen ja opiskelijoiden vuorojen vaihtelun 

hallinta ja kehittäminen. (Mäkelä, 2010, s. 267.) Verkkovuorovaikutuksesta 

osana verkko-opetusta on kerrottu lisää kappaleessa 2.3. 

 

Mäkelän (2010) mukaan verkko-oppiminen antaa kuvan oppimisprosessista, 

jossa tietoa välitetään opettajalta opiskelijalle verkon välityksellä. Ajatusmalli on 

harhaanjohtava, sillä siinä ei oteta huomioon opiskelijan aikaisempaa tietämystä 

ja tiedon kumuloitumista oppimisprosessissa. Verkon käsite kuitenkin 

kohdentaa tutkimusta, koska välittävänä mediana verkko luo opetukseen ja näin 

myös oppimiseen omat erityispiirteensä, haasteensa ja mahdollisuutensa. 

Opetus- ja opiskelumuodosta riippumatta oppiminen on siis monimuotoinen, 

opiskelijan ja tämän ympäristön vuorovaikutuksessa tapahtuva, vaikeasti 

määriteltävä ilmiö. (Mäkelä, 2010, s. 65–66, 296.) 

 

Tässä tutkielmassa verkko-oppimisella tarkoitetaan uusien asioiden, tiedon ja 

toimintatapojen omaksumista, minkä verkko-opetus mahdollistaa epäsuorasti 

opiskeluprosessin kautta (ks. Mäkelä, 2010, s. 266; Tella ym., 2001, s. 24). 

Oppimista ei voida sijoittaa vain yhteen ympäristöön, kuten kurssin 

verkkototeutukseen, sillä oppimista tapahtuu myös muualla: kurssikirjoja ja 

muita aineistoja lukiessa, ajattelussa ja keskusteluissa kurssialueen 

ulkopuolella sekä muualla kuin verkkoalustalla kirjoittaessa – eli myös 

lähiopetukselle tyypillisissä opiskelumuodoissa (Mäkelä, 2010, s. 65–66). 
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2.3 Verkkovuorovaikutus osana verkko-opetusta 

 

Vuorovaikutussuhde on henkilöiden molemminpuolinen vaikutussuhde 

(Pihlajamäki, 1998, s. 146), ja sanan vuorovaikutus pilkkominen tuo esille siitä 

olennaisen: ihmiset vuorotellen ja vastavuoroisesti vaikuttavat toisiinsa 

(Matikainen, 2001a, s. 55). Pihlajamäki (1998) erottaa vuorovaikutuksesta 

suoran vuorovaikutuksen ja välittyneen, eli medioidun vuorovaikutuksen. Näistä 

ensimmäinen viittaa kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen, jossa 

osapuolet ovat fyysisesti läsnä samassa paikassa, kun taas jälkimmäinen 

tarkoittaa jonkin median välityksellä tapahtuvaa vuorovaikutusta. (Pihlajamäki, 

1998, s. 146.) Nyt kahdenkymmenen vuoden kuluttua nämä määritelmät pitävät 

edelleen hyvin paikkaansa, mutta Pihlajamäen (1998, s. 146) pohdinta siitä, 

voiko mediavälitteistä vuorovaikutusta edes pitää sosiaalisena 

vuorovaikutuksena, on turhaa näin 2020-luvulla; verkkovälitteinen viestintä on 

vuorovaikutusta (ks. Matikainen, 2001a, s. 43, 55), joka näyttäytyy puheen 

sijasta esimerkiksi tekstimuodossa (ks. Lehto & Terva, 2001, s. 102). Herring ja 

Androutsopoulos (2015, s. 127) määrittävät tietokonevälitteisen keskustelun 

vuorovaikutukseksi, jota ihmiset tuottavat lähettäessään toisilleen erilaisia 

formaatteja verkkoyhteydellä varustetun digitaalisen viestintävälineen, kuten 

puhelimen tai tietokoneen, välityksellä. Nämä viestinnän formaatit voivat olla 

esimerkiksi tekstiä, kuvia, ääntä tai videoita (Herring & Androutsopoulos, 2015, 

s. 127). Nykyteknologia mahdollistaa siis monenlaisen verkkovuorovaikutuksen, 

josta on tullut kasvavassa määrin merkittävä osa myös opetukseen ja 

koulutukseen liittyvää vuorovaikutusta (esim. Järvelä & Häkkinen, 2002, s. 1–2). 

 

Eek-Karlssonin (2021) tutkimus osoittaa, että arkipäiväistymisestä huolimatta 

verkkovuorovaikutus poikkeaa kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta monin 

tavoin. Merkittävän eron suoran ja välittyneen vuorovaikutuksen välille tekee 

pelkästään se, että synkroninen kasvokkainen vuorovaikutus vaatii läsnäoloa ja 

oman identiteetin paljastamista, kun asynkroniseen verkkovuorovaikutukseen 

osallistutaan online-identiteetillä. (Eek-Karlsson, 2021, s. 1.) Giles, Stommel, 

Paulus, Lester ja Reed (2015) ovat havainneet viisi kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen ja verkkovuorovaikutuksen erottavaa piirrettä, jotka liittyvät 
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vuorovaikutuksen formaattiin, nonverbaaliseen viestintään, viestintäkontekstin 

normeihin, osallistujiin ja vuorovaikutuksen yksityisyyteen sekä virallisuuteen. 

Näitä piirteitä on kuvattu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Kasvokkaisen vuorovaikutuksen ja verkkovuorovaikutuksen erottavat 
piirteet (ks. Giles, Stommel, Paulus, Lester & Reed, 2015, s. 48–50). 

 
PIIRRE 

 
KASVOKKAINEN 

VUOROVAIKUTUS 
 

 
VERKKOVUOROVAIKUTUS 

 
PUHE – TEKSTI  
  

 
Tapahtuu pitkälti puheen 
välityksellä. 
 

Useimmiten digitoitua tekstiä, 
joka tallentuu digitaalisiin 
arkistoihin. Tekstin ja kuvien 
tallentuminen mahdollistaa niihin 
palaamisen ja myöhemmän 
viittaamisen. 

 
NONVERBAALINEN 
VIESTINTÄ 

 
Nonverbaalinen viestintä on 
merkittävässä roolissa.  
Lisäksi jo sanottua voi 
halutessaan sanoittaa 
uudelleen. 

Nonverbaalista viestintää 
korvataan esimerkiksi 
välimerkkien ja hymiöiden avulla. 
Teksti on loputtomasti 
muokattavissa ennen 
lähettämistä vastaanottajan 
tietämättä. 

 
VIESTINTÄKONTEKSTIN 
NORMIT 
 

 
Tapahtuu aina jossain 
ajassa ja paikassa, eli on 
aika- ja paikkasidonnaista.  
 

Ajasta ja paikasta riippumatonta, 
mutta kontekstisidonnaista. 
Konteksti vaikuttaa sekä 
viestinnän tyyliin että siihen, 
millaisia viestejä on mahdollista 
kirjoittaa (vrt. erilaiset 
viestintäsovellukset). 

 
OSALLISTUJAT 

 
Useimmiten samat henkilöt 
ovat läsnä koko keskustelun 
ajan. 
 

Avoimilla verkkovuorovaikutuksen 
foorumeilla osallistujat ovat 
moniäänisiä eikä keskustelun 
osallistujia ole välttämättä 
rajoitettu. Lisäksi keskustelun 
moderaattorit ovat tyypillisiä. 

 
YKSITYINEN – 
JULKINEN, 
VIRALLINEN –
EPÄVIRALLINEN 
 

 
Voi olla yksityinen tai 
julkinen, virallinen tai 
epävirallinen. 

 
Voi olla yksityinen tai julkinen, 
virallinen tai epävirallinen. 

 

Tässä tutkielmassa määrittelen verkkovuorovaikutuksen älylaitteiden 

mahdollistamaksi tekstipohjaiseksi keskusteluksi, jota erilaiset hymiöt, kuvat ja 

videot rikastuttavat. Medioitu vuorovaikutus ja verkkovuorovaikutus voidaan 

ymmärtää synonyymeina, mutta tässä tutkielmassa käytän nimenomaan 

verkkovuorovaikutuksen käsitettä. Tutkijat (esim. Herring, 2007) ovat 

määritelleet verkkokeskustelun kahden jatkumon, ajan ja osallistujamäärän, 

kautta. Seuraavissa kappaleissa on esitelty nämä verkkokeskustelun dimensiot. 
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2.3.1 Temporaalisuus verkkovuorovaikutusta määrittävänä tekijänä 

 

Vuorovaikutuksen temporaalisuus vaihtelee synkronisesta, eli reaaliaikaisesta 

vuorovaikutuksesta asynkroniseen, eli ei-reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen 

(Kääntä, 2016, s. 5). Manninen ja Nevgi (2001) ovat kuvanneet ajan 

määrittävän synkronista, eli samanaikaista vuorovaikutusta: kaksi tai useampi 

henkilö ovat vuorovaikutustilanteessa samanaikaisesti. Kasvokkainen 

vuorovaikutus on aina synkronista, mutta myös internet mahdollistaa 

synkronisen vuorovaikutuksen, josta online-keskustelufoorumit ja chat-viestintä 

ovat hyviä esimerkkejä. (Manninen & Nevgi, 2001, s. 94.) 

 

Asynkroninen, eli ei-reaaliaikainen vuorovaikutus on vuorovaikutusta, jonka 

osapuolet eivät ole ajallisesti riippuvaisia toisistaan, vaan osallistuminen 

keskusteluun on eriaikaista (Kääntä, 2016, s. 35). Näin ollen keskusteluun 

osallistuvien ei tarvitse olla samanaikaisesti viestintäpalvelimen tai älylaitteen 

äärellä, vaan saadut viestit tallentuvat laitteelle, josta vastaanottaja pystyy 

lukemaan niitä myöhemminkin (Herring, 2001, s. 614). Erityisesti aikaisemmin 

sähköpostikeskusteluja ja keskustelufoorumeita käytettiin ahkerasti 

asynkroniseen verkkovuorovaikutukseen (Kääntä, 2016, s. 5), mutta nykyisin 

vakiintuneina verkkovuorovaikutuksen alustoina toimivat myös erilaiset 

pikaviestintäpalvelut, kuten WhatsApp ja Telegram sekä sosiaalisen median 

kanavat, kuten Facebook, Twitter, Instagram ja TikTok. Tässä tutkielmassa 

tarkastelemani keskustelut edustavat nimenomaan asynkronista 

verkkovuorovaikutusta. 

 

Miltei kaksikymmentä vuotta sitten Pantzar (2004, s. 64) korosti, että verkko-

oppimisympäristön tulee tarjota eri osapuolille mahdollisuus monipuoliseen 

vuorovaikutukseen, eli vuorovaikutukseen sekä opettajan ja opiskelijoiden että 

opiskelijoiden välillä. Pelkkä asynkroninen, eli eriaikainen vuorovaikutus ei ole 

kuitenkaan riittävää, vaan lisäksi on tarjottava mahdollisuus reaaliaikaiseen 

vuorovaikutukseen, mikäli halutaan saavuttaa muun muassa tehokas 

yhteistoiminnallinen oppiminen (ks. Pantzar, 2004, s. 63), joka perustuu 

oppijoiden väliseen vuorovaikutukseen (Matikainen, 2001b, s. 35). Tätä puoltaa 

myös Vuopala (2013), jonka mukaan sekä asynkronisessa että synkronisessa 
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vuorovaikutuksessa on opetuskontekstissa omat puolensa: asynkroninen 

vuorovaikutus näyttää edistävän enemmän teoreettisen tiedon esittämistä, kun 

taas synkroniset keskustelut koostuvat usein lyhyistä perustelemattomista 

toteamuksista. Toisaalta synkroniset keskustelut ovat usein spontaanimpia ja 

vastavuoroisempia, ja näyttävät kannustavan opiskelijoita yhteisöllisen 

työskentelyn organisointiin asynkronisia keskusteluja enemmän. (Vuopala, 

2013, s. 175, 202.) 

2.3.2 Osallistujamäärä verkkovuorovaikutusta määrittävänä tekijänä 

 

Temporaalisuuden lisäksi verkkovuorovaikutusta määrittää osallistujamäärä. 

Vuorovaikutustilanne voi olla kahdenvälinen (eng. one-to-one) tai 

monenkeskinen niin, että joko yksi puhuu monelle (eng. one-to-many) tai 

useampi henkilö puhuu useammalle henkilölle (eng. many-to-many) (esim. 

Kiviniemi, 2000, s. 109). 

 

Mannisen ja Nevgin (2001) esimerkki yhdeltä yhdelle, eli kahden henkilön 

välisestä verkkovuorovaikutuksesta on sähköpostiviesti, jonka yksilö lähettää 

yhdelle vastaanottajalle. Verkko-opetuskontekstissa kahdenvälinen 

verkkokeskustelu voi puolestaan näyttäytyä muun muassa opettajan antamana 

palautteena opiskelijan oppimispäiväkirjasta tai keskustelufoorumin 

pohdinnasta. Tällainen kahdenkeskinen palautteen antaminen mahdollistaa 

opettajalle opiskelijan oppimisprosessin seuraamisen ja tukemisen 

henkilökohtaisella tasolla. (Manninen & Nevgi, 2001, s. 95.) 

 

Manninen ja Nevgi (2001) kuvaavat tyypillisimmillään verkkovuorovaikutuksen 

olevan monelta monelle tapahtuvaa keskustelua, eli monenkeskistä 

verkkovuorovaikutusta, jonka esimerkiksi keskustelufoorumit mahdollistavat. 

Verkko-oppimisympäristöön on mahdollista rakentaa erilaisia teemoitettuja tai 

vapaita keskustelufoorumeita, joissa opiskelijat pääsevät keskustelemaan. Kun 

lähiopetuksessa vuorovaikutus on yleensä kahdenvälistä yhdeltä yhdelle tai 

yhdeltä monelle suuntautuvaa, mahdollistaa verkko-opetus joustavamman 

tavan olla vuorovaikutuksessa. (Manninen & Nevgi, 2001, s. 94–95.) 

Keskustelevuus onkin todettu olevan ominainen piirre monenkeskiselle 
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vuorovaikutukselle (Kiviniemi, 2000, s. 109). Oli kyseessä millainen 

vuorovaikutustilanne tahansa – kasvokkain tai verkossa tapahtuva, 

kahdenvälinen tai monenkeskinen – vaatii se aina panostusta jokaiselta 

vuorovaikutustilanteessa olevalta yksilöltä, jolloin yksilön toiminnasta riippuu, 

onko keskustelu vuorovaikutteista vai ei (ks. Matikainen, 2001b, s. 9). 

Taulukossa 2 on tiivistetty tämä ja edellinen kappale tyypittelemällä erilaisia 

vuorovaikutustilanteita temporaalisuuden ja osallistujamäärän mukaan. Tämän 

tutkielman keskiössä olevan kurssin vuorovaikutustilanteet ovat kaksisuuntaisia 

ja asynkronisia: useamman opiskelijan väliset keskustelut käydään Moodle-

oppimisympäristön keskustelufoorumilla. 

 

Taulukko 2. Vuorovaikutustilanteiden luokittelu temporaalisuuden ja 
osallistujamäärän mukaan (ks. Manninen & Nevgi, 2001, s. 94 mukaillen 
Garrison, 1989; Harasim, Hiltz, Teles & Turoff 1995). 

 SYNKRONINEN ASYKRONINEN 

YKSISUUNTAINEN 

 

Radion suora lähetys 

Television suora lähetys 

 

Kirja 

Podcast 

Tallennettu radio-ohjelma 

Tallennettu televisio-ohjelma 

WWW-sivut 

KAKSISUUNTAINEN 

  

Etäluento 

Chat 

Puhelinkeskustelu 

Verkkopohjaiset neuvottelut, 

kokoukset ja tapaamiset 

viestintä- ja yhteistyöalustoilla 

(esim. Microsoft Teams, 

Zoom Meetings). 

Keskustelufoorumi (esim. Moodle) 

Pikaviestintäpalvelut  

(esim. WhatsApp, Telegram) 

Sosiaalinen media (esim. Facebook, 

Twitter, Instagram, TikTok) 

Sähköposti 

Tekstiviesti 
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2.4 Verkkovuorovaikutuksen haasteet ja mahdollisuudet 

 

Verkkovuorovaikutukseen kuuluu omat haasteensa. Niistä huolimatta 

verkkovuorovaikutus myös mahdollistaa tekijöitä, jotka eivät ole kasvokkaisessa 

vuorovaikutuksessa tai lähiopetustilanteessa mahdollisia. Tässä kappaleessa 

syvennytään näihin verkkovuorovaikutuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

2.4.1 Verkkovuorovaikutuksen haasteet 

 

Verkkovuorovaikutus on tyypillisimmillään monenkeskistä, eli ryhmissä 

tapahtuvaa (ks. kappale 2.3.2). Shaw (1981, s. 8) on määritellyt ryhmän 

”kahden tai useamman henkilön vuorovaikutuksen muodostelmaksi, jossa 

jokainen jäsen vaikuttaa toisiin ja jossa jokainen on vaikutuksen kohteena”. 

Verkko-opetuksessa ryhmään poikkeuksellisen piirteen tekee se, että nämä 

entuudestaan tuntemattomat verkkoryhmän jäsenet ”tapaavat” ensimmäistä 

kertaa verkossa, jossa myös ryhmän muotoutuminen ja kasvu tapahtuvat. Tämä 

tuo omat haasteensa, minkä takia on erityisen tärkeää, että ryhmän jäsenet 

määrittelevät itsensä osaksi ryhmää (Matikainen, 2001a, s. 56; 2001b, s. 20). 

Ryhmän vuorovaikutuksen onnistumiseen voi vaikuttaa, kuinka tuttuja ryhmän 

jäsenet ovat keskenään kurssin alkaessa, ja toisaalta kuinka ryhmää pyritään 

ryhmäyttämään ja kuinka siinä onnistutaan (Korhonen & Pantzar, 2004, s. 29). 

On kuitenkin hyvä huomioida, että yhden kurssin puitteissa ei heterogeeninen 

ryhmä vielä välttämättä löydä nk. yhteistä kieltä (Repo, 2010, s. 186), mutta se 

ei kuitenkaan saisi vähentää opettajan ja opiskelijoiden halua ryhmäyttää ja 

ryhmäytyä. 

 

Keskustelua voidaan pitää työkaluna, jonka avulla luodaan yhteisiä merkityksiä 

ja joka mahdollistaa yhdessä suunniteltua toimintaa, kuten yhteisten projektien 

toteuttamisen, ongelmien ratkaisemisen ja sosiaalisten tarpeiden täyttämisen 

(Ruben & Stewart, 2006, s. 138). Kuten ryhmäytyminen, myöskään keskustelu 

verkkoalustalla ei kuitenkaan synny tai etene itsestään, vaan se vaatii ohjausta 

ja huomiota (Korhonen & Pantzar, 2004, s. 29). Vuopalan (2013) yliopisto-

opiskelijoiden verkkovuorovaikutukseen keskittynyt tutkimus osoittaa, että 
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merkityksellistä vuorovaikutuksen onnistumisessa on yksilön aktiivinen ja 

säännöllinen osallistuminen sekä tehtäviin orientoituminen. Ryhmässä 

työskentely yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi edellyttää siis opiskelijalta 

sitoutumista ryhmän toimintaan ja tietoista ponnistelua yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi. (Vuopala, 2013, s. 202.) Lindberg (2004, s. 150) korostaa, että 

myös opettajien osallistuminen verkkokeskusteluun olisi tärkeää, koska se 

osoittaisi, ettei opiskelijoita ole jätetty keskenään verkkoon keskustelemaan. 

Monipuolinen vuorovaikutus sekä opettajan ja opiskelijoiden että opiskelijoiden 

välillä on merkittävä tekijä onnistuneen opetustilanteen saavuttamisessa (Repo, 

2010, s. 184). 

 

Samansuuntaisia tutkimustuloksia on saanut myös yliopiston verkkokursseja ja 

niiden keskustelufoorumeita tutkinut Swan (2002), jonka mukaan opettajan ja 

opiskelijan välinen vuorovaikutus on yhteydessä sekä opiskelijan oppimiseen 

että kokemaan tyytyväisyyteen kurssista. Tutkimus osoittaa, että mitä 

vähemmän opettaja ja opiskelija ovat vuorovaikutuksessa kurssin aikana, sitä 

vähemmän opiskelijat kokevat oppivansa ja sitä tyytymättömiä he kurssiin ovat. 

Päinvastoin mitä enemmän opettajan ja opiskelijoiden välillä oli vuorovaikutusta, 

sitä enemmän opiskelijat kokivat oppineensa ja sitä tyytyväisempiä he kurssiin 

olivat. Toisin sanoen opettajan aktiivinen vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa 

tuottaa sekä parempia oppimistuloksia että tyytyväisyyttä verkko-opetukseen. 

(Swan, 2002, s. 31–32.) Opettajan osallistuminen kurssin verkkokeskusteluihin 

vaatii kuitenkin paljon aikaa ja resursseja, ja ohjauksen tarve pikemminkin 

kasvaa kuin vähenee siirryttäessä lähiopetuksesta verkkototeutukseen (Tella 

ym., 2001, s. 218). Kääntä (2016, s. 21) huomauttaa, että opettajan aktiivinen 

rooli voi kiteytyä myös esimerkiksi pitkähköön monologiseen ohjeistusviestiin, 

joka on suunnattu opiskelijoille verkkokeskustelun avuksi ja tueksi. Opettajan 

ohjeistusviesti ei kuitenkaan tarkoita opettajajohtoista keskustelua (Kääntä, 

2016, s. 21), vaan parhaimmillaan onnistunut verkkokeskustelu kehittää 

opiskelijan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja opiskeluvalmiuksia (Manninen & 

Nevgi, 2001, s. 102). 

 

Esimerkiksi Korhonen ja Pantzar (2004) kuvaavat verkkovuorovaikutuksen 

luonnetta varovaiseksi, mikä voidaan nähdä sekä haasteena että 
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mahdollisuutena. Keskustelu ja varsinkin kanssaopiskelijoiden pohdintojen 

kommentointi on usein varovaisempaa verkossa kuin kasvokkaisessa 

vuorovaikutustilanteessa, mikä saattaa johtaa keskustelun pinnallisuuteen. 

Kirjallinen kritiikki verkkokeskustelussa saattaa tuntua vastaanottajalle 

ilkeämmältä, mikä taas puoltaa varovaista keskustelemista ja konfliktien 

tietoista välttämistä. (ks. Korhonen & Pantzar, 2004, s. 30.) Kun vuorovaikutus 

perustuu kirjoittamiseen, on kynnys kritisoida muiden näkemyksiä alhaisempi 

(Marttunen & Laurinen, 2001, s. 155). 

 

Verkossa keskustellessa keskustelukumppania ei näe, jolloin nonverbaalinen, 

eli sanaton viestintä jää kokonaan pois vuorovaikutustilanteesta, mikä lisää 

sosiaalista etäisyyttä (Järvelä & Häkkinen, 2002, s. 3). Yksinkertaisuudessaan 

verbaalinen viestintä viittaa kieleen ja nonverbaalinen viestintä kaikkeen 

muuhun viestivään käyttäytymiseen (Porkka, 2018, s. 77). Hakkarainen ja 

Hyvärinen (1999) tarkentavat kirjoittaessaan nonverbaaliseen viestintään 

lukeutuvan kaikki ei-kielelliset ilmiöt, jotka esiintyvät tai vaikuttavat inhimillisessä 

vuorovaikutuksessa: äänensävy ja puhetyyli, katsekontakti, kasvon ilmeet, 

kehon asento, tilankäyttö ja fyysinen olemus. Kun verkkovuorovaikutus on 

pelkkää kirjoitettua tekstiä, jää siitä uupumaan nonverbaalisen viestinnän 

tehtävät, kuten sanallisen viestin vahvistaminen kädenliikkeiden tai ilmeiden 

avulla, palautteen antaminen ilmein, nyökkäyksin ja ”yneemein” (mmm, ymh), 

tunteiden ilmaisu äänensävyjen, ilmeiden ja eleiden kautta sekä 

vuorovaikutustilanteen säätely esimerkiksi antamalla puheenvuoro toiselle 

katsekontaktilla tai nyökkäyksellä. (Hakkarainen & Hyvärinen, 1999, s. 28–35.) 

2.4.2 Verkkovuorovaikutuksen mahdollisuudet 

 

Toisin kuin kasvokkainen vuorovaikutus, verkkovuorovaikutus on usein täysin 

anonyymiä tai nimimerkillä tapahtuvaa, mikä saattaa rohkaista hiljaisempiakin 

osallistumaan (Korhonen & Pantzar, 2004, s. 30). Tella kumppaneineen (2001) 

korostavat, että verkkokeskustelussa kaikki keskustelijat voivat olla 

tasapuolisesti äänessä, kun lähiopetuksessa hiljaisemmat ja enemmän 

pohdinta-aikaa tarvitsevat opiskelijat eivät välttämättä pääse samalla tavalla 

ääneen ja esille. Näin verkkokeskustelu tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden 
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johdattaa keskustelu uusille urille tai nostaa esiin omasta näkökulmasta tärkeitä 

asioita, jotka kenties lähiopetuksessa jäisivät sanomatta. (Tella ym., 2001, s. 

209.) Anonymiteetin lisäksi osallistujaa voi siis rohkaista ajatus siitä, ettei 

verkkovuorovaikutuksessa toinen keskustelija pysty keskeyttää tai estää 

puhumasta (Blanchette, 2012, s. 78). 

 

Verkkovuorovaikutus on tekstipohjaista, jolloin verkkokurssin keskusteluun 

osallistuessaan opiskelijan on muotoiltava ja ilmaistava ajatuksensa kirjoitettuna 

tekstinä (Manninen & Nevgi, 2001, s. 99). Kun vuorovaikutus perustuu 

kirjoittamiselle, on kynnys osallistua matalampi (Swan, 2002, s. 26), johon 

vuorovaikutuksen asynkronisuus lienee yksi syistä. Verkkokeskustelun 

asynkronisuus mahdollistaa myös sen, että keskustelukumppanin kirjoittamaan 

viestiin voi tutustua omassa tahdissa ja vastinetta pystyy työstää rauhassa 

ennen sen julkaisemista (Marttunen & Laurinen, 2001, s. 155). Asynkronisen 

oppimisympäristön etuna onkin siihen liittyvä reflektiivinen viestintä, asioiden 

tietoinen pohdinta, vertailu ja arviointi, jotka edelleen mahdollistavat uusien 

ajatusten ja näkemysten luomisen omassa rauhassa (Vuopala, 2013, s. 62). 

 

Vaikka nonverbaalisen viestinnän uupuminen verkkovuorovaikutuksesta asettaa 

omat haasteensa (ks. kappale 2.4.1), liittyy siihen myös hyviä puolia. Kun 

vuorovaikutus verkossa perustuu pitkälti teksteihin, yksilö keskittyy sanoman 

ymmärtämiseen ulkoisten vihjeiden etsimisen sijaan (Manninen & Nevgi, 2001, 

s. 100). Verkossa huomio ei siis kiinnity keskustelukumppanin ulkoisiin 

tekijöihin, jolloin niistä tehtävät mahdolliset luokittelut jäävät tekemättä 

(Korhonen & Pantzar, 2004, s. 30). Kun keskustelukumppanin luonteenpiirteet, 

fyysinen olemus, koulutustaso tai ammatillinen asema eivät vaikuta 

vuorovaikutuksen luonteeseen, voi verkkovuorovaikutusta pitää kasvokkaista 

vuorovaikutusta tasa-arvoisempana (Marttunen & Laurinen, 2001, s. 155). 

Verkossa vuorovaikutussuhteessa olevassa ryhmässä ei myöskään ole juuri 

vallankäyttöä, mikä lisää edelleen tasa-arvoisuutta (Matikainen, 2001b, s. 83). 

 

Verkkokeskustelu on usein asiapitoisempaa kasvokkaiseen vuorovaikutukseen 

verrattuna, jolloin annetussa aiheessa on helpompi pysyä (Korhonen & Pantzar, 

2004, s. 30). Järvelän ja Häkkisen (2002, s. 2) mukaan opiskeluun liittyvä 
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verkkovuorovaikutus jää kuitenkin usein pinnalliseksi ja kokemuspohjalle, jolloin 

keskustelussa ei tuoda esille tieteeseen ja teorioihin perustuvia reflektioita ja 

argumentaatioita. Vuopala (2013, s. 175) puolestaan toteaa, että 

opetuskontekstissa verkkovuorovaikutuksessa korostuu nimenomaan 

teoreettisen tiedon esittäminen. Järvelän ja Häkkisen (2002) ja Vuopalan (2013) 

huomiot ovat siis ristiriidassa keskenään. Tämän tutkielman keskiössä olevan 

kurssin verkkokeskustelun tavoitteena on sekä tieteeseen että kokemuksiin 

perustuvat opiskelijoiden pohdinnat. 

 

2.5 Onnistunut verkkovuorovaikutus korkeakoulukontekstissa 

 

Raevaara, Ruusuvuori ja Haakana (2001) esittävät, että opetuksen ollessa 

korkeakoululaitoksen järjestämää lähi- tai verkko-opetusta, rakentuvat 

vuorovaikutustilanteet institutionaalisen kontekstin kehystämiksi. Tällöin 

vuorovaikutustilanteita jäsentää joukko erityisiä institutionaalisia tehtäviä sekä 

käsitys siitä, kuinka tehtäviä tulisi suorittaa. Toisin sanoen institutionaalinen 

vuorovaikutus osoittaa vuorovaikutuksen agendan, asiaankuuluvat osallistujat ja 

heidän roolinsa, kontekstiin sopivan kielen sananvalintoineen sekä tyylin, jolle 

keskustelujaksot rakentuvat. (ks. Raevaara ym., 2001, s. 12–22.) 

Korkeakoulukontekstissa tapahtuvaan verkkovuorovaikutukseen saatetaan 

liittää odotuksia, että niiden sisällön tulisi osoittaa ”korkeamman tason 

oppimista”, joka näyttäytyisi keskusteluissa teorian soveltamisena tarkasteltaviin 

ilmiöihin sekä opiskelijoiden kriittisenä otteena (Mäkelä, 2010, s. 33). Repon 

(2010) tutkimus osoittaa, että akateemisessa kontekstissa omien ajatusten 

näkyväksi tekeminen vahvistavaa asiantuntijaidentiteettiä. Parhaimmillaan 

muiden opiskelijoiden kanssa keskusteleminen haastaa omia ajatuksia, ja voi 

jopa pakottaa pois omasta urautuneesta ajattelusta, joka tukee yliopisto-

opiskelun kriittisen ajattelun kehittymisen tavoitetta. (Repo, 2010, s. 189.)  

 

Vuorovaikutus muiden opiskelijoiden kanssa on olennainen osa verkko-

opetusta (Karevaara, 2009, s. 83). Harasim, Hiltz, Teles ja Turoff (1995), 

kuitenkin korostavat, että on opettajan tehtävä jäsentää kurssilla tapahtuvaa 

vuorovaikutusta päättämällä sen ajankohta, malli ja välineet. Ajan ulottuvuuksia 
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ovat synkroninen ja asynkroninen (ks. kappale 2.3.1), mallilla tarkoitetaan 

”paikkaa” missä vuorovaikutusta tuotetaan, esimerkiksi verkkoluento, -seminaari 

tai -keskustelu, ja välineillä formaattia, jonka avulla vuorovaikutuksessa ollaan, 

esimerkiksi teksti, ääni, video tai grafiikka. (Harasim ym., 1995, s. 97.) Erilaisilla 

vuorovaikutukseen ja ryhmän yhteiseen työskentelyyn suunnitelluilla 

teknologioilla voidaan tukea yhteisöllistä oppimista (Vuopala, 2013, s. 22). 

 

Ajan, mallin ja välineiden lisäksi opettajan on tärkeä pohtia odotukset ja 

tavoitteet ryhmän jäsenten väliselle verkkovuorovaikutukselle, koska ne 

määrittelevät, millaista lisäarvoa opetukselle ja oppimiselle verkon käytöllä 

toivotaan saavutettavan. Tavoitteissa on mahdollista eritellä ryhmän tavoitteet ja 

ryhmän keskeisen verkkovuorovaikutuksen tavoitteet (ks. Matikainen, 2001b, s. 

20). Mikäli kurssin tavoitteiden saavuttamisen kannalta pienryhmäkeskustelu 

koetaan hedelmälliseksi, on mietittävä tarkasti tehtävien ja ohjeistuksen 

mielekkyyttä ja jäsennystä, jotta opiskelijan olisi mahdollisimman helppoa 

tarttua tehtäviin ja pienryhmäkeskusteluun (Korhonen & Pantzar, 2004, s. 31). 

 

Korhonen ja Pantzar (2004) määrittelevät verkkokurssilla tuotetun onnistuneen 

vuorovaikutuksen tunnuspiirteiksi riittävän ajan tehtävän tekemiselle, 

konkreettisen ja hyödylliseksi koetun aiheen sekä helppokäyttöisen 

oppimisalustan. Pienryhmäkeskusteluissa on tärkeää, että opiskelija seuraa 

keskustelua säännöllisesti ja pyrkii koordinoimaan ryhmän sisäisiä 

viestintäprosesseja, eli vastaanottamaan ja ymmärtämään toisen opiskelijan 

lähettämiä viestejä ja vastaamaan niihin rakentaakseen vastavuoroista dialogia. 

(Korhonen & Pantzar, 2004, s. 31.) Vuopalan (2013) tutkimukseen osallistuneet 

opiskelijat kokivat, että yhteisöllinen verkko-opiskelu vaatii yksilöltä halua, kykyä 

ja aktiivista panostusta ryhmän työskentelyyn. Opiskelijan aktiivisen 

osallistumisen koettiin edistävän myös koko ryhmän oppimista. (Vuopala, 2013, 

s. 176.) Verkko-opiskelussa yksilö voi vaikuttaa oman osallistumisen ja 

aktiivisuuden määrään enemmän kuin lähiopetustilanteissa, joissa 

osallistumista usein säännöstellään ja rajataan esimerkiksi puheenvuoroja 

jakamalla (Kääntä, 2016, s. 23). 
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Swanin (2002, s. 34) tutkimus osoittaa, että verkossa järjestettävän kurssin 

opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaa positiivisesti aktiivinen ja 

toistuva osallistuminen keskusteluun, opiskelijoiden kirjoittamien viestien pituus 

sekä opettajan aktiivinen ote verkkokeskustelussa. Tella kumppaneineen (2001) 

korostavat, että oppimisen lisäksi verkkokeskustelu voi lisätä läsnäolon tuntua 

ja opiskelujakson intensiteettiä. Samalla se saattaa tuottaa yhteenkuuluvuuden 

ja parhaimmillaan yhteisöllisyyden tunteita, joita voi ikään pitää onnistuneen 

verkkokurssin mittareina. (Tella ym., 2001, s. 209–217.)  

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen keskiössä on opiskelijoiden välinen 

vuorovaikutus, jonka olisi hyvä olla toista kannustavaa ja rohkaisevaa, jotta 

jokainen opiskelija voisi saavuttaa omat oppimistavoitteensa (Mannisenmäki, 

2001, s. 112–113). Stoverin ja Hollandin (2018, s. 1–5) tutkimuksen mukaan 

opiskelijat oppivat paremmin ollessaan aktiivisia oppijoita yhteistoiminnallista 

oppimista vaativalla kurssilla, kuin perinteisellä luentokurssilla, jolloin yksilö 

nähdään passiivisena oppijana. Yhteistoiminnallinen oppiminen mahdollistaa 

myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymisen sekä akateemisten 

tavoitteiden saavuttamisen (Järvenoja & Järvelä, 2009, s. 477). Yleisesti ottaen 

tutkimukset tukevat väitettä ryhmän ja sen jäsenten välisen vuorovaikutuksen 

merkityksellisyydestä verkossa järjestettävällä kurssilla (esim. Swan, 2002, s. 

34). 
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3 Verkkovertaistuki hyvinvointia edistävänä tekijänä 

 

3.1 Vertaiset verkossa – verkkovertaistuen määritelmä 

 

Vertaistukea kuvataan keskinäiseksi, hierarkiattomaksi olemiseksi ja 

keskustelemiseksi samoista asioista kamppailevien ihmisten kanssa (Adame & 

Leitner, 2008, s. 148). Usein vertaistukeen liitetään henkilökohtaisten ja 

mahdollisesti arkojenkin kokemusten keskinäinen jakaminen (Vanhanen, 2011, 

s. 36), jolloin molemminpuolinen kunnioitus ja yhteisvastuu nousevat 

merkityksellisiksi (Mead, Hilton & Curtis, 2001, s. 135). Avun yhtäaikainen 

saaminen ja antaminen ovat yksi vertaistuen peruselementeistä (Mead ym., 

2001, s. 135) – ei ole pelkkiä autettavia tai auttajia, vaan jokainen vertainen 

toimii molemmissa rooleissa. Yksilöiden toiminta niin kasvokkaisissa- kuin 

verkkovuorovaikutustilanteissa vaikuttaa siihen, kokeeko yksilö keskustelun 

vuorovaikutteiseksi (ks. Matikainen, 2001b, s. 9). Sama ajatus on 

sovellettavissa vertaistukeen: on vertaisten toiminnasta kiinni, saavuttaako 

ryhmän jäsenet kokemuksen vertaistuesta. 

 

Jo kymmenen vuotta sitten Kaplan, Salzer, Solomon, Brusilovskiy ja Cousounis 

(2011, s. 54) totesivat, että verkkoalustojen mahdollistama henkiseen 

hyvinvointiin liittyvä vertaistuki oli saavuttanut yhtä vankan aseman kuin 

kasvokkaiset vertaistukiryhmät, eli verkkovertaistuesta voidaan puhua aikamme 

ilmiönä. Internetin erilaiset ryhmät ja keskustelualueet tarjoavat monenlaisia 

mahdollisuuksia verkkovertaistukeen, yhteen sosiaalisen median aikakautena 

kasvaneeseen ilmiöön (Niela-Vilén ym., 2014, s. 1525). Nykyisin verkossa on 

lukuisia ryhmiä, joissa käsitellään erilaisia elämäntilanteita: puidaan kriisejä ja 

muutoksia, mutta myös arkiseen elämään kuuluvia asioita ja tilanteita (esim. 

Heinonen, 2008, s. 75). 

 

Nesin, Choukas-Bradleyn ja Prinsteinin (2008, s. 273) mukaan 

verkkovertaistuessa on seitsemän ominaisuutta, jotka tekevät eron perinteiselle 

kasvokkaiselle vertaistuelle: asynkronisuus, pysyvyys, julkisuus, saatavuus, 



 23 

”vihje poissaolosta”, mitattavuus ja visuaalisuus. Asynkronisuus kuvaa 

vuorovaikutuksen eriaikaisuutta (ks. kappale 2.3.1) ottaen kuitenkin huomioon, 

että esimerkiksi videovälitteinen viestintä on miltei synkronista, kun taas 

sähköpostivälitteinen viestintä kuvaa paremmin asynkronista vuorovaikutusta. 

Pysyvyydellä tarkoitetaan pysyvää pääsyä sosiaalisen median kautta jaettuun 

sisältöön, ja julkisuudella sitä, että suurella joukolla on pääsy jaettuun sisältöön. 

Saatavuudella puolestaan kuvataan mahdollisuutta sisällön käyttöön ja 

jakamiseen fyysisestä sijainnista riippumatta. ”Vihje poissaolosta” viittaa 

anonymiteettiin sekä toisaalta siihen, kuinka fyysisen läsnäolon 

ulottumattomissa nonverbaalisen viestinnän koodit, kuten äänenpaino, elekieli 

ja kasvojen ilmeet, jäävät kokonaan pois vähentäen viestin ilmaisutapoja. 

Mitattavuus kuvastaa sosiaalisen median mittareita, joiden avulla voidaan 

mitata esimerkiksi viestien määrää ja viestin nähneiden henkilöiden 

lukumäärää. Visuaalisuudella kuvataan visuaalisten elementtien, kuten kuvien 

ja videoiden painoarvoa. (Nesi ym., 2018, s. 273– 277.) 

 

Niela-Vilén kumppaneineen (2014) kuvaavat verkkovertaistuen olevan 

lähtökohtaisesti avointa ja mahdollista kaikille maantieteellisestä sijainnista tai 

aikavyöhykkeestä riippumatta. Verkon vertaistukiryhmät voivat olla joko 

avoimia, jolloin jokainen internet-yhteyden omaava pystyy osallistumaan, tai 

suljettuja ryhmiä, jotka ovat rajattuja tietyille henkilöille. Verkkokeskustelussa voi 

mahdollisesti olla moderaattori, ja keskustelu voi olla asynkronista tai 

synkronista riippuen verkkovertaistukeen käytettävästä alustasta. (Niela-Vilén 

ym., 2014, s. 1525.) Yleisesti ottaen vertaistuki kuitenkin perustuu ryhmän 

jäsenten sisäiseen tietoon ja itsetutkiskeluun ilman moderaattoria tai ”tarkkailua” 

(Gupta & Schapira, 2018, s. 726), ja usein vertaisten verkkokeskustelut ovat 

anonyymejä (esim. Heinonen, 2008; Nesi ym., 2018, s. 276). 

 

Tässä tutkielmassa vertaistuki nähdään pienryhmän jäsenten keskinäisenä 

kokemusten jakamisena ja keskusteluna Moodle-oppimisympäristön 

verkkokeskusteluissa. Pienryhmän jäsenet ovat nähtävissä vertaisinaan, sillä he 

ovat kaikki yliopisto-opiskelijoita, jolloin he myös mitä luultavimmin kamppailevat 

samankaltaisten asioiden äärellä. Opiskelijoiden välisessä vertaistuessa kyse 

on kanssaopiskelijan tilanteen empaattisesta ymmärryksestä samankaltaisten 
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kokemusten äärellä (Mead ym., 2001, s. 135). Yksi tärkeä verkkovertaistuen 

muoto on tiedon jakaminen vertaisten kanssa, jolloin yksilö saa lisää tietoa 

vertaisia yhdistävästä tilanteesta (Aho ym., 2012, s. 422; Niela-Vilén ym., 2014, 

s. 1532). Tätä tuen muotoa, jossa yksilö etsii tietoa eri lähteistä ja jakaa sitä 

vertaisilleen kutsutaan tiedottavaksi tueksi (Niela-Vilén ym., 2014, s. 1532). 

Arvokkaan tiedon lisäksi keskustelut ja kokemusten vaihtaminen vertaisten 

kanssa voi tarjota apua oman näkökulman muovaamiseen ja ymmärtämiseen 

(Gupta & Schapira, 2018, s. 726). Parhaimmillaan opiskelijat saavat kokea 

pienryhmäkeskusteluissa sekä tuen saamista että antamista, mikä voi vaikuttaa 

koettuun itsetuntoon ja arvostukseen, kun omat kokemukset nousevatkin 

uuteen arvoon (ks. Adame & Leitner, 2008, s. 148). Tämä voi johtaa 

opiskelijoiden kokemukseen yhteenkuuluvuudesta (ks. Vanhanen, 2011, s. 36). 

Heinosen (2008) verkkoyhteisöihin liittyvä tutkimus osoittaa, että verkossa 

toiminta perustuu kanssaihmisten vierellä kulkemiseen ja reaalielämässä 

koettujen haasteiden jakamiseen aihepiirien liikkuessa pitkälti yksilöitä 

yhdistävän asian ympärillä. Aivan kuten kasvokkaisissa vertaistukiryhmissä, 

myös verkossa välittyy auttamisen halu, empatia, myötätunto ja kannustaminen. 

(Heinonen, 2008, s. 75–76.) 

 

Samat verkkovuorovaikutuksen haasteet, kuten ryhmäytyminen ja sitoutuminen, 

ja mahdollisuudet, kuten vuorovaikutuksen tasa-arvo ja asiapitoisuus, pätevät 

myös vertaisten väliseen verkkovuorovaikutukseen, sillä molemmat tapahtuvat 

samassa kontekstissa – verkossa. Tiettävästi verkkovuorovaikutuksen ja 

verkkovertaistuen käsitteiden suhdetta ei ole kuitenkaan tutkittu. Määrittelin 

aiemmin tässä tutkielmassa verkkovuorovaikutuksen älylaitteiden 

mahdollistamaksi tekstipohjaiseksi keskusteluksi, jota erilaiset hymiöt, kuvat ja 

videot rikastuttavat (ks. kappale 2.3). Tässä tutkielmassa verkkovertaistuki 

nähdään opiskelijoista – vertaisista – muodostuvien pienryhmien keskinäisenä 

kokemusten jakamisena ja keskusteluna Moodle-oppimisympäristön 

verkkokeskusteluissa. Verkkovuorovaikutuksen ja verkkovertaistuen 

tematiikkaan syvennyttyäni on havaittavissa, että verkkovuorovaikutuksen 

avulla voidaan toteuttaa verkkovertaistukea.  
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3.2 Verkkovertaistuen ja hyvinvoinnin yhteys  

 

Hyvinvointi on moniulotteinen ilmiö, jonka mittaamisen mahdottomuus ja 

viittaukset sosiaaliseen järjestelmään haastavat käsitteen määrittelemistä 

entisestään (esim. Dodge, Daly, Huyton & Sanders, 2012; McGillivray & Clarke, 

2006, s. 3; Minkkinen, 2013, s. 547; Saari & Villa, 2017, s. 113). Koska ei ole 

yhtä tapaa tai ulottuvuutta tarkastella hyvinvointia, ei ole myöskään yhtä 

universaalisti hyväksyttyä hyvinvoinnin määritelmää, vaan lukuisia, jopa 

kilpailevia tulkintoja (McGillivray & Clarke, 2006, s. 3). Subjektiivinen hyvinvointi 

on laaja ilmiö, johon lukeutuu sekä ihmisten emotionaaliset että fyysiset tunteet 

ja tuntemukset, mutta myös globaali ja jossain määrin ihmisten yhteinen 

näkemys siitä, mitä kuuluu hyvään elämään tai kokemukseen tyytyväisyydestä 

omaan elämään (ks. Diener, Suh, Lukas & Smith, 1999, s. 277). Dodge 

kumppaneineen (2012) määrittelevät hyvinvoinnin keinulaudan avulla: vakaan 

hyvinvoinnin omaavalla yksilöllä on fyysiset, psykologiset ja sosiaaliset 

resurssit, joita hän käyttää kohtaamissaan fyysisissä, psykologisissa ja 

sosiaalisissa haasteissa. Kun yksilöllä on enemmän haasteita kuin resursseja, 

hyvinvoinnin ”keinulauta” notkahtaa ja koetun hyvinvoinnin määrä vähenee, ja 

kun resursseja on sopivasti haasteisiin verrattuna ”keinulauta”, eli hyvinvointi 

pysyy tasapainossa. (Dodge ym., 2012, s. 230.) 

 

 

Kuvio 2. Hyvinvoinnin keinulauta (Dodge, Daly, Huyton & Sanders, 2012, s. 230). 

 

Vertaistukea tutkinut Dennis (2003) on havainnut, että vertaistuella voi olla 

vaikutusta monenlaisiin hyvinvoinnin osa-alueisiin.  Sen on muun muassa nähty 

vähentävän eristäytyneisyyden ja yksinäisyyden tunnetta, parantavan 

motivaatiota ja edistävän positiivista mielialaa. Vertaistuen avulla yksilön 

huomattiin saavan tietoa muun muassa erilaisista terveyttä ja hyvinvointia 
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edistävistä käytösmalleista ja tavoista. (Dennis, 2003, s. 326–327.) Dennisin 

(2003) tutkimus liittyy kasvokkaiseen vertaistukeen, jota on tiettävästi tutkittu 

enemmän kuin verkkovälitteistä vertaistukea. Verkkovertaistuki on kuitenkin 

myös kiinnostanut tutkijoita, ja tutkimustulokset ovat olleet samansuuntaisia 

kuin kasvokkaisessa vertaistuessa. 

 

Yksi merkittävimmistä verkkovertaistuen piirteistä on koettu emotionaalinen tuki, 

johon liittyy esimerkiksi tunteiden ja kokemusten jakaminen sekä sympatian 

osoittaminen (Aho ym., 2012, s. 419; Niela-Vilén ym., 2014, s. 1532). Ahon ja 

kumppaneiden (2012) tutkimus osoittaa, että verkkovertaistuen avulla yksilö voi 

kokea saavansa vertaisiltaan myötätuntoa, lohdutusta, toivoa sekä kannustusta 

pitää itsestään huolta. Näiden neljän tekijän on todettu vaikuttavan edelleen 

positiivisesti oman hyvinvoinnin edistämiseen. (Aho ym., 2012, s. 420.) 

Verkkovertaistuen on muutenkin havaittu parantavan henkistä hyvinvointia. 

Esimerkiksi Niela-Vilénin ja kumppaneiden (2014) tutkimukseen osallistuneiden 

masennus, ahdistuneisuus ja stressi vähenivät intervention aikana. 

Verkkovertaistuen ja hyvinvoinnin yhteyttä on tutkinut myös Taskinen (2017), 

jonka tutkimukseen osallistuneista (n=873) verkkovälitteisen vertaistuen 

käyttäjistä 44 % oli täysin tai osin samaa mieltä siitä, että verkkovertaistuella oli 

positiivisia vaikutuksia omaan terveyteen ja hyvinvointiin. Kyseisessä 

tutkimuksessa kävi ilmi, että koettuun vertaistuen hyötyyn ja siitä kumpuavaan 

oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen koettiin vaikuttavan enemmän 

verkkovertaistuen laatu, eikä sen määrä. (Taskinen, 2017, s. 56–60.) 

 

Naslund kumppaneineen (2016) on todennut verkkovälitteisen vertaistuen 

rohkaisevan jakamaan omia kokemuksia, osoittamaan myytit vääriksi ja 

haastamaan stigmaa esimerkiksi mielenterveysongelmien kanssa elämisestä. 

Vertaistuki voi auttaa niin sosiaalisen eristäytyneisyyden tunteeseen tai pelkoon 

siitä, mitä muut ihmiset yksilöstä ajattelevat. (Naslund ym., 2016, s. 116.) 

Verkkovertaistuessa merkityksellistä on yksilön kokemus siitä, ettei ole yksin 

haasteidensa kanssa, mihin liittyy vahvasti myös kokemus yhteisöllisyydestä 

(ks. Aho ym., 2012, s. 422; Niela-Vilén ym., 2014, s. 1532–1533). 
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Mikkonen (2009, s. 16) on todennut, että Suomessa vertaistukitoiminnan 

merkityksen selvittäminen hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä on vielä kesken. 

Tarvittaisiin siis jatkotutkimusta siitä, kuinka verkkovertaistuen kautta saadut 

tiedot, taidot ja kokemukset mahdollisesti muuttuvat konkreettisiksi teoiksi 

parantumisprosessissa, ja yleisemmin vaikuttavat fyysisen ja henkisen 

hyvinvoinnin edistämiseen. Aiheen tutkimiseen liittyy kuitenkin metodologisia 

haasteita: kuinka hyvinvointia pystyttäisiin objektiivisesti mittaamaan ja miten 

intervention tehokkuus sekä vaikutus voitaisiin lopulta määritellä (ks. Naslund 

ym., 2016, s. 119)? Palataan siis takaisin hyvinvoinnin moniulotteiseen ilmiöön 

ja sen mittaamisen mahdottomuuteen.  
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4 Tutkielman tavoite 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisena vuorovaikutuksen ja 

vertaistuen mahdollistajana verkossa käydyt pienryhmäkeskustelut näyttäytyvät 

ja millaisina opiskelijat ne kokevat. Tutkielmassa vastataan seuraaviin kolmeen 

tutkimuskysymykseen: 

1. Millaisina keskusteluaktiivisuus, keskusteluilmapiiri, ryhmän elinkaari ja 

aikataulun noudattaminen ilmenevät opiskelijoiden välisessä 

verkkovuorovaikutuksessa? 

2. Mitkä tekijät opiskelijat kokevat verkkovuorovaikutuksen haasteina? 

3. Mitkä tekijät opiskelijat kokevat verkkovuorovaikutuksen 

mahdollisuuksina? 
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5 Tutkielman toteutus 

 

5.1 Tutkimuskontekstin kuvaus 

 

Tutkimuskohteena on Helsingin yliopiston tiedekuntarajat ylittävä Kohti 

parempaa opiskelua -kurssi, joka järjestettiin viidettä kertaa loka-joulukuussa 

2020. Se on osa Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksen 

dosenttien Henna Asikaisen ja Nina Katajavuoren johtamaa tutkimushanketta 

WELLS Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen opinnoissa. Kurssi 

on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää omaa oppimistaan ja 

työskentelytaitojaan, harjoitella keinoja parantaakseen omaa hyvinvointiaan 

sekä oppia tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja. Kurssi keskittyy 

opiskelutaitojen ja erityisesti psykologisen joustavuuden kehittämiseen, joka 

parhaimmillaan edistää opiskelua ja näin ollen tukee myös opiskelijan 

hyvinvointia (Asikainen & Katajavuori, 2021, s. 219). Kurssin tavoitteena on 

sekä opiskelutaitojen että kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Sen 

laajuus on kolme opintopistettä ja kesto on kahdeksan viikkoa. Tämä 

vapaavalintainen kurssi on tarkoitettu kaikille Helsingin yliopiston tiedekuntien 

kandidaatti- ja maisteritason opiskelijoille. 

 

Kurssin suoritustapoihin kuului viikoittaiseen itseopiskelumateriaaliin 

tutustuminen ja sen omaksuminen, itsenäisten tehtävien tekeminen, 

pienryhmäkeskusteluun osallistuminen ja loppuraportin kirjoittaminen. 

Opiskelijoiden omat reflektiot, pienryhmäkeskustelut ja vertaistuki olivat kurssin 

keskeiset pedagogiset menetelmät (Asikainen & Katajavuori, 2021, s. 219). 

Pienryhmien verkkokeskustelut olivat yksi kurssin viikoittaisista työtavoista ja 

sen osasuorituksista. Näin verkkokurssi toimi kurssille osallistuvien 

opiskelijoiden yhteisenä vuorovaikutustilana (Mäkelä, 2010, s. 295–296). 

Verkkokeskustelualustalla opiskelijat jakoivat kokemuksiaan kurssisisällöstä ja 

viikoittaisista parempaan oppimiseen ja laaja-alaiseen hyvinvointiin liittyvistä 

kurssitehtävistä. Samalla tarkoituksena oli tarjota opiskelijoille mahdollisuus 

vertaistuen löytämiseen ja ylipäätään vertaisten kanssa keskustelemiseen. 
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Taulukko 3 osoittaa, että opiskelijat saivat viikoittain erillisen ohjeistuksen 

pienryhmäkeskusteluun osallistumisesta, minkä lisäksi opiskelijoille annettiin 

apukysymyksiä viikon teemaan liittyen. Näin ollen pienryhmäkeskusteluja 

voidaan pitää ohjattuina, vaikka niissä ei ollut moderaattoria tai keskustelun 

fasilitoijaa. Ryhmäkeskustelut eivät olleet anonyymeja, vaan niihin osallistuttiin 

omalla nimellä. Keskustelut kuitenkin käytiin suljetuissa ryhmissä, eli vain 

ryhmän jäsenet ja kurssin opettajat pystyivät seurata ja osallistua keskusteluun. 

 
Taulukko 3. Kohti parempaa opiskelua -kurssin sisältö syksyllä 2020. 

KURSSIN 

ETENEMINEN 

VIIKON TEEMA PIENRYHMÄKESKUSTELUN TAVOITE 

Orientoiva 
viikko 

Psykologinen joustavuus Omalle pienryhmälle esittäytyminen 
joko videon tai kirjoitetun esittelyn 
muodossa. 

Viikko 1 Arvot Omien arvojen ja ajankäytön pohtiminen 
ajanhallintaan liittyvän ennakkotehtävän 
avulla. 

Viikko 2 Stressi, rentoutuminen ja 
keskittyminen 

Viikkoharjoituksiin liittyvistä 
kokemuksista keskusteleminen. 

Viikko 3 Ajatusten ylivalta – ajattelu ja 
ajattelutavat 

Viime viikon hengitysharjoituksista ja 
tämän viikon harjoituksista 
keskusteleminen. 

Viikko 4 Uni, liikunta ja opiskelutekniikat Opiskelutaitojen ja -tekniikoiden 
merkityksestä keskusteleminen. 

Viikko 5 Itsemyötätunto Itsemyötätuntoon liittyvistä harjoituksista 
keskusteleminen. 

Viikko 6 Arvojen mukainen elämä Arvoihin liittyvistä oivalluksista 
keskusteleminen. 

Viikko 7 Viimeinen viikko: vertaisarvioinnit 
ja loppuraportit 

Kurssin päättävään ryhmäkeskusteluun 
osallistuminen. 

 

5.2 Tutkimusjoukko 

 

Syksyllä 2020 Kohti parempaa opiskelua -kurssille ilmoittautui 359 opiskelijaa, 

joista kurssin suoritti 225 opiskelijaa. Näin ollen kurssin suoritusprosentti oli 

62,7 %. Tähän tutkielmaan valittiin tutkimushenkilöiksi ne kurssin suorittaneet 

opiskelijat, joiden pienryhmän kaikki jäsenet olivat antaneet tutkimusluvan (ks. 

kappale 5.3). Tutkimuslupaan vastasi 237 opiskelijaa, joista 174 antoi luvan 

tutkielmaan osallistumiselle. Tutkimuslupaan vastaaminen tai tutkimusluvan 

antaminen eivät olleet edellytyksiä kurssin suorittamiselle. Vaikka valtaosa 

kurssille osallistuneista vastasi tutkimuslupaan myöntävästi, miltei jokaisessa 

pienryhmässä oli ainakin yksi opiskelija, joka ei ollut antanut lupaa tutkimukseen 
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osallistumiseen. Ryhmiä, joiden kaikilta jäseniltä saatiin tutkimuslupa, oli 

kahdeksan. Näin tutkimushenkilöitä oli lopulta 32. 

 

Ennen kurssin alkua opiskelijat jaettiin 4–6 henkilön ryhmiksi, jotka keskustelivat 

viikoittain Moodle-oppimisympäristön keskustelufoorumilla. Keskusteluiden 

lisäksi ryhmillä ei ollut muita yhteisiä osasuorituksia. Tutkielmaan osallistuneista 

kahdeksasta pienryhmästä neljässä oli yksi tai kaksi opiskelijaa, jotka 

keskeyttivät kurssin ensimmäisen tai toisen viikon aikana. Keskeyttäneistä 

opiskelijoista johtuen jokaisessa tutkielmaan osallistuneessa pienryhmässä oli 

lopulta 3–5 opiskelijaa. Kurssin keskeyttäneet eivät luonnollisesti osallistuneet 

tutkielmaan, eikä heidän kirjoittamiaan viestejä otettu huomioon. Aineistossa on 

kuitenkin analysoitu ne tutkielmaan osallistuneiden viestit, jotka oli kirjoitettu 

vastauksiksi kurssin keskeyttäneiden opiskelijoiden aloituspuheenvuoroihin. 

Vain tällä tavalla oli mahdollista saada tietoa tutkielmaan osallistuneiden 

viestimäärästä ja edelleen ryhmien keskusteluaktiivisuudesta. 

 

Tutkielmaan osallistuneissa oli sekä kandidaatti- että maisteritason opiskelijoita, 

joista nuorin oli 21-vuotias ja vanhin 57-vuotias. Keskimäärin osallistuneet 

opiskelijat olivat 28-vuotiaita keskihajonnan ollessa 8,3 vuotta. Opiskelijat 

edustivat kymmentä eri tiedekuntaa. Eniten osallistujia oli humanistisesta ja 

lääketieteellisestä tiedekunnasta, molemmista viisi opiskelijaa. 

 

 Kuvio 3. Tutkielmaan osallistuneet opiskelijat (n=32) tiedekunnittain. 
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5.3 Tutkimusaineiston keruu 

 

Tutkimusaineisto koostuu kahdesta osasta, ja molemmat on kerätty syksyllä 

2020 Helsingin yliopiston järjestämästä Kohti parempaa opiskelua -kurssin 

Moodle-oppimisympäristöstä. Moodle on opettajille ja oppijoille luotu verkko-

oppimisalusta (Moodle, 2020a), joka toimii sekä tiedon tuottamisen ja jakamisen 

välineenä sekä ajatusten näkyväksi tekemisen kenttänä (Männistö, 2020, s. 32).  

 

Aineiston ensimmäisen osan muodostavat kurssin pienryhmien asynkroniset 

verkkokeskustelut. Ne ovat peräisin suljetusta Moodle-verkko-

oppimisympäristöstä, johon opiskelija kirjautuu omalla Helsingin yliopiston 

verkkotunnuksella. Toisena osana ovat opiskelijoiden kirjoittamat loppuraportit, 

jotka opiskelijat palauttivat Moodle-oppimisympäristön palautuskansioon kurssin 

päätyttyä. 

 

Lupakysely toteutettiin Moodle-oppimisympäristössä heti kurssin alkaessa 

opettajien toimesta, ja siihen vastaamisesta muistuteltiin myös kurssin 

loppupuolella. Tämän lupakyselyn lisäksi lähestyin kurssin päätyttyä 

sähköpostitse niitä 12:ta yksittäistä opiskelijaa, jotka eivät olleet vastanneet 

tutkimuslupaan liittyen, mutta joiden pienryhmän muut jäsenet olivat jo antaneet 

suostumuksensa tutkimukseen osallistumiselle. Lähetin sähköpostia myös niille 

neljälle opiskelijalle, jotka olivat Moodle-oppimisympäristön lupakyselyssä 

valinneet sekä ”osallistun tutkimukseen” että ”en osallistu tutkimukseen”  

-vaihtoehdot. Sähköpostiviesteissä informoin opiskelijoita asemastani gradun 

tekijänä, ja liitteeksi lisäsin WELLS-hankkeen vastuututkijoiden Henna 

Asikaisen ja Nina Katajavuoren tekemän tiedotteen, jossa kerrotaan tarkasti 

tutkimusluvan tarkoituksesta, luvan käytöstä ja anonymiteetin varmistamisesta. 

 

5.4 Tutkimusaineiston kuvaus 

 

Tutkimusaineisto koostuu kahdeksan pienryhmän verkkokeskusteluista ja 

kyseisten ryhmien opiskelijoiden loppuraporteista. Verkkokeskusteluaineisto 

sisältää 645 yksittäistä viestiä, jotka koostuvat 242 viestiketjusta. Viestiketjujen 
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lukumäärään ei ole laskettu kurssin keskeyttäneiden opiskelijoiden kirjoittamia 

aloituspohdintoja, vaikkakin niihin tulleet tutkielmaan osallistuvien opiskelijoiden 

vastaukset on huomioitu kokonaisaineistossa. Keskustelua on käyty aikavälillä 

28.10.–21.12.2020. Viestiketjut ovat jälkikäteen kerätty luonnollinen aineisto.  

 

Ohjeistuksen mukaan opiskelijan tuli kirjoittaa aloituspohdintansa viikoittain 

torstai-iltaan mennessä ja keskustella vähintään kahden kommentin verran 

muiden ryhmäläisten kanssa aina sunnuntai-iltaan mennessä. Näin jokaisen 

opiskelijan olisi pitänyt kirjoittaa yhteensä kolme viestiä viikossa, eli yhteensä 24 

viestiä koko kurssin aikana. 

 

Opintojakson päätyttyä opiskelijat kirjoittivat henkilökohtaisen loppuraportin, 

jonka yhtenä osa-alueena oli reflektoida pienryhmäkeskusteluja. Ainoastaan 

tämä kyseinen osio oli relevantti tämän tutkielman kannalta. Tutkielman 

kohderyhmän 32:sta opiskelijasta kaikki palauttivat loppuraportin, mutta 30 

heistä kirjoitti kokemuksiaan myös pienryhmäkeskusteluista. Näin ollen 

analyysiin sisällytettiin kolmenkymmenen opiskelijan loppuraportit. 

 

5.5 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

 

Tutkielman aineisto on kerätty ja analysoitu perusteellisesti laadullisen 

tutkimusmenetelmän keinoin, mikä on tyypillistä suhteellisen pienelle otannalle 

(Eskola & Suoranta, 2008, s. 18). Analysoin tutkielman aineiston perusteellisesti 

käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, koska menetelmä sopi hyvin 

vastaamaan tutkimusongelmaani (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, s. 

219). Tällä analyysimenetelmällä järjestin aineistoni niin, että sain tutkittavasta 

ilmiöstä mahdollisimman tiiviin ja selkeän sanallisen kuvauksen kadottamatta 

aineiston sisältämää informaatiota (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117–122). 

5.5.1 Pienryhmäkeskusteluiden analysointi 

 

Aineiston perinpohjainen tunteminen on tärkeää, ja jotta aineisto avautuu 

alustavasti, on se syytä lukea useampaan kertaan (Eskola & Suoranta, 2008, s. 

151). Aloitin aineistoon tutustumisen lukemalla pienryhmien verkkokeskusteluja. 
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Kurssin päätyttyä ja tutkielmaan osallistuvien pienryhmien varmistuttua 

järjestelin aineistoa kopioimalla verkkokeskustelut Excel-muotoon. Samalla luin 

keskustelut tarkasti jatkaen aineistoon tutustumista. Aineistoon tutustuessani 

halusin välttyä Eskolan ja Suorannan (2008, s. 150–151) kuvaamalta 

”harharetkeltä”, jossa heti ensilukemalta tutkija kehittää abstraktioita ja 

yleistyksiä aineiston tulkinnaksi. Tämän takia en vielä kirjoittanut minkäänlaisia 

muistiinpanoja aineistoa ensimmäisillä kerroilla lukiessani. Toki joitakin 

havaintoja ja oivalluksia syntyi, mutta tiedostin niiden olevan epäsystemaattisia 

ja koko aineistoa jäsentämättömiä (ks. Eskola & Suoranta, 2008, s. 150). Näin 

myös omat hypoteesit oli helppo unohtaa, kun pystyin tutustumaan aineistoon 

ilman tulkintojen tekemistä. 

 

Kun olin tutustunut riittävästi aineistooni, siirryin koodaamiseen, eli aineiston 

systemaattiseen läpikäyntiin. Eskola ja Suoranta (2008) luonnehtivat laadullisen 

tutkimusaineiston koodaamisen tarkoittavan koodien liittämistä määriteltyihin 

tekstijaksoihin tutkijan tulkinnan mukaisesti. Näin koodaaminen on väline, joka 

mahdollistaa laadullisen aineiston määrällisen analyysin tekemisen. (Eskola & 

Suoranta, 2008, s. 155, 169.) Koska analyysimenetelmäni on aineistolähtöinen, 

ei siihen liity teoreettista etukäteisolettamusta, jolloin etukäteistietoni- tai 

olettamukseni eivät saaneet vaikuttaa aineiston käsittelyyn (ks. Eskola & 

Suoranta, 2008, s. 151; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 103). 

 

Koodasin pienryhmäkeskustelut käyttämällä Atlas.ti-ohjelmaa, jonka käyttö 

rajoittui tekniseen apuun koodauksen, koodiryhmien ja aineiston samanaikaisen 

tarkastelun helpottamiseksi, enkä käyttänyt esimerkiksi ohjelman 

automatisoituja analysointityökaluja. Aloitin koodaamisen tarkastelemalla kunkin 

pienryhmän keskusteluja ryhmä kerrallaan, minkä jälkeen muodostin 

ensimmäiset koodaukset ja koodiryhmät, eli kategorisoinnit. Näitä samoja 

koodauksia käytin kaikissa kahdeksassa pienryhmäkeskustelussa. Kun uusia 

koodeja muodostui aineiston koodaamisen edetessä, palasin jo koodattuihin 

aineistoihin ja koodasin ne myös uusilla koodeilla. Koodatessa oli ehdottoman 

tärkeää pitää mielessä tutkimusongelma: millaisena vuorovaikutuksen ja 

vertaistuen mahdollistajana verkossa käydyt pienryhmäkeskustelut näyttäytyvät 

ja millaisina opiskelijat ne kokevat? Näin ollen relevanttia ei ollut yksittäisen 
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viestin sanatarkka sisältö, vaan ennemmin sen sävy ja keskustelun 

vuorovaikutuksellisuus. Keskustelusävyä selvittääkseni koodasin jokaisen 

viestin koodilla positiivinen, neutraali tai negatiivinen. Lopulta muodostui 12 

verkkovuorovaikutuksen ominaisuuksia kuvaavaa koodia. 

 

Aineiston koodaamista seurasi klusterointi, eli ryhmittely. Kävin läpi koodatut 

alkuperäisilmaukset yksi kerrallaan ensimmäinen tutkimuskysymys mielessäni 

etsien samankaltaisuuksia kuvaavia lausumia tai useita virkkeitä sisältäviä 

ajatuskokonaisuuksia, ja ryhmittelin nämä samaa ilmiötä kuvaavat kohdat 

yhdistäen ne omiksi luokikseen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 122–124). Lopulta 

verkkovuorovaikutuksen ominaisuuksia kuvaamaan muodostui neljä luokkaa: 

keskusteluaktiivisuuden yhteys koettuun hyötyyn, viestien sävy ja sisältö, 

ryhmän elinkaari ja aikataulun noudattaminen. Yhdessä nämä luokat vastaavat 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Millaisina keskusteluaktiivisuus, 

keskusteluilmapiiri, ryhmän elinkaari ja aikataulun noudattaminen ilmenevät 

opiskelijoiden välisessä verkkovuorovaikutuksessa? 

 

Kuvio 4. Verkkovuorovaikutuksen ominaisuudet – analyysiluokat. 
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5.5.2 Loppuraporttien analysointi 

 

Toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen aineistona on käytetty opiskelijoiden 

loppuraportteja (n=30). Yhtenä loppuraportin osana pyydettiin vastaamaan 

kysymykseen: millaisina koit pienryhmäkeskustelut? Luin loppuraportit tarkasti 

poimien vain pienryhmäkeskusteluun liittyvät kohdat. Sisällönanalyysin tein 

Excel-tiedostossa, missä loppuraporttien katkelmia oli kätevä teemoitella. 

Aineiston pohjalta muodostui lopulta kaksi pääteemaa: verkkovuorovaikutuksen 

haasteet ja sen mahdollisuudet, joiden analyysiluokat on esitelty kuviossa 5. 

 

 

Kuvio 5. Verkkovuorovaikutuksen haasteet ja mahdollisuudet – analyysiluokat. 

 

Mikäli opiskelija mainitsi useamman verkkovuorovaikutukseen liittyvän haasteen 

tai mahdollisuuden, on hän edustettuna jokaisen esille tuomansa haasteen tai 

mahdollisuuden yhteydessä. Tämän takia yksittäinen opiskelija voi olla 

edustettuna useammassa luokassa. Lisäksi kymmenen opiskelijaa raportoi 

kokeneensa sekä verkkovuorovaikutuksen haasteita että mahdollisuuksia, 

minkä takia he ovat edustettuina sekä haasteita että mahdollisuuksia 

esittelevissä tulosluvuissa. 
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6 Tulokset 

 

Tulokset on jaettu kolmeen lukuun, jotka on otsikoitu tutkimuskysymysten 

mukaisesti. Ensimmäinen luku käsittelee verkkokeskusteluiden ominaisuuksia: 

keskusteluaktiivisuuden yhteyttä koettuun hyötyyn, viestien sävyä ja sisältöä 

ryhmän elinkaarta ja aikataulun noudattamista. Toisen luvun keskiössä on 

opiskelijoiden kokemukset verkkovuorovaikutuksen haasteista ja kolmannessa 

verkkovuorovaikutuksen mahdollisuuksista. Yhdessä nämä kolme tuloslukua 

antavat vastauksia tutkimusongelmaan: Millaisena vuorovaikutuksen ja 

vertaistuen mahdollistajana verkossa käydyt pienryhmäkeskustelut näyttäytyvät 

ja millaisina opiskelijat ne kokevat? 

 

6.1 Verkkovuorovaikutuksen ominaisuudet 

6.1.1 Keskusteluaktiivisuus ja koettu hyöty 

 

Vain yksi opiskelija (O9) kirjoitti ohjeistuksen mukaiset kolme viestiä viikoittain, 

jolloin 96,9 % kirjoitti vähemmän kuin vaaditun viestimäärän. Kurssin aikana 

opiskelijat kirjoittivat keskimäärin 20 viestiä vaihteluvälin ollessa 11–29 (ks. liite 

1). Viestiketjujen pituus vaihteli, mutta keskimäärin yhdessä ketjussa oli 2,7 

viestiä aloituspohdinta mukaan lukien. Ryhmien välinen frekvenssi oli 2,4–3,0 

viestiä. Viestien pituuteen ei ollut annettu ohjeistusta, ja keskimäärin opiskelija 

osallistui verkkokeskusteluun kirjoittaen 1 787 sanaa. Opiskelijoiden väliset erot 

viestien pituuksissa olivat kuitenkin suuria: vähiten koko kurssin aikana kirjoitti 

O25, yhteensä 11 viestiä, joissa on yhteensä 786 sanaa. Eniten puolestaan 

kirjoitti O9, yhteensä 29 viestiä, joissa on yhteensä 3 663 sanaa (ks. liite 1). 

 

Taulukko 4 osoittaa, että yksilötason lisäksi myös ryhmien välillä oli huomattavia 

eroja sekä viesti- että sanamäärissä. Vähiten kurssin aikana keskustelivat 

ryhmät 1 ja 8. Sanamäärällisesti vähiten kirjoitti ryhmä 2. Vaikka kyseinen 

ryhmä keskusteli viikoittain aktiivisesti, olivat heidän viestinsä hyvin napakoita. 

Eniten kurssin aikana keskusteli viidestä opiskelijasta muodostunut ryhmä 6. 

Kun huomioidaan ryhmäkoko, heitä aktiivisempia keskustelijoita oli neljästä 

opiskelijasta muodostunut ryhmä 3, jonka jäsenet kirjoittivat keskimäärin 24 
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viestiä ja 2 889 sanaa. Kyseisen ryhmän viestimäärä sekä viestien pituudet 

poikkesivat merkittävästi verrokkiryhmistä. Ryhmäkoko ei korreloinut sen 

kanssa, kuinka monta viestiä ryhmän jäsen keskimäärin kirjoitti. Ryhmäkoolla 

näytti kuitenkin olevan merkitystä viestien pituuteen: mitä pienempi ryhmä, sen 

napakampia viestit olivat. 

 
Taulukko 4. Ryhmäkeskusteluiden viesti- ja sanamäärät sekä ryhmä- että 

yksilötasolla. 

RYHMÄN 
NUMERO 

RYHMÄ- 
KOKO 

RYHMÄN 
VIESTIT 

YHTEENSÄ 
 

VIESTIEN 
SANAMÄÄRÄ / 

RYHMÄ 
 

VIESTIMÄÄRÄN 
KESKIARVO/HLÖ 

VIESTIEN 
SANAMÄÄRÄN 

KESKIARVO/HLÖ 

1 3 53 4 004 18 1 335 

2 3 69 3 352 23 1 117 

3 4 96 11 555 24 2 889 

4 4 79 5 043 20 1 261 

5 5 95 10 797 19 2 159 

6 5 110 9 385 22 1 876* 

7 4 75 6 991 19 1 748* 

8 4 68 6 051 17 1 513 

SUMMA 32 645 57 178 - - 

KESKIARVO - 81 7 147 20 1 787 

 
*Yksi tai useampi ryhmän opiskelija on julkaissut orientaatioviikolla videoesittelyn 
tekstimuotoisen esittelyn sijaan. Videoesittely on taulukossa huomioitu viestien lukumäärässä, 
mutta ei viestien sanamäärässä. 
 
 

Tutkielmaan osallistuneet opiskelijat jaettiin loppuraporttien perusteella 

karkeasti kolmeen ryhmään: 

1) opiskelijat, jotka kokivat pienryhmäkeskustelut hyödyllisinä ja/tai pitivät niitä 

mielekkäinä (n=20), 

2) opiskelijat, jotka kokivat pienryhmäkeskustelut neutraaleina (n=5), 

3) opiskelijat, jotka eivät kokeneet pienryhmäkeskusteluja hyödyllisinä tai 

mielekkäinä (n=5). 

 

Keskusteluaktiivisuuden ja koetun hyödyn sekä keskustelun mielekkyyden 

välillä oli havaittavissa yhteys viestien pituuteen: 65 % opiskelijoista, jotka pitivät 

keskusteluja hyödyllisinä ja/tai mielekkäinä, olivat kirjoittaneet keskimääräistä 

pidempiä viestejä, ja 60 % opiskelijoista, jotka eivät pitäneet keskusteluja 

hyödyllisinä tai mielekkäinä, olivat kirjoittaneet keskimääräistä lyhyempiä 

viestejä. Toisin sanoen, mitä pidempiä viestejä opiskelija verkkokeskustelussa 

kirjoitti, sen todennäköisemmin hän koki keskustelun hyödyllisenä ja/tai 
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mielekkäänä, ja mitä niukempia olivat opiskelijan viestit, sen todennäköisemmin 

hän ei kokenut verkkokeskustelua itselleen hyödyllisenä tai mielekkäänä. 

Kirjoitettujen viestien määrällä – joihin liittyen oli annettu viikkokohtainen 

ohjeistus – ei havaittu samankaltaista yhteyttä koettuun hyötyyn tai keskustelun 

mielekkyyteen. 

 

Ryhmätasolla oli havaittavissa yksilötasoa voimakkaampi yhteys 

keskusteluaktiivisuuden ja keskustelusta koetun hyödyn ja sen mielekkyyden 

kanssa. Kaikista aktiivisimmin keskustelivat ryhmät 3 ja 6 (ks. taulukko 4). 

Kyseisissä ryhmissä oli yhteensä yhdeksän opiskelijaa, joista seitsemän kertoi 

kokeneensa keskustelun hyödyllisenä tai mielekkäänä, yksi neutraalina ja yksi 

raportoi, ettei kokenut keskustelua hyödyllisenä tai mielekkäänä. Kaikista 

heikoin keskusteluaktiivisuus oli ryhmällä 2 (ks. taulukko 4), jonka kolmesta 

jäsenestä kaksi ei kokenut pienryhmäkeskustelua hyödyllisenä eikä 

mielekkäänä, ja yksi jäsen koki pienryhmäkeskustelun neutraalina. Toisin 

sanoen, mitä aktiivisemmin ryhmä keskusteli, sen todennäköisemmin 

pienryhmän jäsenet raportoivat kokeneensa keskustelun hyödyllisenä ja/tai 

mielekkäänä. 

6.1.2 Viestien sävy ja sisältö 

 

Taulukko 5 osoittaa, että opiskelijoiden välinen verkkovuorovaikutus oli 

positiivissävytteistä: kaikista 645 viestistä 54 % oli positiivisia, 44 % neutraaleja 

ja vain 2 % negatiivisia. Ryhmien 1, 3 ja 4 keskusteluissa oli kaikista eniten 

positiivissävytteisiä viestejä, yhteensä 67,7–69,8 % ryhmästä riippuen. 

Keskustelun sävyssä ei ollut ryhmien välillä huomattavia eroja lukuun ottamatta 

ryhmää 2, jossa positiivisia viestejä oli vain 16 %, joka oli huomattavasti 

vähemmän muihin ryhmiin verrattuna. Kyseisellä ryhmällä oli myös eniten 

negatiivisia viestejä: koko aineiston kolmestatoista negatiivisesta viestistä 

yhdeksän oli ryhmän 2 kirjoittamia. Näin ollen 13 % ryhmän 2 viesteistä oli 

negatiivisia. Kyseisen ryhmän viestit olivat myös selvästi lyhyempiä muihin 

ryhmiin verrattuna (ks. taulukko 4). 

 



 40 

Taulukko 5. Viestien sävy. 
 

VIESTIN 
SÄVY 

 

 
%-OSUUS KAIKISTA 

VIESTEISTÄ 
 

SELITYS 

 

 
Positiivinen 

 
54 % 

Viestin sävy on positiivinen: opiskelija kertoo tehtäviin 
liittyvistä hyvistä kokemuksista, iloitsee tekemästään 
oivalluksesta tai kannustaa/tukee ryhmäläistään.  

 
Neutraali 

 
44 % 

Viestin sävy on neutraali: opiskelija luettelee, mitä 
tehtäviä on tehnyt ilman sen syvällisempää pohdintaa 
tai viestissä on sekä jokin positiivissävytteinen että 
negatiivissävytteinen osio. 

 
Negatiivinen 

 
2 % 

Viestin sävy on negatiivinen: opiskelija kertoo 
pettymyksestään viikon tehtäviin ja niistä saatuihin 
kokemuksiin tai kirjoittaa haastavasta tilanteestaan. 

 

Taulukko 6 osoittaa, että keskusteluilmapiiri oli positiivisen lisäksi kannustavaa: 

vastausviesteistä 45 % oli kannustavia. Opiskelijat kannustivat toisiaan 

esimerkiksi silloin, kun kanssaopiskelija kertoi erityisen oivalluksen viikon 

teemaan liittyen tai raportoi tehneensä jotakin itselleen merkittävää. Näiden 

tilanteiden lisäksi opiskelijat kirjoittivat kannustavia viestejä myös 

kanssaopiskelijan kertoessa haastavasta tilanteestaan, kuten uuvuttavasta 

elämäntilanteestaan, kokemastaan väsymyksestä tai saamattomuudestaan. 

 

Opiskelijoiden välinen verkkovuorovaikutus oli kaikilla ryhmillä hyvin 

asiapitoista. Ryhmät keskustelivat viikon teemasta ja tehtävistä, eikä yhdenkään 

ryhmän keskustelu rönsyillyt annetun teeman ulkopuolelle. Yksi 

pienryhmäkeskusteluiden tavoitteista oli jakaa omia pohdintoja ja ajatuksia 

viikoittaiseen teemaan liittyen. Tämä tavoite täyttyi erinomaisesti: kaikissa 

aloituspohdinnoissa opiskelijat reflektoivat omaa oppimistaan kertomalla sekä 

viikon teemaan että tehtyihin harjoituksiin liittyvistä havainnoistaan. 

 

Keskustelu 1. Aloituspohdinnoissa opiskelijat reflektoivat omaa oppimistaan ja jakoivat 
tekemiään havaintoja. Esimerkki on kurssin toiselta viikolta, jonka aiheena oli stressi, 
rentoutuminen ja keskittyminen. 
 

”Olen tehnyt itse asiassa muutama kuukausi sitten vastaavanlaisia hengitys- ja 
pysähtymisharjoituksia, ja vaikka pidinkin niitä tehokkaina, ne ovat kyllä jääneet helposti 
muun arjen jalkoihin. Pitäisi yrittää muistaa tehdä! Paradoksaalista, että juuri 
stressaavimpina ja kiireisimpinä hetkinä ne tuntuvat unohtuvan taka-alalle, kun tällöin 
niistä olisi eniten hyötyä. Pidin etenkin aikaikkunatehtävästä, huomasin, kuinka pieni 
osa ajatuksistani on vanhan muistelua tai tulevaisuuden suunnittelua.” (O12) 
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Pienryhmäkeskusteluissa oli tyypillistä jakaa omia ideoita ja vinkkejä viikon 

teemaan liittyen. Kaiken kaikkiaan keskusteluissa jaettiin 85 yksittäistä ideaa tai 

vinkkiä, jolloin 13 % kaikista viesteistä sisälsi idean tai vinkin. Nämä saattoivat 

olla joko ”tiedostamattomia vinkkauksia”, eli opiskelija kirjoitti 

aloituspohdinnassaan jonkun itselleen hyväksi havaitun tavan toimia ja 

kanssaopiskelija poimi sen itselleen vinkkinä, tai ”tiedostettuja vinkkauksia”, eli 

opiskelija varta vasten vinkkasi ryhmäläisilleen jostakin asiasta. Ideat ja vinkit 

liittyivät esimerkiksi opiskelutekniikoihin, sosiaalisiin suhteisiin, liikuntaan, 

ruutuajan vähentämiseen ja rauhoittumiseen. 

 

Taulukko 6. Viestien sisältö. 

VIESTIN SISÄLTÖ 

 

%-OSUUS 

 

SELITYS 

Kannustava vastausviesti 45 % vastausviesteistä Vastausviesti on 
kanssaopiskelijaa kannustava. 

Asiapitoinen viesti 100 % kaikista viesteistä Viesti liittyy viikon tai laajemmin 
koko kurssin teemaan. 

Oman oppimisen 
reflektointi 
aloituspohdinnassa 

 
100 % aloitusviesteistä 

Viestissä opiskelija reflektoi 
oppimaansa viikon teemaan tai 
harjoituksiin liittyen. 

Idean tai vinkin 
jakaminen viestissä 

85 yksittäistä ideaa/vinkkiä, 
13 %:ssa kaikista viesteistä 

Viestissä opiskelija jakaa ideansa 
tai vinkkinsä kanssaopiskelijoille. 

 

6.1.3 Ryhmän elinkaari 

 

Kaikki pienryhmät noudattivat samaa ryhmän elinkaaren kaavaa: ensin 

opiskelijat tutustuivat toisiinsa ja sopivat käytännönjärjestelyistä, suurimman 

osan kurssista he keskustelivat annetuista teemoista, ja viimeisellä viikolla he 

kiittivät ryhmäläisiään yhteisistä keskusteluista hyvästellen toisensa. 

 

Tutustumisvaihe ja käytännön asioista sopiminen. Orientaatioviikolla opiskelijat 

kirjoittivat esittelytekstit, joissa poikkeuksetta kerrottiin oma nimi, opiskeltava ala 

ja syy, miksi on osallistunut kurssille. Usein opiskelijat kertoivat myös oman 

ikänsä ja opintovuotensa. Esittelyteksteissä oli laajasti mainintoja itselle 

tärkeistä asioista, kuten perheestä, harrastuksista ja uskonnosta. Opiskelija sai 

valita, esitteleekö itsensä tekstin vai videon muodossa. Neljä opiskelijaa päätyi 

videoesittelyyn ja loput 28 tutkimukseen osallistuneista kirjoittivat esittelytekstin. 

Kanssaopiskelijoiden vastaukset esittelyihin olivat tiiviitä, mutta erityisen 
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ystävällisiä ja kannustavia. Tutustumisen lisäksi orientaatioviikolla sovittiin, 

keskustellaanko asynkronisesti Moodlen keskustelualueella vai synkronisesti 

esimerkiksi Microsoft Teams tai Zoom Meetings -sovelluksien kautta. 

 

Keskustelu 2. Kanssaopiskelijoiden vastaukset ensimmäisen viikon esittelyihin olivat 
tiiviitä, mutta ystävällisiä ja kannustavia. 
 

”Moi X! On kyllä ihanaa kuulla, että muutkin painii samojen ongelmien ääressä! 
Samaistun vahvasti tuohon, että opiskelu- ja vapaa-ajan erottelu on vaikeaa ja koulutyöt 
on mielessä vähän turhankin paljon. Toivottavasti tää kurssi nyt tois jonkinlaisia 
työkaluja näitten asioitten käsittelyyn :)” (O23) 

 

Keskustelu annetuista teemoista. Pienryhmäkeskusteluiden ydintä olivat kurssin 

ensimmäiset seitsemän viikkoa, joiden aikana opiskelijat keskustelivat 

viikoittaisen teeman ympärillä. Koska keskustelu pohjautui pitkälti omien 

kokemuksien ja pohdintojen jakamiselle, tutustuminen kanssaopiskelijoihin 

jatkui läpi kurssin. 

 

Kiittäminen – ryhmän hajoaminen. Viimeisen viikon keskusteluissa oli tyypillistä 

kiittää kanssaopiskelijoita keskusteluista ja toivottaa hyvää jatkoa. Useampi 

opiskelija jakoi myös konkreettisen opin tai ajatuksen, jonka oli kurssilla saanut. 

Viimeisen viikon keskusteluun osallistui selvästi vähemmän opiskelijoita, kuin 

aikaisemmilla viikoilla: 15 opiskelijaa kirjoitti vain yhden viestin ja viisi opiskelijaa 

ei enää kirjoittanut laisinkaan ryhmäläisilleen viimeisellä viikolla (ks. liite 1). 

6.1.4 Aikataulun noudattaminen 

 

Suuri osa opiskelijoista ei noudattanut vaadittua keskustelun aikataulua, vaan 

kaikista viesteistä 41,3 % oli kirjoitettu myöhässä. Niistä huomattavasti 

suurempi osa oli myöhästyneitä aloituspohdintoja: kun orientaatioviikko jätetään 

huomioimatta, kurssin viikoilla 1–7 oli kirjoitettu yhteensä 215 aloituspohdintaa, 

joista 132 oli kirjoitettu myöhässä. Näin ollen 61,4 % aloituspohdinnoista 

kirjoitettiin annetun aikataulun ulkopuolella. Aloituspohdinnan viivästyminen 

aiheutti sen, etteivät kanssaopiskelijat pystyneet kirjoittamaan vastaustaan 

ajoissa, eikä ryhmän keskustelu päässyt alkamaan. Myöhästyneisiin 

aloituspohdintoihin oli viikoilla 1–7 kirjoitettu yhteensä 344 vastausviestiä. Niistä 

90 kappaletta, eli 26,2 % oli kirjoitettu myöhässä. 



 43 

Myöhästyneet aloituspohdinnat vaikuttivat myös siihen, kuinka paljon kyseinen 

pohdinta herätti keskustelua. Esimerkiksi O25 kirjoitti suurimman osan 

aloituspohdinnoistaan huomattavasti myöhässä, ja koko kurssin aikana hän 

kirjoitti aloituspohdintansa annetussa aikataulussa vain kahdesti. Näillä kahdella 

kerralla pohdinta herätti keskustelua, mutta myöhästyneisiin aloituspohdintoihin 

hän ei saanut laisinkaan kanssaopiskelijoiltaan vastausta. Kyseinen opiskelija 

keskusteli kaikista vähiten sekä viesti- että sanamäärällisesti (ks. liite 1). 

 

Taulukko 7. Myöhästyneet aloituspohdinnat ja vastaukset pienryhmittäin kurssin 
viikoilla 1–7. Orientaatioviikkoa ei ole huomioitu taulukossa.* 

RYHMÄN 
NUMERO 

VIESTIEN 
MÄÄRÄ 

VIIKOILLA 1–7  
 

MYÖHÄS-
TYNEET 

ALOITUS- 
POHDINNAT 

 

MYÖHÄS-
TYNEET 

VASTAUS- 
VIESTIT 

MYÖHÄS-
TYNEET 
VIESTIT 

YHTEENSÄ 
 

MYÖHÄSTYNEIDEN 
VIESTIEN MÄÄRÄ (%) 

 

1 46 14 9 23 50,0 % 

2 61 7 5 12 19,7 % 

3 82 18 8 26 31,7 % 

4 68 21 29 50 73,5 % 

5 95 18 14 32 33,7 % 

6 91 20 5 25 27,5 % 

7 60 14 5 19 31,7 % 

8 56 20 15 35 62,5 % 

SUMMA 559 132 90 222 41,3 % 

*Esittelyteksti toivottiin kirjoitettavaksi perioditaukoviikolla, eli kurssin orientaatioviikon aikana. 
Koska kurssi alkoi virallisesti perioditauon jälkeen, moni opiskelija kirjoitti esittelytekstinsä vasta 
ensimmäisen kurssiviikon alussa, eikä orientaatioviikolla. Tämän takia esittelytekstejä ei ole 
huomioitu taulukossa. 

 

Myöhästymisen ja keskustelun äänensävyn yhteys. Vähiten myöhästyneitä 

viestejä oli ryhmällä 2, jonka kaikista viesteistä 19,7 % oli kirjoitettu myöhässä. 

Kyseisen ryhmän keskustelun äänensävy oli ikävin, mikäli katsotaan 

positiivisten, negatiivisten ja neutraalien viestien määrää ja verrataan niitä 

muihin ryhmiin (ks. kappale 6.1.2). Eniten puolestaan myöhästyneitä viestejä oli 

ryhmällä 4, yhteensä 73,5 %. Heidän keskustelun äänensävy oli yksi 

positiivisimmista. Lisäksi ryhmät 1 ja 3, joiden keskustelut osoittautuivat myös 

erityisen positiivisiksi, olivat keskivertoa myöhästyneiden viestien määrässä. 

Näin ollen myöhästyneiden viestien määrällä ja keskustelun äänensävyllä ei 

tämän aineiston valossa löydetty yhteyttä. 
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6.2 Opiskelijoiden kokemukset verkkovuorovaikutuksen 

haasteista 

 

Kolmestakymmenestä pienryhmäkeskusteluja reflektoineesta opiskelijasta 

neljätoista raportoi kokemistaan verkkovuorovaikutuksen haasteista. Koettuja 

haasteita oli viidessä eri kategoriassa ja yksittäisiä mainintoja oli yhteensä 23 

kappaletta. Tulokset on esitetty taulukossa 8. 

 

Taulukko 8. Opiskelijoiden kokemukset verkkovuorovaikutuksen haasteista. 

HAASTE OPISKELIJAN KOMMENTTI N = 

KESKUSTELUN 
VUOROVAIKUTUK-
SETTOMUUS 

”Ryhmäkeskustelut tuntuivat aika hölmöiltä, koska ei niitä 
oikein keskusteluksi mielestäni voi kutsua. Kaikki kirjoittivat 
tosi lyhyesti koko viikon asioista, ja sitten itse piti yrittää 
kommentoida toisen ihmisen oivalluksia, vaikka 
kommentoitavaa oli vähän.” (O4) 
 
”Ryhmien keskustelut tuntuivat vähemmän keskustelulta ja 
enemmän omien ajatusten raportoimiselta ja muiden 
kommentoimiselta, koska hoidimme tämän osuuden 
Moodlen keskustelupalstalla.” (O26) 

 

8 

TUNTEMATTOMIEN 
KANSSA 
KESKUSTELEMINEN 

”Emme juurikaan tutustuneet, joten ryhmäläiseni olivat 
minulle täysin vieraita ihmisiä. Oli todella vaikeaa kirjoittaa 
henkilökohtaisia asioita tuntemattomille ihmisille --.” (O5) 
 
”Välillä aiheet olivat hyvin henkilökohtaisia ja tuntuivat 
hieman epämukavilta.” (O21) 

 

5 

KESKUSTELUN 
PINNALLISUUS 

”Keskustelut jäivät ehkä vähän pinnallisiksi, kun ne käytiin 
vain Moodlen keskustelualueella.” (O8) 
 
”Emme kuitenkaan yleensä lähteneet syventämään 
keskusteluja muutamia kommentteja pidemmälle, mutta 
onneksi niistäkin sai jotain irti.” (O23) 

 
4 

AIKATAULUHAASTEET 

 

”Ryhmällämme oli välillä haasteita pysyä aikataulussa ja 
välillä keskusteluja ja kommentointia käytiin eri teemoista 
vähän eri aikaan, vaikka ideaalitilanteessa kaikki olisivat 
pysyneet viikkoaikataulussa.” (O1) 
 
”-- vain toinen ryhmäläinen palautti keskustelun aloituksen 
ennen sunnuntai-iltaa. Tämän takia toisten vastauksiin 
reagoiminen oli hankalaa ja keskustelut loppuivat lyhyeen.” 
(O5) 

 
3 

RYHMÄKOKO 

”Uskoisin keskustelusta syntyvän enemmän sisältöä, mikäli 
ryhmät olisivat hieman suurempia kuin nyt neljällä ihmisellä.” 
(O7) 

”Ryhmästäni suuri osa tippui matkan varrelle --. -- lopulta 
vain muutama ryhmäläinen osallistui niihin [keskusteluihin] 
aktiivisesti.” (O12) 

3 

 



 45 

Keskustelun vuorovaikutuksettomuus. Taulukko 8 osoittaa kahdeksan 

opiskelijan raportoineen keskusteluiden vuorovaikutuksen vähäisyydestä, jopa 

vuorovaikutuksettomuudesta. Kyseiset opiskelijat kertoivat, että ”keskustelu 

loppui lyhyeen”, ”toisten vastauksiin kommentoiminen oli hankalaa” eikä 

keskusteluista ”saanut kauheasti irti”. Kaksi opiskelijaa koki, ettei keskustelua 

”voinut edes keskusteluksi kutsua”. Moodle-oppimisympäristö nähtiin yhtenä 

selittävänä tekijänä sille, ettei tunnetta keskinäisestä vuorovaikutuksesta 

syntynyt. Vuorovaikutuksettomuus ilmeni mm. aloituspuheenvuorojen lyhyenä 

kommentointina ja jatkokysymysten uupumisena. Lisäksi oli harvinaista, että 

opiskelija olisi vastannut aloittamaansa keskusteluun: viestiketjuja oli yhteensä 

242, joista vain 26:ssa näin tapahtui. Mikäli vastaamista olisi tapahtunut 

enemmän, se olisi todennäköisesti lisännyt opiskelijoiden välistä 

vuorovaikutusta ja edelleen kokemusta keskustelun vuorovaikutuksellisuudesta.  

 

Tuntemattomien kanssa keskusteleminen. Kurssin opiskelijat opiskelivat laajasti 

Helsingin yliopiston eri tiedekunnissa, eivätkä lähtökohtaisesti tunteneet toisiaan 

(ks. kuvio 3). Tutustuminen jäi kurssilla vähäiseksi, ja viisi opiskelijaa koki 

henkilökohtaisten asioiden kertomisen tuntemattomille haastavana. Moodle-

oppimisympäristö ei mahdollistanut anonyymejä keskusteluja, joten myöskään 

anonymiteetistä ei tässä verkkokeskustelussa ollut apua. 

 

Keskustelun pinnallisuus. Neljä opiskelijaa raportoi keskustelun jääneen osin 

pinnalliseksi. Syitä tälle löydettiin esimerkiksi sen vähäisestä vuorovaikutuksen 

määrästä, Moodle-oppimisympäristön ”kankeasta” keskustelualueesta sekä 

siitä, ettei tuntemattomille halunnut jakaa henkilökohtaisia asioita. 

 

Aikatauluhaasteet. Opiskelijoiden oli haastava pysyä annetussa aikataulussa, ja 

kolme opiskelijaa raportoi sen aiheuttaneen haasteen verkkovuorovaikutukselle. 

Aikatauluun liittyvistä tutkimustuloksista on kerrottu lisää kappaleessa 6.1.4. 

 

Ryhmäkoko. Kahdeksasta tutkielmaan osallistuneesta ryhmästä viisi oli 

sellaisia, joissa yksi tai useampi opiskelija keskeytti kurssin, ja sen takia 

ryhmäkoot pienenivät jopa kolmeen opiskelijaan. Kolme opiskelijaa koki pienen 

ryhmäkoon hankaloittavan keskustelun vuorovaikutuksellisuutta. 
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6.3 Opiskelijoiden kokemukset verkkovuorovaikutuksen 

mahdollisuuksista 

 

Kolmestakymmenestä pienryhmäkeskusteluja reflektoineesta opiskelijasta 23 

raportoi kokemistaan verkkovuorovaikutuksen mahdollisuuksista. Koettuja 

mahdollisuuksia oli kuudessa eri kategoriassa ja yksittäisiä mainintoja oli 

yhteensä 46 kappaletta. Tulokset on esitelty taulukossa 9. 

 
Taulukko 9. Opiskelijoiden kokemukset verkkovuorovaikutuksen mahdollisuuksista 

MAHDOLLISUUS OPISKELIJAN KOMMENTTI N = 

VERKKOVERTAISTUKI 

”Keskustelutkin lisäsivät osaltaan armollisuutta itseäni 
kohtaan. Se, että muilla oli paljon samankaltaisia ajatuksia ja 
vaikeuksia itsensä ja opiskelun kanssa, auttoi antamaan 
perspektiiviä omille tunteille ja kokemuksille.” (O11) 
 
”Lisäksi oli lohdullista, kun huomasi, että muut tosiaan 
painivat ihan samojen asioiden ja epävarmuuksien kanssa 
kuin minäkin.” (O17) 

 

11 

HYVIÄ 
KESKUSTELUJA 
POSITIIVISESSA 
KESKUSTELU- 
ILMAPIIRISSÄ 

”Ryhmän keskustelut olivat mielestäni avoimia, kunnioittavia 
ja hyödyllisiä.” (O21) 
 
”Ryhmässä kaikkien jakaessa omia ajatuksia ja vaikeuksia 
tuli hyvin turvallinen olo, ja jakaminen tuntui helpolta. Kurssin 
edetessä oli ihanaa huomata, miten lempeitä ja välittäväisiä 
ryhmän jäsenet olivat –.” (O28) 

 

9 

IDEOIDEN JA 
VINKKIEN SAAMINEN 
JA JAKAMINEN 

”Ryhmäkeskusteluista sai hyviä ideoita, joita voin jatkossa 
kokeilla ja joiden avulla voin saada vaihtelua opiskeluun.” 
(O1) 
 
” -- usein sainkin kannustuksen lisäksi myös hyviä vinkkejä 
pohtimiini ongelmakohtiin.” (O9) 

 
8 

TUTUSTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
MAHDOLLISTUMINEN 

 

”Oli ilo saada jakaa kurssin kokemusta muiden ryhmäläisten 
kanssa, siinä tuli semmoinen kiva tunnelma, kun sai laittaa 
omat terveiset muille ja muut vastasivat. Itse olen paljon 
kaivannut opiskelukavereita, joiden kanssa jakaa omia 
fiiliksiä ja kurssi antoi siihen pienen mahdollisuuden.” (O2) 
 
”Näin korona-aikaan vielä, kun uusiin ihmisiin tutustuminen 
on jäänyt todella vähälle, oli ilo puhu vähän 
syvällisemmistäkin aiheista ryhmäni kanssa.” (O11) 

 
7 

OMAN NÄKÖKULMAN 
AVARTUMINEN 

”Toisten kokemusten lukeminen kyllä avarsi omaa 
ajatusmaailmaa --.” (O15) 
 
”Useassa aiheessa ryhmäläisilläni oli erittäin mielenkiintoisia 
näkökulmia ja sain kiinnostavia kommentteja myös omiin 
teksteihini.” (O23) 

6 

ASYNKRONISUUS 
KESKUSTELUN 
MAHDOLLISTAJANA 

”Päätimme hoitaa keskustelut Moodlen keskustelualueella, 
sillä se sopi parhaiten ryhmäläistemme päivä- ja 
opiskelurytmiin.” (O13) 
 
”Muiden kurssien kanssa on ollut kiireistä, joten koin tämän 
itselle sopivaksi tavaksi hoitaa ryhmäkeskustelut.” (O26) 

5 
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Verkkovertaistuki. Kurssin ja verkkokeskusteluiden keskiössä oli opiskelija ja 

hänen hyvinvointinsa edistäminen, minkä takia myös keskusteluun liittyvässä 

ohjeistuksessa oli nostettu keskiöön opiskelija, hänen ajatuksensa ja 

henkilökohtaiset pohdintansa. Ohjeina olivat esimerkiksi ”Pohdi arvojasi ja 

ajankäyttöäsi”, ”Osallistu ryhmäkeskusteluun, jossa pohditte yhdessä 

harjoituksien tekemisestä saatuja kokemuksia”, ”Tutustu opiskelutaitoihin ja  

-tekniikoihin, ja pohdi näiden merkitystä myöhemmin ryhmäkeskustelun 

merkeissä”. Ei siis ihmekään, että pienryhmäkeskusteluissa oli tyypillistä kertoa 

omista kokemuksista ja jakaa omia ajatuksia, mikä teki pohdinnoista välillä 

hyvinkin henkilökohtaisia. Vertaistuen kokemukseen tarvittiin kuitenkin toinen 

henkilö, vertainen. Kaikki kurssille osallistuneet olivat yliopisto-opiskelijoita, 

joten he ovat nähtävissä vertaisinaan, jotka voivat tarjota toisilleen vertaistukea. 

Pienryhmäkeskusteluiden vastausviesteissä opiskelijat herkästi jatkoivat 

aloituspohdinnan teemaa. Välillä vastaus oli vain lyhyt vastakommentti, mutta 

usein opiskelija tarttui aiheeseen tai johonkin viestin yksityiskohtaan kertomalla 

siihen liittyviä ajatuksiaan tai kokemuksiaan. Etenkin jos opiskelija kirjoitti 

aloituspohdinnassaan kokemistaan haasteista, vastausviesteissä usein korostui 

myötätuntoiset, samaistumisesta kertovien kokemusten jakaminen. Tällaiset 

viestit osoittivat verkkovertaistuen. Kun opiskelijoilta kysyttiin yleisesti 

kokemuksia pienryhmäkeskusteluista, heistä yli kolmannes – tarkemmin 

yksitoista opiskelijaa kolmestakymmenestä – mainitsi keskusteluihin liittyvän 

vertaistuen. Joko opiskelijat mainitsivat käsitteen vertaistuki tai he kertoivat 

auttaneen, että ”muut ryhmäläiset painivat samankaltaisten haasteiden kanssa”. 

Verkkovertaistukea oli havaittavissa kaikkien ryhmien verkkokeskusteluissa, eli 

kurssi mahdollisti opiskelijoiden välisen vertaistuen verkkovuorovaikutuksen 

välityksellä. 

 

Hyviä keskusteluja positiivisessa keskusteluilmapiirissä. Yhdeksän opiskelijaa 

raportoi positiivisesta keskusteluilmapiiristä, ja opiskelijat olivat ylipäätään 

ilahtuneita siitä, millaisen keskusteluilmapiirin he saivat Moodlen 

keskustelufoorumilla aikaiseksi. Opiskelijat kuvasivat keskusteluilmapiiriä 

kannustavaksi, mukavaksi ja lämminhenkiseksi, ja kanssaopiskelijoita 

samanhenkisiksi, kivoiksi ja kannustaviksi. Keskusteluja puolestaan kuvattiin 

avoimiksi, kunnioittaviksi, kivoiksi, aktiivisiksi, rakentaviksi ja hyödyllisiksi. 
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Muutama opiskelija raportoi erikseen, että omien henkilökohtaisten ajatusten ja 

kokemusten jakaminen kanssaopiskelijoille oli mielekästä ja helppoa. 

 

Ideoiden ja vinkkien saaminen ja jakaminen. Keskusteluissa opiskelijat jakoivat 

toisilleen ideoita ja vinkkejä (ks. taulukko 6). Kahdeksan opiskelijaa mainitsi 

kokeneensa ne hyödyllisiksi, verkkovuorovaikutuksen mahdollistamaksi 

positiiviseksi piirteeksi. 

 

Tutustumisen ja vuorovaikutuksen mahdollistuminen. Seitsemän opiskelijaa 

raportoi, kuinka pienryhmäkeskustelut mahdollistivat sekä tutustumisen muihin 

opiskelijoihin että vuorovaikutuksen, joka etenkin koronapandemian takia oli 

jäänyt opiskelukavereiden kanssa vähemmälle. Kyseisten opiskelijoiden 

raporteissa korostui, kuinka kuulumisten vaihtaminen koettiin mieluisana. 

 

Oman näkökulman avartuminen. Kuusi opiskelijaa koki pienryhmäkeskustelujen 

tuoneen uusia ajatuksia ja onnistuneen avartamaan omia näkökulmia. 

 

Asynkronisuus keskustelun mahdollistajana. Vaikka asynkronisuus toi 

keskusteluiden luonteelle omat haasteensa (ks. kappale 6.2), viisi opiskelijaa 

koki sen toisaalta mahdollistavan, että jokainen pystyi osallistumaan 

keskusteluun itselle sopivana ajankohtana. Etenkin kun opiskelijat olivat eri 

tieteenaloilta, olisi aikataulujen yhteensovittaminen voinut osoittautua muuten 

haasteelliseksi. Asynkronisuutta ja ylipäätään Moodle-oppimisympäristön 

keskustelufoorumia kuvattiin verkkovuorovaikutuksen mahdollistaviksi tekijöiksi. 
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7 Pohdinta 

 

7.1 Tulokset aiemman tutkimuksen valossa 

 

Tutkielman perimmäisenä tarkoituksena oli selvittää, millaisena 

vuorovaikutuksen ja vertaistuen mahdollistajana Kohti parempaa opiskelua  

-kurssin verkko-oppimisympäristössä käydyt pienryhmäkeskustelut näyttäytyvät 

ja millaisina opiskelijat ne kokevat. Tutkielma antaa osviittaa siitä, ettei 

verkkovuorovaikutuksen hyödyntäminen korkeakoulukontekstissa ole täysin 

mutkatonta. 

7.1.1 Verkkovuorovaikutuksen ominaisuudet 

 

Sekä yksilö- että ryhmätasolla oli huomattavia eroja keskusteluaktiivisuudessa 

(ks. taulukko 4), niin viestimäärissä kuin yksittäisten viestien pituuksissa. 

Keskusteluaktiivisuuden ja koetun hyödyn sekä keskustelun mielekkyyden 

välillä oli havaittavissa yhteys yksilö-, mutta etenkin ryhmätasolla. Tutkielma 

osoitti, että mitä pidempiä viestejä opiskelija verkkokeskustelussa kirjoitti, sen 

todennäköisemmin hän koki keskustelun hyödyllisenä tai itselleen mielekkäänä. 

Lisäksi mitä aktiivisemmin ryhmä keskusteli, sen todennäköisemmin sen 

jäsenet raportoivat keskustelusta koetusta hyödyllisyydestä tai mielekkyydestä. 

 

Tutkielman tulokset osoittivat kurssin keskusteluilmapiirin olleen positiivista, 

kannustavaa ja asiapitoista. Aloituspohdinnoissa opiskelijat reflektoivat omaa 

oppimistaan ja etenkin vastausviesteissä ideoiden ja vinkkien jakaminen muille 

ryhmäläisille oli tavanomaista. Kaikki tutkielmaan osallistuneet ryhmät 

noudattivat samaa ryhmän elinkaarta: tutustumisvaihe, keskusteluvaihe ja 

ryhmän hajoamisvaihe. Suurin osa opiskelijoista ei kuitenkaan noudattanut 

vaadittua keskustelun aikataulua, vaan kaikista viesteistä 41,3 % oli kirjoitettu 

myöhässä. Aloituspohdinnan myöhästyminen vaikutti negatiivisesti ryhmän 

keskustekuaktiivisuuteen sekä siihen, ettei ryhmän keskustelu päässyt 

ylipäätään alkamaan. Viestien myöhästymisellä ja keskustelun äänensävyllä ei 

kuitenkaan havaittu tässä tutkielmassa yhteyttä. 
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Ennen kurssin alkua opettajan on jäsennettävä kurssilla tapahtuvaa 

verkkovuorovaikutusta päättämällä sen ajankohta, malli ja välineet (Harasim 

ym., 1995, s. 97), kuten Kohti parempaa opiskelua -kurssilla oli onnistuneesti 

tehty.  Myös tehtäviin ja keskusteluun liittyvät ohjeistukset olivat selkeät, jolloin 

opiskelijan pitäisi olla helppoa ja mielekästä tarttua niihin (ks. Korhonen & 

Pantzar, 2004, s. 31). Opiskelijoiden reflektiot aloituspohdinnoissa ja 

verkkokeskustelun asiapitoinen sisältö antoivat vaikutuksen, että opiskelijat 

tiesivät verkkokeskustelun vaatimukset, ja tutkimustulokset verkkokeskustelun 

ominaisuuksista osoittivat, että keskusteluun oli helppoa osallistua. Korhonen ja 

Pantzar (2004, s. 31) ovat määrittäneet onnistuneen verkkovuorovaikutuksen 

tunnuspiirteiksi riittävän ajan, konkreettisen ja hyödylliseksi koetun aiheen sekä 

helppokäyttöisen oppimisalustan. Kurssilla nämä tunnuspiirteet toteutuivat. 

Aikaa tehtävien tekemiselle oli viikoittain maanantaista torstaihin, jonka jälkeen 

loppuviikko oli aikaa keskustelulle. Oppimisalustana käytettiin Moodle-

oppimisympäristöä, joka on yliopisto-opiskelijoille tutuksi tullut, helppokäyttöinen 

oppimisalusta. Kurssin verkkovuorovaikutusta voidaan pitää ainakin osittain 

onnistuneena myös siksi, että kaksikymmentä opiskelijaa kolmestakymmenestä 

koki keskustelut hyödyllisinä ja/tai mielekkäinä. 

7.1.2 Vuorovaikutuksettomuus merkittävimpänä verkkovuorovaikutuksen 

haasteena 

 

Vaikka kurssin verkkovuorovaikutusta voidaan pitää osin onnistuneena, koki 

opiskelijat myös siihen liittyneen haasteita: 44 % tutkielmaan osallistuneista 

opiskelijoista raportoi kokeneensa haasteita verkkokeskustelussa. Merkittävin 

haaste oli keskustelun vuorovaikutuksettomuus, josta mainitsi kahdeksan 

opiskelijaa kolmestakymmenestä. Jotta verkkokeskustelua voi kutsua 

vuorovaikutukseksi, se vaatii opiskelijalta keskustelun säännöllistä seuraamista 

ja viesteihin vastaamista (ks. Korhonen & Pantzar, 2004, s. 31). Swanin (2002, 

s. 34) tutkimus osoittaa, että opiskelijoiden verkkovuorovaikutukseen vaikuttaa 

positiivisesti aktiivinen ja toistuva osallistuminen keskusteluun, kirjoitettujen 

viestien pituus sekä opettajan aktiivinen rooli verkkokeskustelussa. Tämän 

tutkielman tulos on samansuuntainen: mitä aktiivisempaa ryhmän keskustelu 

oli, sen todennäköisemmin sen jäsenet kokivat keskustelun hyödyllisenä tai 
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mielekkäänä. Myös viestien pituudella ja opiskelijan kokemuksella havaittiin 

yhteys, joka oli heikompi, mutta samansuuntainen: mitä pidempiä viestejä 

opiskelija verkkokeskustelussa kirjoitti, sen todennäköisemmin hän koki 

keskustelun hyödyllisenä tai mielekkäänä. Kurssin opettajat eivät osallistuneet 

ryhmäkeskusteluun kurssin aikana, vaan heidän aktiivinen roolinsa näyttäytyi 

monologisena ohjeistusviestinä tai -videona liittyen viikon teemaan, sen 

harjoituksiin sekä verkkokeskusteluun (ks. Kääntä, 2016, s. 21). Opettajien 

osallistuminen verkkokeskusteluun olisi kuitenkin tärkeää, sillä se osoittaisi, 

ettei opiskelijoita ole jätetty keskenään verkkoon keskustelemaan (Lindberg, 

2004, s. 150). 

 

Vuorovaikutuksettomuuden lisäksi viisi opiskelijaa raportoi tuntemattomien 

kanssa keskustelemisen tuottaneen haasteita. Kurssin ensimmäisellä viikolla 

opiskelijat saivat vapaasti esittäytyä kanssaopiskelijoille, mutta muuten kurssin 

aikana ei annettu ryhmäytymiseen tai tutustumiseen liittyviä tehtäviä. Yleisesti 

ottaen yliopiston kurssilla on tärkeää, että ryhmä saa tehtyä annetun 

kurssitehtävän ja näin saavuttaa tavoitteensa yhdessä ryhmänä. Kuitenkin Kohti 

parempaa opiskelua -tyyppisellä kurssilla, joka ei sisällä opiskelijoiden yhteistä 

tavoitetta tai tehtävää, vaan ennemmin yksittäisen opiskelijan tavoitteen 

kehittää omaa hyvinvointiaan, voisi ryhmäytymisestä olla hyötyä. 

Verkkovuorovaikutuksen onnistumiseen voi vaikuttaa, kuinka tuttuja ryhmän 

jäsenet ovat toisilleen kurssin alkaessa ja toisaalta, kuinka ryhmää pyritään 

ryhmäyttämään ja kuinka siinä onnistutaan (Korhonen & Pantzar, 2004, s. 29). 

 

Nämä opiskelijoiden kokemat haasteet tuntemattomien kanssa 

keskustelemisesta voivat liittyä myös neljän opiskelijan raportoimaan 

keskustelun pinnallisuuteen, joka on yleistä verkkovuorovaikutukselle (Järvelä & 

Häkkinen, 2002, s. 2). Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että 

keskusteleminen ja etenkin kanssaopiskelijoiden pohdintojen kommentointi on 

usein varovaisempaa verkossa kuin kasvokkaisessa vuorovaikutustilanteessa, 

mikä saattaa näyttäytyä keskustelun pinnallisuutena (ks. Korhonen & Pantzar, 

2004, s. 30). Toisena pinnallisuutta selittävänä tekijänä voidaan pitää 

anonymiteetin puutetta, kun opiskelijat osallistuivat keskusteluun omilla 

nimillään. Kurssi ei mahdollistanut anonymiteettiä, koska opettajien oli 
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tiedettävä, kuka opiskelija oli kirjoittanut minkäkin viestin. Vain omalla nimellä ja 

opiskelijatunnuksella kurssille osallistumalla opettajat pystyivät seuraamaan, 

kuinka opiskelijat osallistuivat kurssin pakollisena osasuorituksena olevaan 

ryhmäkeskusteluun ja toisaalta puuttumaan mahdolliseen kiusaamiseen tai 

epäasiallisiin viesteihin. Mitä luultavimmin opiskelijat ovat tottuneet 

verkkovuorovaikutuksen anonyymiin tai nimimerkillä tapahtuvaan luonteeseen – 

yhteen verkkovuorovaikutusta määrittävään tekijään – mikä saattoi vaikuttaa 

keskustelun sisältöön (ks. Korhonen & Pantzar, 2004, s. 30). 

7.1.3 Vertaistuki merkittävimpänä verkkovuorovaikutuksen 

mahdollisuutena 

 

72 % tutkielmaan osallistuneista opiskelijoista raportoi kokeneensa 

verkkovuorovaikutukseen liittyviä mahdollisuuksia, joista merkittävimpänä 

verkkovertaistukea. Tässä tutkielmassa vertaistuki määriteltiin ”pienryhmän 

jäsenten keskinäiseksi kokemusten jakamiseksi ja keskusteluksi Moodle-

oppimisympäristön verkkokeskusteluissa”, mikä toteutui kurssilla kattavasti, sillä 

11 yksittäistä opiskelijaa, eli 34 % tutkielmaan osallistuneista raportoi 

kokeneensa kurssilla verkkovertaistukea. Verkkoalustojen mahdollistama 

henkiseen hyvinvointiin liittyvä verkkovertaistuki on saavuttanut yhtä vankan 

aseman kasvokkaisten vertaistukiryhmien rinnalla (Kaplan ym., 2011, s. 54), ja 

tämä tutkielma vahvistaa tätä olettamusta. Kuten tässä tutkimuskontekstissa, 

myös yleisesti ottaen vertaistuki perustuu ryhmän jäsenten sisäiseen tietoon ja 

itsetutkiskeluun ilman moderaattoria tai ”tarkkailua” (Gupta & Schapira, 2018, s. 

726). Pienryhmän jäsenet olivat nähtävissä vertaisinaan, sillä he ovat yliopisto-

opiskelijoita, jolloin he myös mitä luultavimmin kamppailevat samankaltaisten 

asioiden kanssa. Ahon ja kumppaneiden (2012) mukaan se, että yksilö kokee 

saavansa vertaisiltaan myötätuntoa, lohdutusta, toivoa sekä kannustusta pitää 

itsestään huolta, on koettu äärimmäisen tärkeäksi, ja näiden tekijöiden on 

todettu vaikuttavan edelleen positiivisesti oman hyvinvoinnin edistämiseen (Aho 

ym., 2012, s. 419–420), mikä oli tämän kurssin merkittävin tavoite. 

 

Toisin kuin lähiopetustilanteessa, verkko-opetuksessa kaikki opiskelijat voivat 

olla tasapuolisesti äänessä. Näin verkkovuorovaikutus tarjoaa jokaiselle 
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osallistujalle mahdollisuuden johdattaa keskustelua uuteen suuntaan tai nostaa 

esille omasta näkökulmastaan merkityksellisiä asioita, jotka saattaisivat jäädä 

lähiopetustilanteessa kokonaan sanomatta (Tella ym., 2001, s. 209). 

Verkkovuorovaikutuksen tasa-arvoisuutta lisää myös se, ettei 

verkkovuorovaikutussuhteessa olevassa ryhmässä ole juurikaan vallankäyttöä 

(Matikainen, 2001b, s. 83). Vaikka Kohti parempaa opiskelua -kurssin 

verkkokeskusteluun osallistuminen ei ollut anonyymiä, voi verkossa 

keskusteleminen rohkaista hiljaisempiakin osallistumaan (Korhonen & Pantzar, 

2004, s. 30), koska verkkovuorovaikutuksessa toinen keskustelija ei pääse 

keskeyttämään eikä voi estää toista puhumasta (Blanchette, 2012, s. 78). 

Swanin (2002, s. 26) tutkimuksen mukaan vuorovaikutuksen perustuessa 

kirjoittamiselle, kynnys osallistua madaltuu. Tutkimuskohteena olleella kurssilla 

jokaisella opiskelijalla oli mahdollisuus tuoda aloituspohdinnassa esille itselle 

merkityksellisiä oivalluksia ja kokemuksia viikon teemasta ja harjoituksista. Osa 

käytti tämän mahdollisuuden hyväkseen, kun osalla opiskelijoista sekä omat 

keskustelunavaukset että toisten viesteihin vastaaminen jäivät latteiksi ja 

pinnallisiksi. 

 

Kolmestakymmenestä pienryhmäkeskusteluja reflektoineesta opiskelijasta 14 

raportoi kokemistaan haasteista ja 23 mahdollisuuksista. Kun lasketaan 

yksittäiset maininnat, niitä oli haasteisiin liittyen 23 kappaletta ja 

mahdollisuuksiin liittyen 46 kappaletta. Ero on merkittävä. Tutkimustulokset 

verkkovuorovaikutuksen ominaisuuksista sekä painopiste opiskelijoiden 

kokemissa verkkovuorovaikutuksen mahdollisuuksissa osoittavat, että kurssin 

verkkovuorovaikutusta voidaan pitää ainakin osin onnistuneena. 

 

7.2 Luotettavuus 

 

Eskola ja Suoranta (2008) kirjoittavat, että laadullisessa tutkimuksessa tutkijan 

asema on eri tavalla keskeinen kuin määrällisessä tutkimuksessa, ja laadullista 

tutkimusta on pidetty jopa subjektiivisena tapana tuottaa tietoa. Laadullisen 

tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, 

että tutkija toimii tutkimuksensa keskeisenä tutkimusvälineenä. Siksi tutkija itse 



 54 

on pääasiallisin luotettavuuden kriteeri, ja näin ollen arvioitaessa laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta on tarkasteltava koko tutkimusprosessin 

luotettavuutta. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 210.) 

 

Tutkimuseettisistä syistä tutkijan on selvitettävä tutkimukseen osallistuville 

tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja mahdolliset osallistumiseen liittyvät 

fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyvät riskit ymmärrettävällä tavalla 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 155–156). Riittävän tutkimuksen luonteeseen ja 

tavoitteisiin liittyvän informaation lisäksi tutkittavalle on korostettava 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuuta (Eskola & Suoranta, 2008, s. 56): 

osallistujalla on oltava oikeus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, 

keskeyttää tutkimukseen osallistuminen, kieltää jälkikäteen itseään koskevan 

aineiston käyttö tutkimusaineistona ja oikeus tietää nämä oikeutensa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2008, s. 156). Aloittaessani tämän tutkielman tekemisen syksyllä 

2020, jokaiselta Kohti parempaa opiskelua -kurssin opiskelijalta kysyttiin 

Moodle-oppimisympäristössä, halusiko hän osallistua tutkimukseen antamalla 

tutkimusluvan. Opiskelijoille kerrottiin, että tutkimusluvan antaminen ei ollut 

edellytys kurssin suorittamiselle. Mikäli vain yhdeltä pienryhmän jäseneltä 

puuttui tutkimuslupa, lähetin erikseen kertaluonteisesti sähköpostia ko. 

opiskelijalle saadakseni tutkielmaani kattavan otannan. Sekä Moodle-

oppimisympäristössä että sähköpostin liitteenä oli tiedote tutkimuksesta. 

Tiedotteessa kerrottiin tutkimukseen liittyvistä eettisistä tekijöistä ja osallistujan 

oikeuksista, kuten henkilötietojen suojaamisesta, tutkimukseen osallistumisen 

vapaaehtoisuudesta ja oikeudesta tutkimuksen keskeyttämiselle milloin tahansa 

tutkimuksen aikana. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija tiedostaa 

tutkimuskohteeseen ja tutkimustuloksiin liittyvät ennakko-olettamuksensa, ja 

ottaa ne huomioon tutkimuksen esioletuksina (Eskola & Suoranta, 2008, s. 20). 

Opiskelijana minulle oli kertynyt kokemusta verkko-oppimisympäristössä 

keskustelemisesta, joten minulla oli näkemyksiä sen ominaisuuksista, 

haasteista ja mahdollisuuksista ennen tämän tutkielman aloittamista. 

Tutkielman luotettavuuden takaamiseksi minun oli kuitenkin tärkeä ottaa 

kokemukseni huomioon kaikissa tutkielman tekemisen vaiheissa, ja välttää 
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vahvojen ennakkokäsitysten muodostamista tutkittavasta ilmiöstä. Aineistoa 

koodatessani ja edelleen analysoidessani oli merkittävää lähestyä 

tutkimusongelmaa ilman, että annoin ennakkokäsitysteni vaikuttaa tekemääni 

tutkimustyöhön. Tuloksia kirjoittaessani koin, ettei minun tarvinnut enää 

pyristellä ennakkokäsityksiäni vastaan, koska saadut tutkimustulokset 

poikkesivat omista kokemuksistani ja käsityksistäni. Koen pysyneeni 

erinomaisesti tutkijan positiossa läpi tutkimustyön, enkä usko omien 

kokemusteni ja ennakkokäsitysteni vaikuttaneen saatuihin tutkimustuloksiin. 

 

Tutkijan subjektiivisuuden lisäksi on huomioitava, että opiskelijoiden 

loppuraporttien reflektiot olivat subjektiivisia, tietyssä ajassa ja paikassa 

kirjoitettuja kokemuksia ja havaintoja. Loppuraporttien lisäksi aineistona ollut 

verkkokeskustelu oli niin ikään opiskelijoiden omaa pohdintaa ja sen hetkisiä 

ajatuksia. Näin ollen tutkimustulokset kuvaavat tiettyjen opiskelijoiden välistä 

verkkovuorovaikutusta ja heidän kokemuksiaan syksyllä 2020 järjestetystä Kohti 

parempaa opiskelua -kurssista. Opiskelijoita ei pyydetty raportoimaan 

kokemuksiaan kurssin verkkovuorovaikutuksen haasteista ja mahdollisuuksista, 

vaan yhtenä loppuraportin kysymyksenä heitä pyydettiin pohtimaan ”Millaisina 

koit pienryhmäkeskustelut?” Tutkimustulokset verkkovuorovaikutuksen 

haasteista ja mahdollisuuksista on poimittu näistä avoimista vastauksista, jolloin 

kaikki maininnat ovat luonnollisia mainintoja, raportointia opiskelijoiden 

pienryhmäkeskusteluun liittyvistä kokemuksista. Koska neljätoista opiskelijaa 

kolmestakymmenestä raportoi 23 yksittäistä mainintaa kokemistaan haasteista, 

ja 23 opiskelijaa kolmestakymmenestä raportoi 46 mainintaa kokemistaan 

mahdollisuuksista, voidaan tuloksia pitää jopa merkittävimpänä kuin tilanteessa, 

jossa opiskelijoille olisi listattu erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia, ja he 

olisivat voineet vastata, mitä niistä he kurssin aikana kokivat. Koska opiskelijat 

saivat vapaasti kuvailla kokemuksiaan pienryhmäkeskusteluista, en tutkijana 

johdatellut heitä tiettyjen vastausten äärelle, mitä voidaan pitää tutkimuksen 

luotettavuutta parantavana tekijänä (ks. Eskola & Suoranta, 2008, s. 124). 

 

Laadullisten tutkimusten tapaan tämän tutkielman suurin arvo ei ole tulosten 

yleistettävyydessä, koska otanta rajautuu suhteellisen pieneen 

opiskelijamäärään (n=32), ja kaikki tutkielmaan osallistuneet opiskelijat 
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opiskelivat Helsingin yliopistossa. Koska tutkimustulokset eivät ole 

yleistettävissä muihin kurssin opiskelijoihin tai laajemmin yliopistokontekstissa 

tapahtuvaan verkkovuorovaikutukseen, on sen ulkoinen validius alhainen. 

Tynjälä (1991, s. 390) esittää Lincolniin ja Gubaan (1985) viitaten, että 

määrällisestä tutkimuksesta tutun yleistettävyyden sijaan laadullisessa 

tutkimuksessa olisi mietittävä tulosten mahdollista ”siirrettävyyttä” toiseen 

kontekstiin, jolloin vastuu jakautuu myös tutkimustulosten mahdolliselle 

hyödyntäjälle. Olen pyrkinyt eksplikoimaan tarkasti tutkimuksen eri vaiheet sekä 

tutkimuskontekstin, koska aineiston ja tutkielman riittävä kuvaaminen on 

ehdotonta, jotta lukija voi pohtia tutkimustulosten soveltamista myös muihin kuin 

tutkittuun kontekstiin. (ks. Tynjälä, 1991, s. 390.) 

 

7.3 Kehittämisehdotukset tulosten perusteella 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisena vuorovaikutuksen ja 

vertaistuen mahdollistajana verkossa käydyt pienryhmäkeskustelut näyttäytyvät 

ja millaisina opiskelijat ne kokevat. Riittävä aika, kiinnostavaksi ja hyödylliseksi 

koettu aihe sekä helppokäyttöinen oppimisalusta ovat verkkokurssin 

verkkovuorovaikutuksen tunnuspiirteitä (Korhonen & Pantzar, 2004, s. 31), 

mutta tämä tutkielma osoitti, etteivät ne vielä itsessään riitä takaamaan 

onnistunutta verkkovuorovaikutusta. Tutkimustulokset osoittivat, että Kohti 

parempaa opiskelua -kurssin verkkovuorovaikutus oli osin onnistunutta: kaksi 

kolmasosaa tutkielmaan osallistuneista opiskelijoista koki pienryhmäkeskustelut 

hyödyllisinä ja/tai mielekkäinä, ja opiskelijoiden raportoimia 

verkkovuorovaikutuksen mahdollisuuksia oli huomattavasti enemmän kuin 

haasteita.  

 

Koska opiskelijat raportoivat kokeneensa myös verkkovuorovaikutuksen 

haasteita, on syytä pohtia, kuinka verkkovuorovaikutusta voisi 

korkeakoulukontekstissa kehittää ja tukea. Tässä tutkielmassa keskustelun 

vuorovaikutuksettomuus oli merkityksellisin koettu verkkovuorovaikutuksen 

haaste. Lisäksi sekä opiskelijan henkilökohtaisella, mutta etenkin pienryhmän 

keskusteluaktiivisuudella löydettiin yhteys koettuun pienryhmäkeskustelujen 
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hyötyyn ja mielekkyyteen. Olisi siis tärkeää pohtia, kuinka opiskelijoiden välistä 

vuorovaikutuksellisuutta saataisiin lisättyä sekä määrällisesti että laadullisesti. 

Tässä kappaleessa on esitelty kehittämisehdotuksia liittyen kolmeen 

verkkovuorovaikutukseen yhteydessä olevaan tekijään: ryhmäyttämiseen, 

motivaatioon ja verkkovertaistukeen. 

 

Verkko-opetuksessa pienryhmän jäsenet – toisilleen usein tuntemattomat 

henkilöt – ”tapaavat” ensimmäistä kertaa verkossa, jossa myös ryhmän 

muotoutuminen ja kasvu tapahtuvat. Tämä tuo omat haasteensa, minkä takia 

on erityisen tärkeää, että ryhmän jäsenet määrittelevät itsensä osaksi ryhmää 

(Matikainen, 2001a, s. 56; 2001b, s. 20). Ryhmän vuorovaikutuksen 

onnistumiseen voi vaikuttaa, kuinka tuttuja ryhmän jäsenet ovat keskenään 

kurssin alkaessa, ja toisaalta kuinka ryhmää pyritään ryhmäyttämään ja kuinka 

siinä onnistutaan (Korhonen & Pantzar, 2004, s. 29). Siksi ryhmäyttämiseen ja 

ryhmäytymiseen tulisi panostaa myös verkkokursseilla, eikä opettajan ja 

opiskelijoiden halua ryhmäyttää ja ryhmäytyä saisi vähentää se, ettei ryhmä 

välttämättä löydä nk. yhteistä kieltä vielä yhden kurssin aikana (Repo, 2010, s. 

186). Viisi tähän tutkielmaan osallistunutta opiskelijaa mainitsi haasteeksi 

tuntemattomien kanssa keskustelemisen, jota tavoitteellinen ryhmäytyminen 

olisi voinut ehkäistä. Kun kanssaopiskelijaan olisi tutustunut paremmin, se olisi 

mahdollisesti lisännyt vuorovaikutuksen syvyyttä, mikä olisi voinut olla 

mielekästä ainakin neljälle keskustelun pinnallisuudesta raportoineelle 

opiskelijalle. 

 

Oppimisessa motivaation merkitys on suuri (esim. Vuopala, 2013, s. 202). 

Vuopalan (2013) tutkimustulokset osoittavat, että kiinnostuksen tulisi kohdistua 

sekä opiskeltavaan sisältöön että ryhmässä oppimiseen, joka onnistuakseen 

vaatii, että yksilö tuntee tarvetta työskennellä ja opiskella ryhmässä. Kun yksilö 

tuntee tarvetta työskennellä yhdessä ryhmäläistensä kanssa, hän sitoutuu myös 

yhteiseen tavoitteeseen tehden töitä sen saavuttamiseksi. (Vuopala, 2013, s. 

202.) Kohti parempaa opiskelua -kurssin suoritti 62,7 % kurssille 

ilmoittautuneista opiskelijoista. Kyseessä oli vapaavalintainen kurssi, joten sen 

suoritusprosenttia voidaan pitää korkeana. Koska opiskelijat olivat valinneet 

kurssin vapaavalintaisena, voidaan olettaa, että he olivat lähtökohtaisesti 
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motivoituneita kurssin sisältöön. Siitä huolimatta opiskelijoiden välinen 

keskusteluaktiivisuus jäi osalta ryhmistä heikoksi ja myöhästyneiden viestien 

määrä oli merkittävä: 96,9 % opiskelijoista kirjoitti kurssin aikana vähemmän 

kuin vaaditun viestimäärän ja kaikista viesteistä 41,3 % oli kirjoitettu myöhässä. 

Kurssille ilmoittautuessaan opiskelijat olivat tietoisia kurssin sisällöstä, mutta 

eivät sen pedagogisista menetelmistä, joista pienryhmäkeskustelut näyttäytyivät 

keskeisessä roolissa. Näin ollen opiskelijan valittua tämän kurssin on 

mahdollista, että kurssin sisällön sijaan sen pedagogisena menetelmänä 

käytetyt verkkokeskustelut saattoivat heikentää motivaatiota. Koska Vuopala 

(2013) on osoittanut kiinnostuksen ryhmässä oppimiseen olevan merkittävä 

tekijä opiskelijan motivaation kannalta, ja koska myös tässä tutkielmassa 

motivaatio saattoi olla yksi verkkokeskustelun laatua heikentävä tekijä, voisi 

korkeakoulukontekstissa verkkovuorovaikutusta pyrkiä edistämään opiskelijoita 

motivoimalla. Käytännössä vastaavalla kurssilla opiskelijoiden motivaatiota 

saattaisi ryhmäyttämisen lisäksi lisätä opettajan aktiivinen ote, joka voisi 

näyttäytyä esimerkiksi verkkokeskusteluun osallistumisena, verkkokeskustelun 

ja loppuraporttien kommentoimisena tai arvosanan antamisena. Nämä 

käytännön teot voisivat tukea opettajan ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta, 

ja edelleen opiskelijoiden oppimista. Yliopisto-opinnoissa vastuu 

opiskelemisesta on opiskelijalla, jolloin motivaation merkitys korostuu 

(Manninen & Nevgi, 2001, s. 103). Syventyäkseen motivaatio kuitenkin tarvitsee 

ennalta-asetetun tavoitteen (Gannon, 2007, s. 301), ja opettajan 

verkkokeskusteluihin osallistuminen, verkkokeskustelun ja loppuraporttien 

kommentoiminen ja kurssiarvosanan antaminen voisivat toimia motivaatiota 

lisäävinä tekijöinä ainakin joidenkin opiskelijoiden kohdalla. 

 

Opiskelijat olivat saaneet viikoittain ohjeistuksen pienryhmäkeskusteluihin 

osallistumisesta. Kuitenkaan ohjeistuksessa ei ollut mainintaa keskustelun 

vertaistuellisista tavoitteista. Yleinen tavoite pienryhmäkeskusteluista oli: 

”Ryhmäkeskustelut tukevat oppimistasi ja voivat antaa erilaisia näkökulmia sekä 

oivalluksia tarkasteltaviin aiheisiin, joten ryhmän työskentelyyn kannattaa 

panostaa.” Ohjeistuksessa olisi voinut viestien määrään ja keskustelun 

aikatauluun liittyvän ohjeistuksen lisäksi neuvoa opiskelijoita myös 

pienryhmäkeskustelun sisällöstä, jolloin opiskelija olisi ollut tietoinen 
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verkkokeskustelun laadullisista ja vertaistuellisista tavoitteista viestien 

määrällisen tavoitteen lisäksi. Tästä huolimatta 34 % opiskelijoista raportoi 

kokeneensa vertaistukea kurssilla, mitä voidaan pitää merkittävänä 

tutkimustuloksena etenkin, kun asiasta ei erikseen kysytty, vaan opiskelijat 

vastasivat loppuraporteissa ainoastaan yleiseen pienryhmiin liittyvään 

kysymykseen: ”Millaisina koit pienryhmäkeskustelut?” Ahon ja kumppaneiden 

(2012, s. 419) sekä Niela-Vilénin ja kumppaneiden (2014, s. 1532) tutkimusten 

mukaan yksi merkittävimmistä verkkovertaistuen piirteistä on koettu 

emotionaalinen tuki, johon liittyy esimerkiksi sympatian osoittaminen ja 

tunteiden sekä kokemusten jakaminen. Näitä emotionaalisen tuen muotoja oli 

havaittavissa kaikkien ryhmien välisessä verkkovuorovaikutuksessa, mutta siitä 

huolimatta kaikki opiskelijat eivät raportoineet kokeneensa verkkovertaistukea. 

Mikäli vertaistuki olisi mainittu yhdeksi kurssin verkkovuorovaikutuksen 

tavoitteeksi, olisi keskustelun sisältö sekä kokemukset vertaistuesta saattaneet 

olla merkittävämpiä. Jotta opiskelijat ymmärtäisivät, mikä mahdollisuus heillä on 

saada ja antaa vertaistukea kurssin aikana, voisivat keskustelut olla 

syvällisempiä, avoimempia ja vieläkin kannustavampia, kuin tämän tutkielman 

kontekstissa. 

 

7.4 Jatkotutkimusaiheet 

 

Ensimmäinen mahdollinen jatkotutkimusaihe liittyy opiskelijan 

keskusteluaktiivisuuden ja verkkovuorovaikutuksesta koetun hyödyn ja 

mielekkyyden yhteyteen, mistä saatiin osviittaa tässä tutkielmassa. Tämän 

tutkielman kohteena olleella kurssilla oli annettu ohjeistus viikoittaisten viestien 

määrästä, mutta ei niiden pituudesta tai tarkemmasta sisällöstä. Olisi 

kiinnostava tutkia laajemmin, vaikuttaako oma keskusteluaktiivisuus 

kokemukseen verkkovuorovaikutuksesta: muuttaako ohjeistus viestien 

pituudesta tai sisällöstä opiskelijoiden kokemusta pienryhmäkeskusteluiden 

vuorovaikutuksellisuudesta, sen haasteista tai mahdollisuuksista? 

 

Toinen kiinnostava jatkotutkimusaihe liittyy verkkovertaistukeen tuen muotona. 

Tutkimuskohteena voisi olla tämä samainen kurssi, mutta osa tutkimukseen 



 60 

osallistuvista opiskelijoista keskustelisi kurssin ajan verkossa ja verrokkiryhmä 

kasvokkain. Näin saataisiin tietoa siitä, mitä samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia 

on kasvokkaisella vertaistuella ja verkkovertaistuella yliopistokontekstissa: 

millaisia ominaisuuksia eri vertaistuen muodot saavat, millaisia haasteita ja 

mahdollisuuksia opiskelijat raportoivat ja etenkin, millaiseksi mahdollinen 

vertaistuki koetaan? 

 

Kolmas jatkotutkimusaihe liittyy verkkovertaistuen ja hyvinvoinnin yhteyteen, 

sillä vertaistukitoiminnan merkityksen selvittäminen hyvinvointiin vaikuttavana 

tekijänä on vielä kesken ja vaatii lisätutkimusta (Mikkonen, 2009, s. 16). Kohti 

parempaa opiskelua -kurssin tavoitteena oli opiskelijan opiskelutaitojen ja 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, mutta loppuraportit olivat ainut 

tapa arvioida tavoitteiden saavuttamista. Tarvittaisiin jatkotutkimusta, kuinka 

kurssin ja verkkovertaistuen kautta saadut tiedot ja taidot mahdollisesti 

edistävät opiskelijan opiskelutaitoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Aiheeseen 

liittyy kuitenkin metodologisia haasteita: kuinka hyvinvointia pystyttäisiin 

objektiivisesti mittaamaan, ja miten intervention tehokkuus sekä vaikutus 

voitaisiin lopulta määritellä? 
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Liitteet 

 

LIITE 1 
Opiskelijoiden viikoittaisten viestien lukumäärä ja viestien yhteenlaskettu sanamäärä. 

Taulukon ensimmäinen luku kertoo viestien määrän ko. viikolla ja toinen näiden viestien 

yhteenlasketun sanamäärän. Luvut on erotettu toisistaan kauttaviivalla. Ryhmiä erottaa 

paksunnettu viiva. 

 ORIEN- 

TOIVA 

VIIKKO 

VIIKKO 

1 

VIIKKO 

2 

VIIKKO 

3 

VIIKKO 

4 

VIIKKO 

5 

VIIKKO 

6 

VIIKKO 

7 

YHTEENSÄ 

VIESTIT / 

SANAMÄÄRÄ 

O1 2 / 108 3 / 214 

 
2 / 167 

 
2 / 165 

 
2 / 184 

 
2 / 118 

 
1 / 62 

 
1 / 41 

 
15 / 1 059 

 
O2 

 
3 / 397 

 
6 / 419 

 
4 / 314 

 
3 / 111 

 
3 / 146 

 
3 / 136 

 
1 / 98 

 
1 / 62 

 
24 / 1 683 

 
O3 

 
2 / 144 

 
2 / 184 

 
3 / 319 

 
3 / 266 

 
1 / 127 

 
2 / 144 

 
- 

 
1 / 78 

 
14 / 1 262 

 
O4 

 
3 / 105 

 
2 / 335 

 
2 / 247 

 
3 / 153 

 
4 / 272 

 
3 / 77 

 
3 / 154 

 
2 / 187 

 
22 / 1 530 

 
O5 

 
2 / 41 

 
3 / 233 

 
3 / 157 

 
3 / 114 

 
3 / 181 

 
3 / 77 

 
3 / 84 

 
4 / 88 

 
24 / 975 

O6 3 / 86 3 / 187 3 / 135 3 / 106 3 / 155 3 / 59 3 / 82 2 / 37 23 / 847 

O7 3 / 572 3 / 355 4 / 388 3 / 417 2 / 234 3 / 395 3 / 467 3 / 414 24 / 3 242 

O8 2 / 128 2 / 321 2 / 402 3 / 314 2 / 374 2 / 335 2 / 166 2 / 173 17 / 2 213 

O9 4 / 375 3 / 420 4 / 497 3 / 493 4 / 619 3 / 535 3 / 289 5 / 435 29 / 3 663 

O10 5 / 308 3 / 288 4 / 338 3 / 237 3 / 446 3 / 350 3 / 266 2 / 204 26 / 2 437 

O11 2 / 143 2 / 155 4 / 125 4 / 147 3 / 144 3 / 130 1 / 73 1 / 53 20 / 970 

O12 3 / 281 3 / 243 4 / 170 3 / 86 3 / 121 3 / 167 - - 19 / 1 068 

O13 3 / 353 4 / 350 3 / 295 4 / 291 3 / 451 3 / 275 1 / 89 2 / 105 23 / 2 209 

O14 3 / 158 2 / 154 3 / 165 3 / 76 2 / 85 2 / 89 1 / 45 1 / 24 17 / 796 
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O15 3 / 522 4 / 669 3 / 205 3 / 230 3 / 231 2 / 190 3 / 333 1 / 6 22 / 2 386 

O16 2 / 300 2 / 355 2 / 243 2 / 277 3 / 374 2 / 368 3 / 362 1 / 162 17 / 2 441 

O17 3 / 284 3 / 436 4 / 367 3 / 232 1 / 491 3 / 257 - - 17 / 2 067 

O18 3 / 245 2 / 452 3 / 426 4 / 475 3 / 329 3 / 329 3 / 320 1 / 60 22 / 2 636 

O19 1 / 96 3 / 247 3 / 167 2 / 138 2 / 210 3 / 176 2 / 191 1 / 42 17 / 1 267 

O20 4 / 512 3 / 412 4 / 491 3 / 192 3 / 366 3 / 303 1 / 180 2 / 37 23 / 2 493 

O21 4 / 135* 4 / 364 2 / 289 4 / 288 1 / 159 3 / 331 1 / 246 2 / 112 21 / 1 924 

O22 3 / 235 2 / 210 2 / 82 1 / 56 3 / 219 3 / 207 1 / 112 1 / 18 16 / 1 139 

O23 3 / 368 3 / 244 3 / 190 4 / 304 3 / 308 3 / 224 2 / 180 1 / 59 22 / 1 877 

O24 5 / 261 7 / 518 4 / 283 3 / 250 4 / 265 3 / 225 1 / 101 1 / 48 28 / 1 951 

O25 1 / 81 1 / 76 3 / 199 1 / 65 1 / 86 1 / 97 2 / 116 1 / 66 11 / 786 

O26 5 / 222* 2 / 281 4 / 421 3 / 311 3 / 231 3 / 338 - 2 / 241 22 / 2 045 

O27 5 / 200* 2 / 423 2 / 249 3 / 320 3 / 322 3 / 259 3 / 329 1 / 201 22 / 2 303 

O28 4 / 121* 2 / 261 3 / 363 3 / 277 4 / 350 3 / 296 1 / 189 - 20 / 1 857 

O29 2 / 80 2 / 196 2 / 140 2 / 133 2 / 193 2 / 185 - - 12 / 927 

O30 3 / 190 3 / 276 3 / 320 2 / 141 4 / 414 3 / 396 1 / 242 2 / 51 21 / 2 030 

O31 3 / 144 3 / 248 3 / 302 3 / 213 4 / 288 2 / 173 - 1 / 36 19 / 1 404 

O32 4 / 230 3 / 341 - 3 / 254 2 / 262 2 / 254 2 / 349 - 16 / 1 690 

 
*Opiskelija on julkaissut orientaatioviikolla videoesittelyn tekstimuotoisen esittelyn sijaan; 
videoesittely on taulukossa huomioitu viestien lukumäärässä, mutta ei viestien sanamäärässä. 


