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KOKEMUKSIA VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN SISÄLLÖNTUOTAN-
TOPROSESSISTA 
 
 
Tavoite Tietokantaosaaja-projekti on eräs Virtuaaliammattikorkeakoulun 

sisällöntuotantoprojekteista. Opinnäytetyön tavoitteena oli analysoi-
da tämän projektin toimintaa elokuulta 2001 huhtikuulle 2002 
kestävältä ajanjaksolta projektityön näkökulmasta sekä tuotettavaa 
verkko-opintojaksoa verkkopedagogisesta näkökulmasta. Tavoit-
teena oli myös analysoida eri tuotantorenkaiden toiminnan ja 
tuotosten keskinäisen ristiinarvioinnin tuloksia. 

 
Menetelmät Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä oli lähellä toimintatutkimusta. 

Analysointi perustuu projektin jäsenen, opinnäytetyön tekijän, omiin 
kokemuksiin ja kirjallisuudesta löytämiin näkökulmiin. 

 
Tulokset Projektissa on kiinnitettävä huomiota dokumentointiin ja 
tiedottamiseen; uudet tekniikat yksin eivät riitä, on luotava yhteiset 
pelisäännöt. Projektissa pyritään luomaan opintokokonaisuus, jossa 
oppimistehtävät ohjaavat oppilaita keskinäiseen vuorovaikutuk-
seen. Tuotantorenkaiden toiminnan ja tuotosten ristiinarviointi vaatii 
panostamista renkaiden todelliseen vuorovaikutukseen arviointia 
suoritettaessa. 

 
Avainsanat Projektityö, verkko-oppimateriaali, verkkopedagogiikka. 
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1 Johdanto 
Modernien oppimisympäristöjen ja uuden teknologian mukanaan tuomat 
opetuksen uudet tuulet näkyvät Suomessa koulutuksen kaikilla tasoilla. 
Valtakunnassa on meneillään virtuaalikoulu-, virtuaaliammattikorkeakoulu- ja 
virtuaaliyliopistohankkeet. (Opetusministeriö 1999). 

 
Uusi teknologia ja uudet oppimisympäristöt muuttavat opettajan työtä. Ne luovat 
opetukseen uusia yhteistyön mahdollisuuksia sekä uusia haasteita opettajan 
ammattitaidolle ja sen kehittämiselle. Virtuaaliammattikorkeakoulu luo osaltaan 
opettajille mahdollisuuksia vastata näihin haasteisiin toisaalta nämä haasteet 
konkretisoituvat virtuaaliammattikorkeakoulun projekteissa mukana olevien 
opettajien osalta heti. 

1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu 

Virtuaaliammattikorkeakoulu on ammattikorkeakoulujen verkosto. Sen tavoittee-
na on mm. kehittää ja toteuttaa asuin- ja opiskelupaikasta riippumattomia, 
nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäviä verkko-opiskelu-
järjestelmiä sekä kehittää uusia, pedagogisesti ja sisällöllisesti laadukkaita 
oppimisympäristöjä. Keväällä 2001 aloittivat ensimmäiset sisällöntuotannon 
toteutusrenkaat. (Virtuaaliammattikorkeakoulun tavoitteet ja toiminta 2000.) 
 
Sisällöntuotannolla tarkoitetaan tietoverkkoon tuotettavien virtuaalisten 
opetuksellisten kokonaisuuksien rakentamista. Välineitä, keinoja, menetelmiä, 
joilla perinteinen 'luokkahuoneen sisällä' tapahtunut opetus muutetaan 
sellaiseksi, että se mahdollistaa yhä moninaisemmat tavat suorittaa opintoja. 
Sisällöntuotanto pitää sisällään verkko-opintojakson ja siihen liittyvän verkko-
oppimateriaalin tuottamisen. (Virtuaaliammattikorkeakoulun laatukäsikirja 2002.)  
 
Tuotantorengas on tietyn aihealueen tiimoilta perustettu, ammattikorkea-
koulujen opettajista ja muusta henkilöstöstä koostuva työntekijäryhmä. Ryhmän 
tavoitteena on tuottaa virtuaaliseen opetukseen soveltuvia tuotteita. (Virtuaali-
ammattikorkeakoulun laatukäsikirja 2002.) Valmiit tuotteet ovat kaikkien 
mukana olleiden ammattikorkeakoulujen vapaasti käytettävissä opetustarjon-
nassaan niiden omissa oppimisympäristöissään. Aineistoista kootaan myös 
materiaalipankki, josta ammattikorkeakoulut voivat käyttää materiaalielement-
tejä tarpeensa mukaan.  
 
Vuosina 2001 – 2003 tuotetaan ESR-rahoitteisissa sisällöntuotantoprojekteissa 
195 opintoviikkoa koulutusta eri koulutusaloille 25 eri tuotantorenkaassa. 
Mukana ovat lähes kaikki Suomen ammattikorkeakoulut. Jokaisella mukana 
olevalla ammattikorkeakoululla on yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on mm. 
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virtuaaliammattikorkeakoulun asioiden tiedottaminen ja markkinointi omassa 
oppilaitoksessa. 
 
Virtuaaliammattikorkeakoulu pyrkii käyttämään toiminnassaan ja tiedottamises-
saan hyväksi tietoverkkojen ja nykytekniikan suomia mahdollisuuksia. Virtuaali-
ammattikorkeakoululla on yleiset www-sivut, joilta löytyy tietoa sen toiminnasta, 
tavoitteista, jne. Sisäisillä sivuilla on virtuaaliammattikorkeakoulun eri hankkeis-
sa toimiville tarkoitettuja tietoja ja ohjeita. Sieltä löytyy mm. verkkopedagogiikan, 
verkkokurssin käsikirjoittamisen ja oppimateriaalin käsikirjoittamisen oppimateri-
aalit. Sisällöntuotantoon ja projektien toimintaan liittyvistä ohjeista tärkeimpinä 
voisi mainita laatukäsikirjan. Sivuilta löytyy myös käsikirjoituksen tekemiseen 
tarkoitettuja työkaluja.  
 
Jokaiselle sisällöntuotantoprojektille on omat sisäiset sivut sekä mahdollisuus 
käyttää WebCT-oppimisympäristöä projektin yhteisenä työskentelyalustana. 
Tuotantorenkaiden sisäisille sivuille on määrä kerätä projektia koskevaa 
dokumentaatiota sekä projektin tuottamia valmiita ja keskeneräisiäkin sisältöjä; 
oppimateriaaleja, oppimistehtäviä, jne. 
 

1.2 Verkko-opintojakson kehittämishanke 

Tätä opinnäytetyötä tehdessäni olen mukana virtuaaliammattikorkeakoulu-
hankkeessa jäsenenä Tietokantaosaaja-sisällöntuotantorenkaassa. Tuotanto-
projektimme aikataulu ja projektisuunnitelma perustuvat virtuaaliammattikorkea-
koulun pääprojektin projektisuunnitelmaan. Projekti on alkanut keväällä 2001 ja 
sen on määrä saada työnsä päätökseen syksyllä 2003. Huhtikuuhun 2002 
mennessä projektissa oli määrä tehdä toimintaympäristön analysointi, toiminnan 
suunnittelu, tuotannon sisältösuunnitelma sekä tuottaa verkkomateriaalia (liite 
1).  
 
Toiminnan suunnittelun lopputuloksena syntyi projektisuunnitelma ja porteri. 
Tuotantorenkaamme projektisuunnitelmassa asetetaan tavoitteeksi tuottaa 
opintoviikkoina mitattavissa oleva opintokokonaisuus, joka on mahdollista 
opiskella tietoverkkojen välityksellä tai tuettuna lähiopetuksena. Opinto-
kokonaisuus koostuu neljästä erillisestä projektioppimisen periaatteen mukai-
sesti etenevästä opintojaksosta, joista jokainen voidaan suorittaa erillisenä 
osiona. Opintokokonaisuudet sisältävät oppimis- ja arviointitehtäviä, oppimate-
riaalia, havaintoesityksiä jne. Myös videomateriaalia, äänitteitä ja interaktiivisia 
sovelluksia aiotaan hyödyntää. Projektin aikana valmistuva oppimateriaali ja 
opintokokonaisuuteen liittyvä metatieto kerätään keskistetysti koordinaattorin 
osoittamalle web-palvelimelle. Projektin tavoitteena on myös kehittää 
toimintatapoja eri ammattikorkeakoulujen opettajien yhteistyön mahdollistami-
seksi. Huomiota kiinnitetään pedagogisiin valintoihin, kehitetään uudentyyppisiä 
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verkossa toimivia opetuksen toimintatapoja, oppimisprosessin seurantamalleja 
sekä arviointimenetelmiä. 
 
Tuotannon sisältösuunnitelman lopputuloksena oli määrä syntyä verkko-
opintojakson käsikirjoitus vuoden 2001 loppuun mennessä. Tuotantojakson 
aikana oli tarkoitus tuottaa ensimmäiset verkkomateriaalin osat tai 
lopputuotteen 1. versio. Syntyneitä verkkomateriaaleja ja eri tuotantorenkaiden 
toimintatapoja oli määrä arvioida kaikkien sisällöntuotantoprojektien yhteisessä 
ristiinarvioinnissa. 
 
Tuotantorenkaamme projektipäällikkönä toimii koordinaattori, kuten kaikissa 
sisällöntuotantoprojekteissa. Hän on projektimme koordinoinnista vastaavan 
ammattikorkeakoulun työntekijä ja vastaa renkaan toiminnan organisoinnista. 
Virtuaaliammattikorkeakoulun laatukäsikirjan mukaan koordinaattorin tehtäviin 
kuuluvat mm. seuraavat yksilöidyt tehtävät: toiminnan ohjaus ja sopimusten 
teko (yhteissuunnittelun organisointi, tarkennetun projektisuunnitelman ja 
käsikirjoitusten teko / tekemisen organisointi), metatiedon taltiointi, projektin 
seuranta ja arviointi, koulutustuotteiden laadunvarmistus (materiaalin koonti) 
sekä raportointi ja laskutus. Lisäksi koordinaattorin tulee huolehtia 
sisällöntuottajien teknisestä ja pedagogisesta tuesta sekä seurata kansallista ja 
kansainvälistä alan kehitystä. (Virtuaaliammattikorkeakoulun laatukäsikirja 
2002.) 
 
Projektissa noudatetaan Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikön 
antamia raportointi- ja tiedonkeruuohjeita. Tietoja kerätään seuraavista asioista: 
tiedot mukana olevista henkilöistä (henkilötietolomake), työajankäyttö, 
matkakustannusten määrä, aineistojen tekijärekisteri, tehtyjen dokumenttien 
määrä ja muoto. Ryhmän jäsenet raportoivat työaikaan ja matkakustannuksiin 
liittyvät asiat ennalta määrättyinä ajankohtina kaksi kertaa vuodessa. 
Koordinaattori toimittaa jäsenille lomakkeet ja raportointiohjeet. Jokaisen 
ammattikorkeakoulun, joka on mukana jossakin virtuaaliammattikorkeakoulun 
hankkeessa, tulee eritellä kirjanpidossaan hankkeeseen käytetyt varat. 
 

1.3 Kehittämishankkeen toteutus 

Tässä opinnäytetyössäni tarkastelen Tietokantaosaaja-tuotantorenkaan tuotan-
toprosessia ja siinä syntyneitä tuotoksia. Tietokantaosaaja-tuotantoprosessi 
käynnistyi virallisesti 30.8.2001 aloituskokouksella, johon osallistui 
koordinaattori ja kaksi jäsentä. Projektiryhmä muodostui lopulta koordinaattoris-
ta ja 7 jäsenestä, jotka edustivat kuutta eri ammattikorkeakoulua. Tuotantoren-
kaan jäsenet ovat henkilöitä, jotka ovat työskennelleet tietokantoihin liittyvien 
asioiden parissa ja/tai ovat opettaneet ko. aihealuetta ammattikorkeakoulussa. 
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Opinnäytetyössä tarkasteltavalta ajanjaksolta, projektin alusta huhtikuulle 2002, 
kehittämishankkeen toteutuksesta voi erottaa seuraavat vaiheet (kuvio 1):  
• projektin käynnistys 
• projektisuunnitelman tekeminen 
• yleissuunnittelu 
• opintojaksojen sisältöjen suunnittelu 
• käsikirjoituksen laatiminen 
• eri tuotantorenkaiden välinen ristiinarviointi. 
 

 

KUVIO 1. Kehittämishankkeen toteutuksen vaiheistus 

Projektisuunnitelman työstimme pääasiassa yhdessä projektikokouksessa. 
Siihen kirjattiin kaikkien projektin jäsenten (ei koordinaattori) toimivan 
sisällöntuottajina. Jokaiselle jäsenelle määriteltiin vastuualue seuraavista 
teemoista: työkalut, opiskelijan ohjaukseen liittyvät asiat, oppimistehtävät, 
pedagoginen malli. Virtuaaliammattikorkeakoulun laatukäsikirjan mukaan 
tuotantorengas voi itse määritellä oman toimintamallinsa (Virtuaaliammatti-
korkeakoulun laatukäsikirja 2002). Laatukäsikirjassa on kuvattu projektien 
erilaisia toimintamalleja, joissa projekti jaetaan osiin ja jokaiselle osakokonai-
suudelle voidaan muodostaa oma toteuttajatiimi. 
 
Emme jakaneet 8 opintoviikon kokonaisuutta projektisuunnitelmassa minkään 
laatukäsikirjassa esitetyn toimintamallin mukaan, vaan totesimme renkaan 
toiminnan perustuvan yhteissuunnitteluun. Projektisuunnitelman mukaan 
mukana olevat opettajat sopivat opintojakson sisällöistä ja aihealueista, keski-
näisestä työnjaosta sekä aikatauluista opintojaksojen toteuttamiseksi. Tarkempi 
tehtäväjako ja eri osapuolten vastuut suunnitellaan tuotannon käsikirjoituk-
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sessa. Tämä kohta projektisuunnitelmassa painottaa siis käsikirjoituksen roolia 
myös eräänlaisena projektisuunnitelman tarkennuksena. 
 
Yleissuunnittelu aloiteltiin jo ensimmäisessä kokouksessa, sillä tietty raamitus 
tarvittiin jo projektisuunnitelmaa varten. Vaihe jatkui aina tammikuun lopulle. 
Yleissuunnitteluksi katson osuuden, jolloin jaoimme 8 opintoviikon kokonaisuut-
ta pienempiin opintojaksoihin, määrittelimme karkealla tasolla eri osioiden 
tavoitteet, sisällöt ja keskinäiset suhteet sekä eri opintojaksojen opintoviikkojen 
määrät.  
 
Lähdimme liikkeelle erilaisista tietojenkäsittelyn ammattiryhmistä, jotka ovat 
tekemisissä tietokantojen kanssa. Esimerkkeinä mainittakoon ohjelmoija, 
suunnittelija, ylläpitäjä, käytön asiantuntija, hyväksikäyttäjä, konsultti. Jokaisella 
ryhmällä on erilainen näkemys tietokantaan, he käyttävät sitä eri tavalla ja 
tarvitsevat siten erilaisia tietoa ja taitoja. Monien vaiheiden jälkeen päädyimme 
jakamaan opintokokonaisuuden seuraavasti:  

 
• Tietokantojen perusteet, 2 ov. 
• Tietokannan käsittely, 2 ov. 
• Tietokannan suunnittelu, 2 ov.  
• Tietokannan hoito, 2ov. 
 
Opintojakson kohdejoukoksi määrittelimme luonnollisesti eri ammattikorkea-
koulujen opiskelijat. Opintojaksojen sisältöjä määriteltäessä halusimme lähteä 
liikkeelle visiostamme mitä perustietoja ammattikorkeakoulusta valmistuva 
tietotekniikan tuleva ammattilainen tarvitsee tietokannoista. Halusimme 
rakentaa kokonaisuuden niin, että siitä löytyy perustietoa sisältäviä osioita, joita 
myös muut kuin tietotekniikkaan erikoistuneet voivat opiskella. Tietokantojen 
perusteet opintojaksolla selvitetään tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet. Kolme 
muuta opintojaksoa muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jossa käsitellään 
tietokannan elinkaaren eri vaiheet. Suorittamalla kaikki osiot, opiskelija saa 
perusvalmiudet toimia erilaisissa tietokantoihin liittyvissä tehtävissä. 
Halutessaan opiskelija voi suorittaa vain osan opintojaksoista. 
 
Osittain rinnan yleissuunnittelun kanssa suunnittelimme opintojaksojen sisältöjä. 
Määräsimme kullekin opintojaksolle 2 tekijää, jotka yhdessä työstivät alustavan 
kurssikuvauksen. Kuvauksesta ilmeni opintojakson tavoitteet, käsiteltävät 
aihealueet, opintojakson toteutus sekä esimerkkejä opintojakson oppimistehtä-
vistä. Projektikokouksessa tarkensimme opintojaksojen yhtymäkohtia ja 
sisältöjä. Pyrimme määrittelemään eri osioiden tiedolliset sisällöt niin, ettei 
päällekkäisyyksiä tulisi. Pyrimme myös varmistamaan, että kaikki oleelliset 
aihealueet tulee sisällytettyä suunnittelemiimme opintojaksoihin. Liitteessä 2 on 
esimerkki Tietokannan suunnittelu -opintojakson sisältösuunnitelmasta.  
 
Virtuaaliammattikorkeakoulun www-sivuilla on ohjeita käsikirjoituksen laatimi-
seen. Tuotantorenkaamme ei ole toistaiseksi hyödyntänyt näitä ohjeitta. WWW-
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sivuilta löytyy myös esimerkkikäsikirjoitus. Tämän pohjalta osa 
projektiryhmäämme työsti Tietokantaosaaja-opintokokonaisuuden käsikirjoitusta 
erään projektikokouksen päätteeksi. Käsikirjoituksen tarkoituksena on määritellä 
miten oppimisprosessi etenee, mitä materiaalia opintojaksoon liittyy ja miten 
ohjaus tapahtuu (Pesonen, Pilli-Sihvola & Tiihonen 2000). Tuotantorenkaamme 
tekemät sisältösuunnitelmat sisälsivät siis käsikirjoitukseen tulevia osia. 
Liitteessä 3 on keskeneräisen käsikirjoituksemme sisällysluettelo.  
 
Yleissuunnittelun alkuvaiheessa kartoitimme mitä aihealueeseen liittyvää 
materiaalia mukana olevien ammattikorkeakoulujen opettajilta löytyy. Kartoituk-
sen tulos oli laiha. Löytyi vain yhteen tai kahteen opintojaksoon liittyvää 
lähiopetusta tukevaa materiaalia sekä Avoimen verkkokorkeakoulun sql-
verkkokurssi, jota meillä ei todennäköisesti ole mahdollisuus käyttää. Kun 
olimme suunnitelleet tarkemmin eri opintojakson sisällöt, projektin jäsenille 
annettiin tehtäväksi kartoittaa vielä internetistä mahdollisesti löytyviä 
opintojaksoihin sopivia käyttökelpoisia verkkomateriaaleja. Halusimme näin itse 
määritellä omat opintojaksomme ja vasta sitten etsiä niihin sopivaa materiaalia, 
jotta mahdollisesti löytämämme materiaali ei liikaa ohjaisi opintojaksojen 
sisällön suunnittelua. 
 
Virtuaaliammattikorkeakoulun eri tuotantorenkaiden oli määrä arvioida toistensa 
toimintaa ja tuotoksia pareittain ristiin. Renkaan toiminnan arvioinnin oli määrä 
tapahtua projektisuunnitelman ja muiden toimintaa kuvaavien dokumenttien 
perusteella. Opintojaksojen toteuttamisen suunnitelma piti arvioida käsikirjoitus-
ten perusteella. Kukin sisällöntuotantorengas laittoi arvioinnin pohjana olevan 
materiaalinsa verkkoon. Virtuaaliammattikorkeakoulun sisäisiltä sivuilta oli linkki 
näihin materiaaleihin. Ristiinarviointitilaisuudessa kukin rengas esitteli omaa 
toimintaansa 15 minuutin mittaisessa puheenvuorossa. Varsinainen arviointi tuli 
suorittaa viikon kuluessa ristiinarviointitilaisuudesta. 
 
Tuotantorenkaamme toiminta ei ollut edennyt projektisuunnitelman mukaan, 
eikä meillä ollut mitään verkkomateriaalia tai valmista käsikirjoitusta ristiinarvi-
ointivaiheessa. Tältä osin projektimme ei saanut ristiinarvioinnista sellaista 
hyötyä, kuin oli alun perin ollut tarkoitus. Toisaalta ristiinarvioinnissa oli määrä 
arvioida projektien toimintaa ja suunnitelmia siinä tilanteessa missä ne sillä 
hetkellä olivat. Ristiinarviointia voisi meidän osaltamme kuitenkin luonnehtia 
enemmänkin projektin tilanteen esittelyksi kuin arviointitilaisuudeksi. Toisen 
projektin toimintaa on erittäin vaikea arvioida 15 minuutin esitelmän, 
projektisuunnitelman ja käsikirjoituksen perusteella. 
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1.3.1 Opinnäytetyön tavoitteet 

Käsittelen opinnäytetyössäni Tietokantaosaaja-tuotantorenkaan tuotantoproses-
sia ja tuotoksia projektin 8 ensimmäisen kuukauden ajalta. Opinnäytetyötä 
aloittaessani asetin työlleni seuraavat tavoitteena: 
 
1. Tietokantaosaaja-sisällöntuotantoprosessin analysointi projektityön näkökul-
masta.  
2. Tuotettavan verkko-opintojakson analysointi verkkopedagogisesta näkökul-
masta.  
3. Tuotantorenkaiden keskinäisen ristiinarvioinnin tulosten analysointi Tietokan-
taosaaja-sisällöntuotantoprojektin osalta. 
 
Tavoitteenani oli myös lisätä omaa verkkopedagogista tietämystäni. Kokemuks-
eni verkko-opiskelusta, verkossa opettamisesta ja verkko-opintomateriaalin 
tuottamisesta ovat minimaaliset ennen tätä sisällöntuotantoprojektia. Projektissa 
saan käytännön kokemusta sisällön tuottamisesta ja opinnäytetyössäni sille 
teoreettista pohjaa. 
 

1.3.2 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä 

Toimin tuotantorenkaan projektiryhmässä yhtenä jäsenenä. Opinnäytetyössä 
tutkimusmenetelmäni oli lähellä toimintatutkimusta. Toimintatutkimus on 
yleisnimitys sellaisille lähestymistavoille, joissa tutkimuskohteeseen pyritään 
tavalla tai toisella vaikuttamaan (Eskola & Suoranta 2000, 126). Siinä tutkija 
osallistuu tutkittavan yhteisön toimintaan. Toimintatutkimuksessa eivät päde 
perinteiset näkemykset tutkimuksen objektiivisuudesta, jossa tutkija pyrkii 
havainnoimaan kohdettaan sitä häiritsemättä (Eskola ym. 2000, 127). En 
haastatellut projektin muita jäseniä. Analysointini perustuu omiin kokemuksiini ja 
kirjallisuudesta löytämiini näkemyksiin. Toimintani projektin jäsenenä oli 
samanlaista kuin ilman tätä opinnäytetyötä, en pyrkinyt muuttamaan projektin 
työskentelyä. Ehkä kuitenkin opinnäytetyöni vuoksi tutustuin virtuaaliammatti-
korkeakoulun sivustoihin paremmin opinnäytetyöni vuoksi ja tein hieman 
tarkempia muistiinpanoja. Toimintatutkimuksen ideana on muutos parempaan 
(Eskola ym. 2000, 127). Tässä tapauksessa muutos parempaan tarkoittanee 
sitä, että opinnäytetyössäni esittämiäni asioita voidaan käyttää myöhemmissä 
projekteissa tai tämän projektin myöhemmissä vaiheissa esimerkkeinä joko 
hyvistä tai huonoista menettelytavoista. 
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2 Projektiryhmämme työskentely 
Tuotantorenkaamme projektiryhmän jäsenet ovat opettajia. He ovat myös 
tietojenkäsittelyn ammattilaisia, joiden yleisesti oletetaan osaavan hyödyntää 
uusimpia tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia työssään. Tietotekniikan alalla 
on totuttu työskentelemään projekteissa. Tuotantorenkaallamme vaikuttaa siis 
olevan hyvät valmiudet uutta teknologiaa hyödyntävään projektityöskentelyyn. 
Mutta onko näin? Onko suutarin lapsilla kenkiä? Analysoin tässä luvussa 
projektiryhmämme toimintaa. Pyrin löytämään analyysiini erilaisia näkökulmia 
projektityön yleisten ohjeiden tiimoilta. 

2.1 Projektin käynnistys 

Tuotantorenkaamme käynnistyskokous oli 30.8.2001 eli juuri kun 
ammattikorkeakoulut olivat avaamassa oviaan kesän jälkeen. Ensimmäisen 
kokouksen vähäisen osanottajamäärän vuoksi varsinainen käynnistys venyi 
toiseen projektikokoukseen, jolloin aloitimme projektisuunnitelman työstämisen 
ja opintokokonaisuuden yleissuunnittelun. Projektin käynnistämisvaiheessa 
luodaan pohja projektiryhmän yhtenäisyydelle, tiedonkululle projektissa ja 
käytettäville työtavoille (Pelin 1999, 94). Virtuaaliammattikorkeakoulu on 
asettanut projekteille tietyt raamit, mutta jokainen projekti sopii omat 
käytänteensä. Meillä käynnistys jäi hieman hajanaiseksi. Tuotantorenkaamme 
jäsenille, koordinaattori mukaan lukien, oli vielä 5 kuukautta ensimmäisen 
projektikokouksen jälkeen epäselvää tuotammeko opintojaksoihin vain 
sisällöllisen puolen (jolloin joku toinen taho tekisi materiaalin lopulliseen 
oppimateriaaliasuun) vai tuotammeko valmiin oppimateriaalin. Käynnistysvai-
heessa projektiryhmä olisi voinut perehtyä paremmin projektin tavoitteisiin ja 
sisältöön (vrt. Pelin 1999, 32). Virtuaaliammattikorkeakoulun sivuston ansiokas 
materiaali jäi meillä vähäiselle käytölle.  
 
Jokaiselle Virtuaaliammattikorkeakoulun tuotantorenkaalle on omat sisäiset 
www-sivut, joille tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Näille 
sivuille on tarkoitus tuottaa tuotantorenkaan sisäiseen käyttöön tarkoitettua 
materiaalia. Projektimme muistioita ja muuta dokumentaatiota ei viety tähän 
yhteiseen foorumiin. Osasyynsä tähän on myös teknisillä ongelmilla. 
Käynnistysvaiheessa olisi ollut syytä sopia tarkasti, miten projektimme 
dokumentointi tietotekniikka hyödyntäen hoidetaan (vrt. Pelin 1999, 32). 
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2.2 Sisällöntuotantoprojektimme henkilöresurssit 

 
Projektiryhmäämme kuului siis koordinaattorin lisäksi 7 tietotekniikan opettajaa. 
Verkko-oppimateriaalin tuotantoprosessiin tarvitaan mm. seuraavanlaista 
asiantuntemusta: projektin koordinoija, sisällön asiantuntija (ohjaaja/opettaja), 
verkkodidaktiikan asiantuntija (tuotannollinen käsikirjoittaja), www-toimittaja, 
graafikko sekä ohjelmoija (Pesonen ym. 2000). Projektiryhmämme jäsenet ovat 
kaikki tietokantojen asiantuntijoita eri sektoreilla (tietokantojen suunnittelu, 
käsittely ja hoito), joten voimme kaikki toimia sisällöntuottajina. Osa jäsenistä on 
tehnyt verkkomateriaalia ja osa on opettanut verkkokurssilla. Olemme kaikki 
opiskelleet jonkin verran verkkopedagogiikkaa. Hallitsemme yleisimpien www-
työkalujen käytön. Ryhmästämme löytyy siis tarvittavaa asiantuntemusta 
verkkokurssin rakentamiseen. Tehokkaan tuotantoprosessin kannalta on 
tärkeää, että jokaisessa roolissa on osaava henkilö ja ryhmän jäsenet ovat 
kykeneviä yhteistyöhön (vrt. Pesonen ym. 2000). Projektiryhmämme tuntui 
yhteistyökykyiseltä. Tarkka työnjako meiltä vielä puuttuu.  
 
Tuotantorenkaamme koordinaattori vaihtui projektisuunnitelmamme valmistut-
tua. Koordinaattorina olleilla henkilöillä ei ollut tietämystä tietokannoista siis 
aihealueesta, josta renkaamme sisällöntuotanto tapahtuu. Sen sijaan he olivat 
toimineet projektinjohtajina ja heillä oli pedagogista osaamista. Mielestäni 
koordinaattorin substanssiosaamisesta olisi voinut olla hyötyä projektin 
työskentelyssä, tuleehan koordinaattorin huolehtia sisällöntuottajien teknisestä 
ja pedagogisesta tuesta sekä seurata alan kehitystä kansalliselle ja 
kansainvälisellä tasolla. 
 
Emme ole systemaattisesti kartoittaneet osaamisalueitamme, vaan tieto kunkin 
jäsenen asiantuntemuksesta on tullut esille työskentelymme aikana. Ristiinarvi-
ointiin mennessä emme ole tehneet päätöstä, millä välineillä toteutamme 
verkkomateriaalimme. Henkilöiden mahdollisen kouluttautumistarpeen kartoitta-
miseksi olisi tärkeää tietää mitä välineitä tulemme käyttämään.  
 
Tuotantoprojektimme riskeiksi todetaan mm. jäsenten sitoutuminen, näkemys-
erot ja aikataulussa pysyminen. Projektisuunnitelmamme mukaan suurin riski 
on todennäköisesti opettajien aikapula. Useimmille tuotantorenkaamme jäsenis-
tä ei oltu resursoitu työaikaa projektin ensimmäisen lukuvuoden ajalle. Tästä 
johtuen tämän työn prioriteetti itse kunkin työlistassa ei ollut kovin korkea. 
Hyväkään aikataulu ei auta, ellei tarvittavia voimavaroja ole käytettävissä 
tarvittavana ajankohtana (Pelin 1999, 165). Tämä  näkyy sekä projektin 
työskentelyssä että projektin aikataulun pettämisenä, materiaalia ei päästy 
tuottamaan projektisuunnitelman mukaisesti ennen ristiinarviointia. 
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2.3 Projektiryhmämme työskentelytavat 

Projektisuunnitelmamme mukaan tavoitteenamme on kehittää toimintatapoja eri 
ammattikorkeakoulujen opettajien yhteistyön mahdollistamiseksi. Projektin 
tavoitteet ovat siis kunnianhimoiset. Toisaalta halutaan tuottaa oppimateriaalia 
ja toisaalta kehittää opettajien toimintatapoja. Tällöin olettaisi projektin 
kiinnittävän erityistä huomiota omiin työskentelytapoihinsa, esimerkiksi uuden 
teknologian hyödyntämiseen työskentelyssä. Virtuaaliammattikorkeakoulun 
suositus projektikokouksista on perinteisten tapaamisten lisäksi suosia 
videoneuvotteluja.  
 
Työskentelymme tapahtui kuitenkin perinteisin keinoin. Projektikokoukset eivät 
olleet virtuaalisia eivätkä videoneuvotteluja vaan kokoonnuimme aina fyysisesti 
saman pöydän ääreen. Kokousten välissä työstimme sovittuja asioita 
eteenpäin, lähetimme tuotoksia sähköpostissa toisten arvioitavaksi. Projektiko-
koukset olisi voitu hoitaa myös avaamalla projektille keskusteluryhmä, jossa 
jäsenet voivat reaaliajassa välittää toisilleen kysymyksiä ja viestejä (vrt. Pelin 
1999, 343). Tämä työskentelytapa vaatisi yhteisen ajan sopimisen kuten 
palaverikin. Asioiden käsittely vaatisi uuden tavan opettelemista, kaikki viestintä 
tapahtuisi kirjoittamalla. Jatkossa projektimme tulisi harkita näiden uuden 
tekniikan sallimien uusien käytäntöjen kokeilemista esimerkiksi ajan säästämi-
seksi.  
 
Ristiinarvioinnin jälkeen projektillemme avattiin WebCT-alusta, jonne voimme 
viedä materiaalia ja jossa voimme käydä keskustelua. Keskustelu ei ole 
reaaliaikaista vaan jokainen käy alustalla oman aikataulunsa mukaan. Alustan 
käytöstä ei ole sovittu mitään yhteisiä pelisääntöjä: mitä asioita sinne viedään, 
milloin käymme alustalla, laitetaanko sähköpostilla viestiä, kun WebCT-alustalle 
on tuotu jotain uutta vai pitääkö jokaisen käydä alustalla tutkimassa milloin 
viestejä on tullut. Sisällöntuotantovaiheessa tulee siis sopia yhteisistä 
pelisäännöistä aivan kuten verkkokurssin toteutuksessa on sovittava oppilaiden 
kanssa. Tekniikka yksin, ilman pelisääntöjä, ei riitä takaamaan laadukasta 
toimintaa. 

2.4 Projektimme dokumentointi ja tiedotus 

Projektimme sisäinen viestittäminen tapahtui keskusteluina projektikokouksissa 
sekä kirjallisina tiedotteina sähköpostissa. Muita mahdollisia kanavia olisivat 
voineet olla puhelin, telekopio, videoneuvottelu, sähköiset ilmoitustaulut, 
informaatiotilaisuudet, seminaarit ja tietoverkko (vrt. Pelin 1999, 302). 
Sähköposti on toiminut projektimme tiedottamiskanavana pääasiassa hyvin. 
Sähköpostia jokainen jäsenemme lukee lähes päivittäin, joten se on tavoittanut 
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jäsenet hyvin. WWW-linkkien käyttö sähköpostissa on ollut hyvä keino ohjata 
jäsenet tietylle sivulle.  

 
Virtuaaliammattikorkeakoulun tiedottaminen tapahtuu sisäisten www-sivujen 
kautta. Sivuston rakenne on muuttunut projektin aikana, mikä on luonnollista 
ison kokonaisuuden hakiessa omaa muotoaan. Sivustosta ei välttämättä ole 
helppo löytää etsimäänsä tietoa. Löytämistä helpottaisi sivuston käsitekartta. 
Sitä voidaan käyttää hypertekstin rakenteen esittämiseen graafisesti puu- tai 
verkkomaisessa muodossa (Kämäräinen & Haapasalo 1998, 3). Projektimme ei 
ole käyttänyt Virtuaaliammattikorkeakoulun sivustoa aktiivisesti, liekö syynä ollut 
tietämättömyys, ajan puute vai laiskuus. Esimerkiksi kun itsearvioinnista ja 
ristiinarvioinnin uudesta ajasta ja arviointiperusteista tiedotettiin sisäisillä 
sivuilla, projektiryhmästämme suuri osa oli täysin tietämättömiä asiasta. 
Tietämättömyyttä ilmeni myös koordinaattorin osalla. Internetin välityksellä 
tapahtuvassa tiedottamisessa on heikkoutena se, että jäsenten on osattava 
etsiä tietoa oikeaan aikaan oikeasta paikasta. Ajankohtaista-palsta voisi olla 
paikka, josta voisi yhdellä silmäyksellä saada selville mitä uutta sivustoon on 
tullut. 

2.5 Projektisuunnitelman seuranta 

Projektisuunnitelmaamme on kirjattu karkealla tasolla (liite 1) projektin eri 
vaiheet ja niissä syntyvät tuotokset. Siitä ei kuitenkaan ilmene kuka mitäkin 
tekee, milloin ja paljonko tehtävään on varattu aikaa. Ruuskan (1997, 142) 
mukaan projektisuunnitelman ensimmäiseen versioon kannattaa kirjata ne 
ajankohdat, jolloin projektisuunnitelman ajantasaisuus vähintään on tarkistetta-
va. Näin varmistetaan, että projekti toimii tuoreen suunnitelman pohjalta. 
Ristiinarviointiin mennessä tuotantorenkaamme projektisuunnitelmaa ei ole 
tarkistettu eikä projektikokouksissa ole todettu, että emme ole edenneet 
projektisuunnitelman mukaan. Projektisuunnitelma ei siis ole todellinen työmme 
aikataulun ja tehtävien ohjaaja.  

 
Projektisuunnitelman mukaan tarkennus projektisuunnitelmaan tehdään 
käsikirjoituksessa. Ristiinarviointiin mennessä käsikirjoitusta ei ole saatettu sille 
tasolle, että siitä selviäisi ryhmän jäsenten työtehtävät ja resurssitarpeet. 
Ammattikorkeakouluissa opettajien työtehtävien suunnittelu tapahtuu lukuvuosi-
tasolla. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että hyvissä ajoin ennen kesälomia olisi 
selvillä miten paljon kullekin projektin jäsenelle resursoidaan työaikaa 
seuraavalle vuodelle ja miten työ ajoittuu kalenteriin. ERS-rahoitteinen projekti 
asettaa vielä omat rajoituksensa. Raportoitava työ on tehtävä arkisin virka-
aikana, joten työmääriin on osattava varautua etukäteen. 
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2.6 Projektin ulkoinen ohjaus ja raportointi 

Virtuaaliammattikorkeakoulu ja ERS-rahoitteisuus asettavat projektillemme tietyt 
raamit. Työajat, matkakulut yms. on raportoitava määrättyinä ajankohtina. 
Projektin jäsenet ovat suorittaneet itsearvioinnin omasta työstään. 
Virtuaaliammattikorkeakoulu-hankkeissa mukana olevien jäsenten lisäksi 
raportointi koskee myös heidän ammattikorkeakoulujensa taloustoimistoa. 
Jokaisen jäsenen kustannuksista on toimitettava kirjanpitoraportit koordinoivalle 
ammattikorkeakoululle. Ohjeet raportointiin ja muihin toimenpiteisiin löytyvät 
virtuaaliammattikorkeakoulun www-sivuilta. Alunperin tuotantoprojektissamme 
sovittiin, että koordinaattori seuraa virtuaaliammattikorkeakoulun ohjeistusta ja 
toimittaa ohjeet omaan projektiimme sovitettuna ryhmämme jäsenille. Tämä 
menettely on vähitellen hiipunut. 
 
Ammattikorkeakoulun yhteyshenkilön tehtävänä on virtuaaliammattikorkea-
koulusta tiedottaminen ja sen toiminnan markkinointi omassa oppilaitoksessa. 
Tämä onkin hoitunut meille opettajille päin ihan hyvin. Taloustoimiston osalta 
asiaan pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Yhteysopettaja voisi toimittaa oman 
ammattikorkeakoulunsa taloustoimistoon yleiset ohjeet virtuaaliammattikorkea-
kouluun liittyvistä asioista: ohjeet tuntipalkkatodistuksesta, matkalaskujen ja 
muiden kulujen kirjaamisesta. Nyt tuotantorenkaan jäsenet vastaavat 
taloustoimistolle näitä asioita koskeviin kysymyksiin, eikä heillä välttämättä ole 
tarpeeksi tietoa hallinnon käytännöistä. Tämä menettely yhtenäistäisi eri 
ammattikorkeakoulujen raportointia. Siihenhän virtuaaliammattikorkeakoulu 
pyrkii yhtenäisillä lomakkeillaan ja ohjeillaan. 
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3 Millaisen verkko-
opintokokonaisuuden teemme? 

Alkuperäisen projektisuunnitelman mukaan projektillamme piti olla osa 
verkkomateriaalista valmiina ristiinarviointiin mennessä. Projektimme viivästyi. 
Olemme työstämässä käsikirjoitusta, joka on osittain vielä kesken. Meillä ei siis 
ole tarkkoja kuvauksia opintojaksoistamme, vaikka pedagoginen näkökulma on 
ollut työtämme ohjaamassa. Verkossa toteutettaviin opetus- ja oppimisproses-
seihin liittyy samantapaisia haasteita ja ongelmia, mitä pedagogiikan ja 
opetuksen suunnitteluun yleensäkin. Tekniikasta riippumatta tarkoituksena on 
saada aikaan oppijalle mielekäs oppimiskokemus. (Kiviniemi 2000, 21.) Tässä 
luvussa tarkastelen verkkokurssin ja -oppimateriaalin luonnetta. Millaisia 
vaatimuksia pedagogisesti mielekäs oppiminen asettaa oppimateriaalille ja 
verkkokurssille?  Millainen on verkon rooli opintokokonaisuudessamme? Lopuk-
si tarkastelen verkko-oppimateriaalin käytettävyyttä. Arviointi on oleellinen osa 
opetusprosessia ja siten arvioinnin suunnittelu on osa opintokokonaisuuden 
suunnittelua. Tuotantorenkaassamme on keskusteltu niin vähän arvioinnista, 
että jätän arvioinnin tämän tarkastelun ulkopuolelle. 

3.1 Pedagogisesti mielekäs opintokokonaisuus 

Perusideana tuotantorenkaassamme on rakentaa neljän opintojakson 
kokonaisuus, joka nivoutuu yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi niitä yhdistävän 
projektin ansiosta. Tietokanta voi liittyä ympärillämme kaikkiin mahdollisiin 
aihealueisiin, joten mahdollisuuksia löytää opiskelijoita kiinnostavia aiheita on 
monia. Oppimistehtävät voidaan sijoittaa oppijan kannalta mielekkäisiin 
reaalimaailman tilanteisiin (vrt. Ruokamo 2002). Jos kurssitoteutukseen 
saadaan mukaan oikea asiakasprojekti, antaa se oppijalle mahdollisuuden 
tutustua aitoon työtilanteeseen. 

 
Tietojenkäsittelyyn liittyvissä ammateissa on osattava toimia yhdessä 
asiakkaiden, toimittajien ja kollegoiden kanssa. Pyrkimyksemme onkin saada 
aikaan yhteistoiminnallinen ja vuorovaikutteinen oppimiskokonaisuus. 
Tuotantorenkaamme osalta on tässä vaiheessa vaikea sanoa muodostuuko 
keskustelusta ja kommunikoinnista oppimisprosessin keskeinen elementti. Joka 
tapauksessa tarkoitus on, että opiskelijat vaihtavat mielipiteitään ja 
kommentoivat toistensa ratkaisuja oppimistehtävien osalta. Näin oppijoilla on 
mahdollisuus rakentaa uutta tietoa yhdessä toistensa kanssa toistensa taitoja 
hyödyntäen (vrt. Ruokamo 2002). Opintojakson käytännön toteutus kuitenkin 
viimekädessä näyttää kuinka siinä onnistutaan. Opettaja antaa palautetta 
ryhmille tai yksilöille töiden edetessä. Palautteen antamisen ajoituksesta ja 
ohjeistuksesta ei tuotantorenkaassamme ole keskusteltu. 
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Tuotantorenkaamme oppimistehtävistä valta osa tulee olemaan sellaisia, joissa 
oppija joutuu pohtimaan erilaisia ratkaisumalleja opittua teoriaa soveltaen. 
Tehtäviin ei löydy suoria vastauksia oppimateriaalista vaan oppijan on itse 
ajateltava ja pääteltävä ratkaisut. Yleensä oppimistehtäviin ei yhtä ja ainutta 
oikeaa ratkaisua edes ole.  
 
Konstruktivistisen käsityksen mukaan oppija hahmottaa ja pyrkii oppimaan 
ilmiöitä aikaisemman tietoperustansa ja metakognitiivisten taitojensa pohjalta. 
Opettajan tehtävä on tukea tätä prosessia tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia 
riippuen yksilöllisistä näkökulmista ja valmiuksista. (Pehkonen 2002.) Oppimis-
tehtävillä pyrimme siis konstruktivistiseen näkemykseen, jossa oppija reflek-
toinnin kautta oppii ja yhdistelee asioita uudella tavalla. 

 
Oppimistehtäviemme yhtenä päämääränä on aktivoida ja motivoida oppijat 
toimintaan. Oppimiskokonaisuuden tulisi tukea itseohjautuvuutta ja yksilölli-
syyttä. Tuotantorenkaamme aihealueelta voi kehitellä hyvin monen aihepiirin 
tehtäviä, joten valinnaisten oppimistehtävien aikaansaaminen ei tuottane 
vaikeutta. Pitäisikö oppimisympäristön mukautua erilaisten oppijoiden tarpeisiin, 
esimerkiksi tarjoamalla eritasoista sisältöä ja erilaisia etenemispolkuja (vrt. 
Ruokamo 2002)? Tuotantorenkaamme ei lähde tässä vaiheessa rakentamaan 
erilaisia rinnakkaisia sisältöjä vaan pyrimme saamaan aikaan yhden perus-
paketin. Resursoinnin realiteetit määräävät tässä hyvin pitkälle mitä voimme 
tehdä. Mielestäni materiaalin hyvä modulointi voi kurssin toteutusvaiheessa 
mahdollistaa profiloinnin opettajan haluamalla tavalla. 

 
Virtuaaliammattikorkeakoulun hankkeiden osalta oppimisympäristö on eri 
oppilaitoksissa erilainen. Onko oppimisympäristö varustettu sellaisilla työkaluil-
la, jotka tekevät oppijoille, opettajalle, tutorille ja asiantuntijalle mahdolliseksi 
oppimisen oikea-aikaisen tukemisen (vrt. Ruokamo 2002)? Mikään tekniikka ei 
takaa, että opiskelija saa ohjauksen oikeaan aikaan. Jokaisella opintojakson 
toteutuksella on luotava omat yhteiset pelisäännöt ohjauksen ajoittamiseksi 
oikein. Käsikirjoitusvaiheessa pitäisi jo huomioida kuinka paljon ohjausta 
oppimistehtävät tulevat vaatimaan. Osa ohjauksesta voi olla vertaisohjausta, 
mutta aina tarvitaan myös opettajan antamaa ohjausta. Vertaisohjauksella 
saadaan opiskeluun yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä vähennetään 
kenties opettajan työtaakkaa. Näiltä osin käsikirjoituksemme on vielä kesken, 
joten joudumme pohtimaan tätä asiaa vielä projektissamme. 
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3.2 Millainen on verkon rooli 
opintokokonaisuudessamme? 

 
Kysymystä, millainen on verkon rooli opintokokonaisuudessamme, pohdimme 
ristiinarviointia edeltävässä projektikokouksessa. Lähdimme tutkimaan asiaa 
Heinin, Ihanaisen ja Niemisen (2000) esittämän kuvion (kuvio 2) pohjalta. He 
kuvaavat verkon ja verkko-oppimateriaalin asemaa nelikentällä, jossa akselit 
muodostuvat seuraavasti: 
 
- Vaaka-akseli syntyy kysymyksestä halutaanko tehdä tuote vai saada aikaan 
prosessi? Toisin sanoen onko verkko jakelukanava vai opiskelu- ja 
työympäristö? 
- Pystyakseli kuvaa toimitaanko vain verkossa vai, onko verkko osa muita 
opetuksen muotoja kuten lähiopetusta, videoneuvottelua? (Hein ym. 2000). 
 

 

KUVIO 2. Verkkomateriaalin jäsentely nelikentän avulla (Hein ym. 2000) 
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Mahdollisten valmiiden itseopiskelupakettien rakentaminen (lohko A) on 
runsaasti resursseja vievää, joten se tuskin tulee tuotantorenkaassamme 
kysymykseen. Todennäköisesti tuottamamme materiaali on osittain lohkon B 
mukaista eli lähiopetusta tukevaa. Kurssien toteutuksessa lähiopetusta voi olla 
eri osioissa erilainen määrä. Emme ole keskustelleet siitä annammeko 
yksityiskohtaisia ohjeita lähiopetuksen määrästä vai jääkö se kurssin opettajan 
ratkaistavaksi. 
 
Tuotantorenkaassamme on hieman suunniteltu myös opetukseen ja ohjaami-
seen liittyviä prosesseja. On keskusteltu oppimistehtävien luonteesta ja 
projektin käyttämisestä 'runkona'.  Pyrimme rakentamaan oppimistehtäviä, joilla 
saadaan oppilaat työskentelemään ryhmissä ja antamaan palautetta toisilleen 
(vertaisarviointi). Myös opettaja antaa palautetta. Sisällöntuotantovaiheessa 
prosesseille pyritään antamaan tietyt suuntaviivat. Todennäköisesti opintokoko-
naisuutemme sijoittuu tältä osin kuviossa 2 lohkoon C.  
 
Sisällöntuotannossa on kyse painopisteiden valinnasta. Lopullinen kurssi 
muotoutuu kuitenkin vasta opetustilanteessa toteutetaanpa kurssi sitten verkko-
opetuksena tai perinteisin menetelmin. Nyt kun teemme yhteisellä projektilla 
materiaalia usean opettajan käyttöön, pyrimme kiinnittämään huomiota 
tuottamamme materiaalin sisällön laatuun, mutta myös niihin käytänteisiin, joita 
ohjeistamme kurssilla käytettäväksi. 

3.3 Oppimateriaalin käytettävyys 

Oppimateriaalimme tulee muodostamaan 8 opintoviikon opintokokonaisuuden, 
joka jakaantuu neljään opintojaksoon. Materiaalille on asetettu tavoite, että sitä 
on voitava hyödyntää opetuksessa myös pienempinä kokonaisuuksina. 
Opettajan on voitava käyttää materiaalista esimerkiksi yhden oppitunnin 
aiheeksi sopiva kokonaisuus oman opetuksensa tukena tai itseopiskelupaket-
tina. Tämä asettaa vaatimuksia oppimateriaalimme rakenteelle. Sen on oltava 
modulaarista, jotta siitä voidaan valita käyttöön vain kulloiseenkin tilanteeseen 
tarpeelliset osiot. Myös virtuaaliammattikorkeakoulun keräämä materiaalipankki 
edellyttää modulaarisuutta. 

 
Emme ole vielä suunnitelleet opintojaksojemme modulointia, koska kuvauksem-
me opintojakoista ovat vielä liitteen 2 mukaisella tasolla. Moduloinnin voisi 
kuvata käsitekartan avulla. Kämäräisen ym. (1998, 3) mukaan käsiteanalyysin 
tuloksena syntyvä käsitekartta voi toimia sellaisenaan hypertekstimuotoisen 
oppimateriaalin rakennekuvauksena. Tämä sisältöjen kuvaaminen käsitekartalla 
toimisi hyvänä dokumenttina, kommunikoinnin välineenä sekä työnjaon 
perustana projektissamme. 
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Tuotantorenkaamme pyrkii löytämään materiaalille ominaisuudet, jotka 
palvelevat monen tasoista käyttäjää, koska emme tiedä käyttäjiemme 
kokemustaustaa. Tosin vahvana oletuksena voinee pitää, että ammattikorkea-
koulussa opiskelevat ovat lähempänä tottuneita käyttäjiä kuin vasta-alkajia. 
Vasta-alkaja ja Internetin käyttöön tottunut kokevat aineiston usein eri tavoin. 
Lindhin  ja Parkkosen mukaan vasta-alkajalle keskeistä on selkeä rakenne ja 
navigoitavuuden helppous. Hän on tyytyväinen laajaan lineaariseen teksti-
rakenteeseen, raamiin näytön vasemmalla puolen ja muutamaan esseetyyppi-
seen harjoitustehtävään. Tottuneempi käyttäjä on vaativampi verkon erityis-
ominaisuuksien kuten vuorovaikutteisuuden, aineiston ulkoasun, linkityksen, 
monimuotoisuuden ja multimedian hyödyntämisen suhteen. (Lindh ym. 2000.)  

 
Tietokantaosaaja-projektissa tuotetaan sisältö (eli oppimateriaali, oppimisteh-
tävät jne.) ja ohjeet opettajalle suositeltavasta tavasta käyttää materiaalia. 
Erilaisten oppimisalustojen asettamiin rajoituksiin ei voida tässä yhteydessä 
vaikuttaa. Valmiit sovellukset ja oppimisympäristöt sisältävät monenlaisia 
rajoituksia ja valmiita toimintamalleja, joita ei voi juurikaan muuttaa (Vanha-
Eskola 2000). Lopullinen kurssin toteutus riippuu siis olemassa olevasta 
ympäristöstä ja opettajan valinnoista. 

 
Koska tuotantorenkaamme oppimateriaali on laajassa levityksessä, lienee syytä 
pysytellä mahdollisimman yksinkertaisissa perustyökaluissa. Mitä laajempi ja 
heterogeenisempi kohderyhmä on, sitä pienempi valikoima erilaisia ratkaisuja 
on käytettävissä (Kuusela 2000). Tekninen valinta voi vaikuttaa myös tuotanto-
renkaan jäsenten kouluttautumistarpeeseen, joten tällaiset kysymykset on syytä 
pohtia hyvissä ajoin valmiiksi. Teknisiin valintoihin liittyviin kysymyksiin emme 
ole vielä ottaneet kantaa. 
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4 Tuotantorenkaiden keskinäinen 
ristiinarviointi 

Tuotantorenkaiden keskinäisen ristiinarvioinnin tarkoituksena oli saada 
rakentavaa palautetta sekä oman tuotantorenkaan toiminnasta että oman 
verkko-opintokokonaisuuden käsikirjoituksesta ja tuotetusta oppimateriaalista. 
Ristiinarviointi tilaisuudessa kaikilla tuotantorenkailla oli 15 minuutin esitys 
oman renkaan toiminnasta. Etukäteen oli virtuaaliammattikorkeakoulusta tehty 
lista asioista, joihin toivottiin kiinnitettävän huomiota ristiinarviointia tehtäessä. 
Renkaan toiminnan arviointi tapahtui projektisuunnitelman perusteella ja 
opintojakson tuottamisen suunnitelmaa arvioitiin käsikirjoituksen perusteella. 
Kunkin tuotantorenkaan tuli viedä materiaalinsa virtuaaliammattikorkeakoulun 
sivuille toisten nähtäväksi. Vain muutamat projektit veivät materiaalinsa 
nähtäväksi ennen ristiinarviointia. Näin ristiinarviointitilaisuus jäi enemmänkin 
tuotantorenkaiden esittelytilaisuudeksi. 
 
Tuotantorenkaamme ei kyennyt hyödyntämään ristiinarviointia siinä laajuudessa 
kuin alun perin oli tarkoitus. Tämä johtui projektimme viivästymisestä. 
Toiminnan arviointi pelkän esityksemme ja projektisuunnitelmamme perusteella 
ei antanut meille mitään uutta hyödyllistä tietoa. Keskeneräinen käsikirjoituk-
semme ei kuvannut ulkopuoliselle suunnitelmiamme arvioinnin kannalta 
tarpeeksi tarkasti. Vain opintojaksojen tietosisältöjen arviointi oli mahdollista. 
Koska meillä ei ollut valmista materiaalia, emme voineet saada palautetta 
tehdyistä rakenteellisista ja teknisistä ratkaisuista. 
 
Ristiinarvioinnille asetettu tavoite jäi siis tuotantorenkaaltamme saavuttamatta. 
Toisten tuotantorenkaiden esittelyistä löytyi kuitenkin joitakin ideoita ja 
näkökulmia, joita projektimme voi pohtia työtä jatkaessaan. Seuraavassa hyvin 
lyhyt katsaus muutamiin huomion arvoisiin kysymyksiin. 
 
- Halutaanko tehdä materiaali, jonka oppilas voi helposti kopioida omalle 
koneelle tai tulostaa paperille lukemista varten? Tämä kysymys vaikuttaa siihen, 
millä välineillä materiaali toteutetaan. 
- Miten syntyvää oppimateriaalia testataan? Eräs rengas oli ratkaissut tämän 
asian laittamalla materiaalit koulun verkkoon oppilaiden käyttöön sitä mukaa 
kuin ne valmistuivat. Erään tuotantorenkaan tuottama materiaali testataan 
erillisessä testilaboratoriossa. 
- Tehdäänkö yhteistyötä yritysmaailman tai muiden oppilaitosten kanssa? Parin 
tuotantorenkaan koordinaattorit olivat hankkineet mukaan useita yritysten 
edustajia. He olivat mukana määrittelemässä mitkä asiakokonaisuudet ovat 
tarpeellisia eli mille osaamiselle on markkinoilla kysyntää tai tuomassa 
asiantuntemustaan substanssiosaamisen alalta. Muutama rengas teki yhteis-
työtä yliopiston tai korkeakoulun kanssa lähinnä saadakseen projektiin mukaan 
jotain erikoisosaamista. 
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- Millaista ohjeistusta oppimistehtäviin tehdään? Joissakin renkaissa oli ideoitu 
harjoituksiin ja oppimistehtäviin vihjeitä, joita opettaja voi aktivoida 
harjoitustöiden edetessä. Harjoituksista oli myös mallivastaukset.  
- Miten paljon materiaali vaatii ylläpitoa? Joissakin renkaissa materiaali oli 
runsaasti päivitystä vaativaa. Tuotantovaiheessa pitäisi miettiä jo tätäkin asiaa 
valmiiksi.  
- Milloin seuraava ristiinarviointi? Meidän suunnitelmassa on ristiinarviointi ensi 
keväänä, jolloin kaiken pitäisi olla jo valmiina. Onko tämä liian myöhäinen 
ajankohta tarkistaa missä mennään? Pitäisikö arviointia tehdä viimeistään siinä 
vaiheessa, kun materiaalin työstäminen on aloitettu. 
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5 Yhteenveto 
Tavoitteenani oli analysoida opinnäytetyössäni Tietokantaosaaja-tuotantopro-
sessia projektityön näkökulmasta, tuotettavaa verkko-opintojaksoa verkkopeda-
gogisesta näkökulmasta sekä tuotantorenkaiden keskinäisen ristiinarvioinnin 
tuloksia tietokantaosaaja-sisällöntuotantoprojektin osalta. Todellisuudessa ris-
tiinarviointi oli enemmänkin eri tuotantorenkaiden esittäytymistä, joten analyysini 
ristiinarvioinnin tuloksista ei toteutunut odotetulla tavalla.  

 
Koko Virtuaaliammattikorkeakoulun tasolla tulisi kiinnittää huomiota tuotanto-
projektien käynnistymisvaiheeseen. Jos samalla ammattikorkeakoululla, tai 
muuten läheisillä ammattikorkeakouluilla, on koordinoitavana useita sisällöntuo-
tantoprojekteja, kustannusten ja ajan säästämiseksi käynnistysseminaari voisi 
olla useammalle projektille yhteinen. Huomiota tulisi kiinnittää myös 
tiedottamiseen yhteyshenkilöiden ja koordinaattorien välityksellä. Pelkkä 
tiedostojen ja ohjeiden laittaminen internetiin kaikkien itse etsittäväksi ei näytä 
riittävän. Tarvitaan jokin heräte, joka ohjaa projektin jäsenet www-sivuille 
oikeaan aikaan. 

 
Tuotantorenkaissa projektien jäsenillä on oltava riittävästi resursseja osallistua 
sisällöntuotantoon. Projekteihin tulisi resursoida aikaa heti projektin alusta 
lähtien. Toisaalta työaikaresurssia ei voi varata ennen kuin on tiedossa mitä 
kukin tekee ja milloin. Projektisuunnitelman ja käsikirjoituksen ajantasalla 
pitäminen on tärkeää resursoinnin ja projektin seurannan vuoksi. 

 
Projektin dokumentointiin tulisi kiinnittää huomiota. Kaikki muistiot, pöytäkirjat, 
suunnitelmat ja muut yhteiset materiaalit tulisi nimetä ja säilyttää yhteisesti 
sovittujen sääntöjen mukaan niin, että ne olisivat samassa paikasta kaikkien 
ryhmän jäsenten käytössä. Dokumentoinnissa tulisi käyttää teknologian suomia 
mahdollisuuksia tehokkaasti hyväksi. Hyvällä dokumentoinnilla varmistetaan 
projektin jatkuvuus. Vaikka projektin jäsenet tai koordinaattori vaihtuvat, säilyy 
kaikki tuotettu ja hyvin dokumentoitu tieto koko projektin käytössä. 

 
Tuotantorenkaamme aihealue mahdollistaa helposti oppilaita kiinnostavien 
aiheiden käyttämisen oppimistehtävissä. Tietokantaosaaja-opintokokonaisuu-
dessa pyritään oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen oppimistehtävien 
avulla. Oppimateriaalimme tulee olemaan lähiopetusta tukevaa. Tuotteen 
tekemiseen projektimme resurssit eivät riitä. Erilaisten oppimisalustojen 
asettamia vaatimuksia ei voida huomioida tällaisessa projektissa. 

 
Ristiinarvioinnin tavoitteet eivät toteutuneet odotetulla tavalla. Toisten sisällön-
tuotantoprojektien kokemuksista ja suunnitelmista löytyi kuitenkin uusia 
näkökulmia ja pohdittavia asioita projektiryhmällemme mietittäväksi. Ristiin-
arvioinnin järjestämistä tulisi kehittää edelleen. Nyt tilaisuudesta muodostui 
esittelytilaisuus. Tarvittaisiin enemmän aikaa toisiansa arvioivien projektien 



 

 

21

keskinäiselle vuorovaikutukselle, ei niinkään kaikkien projektien yhteiseen 
tilaisuuteen. Toimisikohan tässä tapauksessa kahden projektin virtuaalinen 
kokous verkossa? 

 
Yhtenä opinnäytetyöni tavoitteena oli lisätä omaa verkkopedagogista 
tietämystäni. Olen lukenut ja tutkinut suuren määrän kirjallisuutta, aikakausijul-
kaisuja ja internet-sivuja. Olen myös tutustunut Virtuaaliammattikorkeakoulun 
materiaaleihin opinnäytetyöni aikana. Tietämykseni verkko-opintojaksoon ja sen 
tuottamiseen liittyvistä asioista ja näkökulmista on laajentunut työni aikana. 
Toivon tästä olevan hyötyä Tietokantaosaaja-tuotantorenkaassa toimiessani. 
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LIITTEET 
Liite 1. Tietokantaosaaja-tuotantorenkaan aikataulu 
 

 



 

 

25

 Liite 2. Tietokannan suunnittelu -opintojakson sisältö 

Tietokannan suunnittelu, 2 ov 

 

Tavoitteita 

Opiskelija: 

- Ymmärtää käsitteellisen mallintamisen ja tietokannan suunnittelun osana 
tietojärjestelmien kehittämistä 

- Oppii hahmottamaan käsitteellisellä tasolla sovellusalueeseen liittyviä tietoja, 
tietoihin liittyviä sääntöjä ja sitä kuinka tiedot liittyvät kehitettävältä tietojärjes-
telmältä haluttaviin palveluihin. 

- Oppii laatimaan UML-luokkakaavionotaatiolla kuvauksia sovellusalueen 
tietokohteista ja niiden välisistä suhteista. 

- Osaa laatia normalisoidun relaatiomallisen tietokantakuvauksen käsitteellisen 
mallin pohjalta ja toteuttaa sen jossain valitussa relaatiotieto-kantaympäris-
tössä. 

- Osaa eritellä tietoihin liittyviä eheyssääntöjä ja toteuttaa niitä jossain valitussa 
relaatiotietokantaympäristössä. 

 

Aihealueita 

- Tietojärjestelmälle asetettavien tietotarpeiden kartoittaminen ja niiden 
analysointi 

- Oleellisten tietokohteiden löytäminen 

- Käsitemallin laatiminen sovellusalueen tietokohteista 

- Relaatioiden (taulujen) luonti käsitemallin pohjalta 

- Normaalimuodot: normalisoidun ratkaisun hyödyt 

- Eheyssäännöt ja niiden toteuttamismahdollisuudet relaatiotietokannoilla. 
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- Tietokannan toteuttaminen valitussa relaatiotietokantaympäristössä 

 

Toteutus 

Käsitteellisen mallinnuksen oppiminen vaatii runsaasti aikaa ja harjoittelua. 
Aihealueen opetus painottuu esimerkkien ja harjoitusten läpikäyntiin opettajan 
johdolla sekä ryhmätöinä. Esimerkkien valinnalla ja laajuudella voidaan 
opintojakson tavoitteiden painotuksia vaihtaa eri toteutuskerroilla. 
Opiskelijaryhmän keskinäinen ja opettajan kanssa tapahtuva ajatustenvaihto on 
keskeisessä asemassa tämän osa-alueen käsittelyssä. 

Relaatiotietokantaratkaisun luominen käsitemallin pohjalta. Tämän aihealueen 
tukena on selkeä teoria ja hyviä ohjeistuksia, joten opetukselliseen 
toteuttamisvaihtoehtoihin ei liity rajoituksia. Tässä yhteydessä käydään läpi 
relaatiomallin käsitteistöä sekä jossain määrin yleisellä tasolla että sql-
syntaksiin perustuen. Esimerkeillä ja harjoituksilla merkittävä rooli.  

Eheyssäännöt ja niiden toteuttamismahdollisuudet relaatiotietokannoilla. Tämä 
aihealue tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden vertailla tehtävien-jakoa 
sovellussuunnittelun ja tietokantasuunnittelun välillä. Itse eheyssäännöt 
käsitellään käsitteellisen mallintamisen yhteydessä. Tietokannan toteuttaminen 
valitulla RDBMS:llä. Keskustellaan missä laajuudessa otetaan tähän jaksoon.  

Tehtävätyyppejä 

Tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät kysymykset  

- tietotarpeiden tunnistamisen harjoittelu 

- tietotarvetta kuvaavien käyttötapauksien määrittely: miten tieto-tarpeiden 
täytyisi näkyä käyttötapauksissa 

Käsitteellisen mallintamiseen liittyvät kysymykset (useita kysymyksiä / tyyppi) 

- tietokohteiden löytäminen annetun kuvauksen pohjalta 

- annetun käsitemallin (ER-mallin) täydentäminen, esittäminen toisin, 
korjaaminen annetun kuvauksen pohjalta 

- ER-malliin liittyen kyllä/ei kysymyksiä tyyliin voiko olla asiakasta, joilla ei ole 
yhtään tilausta jne. 

- sovelluskohteen tietokohteiden erittely (väljä kysymyksen asetanta) 
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- käyttötapaukseen liittyen ER-mallin laatiminen 

- käyttötapauksiin liittyvien ER-mallien yhdistäminen 

- yleistys/erikoistumistehtävät 

 

Relaatiomallisen tietokantaratkaisun luominen ER-kaavion pohjalta 

- Suoraan muunnossääntöihin liittyvät harjoitukset 

- Tehtävät joilla harjoitellaan perusavaimen merkitystä 

- Tehtävät joilla harjoitellaan viiteavaimien merkitystä 

- Tehtävät, joilla perustellaan tietotyyppien merkitystä 

- Null-käsitettä ja sen merkitystä harjoittavat tehtävät 

- Normaalimuodot: onko seuraava taulu x-normaalimuodossa, 

- miksi seuraava taulu ei ole x-normaalimuodossa, mitä ongelmia 

- esimerkkitapauksen normalisoimaton rakenne aiheuttaa, voiko 

- seuraavaa loogista kyselyä/päivitystä/muutosta tehdä …. 

- normalisointiharjoitukset 

 

Eheyssääntöjen toteuttamisen harjoittelu 

- … 
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Liite 3. KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE TIETOKANTAOSAAJA  

 


