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TieVie
eli ”Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus”
Suomen virtuaaliyliopiston tukipalveluhanke, jota Oulun yliopisto koordinoi
Koulutusta toteuttaa 5 yliopiston muodostama verkosto (OY, HY, JY, TKK, TY)
Koulutusta tarjotaan kaikille Suomen 21 yliopistolle
Verkosto on toteuttanut vuosittain kahta koulutuskokonaisuutta
» TieVie-koulutus 5 ov, vuosina 2001 - 2004
» TieVie-asiantuntijakoulutus 15 op 2001 - 2006 (vuosina 2001 - 2003 nimi oli TieVie-

kouluttajakoulutus)
Koulutuskohtaiset osallistujamäärät ovat vaihdelleet 60 – 200 osallistujaan 
Vuosien 2001 - 2006 aikana koulutuksiin on osallistunut yhteensä 1038 yliopisto-opettajaa
Suoritettuja opintoviikkoja n. 5300 (suoritusprosentti 72 %) 
Jos mukaan lasketaan koulutuksen osallistujat, suunnittelijat, kouluttajat, yhteyshenkilöt, 
mentorit, verkkotuutorit, seminaarialustajat ja materiaalin tuottajat, niin TieVie-hankke on 
koskettanut vuosittain noin 400 - 500 hlöä
Toteutettu vuosina 2001 – 2006 virtuaaliyliopistorahoituksella

» Vuonna 2001 hankkeen rahoitus oli 1,9 milj. mk (~319 500 €)
» Rahoitus on vähentynyt asteittain, vuonna 2006 rahoitus on 168 000 €
» Koulutusten toteuttamista jatketaan maksupalvelukoulutuksena vuodesta 2007 eteenpäin, mikäli saadaan 

rekrytoitua riittävästi osallistujia

http://www.tievie.fi
Tytti Tenhula 2006



3

Virittävätehtävä

Mitä ymmärrät koulutuksen vaikuttavuudella tällä
hetkellä? Mitä koulutuksen vaikuttavuus tarkoittaa 
ja miten se voi käytännössä ilmentyä? Mitkä seikat 
omien koulutuskokemustesi valossa ovat tehneet 
koulutuksista enemmän tai vähemmän vaikuttavia?

Tytti Tenhula 2006
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Vaikuttavuus on

muutosta,
oikeiden asioiden tekemistä (tehokkuus on asioiden tekemistä oikein),
sekä tavoitteiden saavuttamista että tarpeiden tyydyttämistä; 
tavoitteet lähtökohtana,
sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia,
sekä ennakoituja että ennakoimattomia vaikutuksia: myös ne 
vaikutukset, jotka voivat vaarantaa positiivisten vaikutusten 
syntymisen,
sekä kohdealueella että sen ulkopuolella olevia vaikutuksia,
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja asiakaspalvelukykyä:
» yhteiskunnallisia vaikutuksia: toiminnan kykyä tyydyttää tai vastata 

yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin, yhteisiin yhteisöllisiin tarpeisiin sekä
niihin liittyviin tavoitteisiin

» asiakaspalvelukykyä: kykyä tyydyttää asiakkaiden tarpeita, odotuksia ja 
tavoitteita.

Kuitunen & Hyytinen 2006.
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Koulutuksen vaikuttavuus

”Yleisimmin erilaisissa vaikuttavuustutkimuksissa 
koulutuksen vaikuttavuudella tarkoitetaan 
toiminnalla tavoiteltavaa, positiivista koulutuksen 
onnistumista ja sen tavoitteiden ja tehtävien 
(funktioiden) täyttymistä. Koulutuksen vaikuttavuus 
kuvataan oppimistavoitteiden ja "oppimisnäyttöjen" 
vastaavuudeksi - tavoitteiden saavuttamisen tai 
toteutumisen asteeksi.”

» Ongelmallista tällaisessa tarkastelussa on, että tavoitteet voivat olla 
implisiittisiä, huonosti määriteltyjä, ristiriitaisia tai kiistanalaisia. 
Koulutus voi myös tuottaa oppimistuloksia, vaikka sille asetetut 
tavoitteet eivät toteutuisikaan.

Lähde: Raivola ym. 2000. Käsitteet, mallit ja indikaattorit 
koulutuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta arvioitaessa.
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Koulutuksen vaikuttavuus

”Vaikuttavaa koulutus on silloin, kun 
sen tuottamat valmiudet laadullisesti ja 
määrällisesti edistävät yksilön henkistä
kasvua sekä yhteiskunnan, kulttuurin ja 
työelämän kehitystä”

Lähde: Opetushallitus 1998. Koulutuksen tuloksellisuuden 
arviointimalli. Helsinki: Yliopistopaino. s. 21.
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Koulutuksen vaikuttavuus

”Koulutuksen vaikuttavuus voidaan 
määritellä yksilön ja yhteisön oppimisen 
tuotosten avulla syntyväksi yksilölliseksi, 
organisatoriseksi tai yhteiskunnalliseksi 
relevanssiksi eli tarkoituksenmukaisuudeksi, 
käyttöön sopivuudeksi, hyödyllisyydeksi ja 
mielekkyydeksi. ”

Lähde: Raivola, R. 2000. Tehoa vai laatua koulutukseen? 
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Koulutuksen vaikuttavuus yksilön 
näkökulmasta

”Lyhyellä aikavälillä yksilön kannalta ajateltuna koulutuksen 
vaikuttavuus tarkoittaa oppimistuotoksia, tietoja, taitoja, 
asenteita, tieteellisiä saavutuksia, tutkintoja, oppiarvoja, jatko-
opintoihin sijoittumista, kansalaisvalmiuksia ja 
ammattipätevyyttä. Näiden ”näkyvien meriittien” lisäksi 
koulutuksen vaikuttavuus voi merkitä koulutuksesta saatua 
henkistä tyydytystä, hyvinvointia, sivistystä, kehittymistä
yksilönä, myönteistä elämänasennetta sekä kykyä ajatella ja 
ilmaista mielipiteitä käsiteltävistä asioista. Pitkällä aikavälillä
koulutuksen vaikuttavuus ilmenee yksilötasolla myös 
työllistymisenä, uralla etenemisenä, asiantuntijuutena omalla 
alalla, sosiaalisena liikkuvuutena sekä taloudellisina ja muina 
sosioekonomisina vaikutuksina.”

Lähde: Virtanen, P. 1999. 
Koulutuksen vaikuttavuuden olemus ja tila. 



9

Vaikuttavuustutkimuksen tehtävät

Koulutuksen vaikuttavuustutkimuksella on 
kaksi perustehtävää: Ensiksi sen on 
kerrottava minkälaisia oppimistuloksia 
koulutusprosessi tuottaa ja millä prosessiin 
kuuluvilla ja kontekstuaalisilla tekijöillä eroja 
oppimisessa voidaan selittää. Toiseksi sen on 
kyettävä osoittamaan missä määrin opittu 
siirtyy opiskelutilanteiden ulkopuoliseksi 
hyödyksi oppijalle itselleen, hänen 
toimintayhteisölleen ja niiden kautta koko 
yhteiskunnalle. 

Lähde: Raivola, R. 1997. Vaikuttavuustutkimuksen 
ulkoiset ja sisäiset determinantit.
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Koulutuksen vaikuttavuuden kohteet/tasot

Koulutus-
prosessi

Lähde: Tenhula, T. 2006. Mukaellen Kirkpatrick 1959; Kirkpatrick 1998. 

1. Osallistujatyytyväisyys

3. Muutos yksilön toiminnassa (yksilökäyttäytyminen)

4. Muutos ryhmän asenteissa tai toiminnassa (ryhmäkäyttäytyminen)

5. Muutos yhteisön tai organisaation asenteissa tai toiminnassa (ryhmäkäyttäytyminen)

6. Muutos yhteiskuntatasolla (kansallinen)

7. Muutos globaalilla tasolla (kansainvälinen)

2. Muutos yksilön tiedoissa, metatiedoissa, 
taidoissa, asenteissa tai näkemyksissä
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Ei-aiotut, tahattomat,
ennakoimattomat

vaikutukset

Toivotut,
ennakoidut
vaikutukset

VAIKUTUKSET

Toivotut, 
myönteiset, 
hyödylliset
vaikutukset

Neutraalit,
hyödyttömät,

nolla-
vaikutukset

Ennakoidut
haitta-

vaikutukset

Kielteiset, 
haitalliset

vaikutukset

Ensisijaiset
Toissijaiset

Jne.

Välittömät
Välilliset

Viivästyneet

Pysyvät
Väliaikaiset

Ensisijaiset
Toissijaiset

Jne.

Välittömät
Välilliset

Viivästyneet

Pysyvät
Väliaikaiset

Ensisijaiset
Toissijaiset

Jne.

Välittömät
Välilliset

Viivästyneet

Pysyvät
Väliaikaiset

Ensisijaiset
Toissijaiset

Jne.

Välittömät
Välilliset

Viivästyneet

Pysyvät
Väliaikaiset

Myönteiset, 
hyödylliset
vaikutukset

Yleistettävät 
Paikalliset

Yleistettävät 
Paikalliset

Yleistettävät
Paikalliset

Yleistettävät 
Paikalliset

(Tenhula, T. 2006. Mukaellen Vedung 1997; Mickwitz 2006; Virtanen & Uusikylä 2004.)

Yksilölle
Yhteisölle

Yhteiskunnalle

Kohdealueella 
Kohdealueen 
ulkopuolella

Kohdealueella 
Kohdealueen 
ulkopuolella

kohde

kohdentuminen

tärkeys

ajallinen 
frekvenssi

ajallinen 
pysyvyys

Vaikutusten…

yleistettävyys

Kohdealueella 
Kohdealueen 
ulkopuolella

Kohdealueella 
Kohdealueen 
ulkopuolella

Yksilölle
Yhteisölle

Yhteiskunnalle

Yksilölle
Yhteisölle

Yhteiskunnalle

Yksilölle
Yhteisölle

Yhteiskunnalle
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Koulutuksen vaikuttavuuden tekijät

Vaikuttavuutta 
edistävät tekijät

Koulutusprosessiin 
liittyvät tekijät

Osallistujaan 
liittyvät tekijät

Osallistujan 
organisaatioon 
liittyvät tekijät

Yhteiskunnalliset, 
kulttuuriset, 

taloudelliset ja 
historialliset 

tekijät

Vaikuttavuutta 
estävät tekijät

Koulutusprosessiin 

liittyvät tekijät

Osa
llis

tu
jan

 

or
ga

nis
aa

tio
on

 

liit
tyv

ät 
tek

ijä
t

Yhteiskunnalliset, kulttuuriset, 

taloudelliset ja historialliset 

tekijät

Os
al

lis
tu

ja
an

 

lii
tty

vä
t t

ek
ijä

t

Vaikutus 
osallistujien 

organisaatioihin

Vaikutus 
osallistujiin

VAIKUTTAVUUS
(tavoitellut, ei-toivotut ja neutraalit vaikutukset)

Vaikutus 
kouluttajiin ja 
koulutuksen 
toteuttajiin

Tytti Tenhula 2006

Vaikutus 
yhteiskuntaan
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Yhteis-
kunnallisia, 
kulttuurisia, 
taloudellisia ja 
historiallisia 
tekijöitä

Koulutus-
prosessiin 
liittyviä
tekijöitä

Osallistujaan 
liittyviä
tekijöitä

Osallistujan 
organisaatio
on liittyviä
tekijöitä

KOULUTUKSEN
VAIKUTTAVUUS

Käytettävät 
oppimisalustat, 
koulutustilat ja -välineet

Markkinointiin 
liittyvät tekijät

Hakumenettely-
ja valintakriteerit

Tavoitteet

Sisällöt ja niiden 
tuottamistavat

Työskentely-
menetelmät

Osallistujien 
ryhmäyttämistavat

Ohjausratkaisut

Palautteen hankkimis- ja 
hyödyntämistavat

Arviointiratkaisut

Suoritustavat ja -
kriteerit

Kouluttajien kompetenssi

Oppimis-, opetus- ja tiedonkäsitys

Tarpeet ja 
tavoitteet

Oppimisvalmiudet 
ja -kyvyt

Aiemmat tiedot, taidot, 
osaaminen, 
asiantuntijuus,

Osallistujan asema ja 
vaikutusmahdollisuudet

Tunteet ja 
ennakkoasenteet

Osallistujan motivaatio, sitoutuminen, ja 
muutoshalukkuus

Fyysiset ja psyykkiset tekijät (esim. 
terveydentila, aktiivisuuden tila tai 
perhetilanne)

Oppimiseen käytettävissä olevat 
aika- ja muut resurssit

Muutosvastarinta tai 
muuten varauksellinen 
suhtautuminen

Käytettävissä olevat 
resurssit (aika, raha)

Henkilöstön osaaminen ja 
asiantuntijuus sekä
osaamisen ja voimavarojen 
hyödyntämiseen liittyvät tekijät

Työ- ja 
elämänkokemus

Toiminta- johtamis-, 
päätöksenteko-, yhteistyö- ja 
tiedotuskulttuuri

Fyysinen ympäristö (tilat, 
laitteet, välineet, yhteydet)

Johdon/esimiehen 
suhtautuminen 
kouluttautumiseen

Osallistujan potentiaali ja 
ominaisuudet

Toiminnan organisointitavat ja tukipalvelut

Verkostot ja logistiikka

Organisaatiossa vallitsevat 
arvot, päämäärät, tavat, normit, 
oppimis-, opetus- ja 
tiedonkäsitykset

Vuorovaikutus 
ja ilmapiiri

Lait, asetukset ja normit 
(esim. tekijänoikeuslaki)

Yhteiskunnallista muutosta ohjaavat 
strategiat (esim. Koulutuksen ja 
tutkimuksen tietostrategia)

Koulutustarve ja -tarjonta

Suhdanteet (työllisyystilanne)

Yleiset arvostukset

Taloudelliset tukimuodot 
(esim. aikuisopintoraha, 
vuorotteluvapaa)

Julkisen talouden tila, 
käytettävissä olevat resurssit

Koulutuksen vaikuttavuuden tekijöitä

Tytti Tenhula 2006
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Kriteereitä koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin

Millä tavalla koulutuksen tulokset ja vaikutukset sekä kustannukset jakaantuvat eri henkilöstöryhmien ja 
organisaatioiden kesken sekä yhteiskunnallisesti? Ovatko koulutuksen resurssit sovittu ja jaettu 
oikeudenmukaisesti suhteessa koulutuksen toteutusvastuisiin ja toteuttamisesta aiheutuvaan todelliseen 
työmäärään?

Oikeudenmukaisuus

Ketkä koulutukseen voivat osallistua? Kenelle koulutus on tarkoitettu? Onko koulutus avoin kaikille? Osallistumisoikeus

Ovatko koulutuksen tulokset ja vaikutukset järkevässä suhteessa käytettyihin resursseihin nähden?Tehokkuus

Kuinka suuren osan kohdejoukosta koulutus tavoittaa? Kuinka suuri osa kohdejoukosta osallistuu 
koulutukseen?

Volyymi

Miten läpinäkyviä koulutuksen tavoitteet, sisällöt, toimintatavat yms. ovat osallistujille ja koulutuksen 
ulkopuolisille? 

Läpinäkyvyys

Onko koulutuksella laillinen oikeutus? Missä määrin koulutuksen eri toimijat ja osallistujat hyväksyvät 
koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja toimintatavat?  

Legitimiteetti, 
hyväksyttävyys

Onko koulutuksen myönteisiä ja toivottuja vaikutuksia tai haittavaikutuksia mahdollista ennakoida? Ennustettavuus

Kuinka joustavasti koulutus pystyy vastaamaan erilaisten osallistujien ja organisaatioiden tarpeisiin ja 
muuttuviin olosuhteisiin?

Joustavuus

Saadaanko koulutuksella aikaan pitkäaikaisia tai pysyviä muutoksia? Pysyvyys, jatkuvuus

Vastaako koulutus yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tarpeisiin? Ovatko koulutuksen sisällöt oleellisia ja 
menetelmät oppimista tukevia? Esim. auttaako pedagoginen koulutus ratkaisemaan opetuksen ja 
oppimisen kannalta oleellisia ongelmia. 

Relevanssi

Tenhula 2006, mukaellen Mickwitz 2006.
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Megakonferenssit I – II
(= monipistevideo-neuvottelu)

Tarve tvt:n opetuskäytön koulutukselle

Verkoston toimijoiden etsiminen

Alustavan koulutusmallin suunnittelu ja 
rahoituksen hakeminen

Rahoituksen varmistuminen

Idea koulutusyhteistyön aloittamisesta 
yliopistojen yhteistyöverkostona

Osallistujien tiedottaminen ja perehdyttäminen
•TieVie-portaalin kautta
•Kurssikirjeet sp-listojen kautta

Hyväksymis-
ilmoitus 
valituille ja 
varasijoilla-
oleville

Yhteyshenkilöiden 
rekrytointi kaikkiin 21 
yliopistoon 

Paikallisryhmien ohjaajien eli mentoreiden rektytointi yliopistoihin ja heidän perehdyttäminen 
tehtävään 
(1 - 4 mentoria / yliopisto, yhteensä n. 40 hlöä) 

Koulutus-
sopimuksen 
solmiminen 
osallistujien kanssa 
ja osallistujien 
kirjaaminen 
verkko-
ympäristöihin

Peruutusten 
vastaanottaminen ja uusien 
osallistujien hyväksyminen 
varasijoilta sekä heidän 
informointi

Portaalin ulkoasun, 
toiminnallisuuksien ja 
käyttäjäroolien  suunnittelu

Verkkojakso I
Verkkojakso IVerkkojakso IVerkkojakso I

Verkkojakso IVerkkojakso IVerkkojakso I
Verkkojakso IVerkkojakso IVerkkojaksot  I - X

Verkkojakson sisällön ja 
oppimisprosessin 
suunnittelu

Verkkotuutoreiden ja 
teknisten tukihenkilöiden 
rekrytointi ja 
perehdyttäminen

Oppimisympäristön alustaminen ja 
testaus (tunnukset ja salasanat 
osallistujille ja kouluttajille, 
materiaalien ja ohjeiden kokoaminen 
ja linkittäminen 
oppimisympäristöön)

Seminaarin 
tavoitteiden, 
ohjelman ja 
työskentely-
menetelmien
suunnittelu 

Luennoitsijoiden ja 
ohjaajien yms. 
rekrytointi ja 
perehdyttäminen

Arviointi-järjestelmän 
rakentaminen 

Koulutuksen sisällön 
ja toiminta-
rakenteen suunnittelu 

Osallistuja- ja 
kurssihallinta

Koulutus-
organisaation 
rakentaminen 

TieVie-portaalin ja www-
sivuston rakentaminen 

Portaalin käyttöohjeiden laatiminen ja 
toimijoiden ohjeistus

Kurssihallintatyökalujen suunnittelu ja tekninen 
toteuttaminen (ilmoittautumis-lomakkeet, 
osallistujatiedot, suoritusten hallintatyökalut, jne.)

Palautetyökalujen suunnittelu ja tekninen toteuttaminen 
(palautelomakkeiden suunnittelu ja annetun palautteen 
julkaisukanavan rakentaminen verkkojaksoille,  
lähiseminaareihin ja taitokursseille)

Osallistujaoppaiden suunnittelu ja www-sivujen tekninen 
toteuttaminen (mm. aikataulujen, tavoitteiden, sisältöjen ja 
suoritustapojen kuvaukset)

Koulutus-
materiaalin ja 
ohjeiden 
laatiminen

Palautelomakkeiden suunnittelu 
lähiseminaarien arviointiin

Palautelomakkeiden 
suunnittelu verkkojaksojen 
arviointiin

Suoran osallistujapalautteen kerääminen  
sähköpostitse, lähiseminaareissa ja 
yleispalautelinkin kautta

Palautteen käsittely ja tarvittavien 
toimenpiteiden tekeminen jokaisen 
osakokonaisuuden jälkeen

Koulutuksen kokonaisuuden ja sen kaikkien osakokonaisuuksien 
arviointi vuosittain suunnitteluryhmän kesken kaksipäiväisessä
arviointipalavereissa

Kehittämiskohteista ja muutostarpeista 
sopiminen

Eri toimijoiden vastuiden ja velvollisuuksien sopiminen, rahoituksen kohdentamisesta 
päättäminen ja koulutusyhteistyösopimusten laatiminen 

Koulutuksen päävastuullisten suunnittelijoiden 
(= TieVie-suunnitteluryhmä) rekrytointi verkoston toteuttajayliopistoihin (n. 12 hlöä)

Salien ja ryhmätyö-tilojen 
varaaminen ja tarvittavien 
välineiden hankkiminen 
(tietokone, verkko-yhteys, 
piirtoheitin, diaprojektori, 
fläppitaulu, tussit, yms.)

Osallistujien 
ilmoittautumisten/ 
peruutusten 
vastaanottaminen 

Lähiseminaarien ohjelmien ja kouluttajien 
käyttämien materiaalien yms. päivittäminen 
portaaliin

Seminaari-
kansioiden 
(ohjelmat, 
opasteet, 
nimilaput, kartat 
yms.) 
kokoaminen 
koulutus-
materiaalin 
kopiointi

Mentoreiden päiväkirjoihin ja taitokurssien 
järjestäjien palautteisiin perehtyminen

Hanke-esitys vuosittain OPM:öön

Koulutuksen raportointi ja 
jatkorahoituksen hankkiminen Vuosiraportti OPM:öönToimintasuunnitelma vuosittain 

OPM:öön

Kokouspäivämäärien ja paikkakuntien 
sopiminen (tai yhteyksien ja vn-salien
varaaminen ja varmistaminen)

Suunnitteluryhmän kokousten järjestäminen (vuosittain n. 10
1 - 2 päivän kestoista kokousta,
joista osa kasvokkain ja osa puhelin- tai videoneuvotteluna)

Kokoustilojen, 
ruokailujen ja kahvien 
varaaminen 

Kokouskutsujen ja 
esityslistojen lähettäminen

Kokousmuistioiden laatiminen ja tallettaminen 
TieVie-portaaliin sekä matkalaskujen tekeminen

Kokouksiin osallistuminen (ja niissä
puheenjohtajana ja sihteerinä toimiminen) 

Verkostoyhteistyö

Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa omassa yliopistossa ja 
valtakunnallisesti  (mm. SVY-hankeyhdyshenkilöiden tapaamisiin 
osallistuminen)

Hanke-esitys vuosittain 
koordinaatioyliopistolle

Tutkimus- ja 
julkaisutoiminta 

Koulutuksen ja sen tulosten esittely seminaareissa, konferensseissa sekä julkaiseminen 
painetuissa julkaisufoorumeissa   

Osallistuja-
palautteen 
kerääminen ja 
seminaarin 
kehittäminen 
järjestäjän 
itsearvion ja 
palautteen 
pohjalta

Kouluttajien palkkioiden ja 
matkalaskujen hoitaminen 
sekä
luentomateriaalien 
pyytäminen ja niiden 
toimittaminen osallistujille

Osallistuja-
palautteen 
kerääminen ja 
jakson 
kehittäminen 
järjestäjän 
itsearvion ja 
palautteen 
pohjalta

Verkko-
jakson 
yhteen-
vedon 
kirjoitta-
minen

Verkkojaksojen, lähiseminaarien, 
yms. osasuoritusten kirjaaminen 
suoritusten-hallintaan

Osasuoritusten  tarkistaminen ja 
osallistujien muistuttelu 
puuttuvista suorituksista ja 
niiden suorittamis-
mahdollisuuksista ja dead
lineista

Todistusten 
tekeminen ja niiden 
lähettäminen 
suorittaneille 
osallistujille

Koulutus-
päivämäärien 
sopiminen

Koulutuksen toteutusvastuista sopiminen ja 
rahoituksen jakaminen sen pohjalta

Osallistujien ja heidän 
tarpeidensa kartoittaminen

Verkkojakso IVerkkojakso IVerkkojakso I
Verkkojakso IVerkkojakso ILähiseminaarit I - VI

Koulutusmainosten 
laatiminen ja koulutuksen 
markkinointi eri 
foorumeissa 
(sähköpostilistat, www-
sivut, esitteet)

Osallistuja-
määrästä ja 
valintakriteereistä
sopiminen

Osallistuja- ja 
sähköpostilistojen tekeminen 
ja niiden päivittäminen 
tietojen muuttuessa

Osallistujien 
valinta 
kriteerien 
pohjalta

Osallistujien informointi alkavista 
jaksoista, suorituskriteereistä, dead
lineista, yms. ajankohtaisesta
(yhteensä 30 - 40 sp-kurssikirjettä
koulutuksen aikana)

Läsnä- ja 
poissaolojen 
kirjaaminen ja 
korvaavien 
tehtävien 
suunnittelu 
poissaolleille 

Ruokailujen, kahvien 
ja majoituksen 
tilaaminen sekä
iltajuhlan 
järjestäminen

Suoritus-
merkintöjen 
kirjaaminen ja 
korvaavien 
tehtävien 
suunnittelu 
poissaolleille

Matkojen 
varaaminen 

Opastekylttien 
tekeminen seminaari-
paikalle sekä tilojen, 
laiteiden ja ohjelmien 
testaus ja toiminnan 
varmistaminen

Konferenssin 
tavoitteiden, 
ohjelman ja 
työskentely-
menetelmien
suunnittelu 

Luennoitsijoiden ja 
ohjaajien yms. 
rekrytointi ja 
perehdyttäminen

Videoneuvottelutilojen varaaminen, 
teknisten tukihenkilöiden rekrytointi ja 
heidän yhteystietojensa kokoaminen, 
yhteyksien varmistaminen ja välineiden 
hankkiminen

Koulutus-
materiaalin 
kopiointi ja 
toimittaminen eri 
paikka-kunnille

Palautteen 
kerääminen ja 
konferenssin 
kehittäminen 
järjestäjän 
itsearvion ja 
palautteen pohjalta

Kouluttajien palkkioiden ja 
matkalaskujen hoitaminen 
sekä
luentomateriaalien 
pyytäminen ja niiden 
toimittaminen osallistujille 

Läsnä- ja 
poissaolojen 
kirjaaminen ja 
korvaavien tehtävien 
suunnittelu 
poissaolleille 

Kahvien 
tilaaminen

Opasteiden 
tekeminen ja 
vieminen paikalle 
sekä tilojen 
järjestäminen

Yhteyksien 
testaaminen ennen 
neuvottelua

Jakson 
tavoitteiden 
suunnittelu

Aikataulun 
suunnittelu

Tehtävien 
suunnittelu

Sisällön ja 
pedagogisten 
menetelmien 
suunnittelu

Materiaalin sisällön, pedagogisten ratkaisujen, tehtävien, rakenteen, toiminnallisuuksien ja ulkoasun suunnittelu 
ja toteuttaminen (sekä tekijöiden rekrytointi) Median, tuotantovälineiden, tallennusmuotojen ja julkaisukanavien valinta ja testaus

Median ja 
välineen 
valinta

Ilmoittau-
tumisten
vastaan-
ottaminen

Arvioinnin ja 
palautteen 
suunnittelu

Materiaalin päivitys ja ylläpito

Oheiskirjal-
lisuuden
päättäminen

Ohjauksen 
suunnittelu

Suoritus-
kriteerien
määrittely

Verkko-
jakson
toteutta-
minen

Semi-
naarin
toteutta-
minen

Mega-
konfe-
renssin
toteutta-
minen

Osallistujien 
ryhmäyttämisen
suunnittelu

Osallistujien tarpeiden, 
toiveiden ja 
ennakkotietojen
kartoittaminen

Taitokurssin 
tavoitteiden, 
työskentelymenetelmien
, oppimis-tehtävien, 
koulutus-materiaalin 
yms. suunnittelu

Ilmoittau-
tumisten
vastaan-
ottaminen

Osallistujien tarpeiden, 
toiveiden ja 
ennakkotietojen
kartoittaminen

Salin/
ATK-
luokan 
varaami-
nen

Päivämäärän 
sopiminen 
kouluttajan 
kanssa

Taitokurssin aiheen ja 
nimen päättäminen ja 
kouluttajan rekrytointi

Osallistuja-
palautteen 
kerääminen ja 
toimitta-minen
koordinaat-
torille

Kurssikuvauksen 
laatiminen ja kurssista 
tiedottaminen osallistujille 
(ja jos vapaita paikkoja jää, 
niiden markkinointi 
koulutuksen ulkopuolisille)

Osallis-
tujien
tiedotta-
minen
kurssin 
ajasta, 
paikasta, 
ennakko-
tehtävistä
yms.

Taito-
kurssin
toteutta-
minen

Taitokurssien 
koulutuskalenterin 
suunnittelu ja tekninen 
toteuttaminen

Osallistujan koulutus-
sopimuksen (click-sopimus) 
suunnittelu ja tekninen 
toteuttaminen

Portaalin kehittäminen ja 
päivittäminen

Koulutuksen laajuuden, sisältöjen ja toimintarakenteen  
suunnittelu verkoston kesken

Osallistujien ryhmäyttäminen mentor-, juonne-
ja vertaisryhmiin

Nimen keksiminen 
koulutukselle

Yhteisen näkemyksen rakentaminen verkoston 
kesken koulutuksen tavoitteista, pedagogisista 
periaatteista, sisällöistä ja työtavoista

Megakonferenssit I - II
(= monipistevideo-neuvottelu)

Osallistujien 
tiedusteluihin, 
kysymyksiin ja 
ongelmiin 
vastaaminen 
sähköpostitse ja 
puhelimitse

Kokousten valmistelu, 
päätösesitysten laatiminen ja 
materiaalin kopiointi 

Osallistujien ohjausprosessin suunnittelu ja toteuttaminen sekä
ohjaajien perehdyttäminen

Kouluttajan 
palkkioiden ja 
matkalaskujen 
hoitaminen

Tuutoreiden
palkkioiden ja 
matka-laskujen 
hoitaminen

Salin 
varustelun ja 
verkko-
yhteyksien 
varmista-
minen

Opinto-
suoritusten 
arviointi ja 
palautteen 
antaminen

Koulutuksen toteuttamisesta aiheutuvien 
kustannusten arviointi ja budjetin laadinta sen 
pohjalta

Talouden/ rahaliikenteen 
hallinta 

Rahoituksen 
kohdentaminen verkoston 
osapuolille

Jaetun rahoituksen ja koulutuksesta aiheutuneiden todellisten kustannuksen 
tarkistaminen ja seuraavan vuoden budjetin laatiminen

Koulutusyhteistyö-sopimuksen 
laatiminen

OPM:n vuosittaisen 
projektirahoituksen varmistuminen

Rahoituksen jakamisesta päättäminen 
verkoston osapuolten kesken
koulutuksen toteutus- vastuiden pohjalta

Megakonferenssit I – II
(= monipistevideo-neuvottelu)

Megakonferenssit I – II
(= monipistevideo-neuvottelu)

Megakonferenssit I – II
(= monipistevideo-neuvottelu)

Megakonferenssit I – II
(= monipistevideo-neuvottelu)

Megakonferenssit I – II
(= monipistevideo-neuvottelu)

Megakonferenssit I – II
(= monipistevideo-neuvottelu)

Megakonferenssit I – II
(= monipistevideo-neuvottelu)

Megakonferenssit I – II
(= monipistevideo-neuvottelu)

Taitokurssit (yhteensä n. 50 
8 - 16 tuntia kestävää taitokurssia vuodessa

TieVie-koulutusten suunnittelu- ja toteutusprosessi

Tytti Tenhula 2006
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Koulutusprosessista

Koulutusprosessin laatu ei löydy/rakennu sen yksittäisten osien ”on-off -
suorittamisesta”, ts. pelkällä osakokonaisuuksien mekaanisella suorittamisella ei voi 
varmistaa koulutuksen laatua
Koulutusprosessin laatu syntyy lukuisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Jokaisen 
koulutusprosessin osavaiheen voi tehdä usealla eri tavalla oikein ja laadukkaasti. 
Laadukkaan koulutuksesta tekee se, että sen kaikkien osavaiheiden taustalla on 
yhtenäinen juoni, mielekäs oppimista tukeva ”toimintafilosofia, oppimis- ja 
opetusnäkemys, tiedonkäsitys, pedagogiset/didaktiset/toiminnalliset periaatteet”
Koulutusprosessin osat eivät etene lineaarisesti vaiheesta toiseen, vaan käytännössä
lukuisia asioita tehdään yhtä aikaa ja kaikki osaset liittyvät toisiinsa
Koulutusprosessit ovat innovatiivisia ja henkilösidonnaisia prosesseja, joissa monilla 
eri menettelytavoilla voidaan päästä hyvään lopputulokseen 
Yhteistyön onnistuminen edellyttää koulutusorganisaatiolta (koulutusverkostolta) 
yhteisiä näkemyksiä, tulkintoja, käsityksiä, yhteistä ymmärrystä (jaettuja 
merkityksiä)
Verkostoituneen koulutuksen toteuttaminen on työlästä, koska käytännössä
jokainen idea ja prosessin osanen pitää keskustella ja päättää yhdessä
Yhteisen näkemyksen rakentaminen tapahtuu tehokkaimmin konkreettisen 
yhteistyön kautta (näkemyserot paljastuvat usein vasta käytännön toiminnassa)

Tytti Tenhula 2006; ks. myös Karjalainen 2006. 
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Vaikuttavan 
koulutuksen 

tekijöitä

Pedagogisesti perusteltu 
toimintarakenne, 

osallistujalähtöiset ja 
oppimista tukevat työtavat

Suunnittelijoiden/ 
kouluttajien kompetenssi ja 
kohdekontekstin tuntemus 
sekä yhteinen päämäärä, 

tahtoa ja sitoutumista 
koulutuksen toteuttamiseen

Relevanssi
Tarve olemassa

Oikea ajoitus

Autenttisuus

Osallistujien osaamisen 
ottaminen käyttöön ja 
osallistujapalautteen 

hyödyntäminen koulutuksen 
kehittämisessä

Valintakriteerien ja 
osallistujien sitouttamisen 

onnistuminen

Tytti Tenhula 2006

Läpinäkyvyys

Yhteisöllisyys

Pitkäkestoisuus

Sisältöjen oleellisuus ja 
sovellettavuus käytäntöön

Luottamuksellinen ja 
erilaisia mielipiteitä

kunnioittava ilmapiiri

Ryhmäyttämismenetelmien
tarkoituksenmukaisuus

Oppimisprosessin 
ylläpitäminen koko 
koulutuksen ajan

Arviointimenetelmien ja 
suorituskriteerien 

tarkoituksenmukaisuus
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Relevanssi
On olemassa yksilöllinen, yhteisöllinen tai yhteiskunnallinen tarve 
koulutukselle 
» koulutuksen tavoitteet ovat relevantit tarpeiden kanssa
» koulutustarve ja -tarjonta vastaavat toisiaan

Koulutustarpeen olemassaolo helpottaa mm.  
» rahoituksen/resurssien hankkimista
» osallistujien rekrytointia ja pääsemistä koulutukseen (helpompi 

perustella esimiehelle koulutuksen tarpeellisuutta), 
» osallistujien motivoimista ja sitouttamista koulutukseen, 
» (verkosto)yhteistyökumppaneiden löytämistä
» uudistusten ja muutosten toteuttamista osallistujien omissa 

organisaatioissa (vähemmän muutosvastarintaa)
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Osallistujien valintaprosessin ja 
sitouttamisen onnistuminen

Realistinen tieto osallistujille jo haluvaiheessa koulutuksen 
tavoitteista, sisällöistä , työskentelymenetelmistä, laajuudesta ja 
sen vaatimasta työmäärästä
Osallistujan tarpeiden ja kiinnostuksenkohteista selvittäminen 
hakuvaiheessa (esim. pyydetään kuvaus hankkeesta, jota 
osallistuja haluaa kehittää koulutuksen aikana)
Osallistujat ovat koulutuksen toteuttajien yhteistyökumppaneita 
ja heidät otetaan mukaan suunnittelemaan ja tuottamaan 
koulutuksen sisältöä yms. 
Mielekkäät ryhmäyttämistavat, jotka toisaalta synnyttävät me-
henkeä ja toisaalta”sosiaalista häpeää”.
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Pedagogisesti perusteltu 
toimintarakenne

On koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden 
perusta ja kivijalka; pedagogiset periaatteet 
näkyvät kaikessa toiminnassa ja läpäisevät 
koulutuksen kaikki osa-alueet
Oppimiskeskeisyys
» osallistujilla aktiivinen rooli
» osallistujat tekevät ”oppimistekoja”
» koulutusta ei voi suorittaa ”istumalla ja kuuntelemalla”
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Autenttisuus

Koulutuksen oppimistehtävät ongelmalähtöisiä
ja oikeasta elämästä kumpuavia 
Koulutus rakennetaan tukemaan osallistujien 
omien hankkeiden suunnittelua, toteuttamista 
ja kehittämistä (opitun soveltaminen 
käytäntöön) -> vaikuttaa väistämättä
Havainnollistaminen ja konkretisoiminen; 
esimerkkien, casejen, simulaatioiden yms. 
käyttäminen
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Yhteisöllisyys

Ryhmän voimaannuttava vaikutus 
”En ole yksin tekemässä näitä asioita”
Osallistujaryhmän heterogeenisyys/ 
monimuotoisuus (eri yliopistot, 
tieteenalat ja henkilöstöryhmät 
mukana samassa koulutuksessa), 
» tarjoaa näköalapaikan
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Osallistujien osaamisen ottaminen käyttöön

Osallistujat nähdään koulutuksen asiantuntijoina, kanssaoppijoina ja -
tutkijoina ja toteuttajien yhteistyökumppaneina ja heidän 
asiantuntemustaan hyödynnetään koulutuksen kaikissa vaiheissa
Konkreettisia keinoja siihen, miten osallistujat voi ottaa mukaan 
suunnittelemaan ja tuottamaan koulutuksen sisältöä yms. 
» koulutuksen sisällöt (tai osa niistä) rakennetaan osallistujien nostamien ongelmien 

pohjalta, 
» osallistujat osallistuvat koulutusmateriaalin tuottamiseen, 
» osallistujat toimivat kouluttajina tai ohjaajina joissakin osakokonaisuuksissa,
» osallistujat pitävät esitelmiä tai luentoja erityisosaamisalueistaan, 
» osallistujat tekevät pieniä tutkimuksia tai selvityksiä koulutuksen aikana, 
» verkkokeskustelut, ryhmätyöt, dialogiluennot, jne. jne.

Osallistujat osallistuvat koulutuksen arviointiin ja kehittämiseen mm. 
antamalla palautetta koulutuksesta, antamalla vertaispalautetta toisilleen, 
arvioimalla itse itseään, jne.
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Pitkäkestoisuus

Oppiminen on hidasta ja vaatii aikaa 
Pitkäkestoinen koulutus antaa aikaa 
prosessoida asioita ja viedä omaa 
kehittämishanketta käytännössä eteenpäin
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Koulutuksen toteuttajien kompetenssi, 
yhteinen päämäärä ja aito tahto

Aito tahto koulutuksen toteuttamiseen, intohimo 
aiheeseen, innostus osallistujien oppimisen 
tukemiseen
Riittävästi pedagogista, organisatorista ja 
teknologista osaamista sekä yliopistokentän 
tuntemusta
Vahva sitoutuminen koulutuksen toteuttamiseen, 
Rohkeutta tarttua vaikeisiinkin haasteisiin ja kokeilla 
ja tutkia erilaisia asioita
Suunnittelun ja toteutuksen integraatio 
» kun pääsee itse osallistumaan koulutuksen suunnitteluun ja 

päätöksentekoon, sitoutuu myös tehtyjen sopimusten ja päätösten 
toteuttamiseen
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Kohdekontekstin tuntemus

Koulutuksen onnistumisen edellytyksiä parantaa, jos 
koulutuksen toteuttajat tuntevat osallistujien 
toimintakontekstin
» osaavat ennakoida ”kentällä” olevia koulutustarpeita ja rakentaa 

koulutuksen sisällöt ja menetelmät niiden pohjalta
» ymmärtävät, millaisten ongelmien kanssa osallistujat joutuvat painimaan 

omia hankkeitaan toteuttaessaan ja osaavat auttaa osallistujia heidän 
ongelmissaan

Yliopisto-organisaatiossa muutosta edesauttavat 
joustavuus, pakottomuus, ulkoisen painostuksen 
puuttuminen, kriittisyys, pienin askelin eteneminen, 
jne. (Kezar 2001.)
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Muita tekijöitä

Sisältöjen oleellisuus ja sovellettavuus käytäntöön
Luottamuksellinen ja erilaisia mielipiteitä kunnioittava ilmapiiri
Ryhmäyttämismenetelmien tarkoituksenmukaisuus
Oppimisprosessin ylläpitäminen koko koulutuksen ajan
Arviointimenetelmien ja suorituskriteerien 
tarkoituksenmukaisuus
Koulutuksen työmäärän mitoittaminen oikein suhteessa 
koulutuksen laajuuteen ja osallistujien aikaresursseihin
Osallistujapalautteen ”kerääminen” ja hyödyntäminen 
koulutuksen kehittämisessä
Koulutuksen läpinäkyvyys
» Koulutus itsessään toimii laadukkaan koulutuksen mallina ja esimerkkinä
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