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VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN ON 
KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELUA  
 
Verkko-oppimisympäristön suunnittelu opetettavaa ja opiskeltavaa kokonaisuutta varten on 

keskeinen osa verkkopedagogiikkaa. Opettaja voi lähestyä suunnittelua lähtökohtanaan ‘miten 

opetan tämän kokonaisuuden’. Usein suunnittelua ohjaa tällöin monet luokkahuoneopetuksen 

käytänteet eli se, miten kasvokkain tapahtuva opetus yleensä toteutetaan. Opettamisen mallit 

saattavat siis tulla pääasiassa luokkahuonemaailmasta. Näin on vaikka tilanteessa, jossa opettaja 
lähiopetuksessa pääasiassa luennoi. Tällöin opettajan suunnitelmissa saattaa olla pääasiassa 

sisältöjen jakaminen verkossa. 

 

Kun on suunnitellut jonkin oman opetuksensa verkkototeutukseksi niin se kannattaa arvioida 

opiskelijan näkökulmasta ennen kuin varsinainen opiskelu alkaa. Voimme siis lähestyä 

verkkototeutusta jo suunnitteluvaiheessa opiskelijan käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. 

Kysymyksenä onkin, minkälainen kokemus opiskelijalle halutaan verkkokurssille luoda? Minkälainen 

kokemuksen tulisi olla, mitä pitäisi ottaa huomioon? 
 

Opiskelijat kokevat monasti ongelmallisena sen, että opettajan verkkoon rakentama kokonaisuus ei 

ole kovin selkeä. Opiskelijat saattavat huomauttaa, että ohjeistukset ovat vaikeaselkoisia tai ettei 

tehtäväksi antoja ymmärretä. Ei tiedetä mitä pitäisi tehdä ja mitä saada aikaiseksi. 

 

Verkkototeutuksen arvioinnin voi tehdä ns. kognitiivisen läpikävelyn menetelmällä. Toisin sanoen joku 

henkilö, joko itse tai kollega tai joku opiskelija kulkee verkkototeutuksen läpi havainnoimalla sen 
kaikki kohdat ja puhumalla kokemuksensa ääneen. Näin läpikävelyä seuraava henkilö voi pistää 

muistiin kaikki kohdat, jossa havainnoitsija epäröi eikä ymmärrä jotakin. Kognitiivista läpikävelyä ei 

kannata käydä keskustelutyyppisenä prosessina koska muuten suunnittelija tai opettaja helposti 

selittelee asioita havainnoitsijalle. Ja tämä selittäminen ei ole tämän työskentelyn idea. Ideana on 

saada selville kehittämisen kohteet ja tehdä muutokset sen jälkeen. 

 

No joku saattaa heti kysy, että mikä ero näillä kahdella on, siis opetuksesta lähtevällä suunnittelulla ja 

käyttäjäkokemuksen suunnittelulla? Ero saattaa olla suuri tai hiuksenhieno. Sillä hiuksenhienollakin 
voi olla suuri merkitys. 

 

Käyttäjäkokemus liittyy jonkin tuotteen tai palvelun käyttämiseen, tässä tapauksessa verkkototeutus 

tai -kurssi on tämä tuote tai palvelu. Kokemus syntyy opiskelijalle eli käyttäjälle, kun hän opiskelee 

verkossa. Verkkokurssi onkin oppijan näkökulmasta palvelu ja opiskelija tuon palvelun käyttäjä.  
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Verkkokurssin käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan niitä erilaisia tunteita ja asenteita, jotka liittyvät juuri 

tuon verkkokurssin käyttämiseen, siinä opiskelemiseen. Se sisältää myös aistimukset, annetut 

merkitykset ja arvot, joita hän kokee käyttäessään käyttöliittymää. Opiskelijan kokemukseen liittyy siis 

monia tunnepitoisia reaktioita, jotka ovat vahvasti läsnä oppimisessa. Hyvän käyttäjäkokemuksen 
luomiseen kannattaa panostaa näistä syistä. 

 

Hyvän verkko-oppimisympäristön käyttäjäkokemuksen pitäisi olla suunnittelun lähtökohta ja tavoite. 

Käyttäjäkokemuksella on paljon väliä ihminen-tietokone vuorovaikutuksessa. Tämän unohtaminen 

saattaa johtaa helposti ongelmiin. Ongelmat voivat tietysti olla myös teknisiä ongelmia. Ne voivat olla 

myös toteutuksen ja ohjeistuksen epäselvyydestä johtuvia ongelmia. Joskus asiat pitää verkossa 

selittää ns rautalangasta vääntämällä, että asioiden selviävät opiskelijalle helposti ja nopeasti kun 

hän tarkastelee verkkoon tuotettua kokonaisuutta. 
 

Pohditaanpa sitten, miten verkko-oppimisympäristössä asioista viestitään ja mistä siellä viestitään. Ja 

sitten miksi verkkoviestinnän pohdinta on tärkeää.  

 

Mietipä ensin, miten sinä yleensä suunnittelet verkko-oppimisympäristön opiskelijoillesi? Mistä lähdet 

liikkeelle, mikä ohjaa suunnitteluasi? 

 
Verkko-oppimisympäristö voi olla jokin oppimisalusta, sosiaalisen median sivusto, digitaalinen 

työkalu, digitaalinen oppimateriaali, työskentelyohje jne. Verkko-oppimisympäristöön opettaja 

rakentaa opetuksellisen kokonaisuuden parhaaksi katsomallaan tavalla.  

 

Verkkokurssin suunnittelussa lähdetään usein liikkeelle kurssin tavoitteista ja kurssin organisointiin 

liittyvistä seikoista. Näitä voivat olla kurssin pituus, aikataulu, opettajat jne. Sen jälkeen suunnitellaan 

toteutuksen rakennetta ja sitä mitä jokaiseen osaan liittyy.  

 
Kaikki mitä verkko-oppimisympäristöön lisätään, on tietyllä tavalla ajateltuna viestintää. Kaikki tekstit, 

kuvat, piirrokset, kaaviot, infograafit, tilastot, symbolit, videot, podcastit, taulukot, kyselyt, kalenterit, 

aikataulut, ohjeet ja tehtävät. Kaikilla näillä viestitään jotakin tietoisesti tai tiedostamatta.  

 

Viestintä ei välttämättä ole aina suunnitelmallista. Eihän meistä moniakaan ole koulutettu 

verkkoviestinnän suunnittelijoiksi tai sitä ajattelemaan. Pohdimmeko kenelle konkreettiselle henkilölle 

tai henkilöille viestimme verkko-oppimisalustalla? Kuka kurssia käyttää? Mietimmekö kenties lähinnä 
sitä, mitä asioita sinne sijoitamme? Ajattelemmeko että se on viestintää? Mietimmekö viestin perille 

menemistä? Onko se enemmänkin sisältöjen miettimistä ja niiden jakamista? Usein verkko-

oppimisympäristöjen viestintä on tekstipohjaisia ja kurssin toteutuskin saattaa olla pitkälle 

tekstipohjaista. 
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Verkossa ihminen havainnoi asioita nopeasti silmäillen. Tekstiä luetaan erityisesti silmäillen, eikä 

lause tai kokonaisuus kerrallaan. Moni tarkastelee verkossa olevaa sisältöä sieltä täältä. Ja tekee 

nopeasti päätelmiä havaitsemansa pohjalta. Tai ei tee päätelmiä vaan siirtyy jo seuraavaan kohtaan.  

 
Hän etsii nopeasti jotakin merkityksellistä tai tärkeää. Jotkut asiat ohitetaan nopeasti. Jotain ei 

huomata. Kun viesti halutaan ymmärtää tarkemmin, niin silloin se luetaan sanasta sanaan. 

Sähköisessä muodossa olevan erityisesti tekstimuotoisen viestin perillemeno onkin yksi 

verkkokoulutusten kriittisiä kohtia.  

 

Verkko-oppimisympäristön viestinnän suunnittelijan kannattaa miettiä mikä on jokaiselle must-know 

tietoa ja perata pois should-know ja nice-to-know -tyyppinen aineisto. Jättää oleellinen jäljelle. 

 
Jos verkossa sitten luetaan silmäillen, niin miten se voidaan ottaa huomioon verkko-

oppimisympäristön suunnittelussa? No. Vaikka vähentämällä sanoja, tiivistämällä viestiä, 

lyhentämällä lauseita, välttämällä sivulauseita, käyttämällä symboleita, visualisoimalla tietoa, 

prosesseja, aikatauluja. Käyttämällä kuvia, jotka ovat sisällön kanssa samansuuntaisia, eivätkä vain 

koristeita. Voidaan käyttää myös otsikointia ohjaavasti. Voidaan numeroida asioita. Voidaan tehdä 

tekstiin nostoja lihavoimalla. 

 
On hyvä kiinnittää huomio näytön kokoon ja sisällön asetteluun näytölle. Lauseita ei pitäisi asettaa 

näytön koko leveydelle. Koko näytön levyinen lause on vaikea hahmottaa ja tekstin sisältöä vaikea 

ymmärtää, jos sen lukemisessa joutuu siirtämään katsetta useamman kerran. Kappaleet eivät 

myöskään saa olla pitkiä. Sääntönä voidaan pitää, että luettavuuden takia yhdessä kappaleessa saa 

olla korkeintaan 6 riviä.  

 

Sisältö kannattaa miettiä myös erilaisten päätelaitteiden kannalta.  Onko tarkoitus käyttää 

verkkoympäristöä tietokoneella vai mobiililaitteella? Toimiiko se molemmissa hyvin ja 
käyttäjälähtöisesti? Onko toteutus mobiiliresponsiivinen eli skaalautuuko se pienelle näytölle. Näytön 

koko voi olla myös suunnittelun lähtökohtana, jos on tarkoitus, että opiskelun ohjeistus on 

käytettävissä mobiililaitteilla. 

 

Opiskelua suunnitellessa kannattaa miettiä myös, miten herättää mielenkiinto ja saada opiskelija 

kiinnostumaan? Kielen avulla synnytämme ymmärrystä ja kielellä voidaan vaikuttaa. Miten otsikoit 

viestisi? Herätätkö kiinnostuksen? Kysymys tai väittämä saa usein mielenkiinnon heräämään, se 
aktivoi ajattelemaan. Mihin tyyliin kirjoitat? Kirjoitatko oikealle kohderyhmälle? Vai kirjoitatko itsellesi? 

Mieti miten viestintäsi voi muuttua, kun kirjoittaessasi mietit, kenelle sitä kirjoitat? Siis, kun kirjoitat 

verkko-oppimisalustalle kohderyhmä mielessäsi. 
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Verkossa lauseiden kannattaa olla lyhyitä ja selkokielisiä. Ja ohjeet kannattaa aloittaa verbeillä eli 

kirjoittaa viestit verbi edellä. Verbihän on teonsana. Verbeillä saa toimintaa aikaiseksi. Opiskelija etsii 

usein tietoa siitä mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Verbit viestivät siitä. Esimerkiksi lue, katso, vastaa, 

tee, aloita, avaa jne. 
 

Viesteillä voimme innostaa, inspiroida, temmata mukaan, informoida, kertoa, kuvata, perehdyttää, 

orientoida, selittää, pysäyttää, opettaa ja vaikka mitä. Mikä on viestiemme tarkoituksena? Millä 

elementeillä opettaja viestii opiskelijoille jotakin oleellista, millä hän ohjaa osallistujia? Nämä 

ohjaukselliset elementit ovat osa verkkokurssia ja niiden avulla opettaja hahmottaa osallistujille 

kokonaisuutta ja sen osia. Verkkoviestinnässä kannattaa ennen viestin laadintaa pohtia, mikä sen 

tarkoitus on sekä viestin laatijalle että sen ennakoidulle vastaanottajalle. 

 
Verkko-oppimisympäristö viesteineen kannattaa suunnitella käyttäjälähtöiseksi eli 

opiskelijalähtöiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitellaan kohderyhmän tarvetta vastaavaa 

viestintää. Ja tämä edellyttää sen pohtimista, mitä tietoa verkkosivulla tulee olla ja missä muodossa 

sen tulee olla, että kohderyhmä voi tämän tiedon varassa toimia.  
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