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Verkkovuorovaikutusta edistävä opettajan toiminta:

• Opettajan ohjauksellinen ote

• Opettajan läsnäolo

• Vuorovaikutuksen oikea-aikaisuus, jatkuvuus ja henkilökohtaisuus

Tutkimuskokonaisuus
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Presence merkitys

Social presence (SP) 

vaikuttaa myönteisesti

• Koettuun oppimiseen (Richardson ym., 2017)

• Opiskelutyytyväisyyteen (Richardson ym., 2017)

• Vähempään keskeyttämiseen (Boston ym, 2010) 

(ennustaa keskeyttämistä Joksimovic ym. 2015)

• Aktiiviseen osallistumiseen (Swan & Shih, 2005)

• Aikomuksiin opiskella verkossa jatkossa 
(Reio & Crim, 2013)

• Opiskelijan kognitiiviseen läsnäoloon (Lee, 
2014)

• Kurssiarvosanoihin (Liu ym. 2009), tiettyjen SP 
indikaattorien yhteys arvosanoihin esim. 
viestin jatkaminen (ei pelkät kohteliaisuutta 
osoittavat indikaattorit) (Joksimovic ym 2015)

Teaching presence (TP) vaikuttaa 
myönteisesti

• Koettuun oppimiseen (Akyol & Garrison, 2008; 
Ladyshewsky, 2013)

• Opiskelutyytyväisyyteen (Akyol & Garrison, 2008; 
Ladyshewsky, 2013)

• Opiskelumotivaatioon (Baker, 2010)

• Yhteisöllisyyden tunteeseen (Shea ym. 2006)

• Aktiiviseen osallistumiseen ja 
vuorovaikutukseen (Zhang ym., 2016)

• Minä-pystyvyyden kokemukseen (Shea & 
Bidjerano, 2010)

• Sitoutumiseen (Dixson, 2010)



CoI-malli: Social presence: 
kyky tuoda persoonallisia ominaisuuksia 
näkyviksi yhteisössä, aitoina ihmisinä.

+

CoI-malli: Teaching presence: 

sosiaalisten ja kognitiiviset prosessien 
suunnittelu ja ohjaus niin, että syntyy 
merkityksellisiä oppimiskokemuksia 

=
Instructor presence (Richardson et al., 2015)

havaittava toiminta ja käyttäytyminen, jolla opettaja
• osoittaa aitoa persoonaansa
• asemoi itsensä sosiaalisesti ja pedagogisesti

verkkoyhteisössä Tutkivan yhteisön malli Community of Inquiry (CoI)
(Garrison, Andersson & Archer 1999; Garrison, 2017)
https://coi.athabascau.ca/

Indikaattorit



Opettajan läsnäolo synkronisessa vuorovaikutuksessa 

virtuaaliluokkahuoneessa (Adobe Connect) 
(Tyrväinen, Uotinen & Valkonen 2018)

• Miten opettaja tuottaa läsnäoloa 

synkronisessa verkko-

oppimisympäristössä (AC)?  

• Miten CoI-mallin indikaattoreilla 

saadaan esille opettajan läsnäolo 

synkronisessa verkko-

oppimisympäristössä? 

Aineisto: 6 litteroitua kahden eri 

ryhmän opetuskokonaisuutta 

avoimessa yliopistossa 

6x2 h = 12 h, 126 litterointisivua 
rivivälillä 1,1

ryhmissä 7 ja 10 opiskelijaa

Sisällön analyysi (transcript analysis) 

CoI-malliin kehitettyjä indikaattoreita 

hyödyntäen (Andersson ym 2001; Garrison 2017; 

Garrison & Akyol 2013; Shea ym 2010; Swan 2002; Richardson 

2015; Rouke 1999) Atlas.Ti -ohjelmalla



Teaching presence
opettajan toiminnasta koodattujen 
tekstilainausten määrät

(Tyrväinen, Uotinen & Valkonen, 2018)
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Social presence opettajan toiminnasta koodattujen tekstilainausten määrät 
(Tyrväinen, Uotinen & Valkonen, 2018)
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Tuloksia ja pohdintaa

• TP dominoi <- välineen hallinta ja tuki, opetuksen toteutustapa, opettajan persoona, kurssin 
vaihe 

• Opettajan puheenjohtajamainen vuoroja jakava rooli vie opiskelijalähtöisyyttä

• Läsnäoloa luovan puheen erityispiirteet virtuaaliympäristössä: 

etunimen käyttö

tilassa tapahtuvan toiminnan kuvaaminen

rohkaisu, kannustus, kiitos (usein vuoronvaihdon tuki esim. kiitoksella ja nimellä)

tekninen ohjaus 

kutsuminen osallistumaan

sisällöllinen palaute

• Läsnäolo kuuntelemisena: uudelleen muotoileminen, tiivistäminen (noten käyttö), vuoron 
loppumisen ja ymmärryksen varmistaminen

• SP ja TP yhdistyy opettajan puheessa - SP vahvistaa opettajan ohjauksellista läsnäoloa (Richardson 

ym. 2015) 

”kiitoksia (TP kiittäminen) Suvi (SP nimeltä kutsuminen), joo, ja oppilaan tuntemus, sitä on korostanut useempi (SP 
viittaus toisiin) ja se on kyllä tässä oleellinen näissä eettisissä asioissa (TP sisällöllinen palaute)”

• Opettaja monitaiturina



Johtopäätöksiä:

Mitä hyvä verkkovuorovaikutus edellyttää opettajalta?

Verkkokuuntelemisen osaamista (”online listening” 
Wise et al 2014)

• Uudelleen muotoilu, tiivistys, vuoron vaihdon 
varmistus

• Havainnointitaidot: opiskelijoiden tarpeet 
(ennakoiden)

• Reagointitaito, palautteen anto

Aitoutta

• Omana itsenä oleminen, rentous, nonverbaaliset
taidot (äänen käyttö)

• Oman vuorovaikutustavan tiedostaminen

Organisointiosaamista

• Vuorovaikutuksen suunnittelu ja tekninen 
järjestäminen

• Vuorovaikutuksen varmistaminen esim. 
tehtävänannot 

• Vuoronvaihdon tukeminen (esim. päällepuhunnan
välttäminen)

Emotionaalista osaamista: henkinen tuki

• Rohkaiseminen ja kannustaminen 
verkkovuorovaikutukseen, palaute

Intensiteetin ylläpitämistä

• Oppimistilanteen rakenteen suunnittelu

• Vuorovaikutukseen kutsuminen, avauspuheenvuoro

• Tilannetaju

Eettistä osaamista

• Vallan tiedostaminen (struktuuri, puheenvuorojen 
jakaminen)

• Kasvojen säilyttäminen

Sosiaalisia taitoja / kohtaamistaitoja

• SP TP yhdistäminen: ohjauspuheen pehmennys 
sosiaalisella puheella 

• asiantuntijuus / ihmisyys tasapaino

Teknistä osaamista 

• tekniikan ”arkipäiväistäminen” opiskelijoille
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