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ALKUSANAT

Tässä teoksessa esitellään Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt:n)
opetuskäytön verkostomaista toimintamallia ja sen kehittymistä. Oulun yliopistossa
tvt:n opetuskäytön verkoston toiminnan ytimen muodostaa verkosto-organisaatio
Campus Futurus, joka tukee ja edistää tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien
oppimisympäristöjen tutkimusta, kehittämistä, koulutusta ja niihin liittyviä palveluja
Oulun yliopistossa.
Teos sai alkunsa ideasta koota yhteen laitoksissa ja tukiyksiköissä tehtävää tvt:n
opetuskäytön kehitystyötä. Julkaisun toimittaminen aloitettiin syksyllä 2005 ITUforum-hankkeen 1 lopetellessa toimintaansa. ITU-forumin kanssa osin samoihin
tavoitteisiin tähtäävä Teemavuosi 2006 -hanke 2 otti vastuulleen toimittaa teoksen
loppuun kevään 2006 aikana.
Teos on jaettu kahteen osaan. Teoksen avaavassa Verkoston solmuja sitomassa luvussa

Oulun

yliopiston

tvt:n

opetuskäytön

tukiyksiköt

ja

laitoksien

tvt:n

opetuskäytön kehittäjät esittelevät omaa toimintaansa. Yhdessä luvun artikkeleista
Tari Koskela, Titta Koski, Katja Pura, Kristiina Simojoki ja Niina Suutari kuvaavat
Oulun yliopiston avoimen yliopiston koordinoiman Akateemiset opiskelutaidot verkkokurssin

lähtökohtia

ja

tulevaisuuden

kehitysnäkymiä.

Akateemiset

opiskelutaidot -verkkokurssi sai teoksen toimittamisen aikana opetusministeriön ja
Opetushallituksen verkko-opetuksen laatupalkinnon.
Missä on tahtoa? Siinä on tie? -luvussa ITU-forum- ja Teemavuosi 2006
-hankkeiden

toiminnassa

mukana

olleet

kehittämispäällikkö

Mailis

Aaltonen,

professori Sanna Järvelä ja opetuksen kehittämispäällikkö Asko Karjalainen ottavat
kantaa

ja

nostavat

esille

ajankohtaisia

kysymyksiä

tvt:n

opetuskäytön

kehittämiseen.
Tämän teoksen ilmestymiseen on vaikuttanut monien henkilöiden tuki ja työpanos.
Artikkelin kirjoittajat ansaitsevat ensimmäiset kiitokset. Kiitän myös kaikkia ITUforum- ja Teemavuosi 2006 -hankkeiden suunnittelijoita ja ohjausryhmän jäseniä:
Paula Airaksista, Karoliina Kekkiä, Sari Marttilaa, Minna Pesosta, Jenni Sorosta ja

1

ITU-forum - Oulun yliopiston virtuaalisen opetuksen idea-, tuki- ja koulutusforum virtuaaliyliopistohanke vuosille 2002–2005
2
Teemavuosi 2006 - Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen, oppimisen ja kehittämisen tukena
tiedeyhteisössä -virtuaaliyliopistohanke vuodelle 2006
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Essi Vuopalaa sekä Mailis Aaltosta, Sanna Järvelää, Asko Karjalaista, Merja
Ruotsalaista ja Kari Liukkusta tuestanne, jota olette antaneet tämän teoksen
valmistumiselle.

Jukka

Savilammelle

esitän

kiitokset

kannen

visuaalisesta

suunnittelusta ja toteutuksesta. Ilman teidän kaikkien työpanostanne tämä teos ei
olisi ilmestynyt.

Oulussa 30.5.2006
Mirva Lehtonen
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Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia verkoston
tiekarttana Oulun yliopistossa
Kari Liukkunen ja Juha Pohjonen

Johdanto
Tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys vaikuttaa yliopiston toimintamalleihin
ja rakenteisiin. Toimintakulttuurin muutos yliopistoissa on teknistä kehitystä hitaampaa. Sen pitkäjänteinen ja järjestelmällinen kehittäminen edellyttää strategista
ajattelua, suunnittelua, johtamista ja toimintaa.
Strategisesti kypsä organisaatio tunnistaa toimintaympäristön keskeiset muutokset
ja todelliset muutostarpeet, asettaa selkeät visiot ja tavoitteet, määrittää niihin
tähtäävät konkreettiset kehitysprojektit, hankkii riittävät resurssit ja luo pohjan
onnistuneelle muutosjohtamiselle.
Oulun yliopistossa tieto- ja viestintätekniikan (tvt:n) opetuskäytön kehittäminen on
ollut systemaattista. Kehityksen perustan ovat muodostaneet vuosille 2002–2005 ja
2005–2007 laaditut strategiat. Oulun yliopiston verkosto-organisaatio Campus Futurus on vastannut näiden yliopiston hallituksen hyväksymien strategioiden laadinnasta ja ohjauksesta. Strategioiden toimeenpanossa Oulun yliopiston sisäisellä virtuaaliyliopistohankkeella ITU-forumilla on vuosien 2003–2005 aikana ollut keskeinen tehtävä tiedotuksen ja osaamisen kehittämisen alueella.
Tässä artikkelissa kuvataan Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön strategioiden laadinta- ja toimeenpanoprosessien pääpiirteet.

Verkostoituminen Oulun yliopiston toimintatapana
Tvt:n opetuskäytön tukipalvelujen järjestäminen suomalaisissa yliopistoissa voidaan
karkeasti jakaa kahteen erilaiseen ratkaisuun, keskitettyyn ja verkostomaiseen.
Suuri osa yliopistoista on keskittänyt tvt-palvelunsa erilaisiin koulutus- ja opetusteknologiakeskuksiin. Oulun yliopistossa lähtökohdaksi valittiin synergiaetua tavoitteleva verkostomalli, joka soveltui Oulun yliopistolle sen rakenteen, laajuuden,
historian ja toiminnan kypsyyden vuoksi.
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Verkoston ytimen on muodostanut alusta alkaen Campus Futurus. Toiminta-ajatuksensa mukaan se on yliopiston sisäinen verkosto-organisaatio, jonka tehtävänä on
tukea ja edistää tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen
tutkimusta, kehittämistä, koulutusta ja niihin liittyviä palveluita Oulun yliopistossa.
Campus Futurukselle kuuluu myös virtuaaliyliopistohankkeiden koordinointi Oulun
yliopistossa.
Campus Futuruksen johdolla yksiköt muodostivat yliopiston sisäisen verkoston. Sen
avulla yliopistoon syntyi toimiva arvoketju tvt:n opetuskäytön palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Vuoden 2005–2007 strategiassa verkoston keskeisten toimijoiden vastuualueet esitettiin kaavion 1. mukaisesti.

Kirjasto

Tietohallinto

Opetuksen

Campus Futurus

kehittämisyksikkö
Oppimiskeskuspalvelut

Perusinfrastruktuurin

Henkilökunnan pe-

luominen ja ylläpito

dagoginen koulutus

Virtuaaliyliopistotoiminta

ja -tuki
Tiedonhankinnan tuki

Henkilökunnan ja

ja koulutus

opiskelijoiden tekni-

Kehityshankkeet

nen tuki
Elektroniset tietoaineistot

Tutkimuksesta vastaavat tiedekunnat ja laitokset sekä koulutusteknologian tutkimusyksikkö

Kaavio 1. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukitoimintojen toimijat ja niiden vastuualueet Oulun yliopistossa.

Kaaviossa 1 esitettyjen yksiköiden ohella verkoston tärkeän osan muodostavat tiedekuntien ja laitosten kehitysprojektit. Campus Futurus on rahoittanut projekteja
opetusministeriön virtuaaliyliopistorahoituksesta. Nämä hankkeet ovat alusta alkaen olleet keskeinen instrumentti tvt:n opetuskäytön strategian toimeenpanossa
Oulun yliopistossa. Kun keskitetyissä palvelukonsepteissa ovat erilaiset koulutusteknologiakeskukset usein käyttäneet suuren osan tästä virtuaaliyliopistorahoituksesta, Oulun yliopistossa määrärahoilla on tuettu tiedekuntien ja laitosten kehitystoimintaa, jolloin vaatimattomallakin hankerahoituksella on saatu aikaan koko yli-
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opiston kattavaa toimintaa. Aluksi nämä hankkeet olivat suurelta osin tiedekuntatai laitoskohtaisia opetuksen kehitysprojekteja. Viime vuosina rahoituksessa on
siirrytty kohti monitieteisiä ja koko yliopistoa palvelevia projekteja. Useat näistä
projektirahoituksella tuotetuista ja tarpeellisiksi havaituista yhteisistä palveluista on
suunniteltu toteutuvan myöhemmin perusrahoituksesta. Hyvä esimerkki tällaisesta
projektirahoitteisesta koko yliopistoa palvelevasta projektista on ollut ITU-forum –
Oulun yliopiston virtuaalisen opetuksen idea-, tuki- ja koulutusforum -hanke.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian laadinta
Strateginen suunnittelu ja johtaminen ovat viime vuosina saaneet yhä vahvemman
aseman myös osana yliopistojen johtamisjärjestelmiä. Yliopistot ovatkin aktiivisesti
laatineet sekä yleis- että toimialakohtaisia strategioita, joiden avulla ne pyrkivät
kehittämään toimintojaan ja uudistamaan rakenteitaan. Tvt:n muodostuessa yhä
keskeisemmäksi tekijäksi yliopistojen toiminnassa yliopistot ovat laatineet strategioita myös tvt:n opetuskäytölle.
Yliopistojen tvt:n opetuskäytön kehityksestä voidaan kansallisen koulutuksen ja
tutkimuksen tietostrategian puitteissa nimetä neljä kehitysvaihetta. Rautakauden
1995–1999 aikana panostettiin ohjelmistojen, tietokoneiden ja verkkojen hankintaan. Osaamiskauden 2000–2001 aikana keskityttiin laajamittaiseen yliopistoopettajien verkkopedagogiseen koulutukseen. Strategiakauden 2002–2004 aikana
yliopistot laativat ensimmäiset tvt:n opetuskäytön strategiat. Verkostokauden
2005–2009 aikana Suomen virtuaaliyliopisto (SVY) on vakiintumassa osaksi yliopistojen päivittäistä yhteistyötä. (Pohjonen & Sariola 2003.)
Strategiaprosessin päävaiheet ovat strategian laadinta ja toimeenpano (ks. kuvio
1). Strategian laadintavaiheessa määritellään organisaation tehtävä eli missio.
Seuraavaksi kuvataan skenaariot ja valitaan tahtotila, visio. Vasta tämän jälkeen
laaditaan nykytilan analyysi. Tällä pyritään siihen, että nykytila ei kahlitsisi uusien
kehitysmahdollisuuksien näkemistä. Tältä pohjalta määritellään strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden edellyttämät resurssit. Strategian laadinta päättyy
strategian hyväksymiseen organisaation johdossa. Strategian toimeenpano käynnistetään tämän jälkeen. Sen pohjan muodostavat selkeästi määritetyt tavoitteet ja
toteutumaa ohjaavat mittarit. Strategian ohjaus edellyttää toimintaympäristön
muutosten ja strategisten valintojen toteuttamisen jatkuvaa seurantaa ja muutok-
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siin reagoimista. Strategia ei ole jäykkä suunnitelma. Sitä tulee muuttaa tarpeen
vaatiessa.

YLIOPISTON MISSIO

SKENAARIOT

VISIO

MISSION JA SEN
TOTEUTTAMISEEN
TÄHTÄÄVÄN VISION
MUUNTAMINEN
TAVOITTEELLISEKSI
SUUNNITELMAKSI

NYKYTILA

TAVOITTEIDEN JA
STRATEGIOIDEN
MUOKKAAMINEN
TILANTEEN
MUKAISESTI

B - STRATEGIAN TOIMEENPANOPROSESSI

A - STRATEGIAN LAADINTAPROSESSI

STRATEGIA

STRATEGIOIDEN
MUUNTAMINEN
MITATTAVAKSI
TOIMINNAKSI

TOIMEENPANO JA
SEURANTA

Kuvio 1. Strategiaprosessin yleiskuva (Pohjonen & Sariola, 2003).
Oulun yliopiston ensimmäinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön
strategia 2002–2005
Oulun yliopiston hallitus antoi tvt:n opetuskäytön strategian laadinnan Campus Futuruksen tehtäväksi vuodenvaihteessa 2001. Strategiaesitys luovutettiin yliopiston
hallitukselle tammikuussa 2002. Lausuntokierroksen jälkeen hallitus hyväksyi strategian kesäkuussa 2002. Strategiassa esitettyjen linjausten pohjalta yliopisto päätti
profiloitua tvt:n opetuskäytön ja sen tutkimuksen huippuyksikkönä. Seuraavassa
kuvataan lyhyesti Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön ensimmäinen strategiaprosessi.
Vuosien 2002–2005 tvt:n opetuskäytön strategian laadinnassa oli kolme tasoa. Ensimmäinen tason muodosti johtoryhmä, johon kuului yliopiston opettajia, tutkijoita
ja hallinto- ja tukihenkilökuntaa sekä opiskelijoiden edustajia. Johtoryhmä määritteli strategian aikataulun ja toimintamallit. Johtoryhmällä oli käytössään www-ympäristöön perustettu keskustelu- ja materiaalifoorumi. Prosessin toinen taso koostui
strategisia analyysejä ja valintoja valmistelevista työryhmistä. Ryhmät koostuivat
alan asiantuntijoista ja käytännön toimijoista. Työmuotoina olivat työpajat ja seminaarit, joihin liittyi kartoituksia ja selvityksiä. Kolmannessa tasossa strategiaproses-
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sin etenemisestä tiedotettiin ja linjauksia esiteltiin koko yliopistolle tarkoitetuissa
seminaareissa. Strategian laadintaprosessi toteutettiin rinnan Oulun yliopiston
tietostrategian ja kirjaston strategian laadinnan sekä Helsingin yliopiston vastaavan
prosessin kanssa. Strategia kytkettiin yliopiston sisäisiin, alueellisiin, kansallisiin
sekä

Euroopan

Unionin

ohjelmiin.

Jo

strategian

laadintaprosessin

aikana

käynnistettiin useita tvt:n opetuskäytön ja virtuaaliyliopiston kehittämishankkeita.
Johtoryhmä asetti tvt:n opetuskäytön strategialle seuraavat vaatimukset:
•

Strategian tulee tukea yliopiston opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallisia
tehtäviä.

•

Strategian tulee suuntautua tvt:n opetuskäytön laadun ja toimintaprosessien
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen (pedagogiikka, teknologia, hallinto).

•

Strategian tulee ottaa huomioon yliopiston ja sen ympäristön erityispiirteet
ja nykytilanne.

•

Strategian tulee olla tulevaisuuteen suuntautunut ja toteuttamiskelpoinen.

•

Strategian tulee linjata toimintoja ja kehittää rakenteita.

•

Strategian tulee olla laajasti hyväksytty.

•

Strategian tulee muodostua jatkuvaksi prosessiksi.

•

Strategia tulee voida kiteyttää lyhyeen yleisesti saatavilla olevaan asiakirjaan.

Yliopistojen toimintaympäristöstä tunnistettiin seuraavat tvt:n opetuskäytön strategian kannalta keskeiset kehitystrendit ja –näkymät vuosiksi 2002–2005:
Yliopiston muuttuva rooli
Yliopiston ydintehtävä on tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva koulutus sekä
muu asiantuntijatoiminta. Yhteiskunnan vaatimukset yliopistojen avoimuudesta,
joustavuudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta kasvavat. Yliopistot omaksuvat perinteisen humboltilaisen, opetusta ja tutkimusta korostavan toiminnan lisäksi yhä
enemmän yhteiskunnallisia tehtäviä. Yliopiston toimintakulttuuri on kehittymässä
elinikäisen oppimisen periaatetta ja koulutuksen sekä työn integraatiota korostavaan suuntaan. Yliopistojen ulkoinen ja sisäinen paine toimintojen kehittämiseksi
kasvaa. Yliopistojen toimintojen digitalisoituminen, verkostoituminen ja kansainvälistyminen tietoyhteiskuntakehityksen mukaisena ilmiönä nopeutuu ja voimistuu.
Teknologiaa käytetään yhä monipuolisemmin vähentämään etäisyyttä opiskelijoiden, opettajien ja tietosisältöjen välillä. Yliopistojen ja muiden koulutus- ja tutkimuslaitosten välinen kansallinen ja kansainvälinen kilpailu ja yhteistyö lisääntyvät.
Yliopistojen hoitamalle koulutussektorille tulee uusia koulutusorganisaatioita. Kou-
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lutuksen sisällöissä ja järjestämisessä keskitytään yliopistokohtaisiin ydinosaamisiin
ja vahvuuksiin. Yliopistojen sekä yliopistojen ja yritysten välillä syntyy verkostoja ja
strategisia liittoja, joiden kautta yliopiston vahvuuksia kyetään yhdistämään ja
heikkouksia minimoimaan.
Opetus
Yliopistopedagogiikka kehittyy kohti tutkivia ja tietoa yhteisöllisesti rakentavia
käytänteitä. Laadukkaan opetuksen haasteena on teknologiatuetun oppimisen ohjaaminen sekä tieteellistä toimintaa välittävien oppimisprosessien kehittäminen
(tutkiva oppiminen). Opettajan roolin painopiste muuttuu opetuksen tarjoajan roolista oppimisympäristön suunnittelijaksi ja oppimisprosessin tukijaksi. Yliopistossa
opetetaan ja opitaan yhä useammin yhteisöllisesti ryhmätyön ja kommunikoinnin
kautta, mihin uusi tvt luo uusia ratkaisuja. Tvt:n opetuskäyttö ammattimaistuu, ja
eri alojen yhteistyöhön perustuva tiimityö lisääntyy.
Teknologia
Funet-runkoverkon ja yliopistojen kampusverkkojen nopeudet ja kapasiteetti kasvavat. Verkkoyhteydet kotoa ja opiskelija-asunnoista parantuvat. Erilaiset portaalipalvelut, autentikointi ja auktorisointi sekä tiedonhallinta-, informaatio- ja viestintäjärjestelmät kehittyvät. Opetusteknologian standardointi edistyy. Opintohallinnon
ja laskentapalveluiden järjestelmät kehittyvät. Kannettavat tietokoneet, taskutietokoneet sekä muut mobiililaitteet yleistyvät. Tietoverkkojen ja erityisesti langattoman Internetin avulla tuotetaan uusia opetuksen, tutkimuksen ja niiden liitännäispalveluiden mobiiliratkaisuja, jotka avaavat mahdollisuuden maantieteellisesti laajaan, yksilölliset tarpeet huomioivaan toimintaan (esimerkiksi WLAN, Blue-tooth,
GSM, GPRS, UMTS). Tvt:n opetuskäytön sovelluksia, sisältötuotantoa, hallinnollisia
toimintamalleja ja tietoturvaa kehitetään teknisen infrastruktuurin rinnalla. Tieto- ja
viestintäteknisen osaamisen tarve korostuu.
Hallinto
Modernia tvt:aa soveltavan yliopisto-opetuksen opetustarjonta lisääntyy ja opiskelijamäärät kasvavat. Opiskelijarakenne muuttuu, ja yhteistyöverkostot laajenevat
uusien toimintamuotojen ja lisääntyvien palveluiden tuloksena. Yliopistojen toimintamallit, -rakenteet ja -alueet muuttuvat. Alueelliset, kampustyyppiset yliopistot
kehittyvät kohti tvt:n sovelluksia hyödyntäviä virtuaaliyliopistoja, jotka ovat kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituneita elinikäisten oppijoiden yhteisöjä. Niillä on
opetuksen ja tutkimuksen lisäksi yhä enemmän myös yhteiskunnallisia tehtäviä.
Yliopistojen maantieteellinen toiminta-alue laajenee. Perusopetuksen, avoimen yli-
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opiston ja ammatillisen täydennyskoulutuksen rajat ja toimintamuotojen erot hämärtyvät, ja toiminnot integroituvat. Uusia organisaatio- ja toimintamalleja syntyy
kansallisesti ja yliopistojen sisällä. Digitaalisukupolvea edustavien opiskelijoiden
määrä kasvaa. Kehitys lisää osaltaan tvt:n opetuskäytön sovellusten ja palveluiden
kysyntää sekä laatuvaatimuksia. Opiskelijat ja sidosryhmät tulevat entistä asiakastietoisemmiksi. Tieto- ja viestintätekniikan hankinta- ja käyttökustannusten osuus
yliopistojen budjetissa kasvaa. Yliopistojen ohjausjärjestelmät muuttuvat. Uusia,
erityisesti toiminnan laatua mittaavia kriteeristöjä kehitetään kaikilla tasoilla.
Vuosien 2002–2005 strategiaa laadittaessa trendit osoittivat, että tvt:n opetuskäytön kehittämisessä on kyse pedagogista näkökulmaa laajemmasta, kokonaisvaltaisesta yliopiston toimintakulttuuria kohtaavasta muutoksesta. Teknologiaa soveltavien oppimisympäristöjen kehittäminen nähtiin luovan yliopistoille runsaasti uusia
sekä strategisen että käytännön tason kysymyksiä ratkaistavaksi ja edellyttävän
tutkimus- ja kehitystoimintaa. Uusien haasteiden nähtiin olevan luonteeltaan pedagogisia, teknologisia, hallinnollisia, organisatorisia, taloudellisia ja juridisia. Niihin
nähtiin liittyvän myös arvokysymyksiä yliopiston tehtävästä ja toimintamalleista.
Kehitykseen nähtiin liittyvän paljon uusia mahdollisuuksia, mutta myös riskejä.
Kehitysnäkymien ja nykytilan analyysin pohjalta Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön strateginen visio kirjoitettiin vuosille 2002–2005 seuraavasti:
Vuonna 2005 Oulun yliopisto on verkostoitunut elinikäisten oppijoiden yhteisö, joka
hyödyntää kaikissa toiminnoissaan tuloksellisesti tvt:aa.
•

Se on alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu ja haluttu yhteistyökumppani.

•

Sen tarjoaman koulutuksen pohjana on yliopiston monitieteisyys ja pohjoisuuden asiantuntemus.

•

Tvt:n sovellusten korkea laatu perustuu yliopistotasoiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

•

Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilöstölleen ajanmukaisen, korkeatasoisen ja kilpailukykyisen tietoteknisen toimintaympäristön.

•

Kaikilla opiskelijoilla ja työyhteisön jäsenillä on tehtävien edellyttämät tvt:n
valmiudet.

•

Tvt:aa hyödyntäviä koulutussovelluksia kehitetään ja käytetään jokaisessa
tiedekunnassa.
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Vision saavuttamiseksi yliopisto päätti seuraavat 10 strategista yleislinjausta. Niiden toimeenpano tapahtuu sekä yliopiston keskushallinnon että tiedekuntien ja laitosten toimesta strategia-asiakirjassa esitettyjen linjausten mukaisesti. Keskeisin
strategian toimeenpanoa ohjaava operatiivinen asiakirja on yliopiston toiminta- ja
taloussuunnitelma.
1. Tvt:n opetuskäyttöä yliopistossa edistetään sisäisen tuki- ja palveluverkoston avulla. Yliopiston tvt:n ja sen opetuskäytön asiantuntijoista muodostuvan verkoston osapuolia tuetaan yhteistyössä kehittämään tvt:n opetuskäyttöä. Verkoston keskuksen muodostaa Campus Futurus, jonka asemaa ja
toimintaedellytyksiä vahvistetaan.
2. Teknologiaa käytetään osaltaan lisäämään vuorovaikutusta ja vähentämään
etäisyyttä opiskelijoiden, opettajien ja tietosisältöjen välillä, teknologialla
tuetun oppimisen ohjaamiseen sekä oppimisprosessien kehittämiseen.
3. Opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan osaamista tvt:n ja sen
opetuskäytön alueella lisätään. Opiskelijoiden tvt-koulutus järjestetään ensisijaisesti perusyksiköiden kautta. Tiedonhankinnan koulutuksesta vastaa
kirjasto.
4. Tvt:aa soveltavia palveluita kehitetään ja integroidaan kaikilla yliopiston
opetussektoreilla (perusopetus, tieteellinen jatkokoulutus, avoin yliopisto,
ammatillinen täydennyskoulutus). Erityisesti painotetaan erilaisia verkkoopintoja ja niiden oheispalveluita.
5. Yliopisto tarjoaa korkealaatuisen verkkoperusteisen opiskeluympäristön.
Campus Futurus antaa suosituksia opetuksessa ja opiskelussa käytettävistä
järjestelmistä.
6. Opiskelijoille ja henkilökunnalle järjestetään toimintaa tukevat pedagogiset,
tekniset ja hallinnolliset tukipalvelut.
7. Yliopistoon kehitetään oppimiskeskuksia saneerausten ja uudisrakentamisen
yhteydessä. Myös entisiä tiloja kehitetään vastaamaan muuttuvia tarpeita.
8. Yliopisto osallistuu aktiivisesti kansallisen virtuaaliyliopiston toimintaan sen
kaikilla kehittämisen osa-alueilla sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla (opetus, tutkimus, hallinto).
9. Yliopisto kehittää tvt:n opetuskäytön sovelluksia kiinteässä yhteistyössä
alueen oppilaitosten, yritysten ja julkisen sektorin kanssa.
10. Yliopisto varautuu seuraavissa määrärahojen jaoissa tvt:n opetuskäytön
tukemiseen.
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Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön uusi strategia
2005–2007
Tvt:n opetuskäytön strategian 2002–2005 päivittäminen aloitettiin Oulun yliopistossa keväällä 2004. Syynä oli yliopistossa tapahtunut nopea kehitys, tavoitteiden
toteutuminen ja tarve saada muutoksen ohjaukseen uusia konkreettisia työvälineitä. Uuden tvt:n opetuskäytön strategian valmistelutyön välineenä käytettiin ITPeda-verkoston ja Suomen virtuaaluyliopiston Strategiapalvelun toimesta kehitetyn
ProAktori-mallin mukaista lähestymistapaa. Strategia vuosiksi 2005–2007 valmistui
keväällä 2005 ja yliopiston hallitus hyväksyi sen syksyllä 2005.
Strategian laadintaa uudelle kaudelle helpotti edellisellä kaudella tehty perusteellinen pohja- ja määrittelytyö. Strategian päivittämisessä voitiin nyt keskittyä nykytilan arviointiin ja uusien tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn. Samanaikaisesti Oulun yliopistossa laadittiin myös verkkopalvelustrategia, jonka laadinnassa
huomioitiin tvt:n opetuskäytön strategian linjaukset. Päästiin tilanteeseen, jossa
strategiat täydentävät toisiaan.
Tvt:n opetuskäytön strategiaan 2005–2007 valittiin seuraavat näkökulmat:
•

Resurssit

•

Palvelut

•

Osaaminen

•

Johtaminen

Näkökulmien ja menestystekijöiden löytäminen oli kohtuullisen vaivatonta edellisen
strategian rakenteen pohjalta. Kukin näkökulma purettiin edelleen menestystekijöihin, niiden kuvaukseen ja tavoitetasoon. Näille luotiin arviointikriteerit. Esimerkiksi
strategian näkökulma ”Resurssit” esitettiin seuraavasti:
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RESURSSIT
KRIITTISET

KUVAUS JA TAVOITETASO

ARVIOINTIKRITEERIT

Opetus- ja muun henkilökunnan

Tvt:n opetuskäyttö osana

työtehtävät ja -sisällöt muuttuvat

kehityskeskusteluja ja va-

jatkuvasti. Tämän vuoksi osaamista

lintamenettelyjä.

MENESTYSTEKIJÄT
HENKILÖSTÖ
(kompetenssi,

motivoi-

tuneisuus, riittävyys)

täytyy koko ajan kehittää. Henkilöstöresursseja suunnataan toiminnan, työtehtävien ja sisältöjen
muuttuessa uusia tarpeita vastaaviksi.

Projektirahoitteisesta toi-

Keskeiset opetus- ja tukitoiminnot
yliopiston perusrahoituksen piirissä vakinaisen henkilökunnan

minnasta on siirrytty peruspalveluiden osalta perusrahoitteiseen toimintaan.

hoidettavina.
TEKNOLOGIA JA TILAT

Opetus- ja opiskelutilat varustetaan

Tilojen varustelutaso

vastaamaan tvt:n opetuskäytön tarpeita. Keskeisiä kohteita ovat oppi-

Virtuaalikampus-konseptin

miskeskusverkoston kehittäminen ja

toteutuminen

laajentaminen sekä Virtuaalikampuskonseptin toteuttaminen.

Oppimiskeskusverkoston
palvelukonseptin toteutumi-

Tilat vastaavat käytön asettamia

nen

vaatimuksia ja Virtuaalikampussekä Oppimiskeskus verkoston
palvelukonseptikonseptit toteutuneet.

RAHOITUS

Perusrahoituksen osuutta nostetaan

Projekti- ja perusrahoituksen

tvt:n opetuskäytössä ja parannetaan

osuus yliopiston budjetissa.

rahoituksen ennustettavuutta.
Hankkeista on 1/3 perusrahoituksen piirissä ja projektien osalta
rahoitus on tiedossa 1 - 3 vuodeksi.

Taulukko 1. Resurssit–näkökulma Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiassa 2005–2007.
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Yliopiston toimintaa seuraavien mittareiden valinta nousi strategiaprosessin haasteellisimmaksi tehtäväksi. Määrällisten mittareiden valinta olisi ollut houkuttelevaa,
mutta tvt:n opetuskäyttöön liittyvät tavoitteet olivat luonteeltaan sellaisia, että niihin parhaiten soveltuivat laadulliset mittarit. Lisäksi määrällisten mittareiden
käyttöönotto olisi edellyttänyt tietojenkeruujärjestelmiä, joita yliopistolla ei vielä
ollut käytettävissään.
Olennaista strategian uudistyöprosessin onnistumiseen ja varsinkin ProAktori-konseptin mukaisen työskentelynmallin käyttöönottamiseen oli yliopisto-organisaation
kypsyminen verkostomaiseen työskentelyyn ja sitoutuminen yhteisiin päämääriin.
Tämä oli tärkeää, koska valittu työskentelytapa ohjaa ilmaisemaan selkeästi kehittämistoimenpiteet ja tavoitetasot. Prosessin tuloksena syntyvä strategia nähtiin
selkeästi toimintaa ohjaavana työkaluna, joka tarjoaisi välineet myös seurantaan ja
arviointiin.
Oulun yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 21.9.2005 Campus Futuruksen
esityksen uudeksi tvt:n opetuskäytön strategiaksi vuosille 2005–2007 ja sen toimeenpanokauden kehittämistoimenpiteiden lähtökohdiksi seuraavat 9 strategista
linjausta.
1. Tvt on keskeisessä asemassa yliopiston kolmen perustehtävän toteuttamisessa.
Voidakseen laadukkaasti ja tehokkaasti toteuttaa nämä tehtävät Oulun yliopisto
sitoutuu aktiivisesti kehittämään tvt:n käyttöä opetuksen, tutkimuksen ja alueellisen toiminnan tukena.
2. Tvt:n opetuskäyttöä yliopistossa edistetään sisäisen tuki- ja palveluverkoston
avulla. Verkoston keskuksen muodostaa Campus Futurus. Verkoston toimijoiden
vastuualueita ja työnjakoa selkeytetään.
3. Tiedekunnat ja laitokset sekä koulutusteknologian tutkimusyksikkö vastaavat
pääsääntöisesti tvt:n opetuskäyttöön liittyvästä tutkimustoiminnasta. Alan tutkimuksen tarpeisiin ja sen tuottamien tulosten käytännön sovelluksiin kiinnitetään
erityistä huomiota.
4. Opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan osaamista tvt:n ja sen opetuskäytön alueella kehitetään ja lisätään. Perusyksiköt vastaavat opiskelijoiden tvtkoulutuksesta.
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5. Yliopisto tarjoaa korkealaatuisen, joustavan ja monikanavaisen tutkimus- ja
opiskeluympäristön.
6. Tvt:aa soveltavia palveluita kehitetään ja integroidaan kaikilla yliopiston opetussektoreilla: perusopetuksessa, tieteellisessä jatkokoulutuksessa, avoimessa yliopistossa ja ammatillisessa täydennyskoulutuksessa.
7. Kampusalueilla oppimiskeskuksia kehitetään verkostoksi erityisesti kirjastojen
yhteyteen. Oppimiskeskuksiin keskitetään opiskelijoiden ja henkilökunnan tiedonhankintapalvelut. Yliopisto osallistuu aktiivisesti alueellisten oppimiskeskusten kehittämiseen.
8. Yliopisto osallistuu virtuaaliyliopistotoimintaan kaikilla sen kehittämisen osaalueilla. Se toimii aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistoimintaverkostoissa.
9. Yliopisto kehittää tvt:n opetuskäytön sovelluksia yhteistyössä alueen oppilaitosten, yritysten ja julkisen sektorin kanssa.
Näiden linjaukset ohjaavat toimintaa strategian toimeenpanossa matkalla kohti
strategiassa esitettyä visiota:
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Yliopistoon on syntynyt intensiivinen
opetuksen innovaatioiden kehittämisen ja
jakamisen kulttuuri.

Yliopiston opetuksen
palveluista, prosesseista ja
tietovarannoista merkittävä
osuus on käytettävissä
verkossa yhteisesti.

Yliopisto tekee aktiivista yhteistyötä
julkishallinnon, elinkeinoelämän ja
muiden tutkimusyhteisöjen kanssa.

Virtuaalisten opintojen
tarjonta ja käyttö kattaa
kaikki tieteenalat.

VISIO 2010
Oulun yliopisto on verkostoitunut elinikäisten oppijoiden
yhteisö, joka hyödyntää tehtävässään tuloksellisesti tvt:aa.
Sitä sovelletaan laadukkaalla ja tehokkaalla tavalla kaikilla
opetuksen ja tutkimuksen sektoreilla. Oulun yliopisto on
alan edelläkävijäyliopisto. Se on arvostettu aktiivinen
toimija ja haluttu yhteistyökumppani kansallisissa ja
kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

Opiskelijoiden ja
opettajien liikkuvuus
ja joustava opiskelu
on mahdollista.
Tvt:n käytön tuen organisointi, toimintatavat
ja rahoitusmallit vastaavat
käyttäjien tarpeita.

Yliopistolla on
kansainvälisesti
korkeatasoisia tvt:n käytön
kehitys- ja
tutkimushankkeita.

Kaavio 2. Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan visiokartta.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategioiden toimeenpano Oulun
yliopistossa
Haastavin osuus strategiaprosessissa on strategian toimeenpano. STRADA-projektissa (Aaltonen et al. 2002) saatujen tulosten perusteella kävi selväksi, että hienoinkin strategiaprosessi on arvoton, ellei se realisoidu ja tule osaksi organisaation
jäsenten ajattelu- ja toimintatapoja.
Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön strategioita on toteutettu sekä toimeenpanosuunnitelman että tulosneuvotteluiden kautta. Strategioiden 2002–2005 ja 2005–
2007 toimeenpano noudatti kuviossa 2. esitettyä mallia. Strategian laadinnan ja
toimeenpanon välistä kuilua siloitettiin tiedotuksella ja toimintaan sitouttamisella.
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Missio
Visio
STRATEGIAN
LAADINTA

STRATEGIAN
TOIMEENPANO
2002-2005

STRATEGIA
Tiedotus

OY:n valitsemat kehittämisalueet TVT:n opetuskäytön
edistämiseksi:
• viestintä
• koulutus
• organisointi
• infrastruktuuri

Viestintä ja
kommunikaatio
Ymmärrys ja tulkinta
Omaksuminen
Sitoutuminen
Toiminta

Kuvio 2. Strategiaprosessin toimeenpano (Aaltonen et al. 2002., Pohjonen 2004).
Vuosien 2002–2005 strategian aikana asiaa ja verkostomaista toimintatapaa ajettiin sisään. Tämän vuoksi sekä strategian laadinnassa että sen toimeenpanossa
painotettiin tiedotusta, toimintaan sitouttamista ja verkoston kehittämistä. Vuonna
2003 tvt:n opetuskäytön kehittämisalueiksi nimettiin viestintä, koulutus, organisointi ja infrastruktuurin kehittäminen. Vuosien 2005–2007 strategiassa voitiin keskittyä verkoston kehittämisen sijaan enemmän sisältöihin.
Virtual Models of European Universities (2004) tutkimus jakoi osallistuneet 200
eurooppalaista yliopistoa tvt:n hyödyntämisessä opetus- ja muussa käytössä edelläkävijöihin (16 %), yhteistyötä tekeviin (33 %), itseriittoisiin (36 %) ja skeptikoihin (15 %). Edelläkävijät erosivat muista yliopistoista seuraavissa asioissa:
•

Niissä oli tehty yksityiskohtaiset tvt-strategiat.

•

Johto, henkilökunta ja opiskelijat suhtautuvat erittäin myönteisesti tvt:n
käyttöön.

•

Tvt:n kehittäminen on rahoitettu kokonaan yliopiston perusrahoituksesta,
joka osoittaa asian priorisoinnin johdon tasolla.

•

Voimakas yhteistyö muiden kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen sekä
yritysten kanssa.

Erot yliopistojen välillä näyttävät tämän tutkimuksen mukaan olevan pikemminkin
kasvamassa kuin pienenemässä. Jos yliopisto aikoo olla edelläkävijäyliopistojen
joukossa tulevaisuudessa, ovat yllä mainitut selkeästi alueita, joihin voimavaroja on
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suunnattava. Nämä ovat myös keskeisiä teemoja myös Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön strategissa.

Lopuksi
Henkilöstön tietoisuus, omaksuminen ja sitoutuminen on strategiaprosessin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kostamo (2001) korostaa analysoidessaan menestyvien
organisaatioiden strategioita henkilöstön merkitystä strategioiden toimeenpanossa.
Heidän mukaansa ainoa yhteinen tekijä onnistuneissa strategiaprosesseissa on ollut
se, että niissä on ollut mukana tavoitteisiin sitoutuneita ihmisiä, jotka ovat halunneet saattaa visiot todeksi.
Nykymuotoisen virtuaaliyliopistorahoituksen päättyminen vuonna 2006 asettaa
Oulun yliopiston strategioiden mukaiset visiot puntariin. Tällöin yliopiston päättäjät,
henkilökunta ja opiskelijat joutuvat yhdessä ratkaisemaan sen, onko tvt:n opetuskäytön kehittäminen Oulun yliopistossa strategisesti tärkeä väline, jonka avulla
yliopisto voi kehittyä ja toteuttaa tehtäväänsä ylivertaisella tavalla.
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ITU-forum – Oulun yliopiston virtuaalisen opetuksen idea-,
tuki- ja koulutusforum
Paula Airaksinen, Karoliina Kekki, Mirva Lehtonen, Minna
Pesonen ja Essi Vuopala

ITU-forum-hankkeen käynnistyminen ja toiminnan tavoitteet
ITU-forumin juuret ulottuvat vuoteen 2002. Tuolloin Oulun yliopiston opetuksen
kehittämisyksikössä, suunnittelu- ja kehittämispalveluissa ja kasvatustieteellisen
tiedekunnan koulutusteknologian tutkimusyksikössä syntyi yhtäaikaisesti ajatus
henkilökunnan tieto- ja viestintätekniikan (tvt:n) opetuskäytön koulutuksen ja tuen
tehostamisesta. Tvt:n opetuskäyttöä tukeva henkilöstökoulutus sekä pedagoginen
ja tekninen tuki olivat puutteellisia ja koordinoimattomia. Nähtiin, että opetushenkilökunta tarvitsi tvt:n opetuskäytön paikallista koulutusta ja tukea opetuksen kehittämisessä. Hankkeeseen haettiin rahoitusta Oulun yliopiston verkosto-organisaatio Campus Futurukselta, joka muun muassa tukee ja edistää tvt:n opetuskäyttöä
ja jakaa opetusministeriön virtuaaliyliopistohankerahaa Oulun yliopistossa. Campus
Futurus kehotti kolmea yksikköä yhdistämään kaksi hakemustaan ja yhteiset tavoitteensa.
ITU-forum-hanke sai rahoituksen, ja toiminta alkoi vuoden 2003 tammikuussa.
Yleisiksi tavoitteiksi kolmen yksikön yhteiselle hankkeelle tuli tiivistää henkilöstökoulutusta tarjoavien yksiköiden yhteistyötä, yhdistää tvt:n opetuskäytön koulutusja tutkimusasiantuntemusta sekä tukea virtuaaliyliopiston kehittymistä Oulun yliopistossa. Hankkeen tarkoitus oli luoda virtuaalista opiskelua, opettamista ja tutkimusta tukeva idea-, tuki- ja koulutusforum. ITU-forumin tarkoitus oli toimia monitieteisenä kohtauspaikkana, joka kokoaa yhteen Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytöstä kiinnostuneita opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita. Erityisenä kohderyhmänä
olivat virtuaaliyliopistohankkeiden toimijat.

Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen käynnistynyt ITU-forum II oli osa
koulutusjatkumoa, ja sen tavoitteena oli keskittyä erityisesti tvt:n opetuskäytön
strategian

toimeenpanoon.

ITU-forum-hankkeen

aikaisempi

koulutusyhteistyö

muun muassa koulutusteknologian tutkimusyksikön ja valtakunnallisen tvt:n opetuskäytön virtuaaliyliopistohanke TieVien kanssa oli tuottanut runsaasti tvt:n opetuskäytön osaamista Oulun yliopiston tiedekuntiin ja laitoksiin. Tämä resurssi pyrit-
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tiin ottamaan ITU-forum II:n aikana tehokkaasti käyttöön jatkamalla keskustelutilaisuuksien ja koulutuksien järjestämistä yhteistyössä verkoston muiden toimijoiden
kanssa sekä tekemällä näkyväksi tvt:n opetuskäyttöön liittyvää koulutusta Oulun
yliopistossa. Lisäksi ITU-forum-hanke oli yhteistyössä muiden henkilöstökoulutusta
tarjoavien toimijoiden kanssa toteuttanut vuoden 2003 aikana Oulun yliopiston
henkilöstökoulutusportaalin ensimmäisen vaiheen kehitystyön. ITU-forum II:n aikana henkilöstökoulutusportaalin kehitystyötä jatkettiin määrittelemällä portaaliin
lisää uusia toiminnallisuuksia sekä parantamalla olemassa olevia toimintoja.

Kolmantena toimintavuotenaan ITU-forumin tavoitteena oli luoda pysyviä toimintamalleja Oulun yliopistossa syntyneen ja kehittyvän tvt:n opetuskäytön toiminnan
jatkamiseksi ja vakiinnuttamiseksi. ITU-forum III:n tavoitteena oli reagoida nopeasti ajankohtaisiin tarpeisiin ja muuttuviin tilanteisiin muun muassa järjestämällä
edelleen koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Tavoitteeksi asetettiin myös uuden
toimintamuodon, ITU-tuvan, käynnistäminen sekä benchmarking-vierailut. Lisäksi
ITU-forum-hanke otti vastuulleen toimittaa käsillä olevan julkaisun, jossa kuvataan
Oulun yliopiston tämänhetkistä tvt:n opetuskäytön verkostomaista toimintamallia.
ITU-forum pyrki toiminnallaan myös Oulun yliopiston johdon sekä tiedekuntien ja
laitoksien avainhenkilöiden ja muiden strategian toimeenpanijoiden tvt:n opetuskäytön näkemyksen syventämiseen muun muassa tekemällä tunnetuksi Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön strategiaa sekä tukemalla laitoksia tvt:n opetuskäytön
strategian työstämisessä. Hankkeessa tehtiin suunnitelma siitä, miten laitosjohdon
koulutuksessa vuonna 2006 otetaan ensimmäisen kerran käyttöön tvt:aan pohjautuvia pedagogisia ratkaisuja. Vuonna 2006 yliopistossa on käynnistynyt kokonaisstrategian laatimisen rinnalla ja sen tukena laitosten strategiatyö. Tvt:n opetuskäyttö pyritään sisällyttämään jokaisen laitoksen strategiaan, jolloin se tulee konkreettisesti osaksi laitosten tavoitteita ja työtä.

ITU-forum-hankkeen kohderyhmä ja toimintamalli
ITU-forumin ydinkohderyhmää ovat koko hankkeen toiminnan ajan olleet Oulun
yliopiston opettajat ja tukiyksiköiden henkilökunta. Keskeisessä roolissa ovat olleet
myös tiedekuntien ja laitosten johto sekä tvt:n opetuskäytön kehittämisestä ja
strategioiden toimeenpanosta vastaavat avainhenkilöt.
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Hankkeessa on ollut palkattuna kaksi puolipäiväistä suunnittelijaa, joista koko
hankkeen ajan toinen on toiminut opetuksen kehittämisyksikössä ja toinen koulutusteknologian tutkimusyksikössä. Suunnittelijat ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä keskenään toiminnan organisoimisessa ja suunnittelussa. Suunnittelijoiden
työtä hankkeen toiminnan ajan on tukenut ohjausryhmä, jossa on ollut edustus
jokaisesta hankkeessa mukana olevasta yksiköstä. Ohjausryhmän tehtävänä on
ollut lähinnä linjata hankkeen toiminnan pääsuuntia ja toimia suunnittelijoiden
taustatukena. Tuki- ja asiantuntijaresurssina on toiminut hakijayksiköiden henkilökunta kokonaisuudessaan.
ITU-forum-virtuaaliyliopistohankkeen edistymiseen on vaikuttanut eri yksiköiden
kanssa tehty yhteistyö. Yhteistyötä on vuosina 2003–2005 tehty koulutus- ja keskustelutilaisuuksien järjestämisessä sekä henkilöstökoulutusportaalin kehittämisessä esimerkiksi seuraavien Oulun yliopiston yksiköiden, tahojen ja projektien
kanssa: suunnittelu- ja kehittämispalvelut, opetuksen kehittämisyksikkö, koulutusteknologian tutkimusyksikkö, Campus Futurus, Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Digitaalisen median tuotantoyksikkö DiVision Team, Oulun yliopiston tiedekunnat ja laitokset, tietohallinto, henkilöstöpalvelut, viestintäpalvelut,
koulutus- ja tutkimuspalvelut, kirjasto sekä KouOpeKou-, TieVie- ja VirtuaaliKampus-hankkeet. Oululaisen Discendum Oy:n ja Oulun yliopiston tietohallinnon kanssa
järjestettiin yhteistyössä Optima-aktiivikäyttäjien tapaamisia ja Oulun yliopiston
Optima-admineille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia.

ITU-kahvit – keskustelua ja kokemusten vaihtoa
ITU-kahvit ovat olleet yksi näkyvin ITU-forumin toimintamuoto. ITU-kahvien tavoitteena on ollut tukea aidon, keskustelevan ja verkostoituneen yhteisön syntymistä, vahvistaa yhteisöllistä tiedon jakamista Oulun yliopistossa sekä auttaa
alueen toimijoita seuraamaan tvt:n opetuskäytön kehitystä. ITU-kahvit ovat
toimineet

kohtauspaikkana

yliopistolaisille.

Tilaisuudet

kaikille
ovat

tvt:n
olleet

opetuskäytöstä
maksuttomia,

kiinnostuneille
vapaamuotoisia

keskustelufoorumeita, joissa eri tieteenalojen asiantuntijat ja käytännön toimijat
ovat

kertoneet

näkemyksiään

ja

kokemuksiaan

tvt:n

pedagogisesta

hyödyntämisestä.
ITU-kahveille on osallistunut hankkeen kolmen toimintavuoden aikana yhteensä
noin 600 yliopisto-opettajaa, suunnittelijaa, tutkijaa, projektihenkilöä, professoria
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tai muun henkilökunnan jäsentä tiedekunnista ja tukiyksiköistä. Tilaisuudet ovat
olleet avoimia myös opiskelijoille. ITU-kahveja on järjestetty 6–8 kertaa lukuvuodessa, ja jokaisilla ITU-kahveilla on ollut keskimäärin 30 osallistujaa. Huomionarvoista osallistujien kokoonpanoissa on ollut se, että kuulijakunta on vaihtunut aiheiden mukaisesti. Osa kävijöistä osallistui lähes jokaisille ITU-kahveille, ja osa haki
selkeästi vastauksia tiettyihin teemoihin liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin.
ITU-kahveilla on käsitelty kulloinkin ajankohtaisia ja yleistä mielenkiintoa herättäviä
aiheita. Kahvitilaisuuksien teemat kuvastavatkin hyvin tvt:n opetuskäytön kehityssuuntia Oulun yliopistossa. Hankkeen alkaessa ITU-kahveilla tuotiin esiin verkkoopetuksen taustoja ja mahdollisuuksia muuan muassa tiedottamalla Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön strategiasta sekä esittelemällä yliopiston laitoksilla eri tavoin toteutettuja verkkokursseja. Toisella toimintakaudella kahveilla keskusteltiin
muuan muassa tutkinnonuudistuksen vaikutuksesta tvt:n opetuskäyttöön sekä
verkko-opetukseen liittyvistä tekijänoikeus- ja laatukysymyksistä. Vuoden 2005
kahveilla puolestaan pohdittiin muun muassa langattoman teknologian mahdollisuuksia toimia oppimisen tukena sekä tarkasteltiin kriittisesti verkko-opetuksen
mahdollisuuksia.
Kahveilla käsitellyt teemat onnistuivat herättämään osittain erittäin vilkastakin keskustelua, esimerkkinä lokakuun 2004 verkko-opetukseen liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevät ITU-kahvit. Asiantuntija-alustuksissa esiteltiin tekijänoikeuslainsäädäntöä sekä opetusministeriön tuottamia tekijänoikeussopimusmalleja, joita
yliopistot ja korkeakoulut voivat hyödyntää ja muokata tarpeen tullen omaan käyttöönsä. Aihe oli ajankohtainen muun muassa siksi, että verkko-opetuksen ja digitaalisen oppimateriaalin määrä kasvaa nopeasti.

Keskusteluissa nousi erityisesti

esiin kysymykset opettajan oikeudesta tuottamaansa aineistoon ja muiden opettajien oikeuksista muokata aineistoa jatkossa. Keskustelua käytiin myös yhteistyössä
ja verkostomaisesti tuotetun oppimateriaalin tekijänoikeuksista, opiskelijoiden oikeuksista oppimateriaaliin sekä erilaisten verkkomateriaalien hyödyntämisestä ja
käyttämisestä suljetuissa verkkoympäristöissä.
ITU-kahvien laaja ja monitieteinen osallistujajoukko sekä vilkas keskustelu ovat
osoittaneet, että Oulun yliopistossa tarvitaan sellaisia keskustelufoorumia, jossa
nostetaan esille uusia, ajankohtaisia opetuksen kehittämiseen liittyviä teemoja.
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Pedagogista ja teknistä koulutusta tvt:n opetuskäyttöön
ITU-forum-hanke on koko toimintansa ajan järjestetänyt tvt:n opetuskäyttöön liittyvää koulutusta Oulun yliopiston henkilökunnan tarpeisiin. Koulutukset ovat olleet
luonteeltaan pääosin lyhytkestoisia täsmäkoulutuksia, joissa on ollut joko tekninen
tai pedagoginen painotus. Koulutuksia ja kursseja järjestettiin myös yhteistyössä
eri laitosten ja yksiköiden kanssa, koska jo olemassa olevia kursseja ja koulutuksia
katsottiin olevan tarkoituksenmukaista hyödyntää myös henkilöstökoulutuksessa.
Esimerkiksi kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen yksikön kanssa tarjottiin osa
koulutusteknologian perus- ja aineopinnoista yliopiston henkilökunnalle, ja TieViehankkeen kanssa järjestettiin yhteisiä taitotyöpajoja. ITU-forum on järjestänyt
myös räätälöityä koulutusta yksittäisten laitosten ja yksiköiden tarpeisiin.
Koulutukset ovat olleet erittäin suosittuja, ja suurimpaan osaan tarjotuista kursseista oli enemmän ilmoittautujia kuin ryhmään mahtui osallistujia. ITU-forumin
toiminnan aikana koulutuksiin osallistui yhteensä yli 700 yliopiston henkilökunnan
jäsentä. Suosituimmiksi aiheiksi koko toimintakauden aikana nousivat teknisistä
koulutuksista Optima-käyttäjä- ja –supervisorkoulutukset sekä kuvankäsittelyn ja
www-sivujen laatimisen taitotyöpajat. Pedagogispainotteisista koulutuksista erityisen suosittuja olivat videoneuvottelun opetuskäytön kurssi sekä eri verkkopedagogisia malleja käsitelleet kurssit, kuten Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa. Tilauskoulutuksia on pidetty muun muassa videoneuvottelun opetuskäytöstä sekä
digitaalisen video- ja äänioppimateriaalin tuottamisesta.
Keväällä 2005 toimintansa aloitti myös ITU-tupa, jonka tavoitteena oli tukea yksittäisiä opettajia tvt-tuetun opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tukitoimintoina tarjottiin muun muassa henkilökohtaista suunnitteluapua verkkokursseihin, sovellusohjelmaohjausta opetukseen liittyvissä hankkeissa, tvt-oppimisympäristöjen käyttöönottoon liittyvää ohjausta, konsultaatiota tiedekuntien ja laitosten
strategiatyössä sekä ohjausta ja tukea virtuaaliyliopistohankkeiden suunnitteluun.
Jokaisesta järjestetystä koulutuksesta on kerätty osallistujilta kirjallinen palaute,
joka on ollut pääsääntöisesti positiivista. Eri työvälineohjelmien koulutuksille on
ollut selvä tilaus, ja myös oppimisteoreettinen näkökulma tvt:n soveltamiseen on
saanut hyvän vastaanoton. Osallistujien mukaan koulutukset ovat antaneet tarpeellisia lisävalmiuksia omien työtehtävien menestykselliseen hoitamiseen. Koulutusten
käytännöistä myönteistä palautetta sai erityisesti koulutusten käytännönläheisyys
ja opetusryhmien pieni koko. Useat osallistujat toivoivat palautteessa lisää työvä-
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lineohjelmiin liittyvää koulutusta. Lyhytkoulutukset koettiin erittäin mielekkäiksi ja
hyödyllisiksi, joskin monet toivoivat lisäksi vielä laajempia ja syvällisempiä koulutustilaisuuksia.

ITU-forumin tarjoama täsmätuki ja muu toiminta
Oulun yliopiston henkilökunnalla on ollut mahdollisuus pyytää ITU-forum-hankkeelta konsultaatiota erilaisissa tvt:n opetuskäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Keväällä 2004 järjestettiin esimerkiksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetuskäyttöön
-koulutuskokonaisuus Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen henkilökunnalle. Koulutuksessa 22 osallistujaa perehtyi tvt:n opetuskäytön pedagogisiin periaatteisiin ja kehitti teknisiä taitojaan lyhytkestoisissa taitotyöpajoissa. Kurssilla
hyödynnettiin Optima-verkko-oppimisympäristöä, jolloin osallistujat saivat konkreettisen kokemuksen www-oppimisympäristössä toimimisesta. Koulutuksen päätteeksi osallistujilta kerättiin osallistujapalautetta. Kaikki palautteeseen vastanneet
olivat erittäin tyytyväisiä kurssiin. Palautteista välittyi aito innostus ja kiinnostuneisuus tvt:n soveltamiseen opetuksessa:
”Kurssi oli onnistuneesti suunnattu juuri MEILLE, hampaalaisille. Kävin
samat kurssit jo aikaisemmin keväällä, mutta sain vielä oppia tälläkin
kurssilla ja olin oikein innostunut!”
”Olen erittäin iloinen siitä, että tulin lähteneeksi kurssille. Itsetuntoni
suorastaan parani, kun huomasin, että minäkin voin oppia - uudenlaisessa oppimisympäristössä.”
Muita yksittäisten ryhmien tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ovat olleet esimerkiksi
kuvankäsittelyn tuki suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitoksella, saamen kielen ja kulttuurin Giellagas-instituutille Optiman käytön opetus sekä
Oulun yliopiston kirjastolle ja kielikeskukselle pidetty PowerPointin käyttökoulutus.
ITU-forum järjesti myös Kajaanin yliopistokeskukseen kuvankäsittelyn perus- ja
jatkokurssit sekä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnalle digitaalisen äänija oppimateriaalin tuottamisen kurssin.
ITU-kahvien, koulutuksien ja täsmätuen lisäksi ITU-forum-hanke järjesti myös
muita tvt:n opetuskäyttöön liittyviä tilaisuuksia. Henkilöstökoulutusportaalin ensimmäinen ja toinen vaihe julkaistiin kaikille yliopistolaisille avoimissa portaalin
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esittely- ja kommentointitilaisuuksissa. Oululaisen Discendum Oy:n kanssa tehtiin
yhteistyötä järjestämällä seminaaritilaisuuksia, joissa esiteltiin Optima-oppimisympäristön uusimpia työkaluja, kuultiin käyttäjien kommentteja oppimisympäristön
hyödyntämisestä erilaisissa konteksteissa, esitettiin toiveita Optiman tuotekehitykselle sekä tiedotettiin uusien päivityksien mukanaan tuomista muutoksista verkkooppimisympäristössä.
ITU-forum-hankkeen kolmantena toimintavuonna järjestettiin muun toiminnan lisäksi benchmarking-vierailu Kuopion yliopiston oppimiskeskukseen. Tutustumisen
kohteena oli erityisesti oppimiskeskuksen tukipalvelumalli, oppimiskeskuksen tarjoamat palvelut ja fyysiset tilaratkaisut. Onnistunut vierailu osoitti, kuinka hyvin
keskitetty tukipalvelumalli tavoittaa yliopistolaiset.

Henkilöstökoulutusportaalin kehittäminen
Vuonna 2003 Campus Futurus alkoi suunnitella erityistä portaalia Oulun yliopiston
tvt:n opetuskäytön koulutuksen tarpeisiin. Tavoitteena oli parantaa tvt:n opetuskäytön koulutuksen näkyvyyttä ja tavoitettavuutta Oulun yliopistossa. Portaalia
suunniteltiin aluksi pienehkössä verkostossa, jossa oli mukana edustajia tvt:n opetuskäytön koulutusta ja tukea järjestäviltä tahoilta. Pian verkostossa syntyi idea,
että portaali suunniteltaisiin sellaiseksi, että se tukisi kaikkea Oulun yliopiston henkilöstökoulutusta ja tiivistäisi sitä kautta henkilöstökouluttajien yhteistyötä. Yhteiselle portaalille nähtiin selkeä tarve, sillä henkilöstökoulutuksesta tiedottaminen oli
monenkirjavaa ja hankalaakin. Päällekkäisiä koulutuksia järjestettiin, sillä henkilöstökoulutuskenttä oli Oulun yliopistossa varsin hajanainen. Erityistä koulutuskalenteria oli ylläpidetty ansiokkaasti vuosittain, mutta kalenteri vanheni nopeasti.
Toisaalta myös kaikkinainen henkilöstökoulutuksen tilastointi oli puutteellista. Muun
muassa näihin haasteisiin lähdettiin portaalilla hakemaan vastauksia.
Oulun yliopiston henkilöstökoulutusportaalin kehitystyö käynnistyi innostuneessa
ilmapiirissä, ja portaalille asetettiin paljon odotuksia. Portaalin määrittely- ja kehitystyön koordinointi jäi ITU-forumin vastuulle. ITU-forumin hanke-esityksessä vuodeksi 2004 kirjattiin yhdeksi tavoitteeksi Oulun yliopiston henkilöstökoulutusportaalin ja kurssihallintojärjestelmän jatkokehittäminen, markkinointi, sisäänajo ja käyttäjäkoulutus. Yhteistyötä kehittämisessä tehtiin useiden eri yliopiston yksiköiden
kanssa, joista merkittävin on ollut yliopiston tietohallinto, joka on huolehtinut portaalin teknisestä toteutuksesta.
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Henkilöstökoulutusportaalin ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2003. Portaali oli
ensimmäisessä vaiheessa tarkoitettu pääasiassa koulutustietojen julkistamiseen ja
ilmoittautumisten keräämiseen. Järjestelmän käyttö yleistyi nopeasti, ja vuonna
2004 portaalin käyttäjäyksiköitä oli yhteensä 15 ja koulutuksia portaalissa ilmoitettiin 98, joihin ilmoittautui kaiken kaikkiaan lähes 800 yliopiston henkilökunnan jäsentä.
Portaalin kehittyneempi versio, vaihe II, saatiin yleiseen käyttöön syksyllä 2005.
Uudessa versiossa kaikkia portaalin aiempia ominaisuuksia oli kehitetty ja lisäksi
saatiin useita uusia toiminnallisuuksia koulutusten järjestäjien käyttöön. Henkilöstökoulutusportaalin toisessa vaiheessa merkittävimpiä uudistuksia olivat koulutusten tehokkaammat tilastointitoiminnallisuudet ja palautteenkeruujärjestelmä.
Koulutuksia hallinnoivan työtä helpottamaan vaiheessa II toteutettiin portaaliin lisäksi automaattinen sähköpostijärjestelmä: Järjestelmä huolehtii, että ilmoittautuja
saa ilmoittautumisestaan tai ilmoittautumisensa peruutuksesta vahvistusviestin
sähköpostiinsa. Kun ilmoittautumisaika päättyy, koulutuksen järjestäjä saa sähköpostiin ilmoituksen siitä, että on aika käydä valitsemassa osallistujat koulutukseen.
Kun valinnat tehdään, ilmoittautujat saavat automaattisesti portaalista tervetuliaisviestin, ja varasijoille jäävät saavat puolestaan ilmoituksen varasijastaan.
Henkilöstökoulutusportaalin on nähty nostavan henkilöstökoulutuksen profiilia ja
näkyvyyttä Oulun yliopistossa. Koulutusta järjestävät tahot ovat ottaneet ilmoittelua ja osallistujien hallinnointia helpottavan järjestelmän innokkaasti vastaan. Portaali on poistanut joitakin henkilöstökoulutuksen ongelmia, mutta kehitystä ja yksikköjen välistä yhteistyötä tarvitaan edelleen. Henkilöstökoulutusportaali on tekninen järjestelmä, joka pystyy helpottamaan koulutusta järjestävien työtä, mutta
kulttuuria se ei pysty kehittämään. Koulutuksen tulisi edesauttaa yliopiston henkilöstön kehittymistä ja työssä jaksamista, sekä koulutuksen pitäisi olla entistä strategisempi keino toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi kehityskeskustelu- ja johtamiskulttuurin kehittymisen myötä myös henkilöstön koulutus ja sitä myöten portaali ja sitä vastaavat järjestelmät voivat saada vahvempia merkityksiä yliopistoissa.
ITU-forum-hankkeen suunnittelijoiden panos henkilöstökoulutusportaalin kehitystyöhön on ollut määrittelytyön koordinointi, toteutustyön ohjaus ja käyttöönoton
suunnittelu yhdessä tietohallinnon kanssa. Henkilöstökoulutusportaalin kehityk-
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sessä ovat olleet mukana useat henkilöstölle koulutusta tarjoavat tahot. Niinpä
henkilöstökoulutusportaalin työstäminen ITU-forumin kyljessä on sitonut yksiköitä
yhteen ja lisännyt henkilöstökoulutuksen toimijoiden yhteistyötä. On toivottavaa,
että yhteistyö vahvistuu portaalin käytön myötä entisestään.

ITU-forum-hankkeen toiminnan arviointi
ITU-forum-hankkeen suunnittelijat ja ohjausryhmän jäsenet ovat arvioineet hankkeen toimintaa yhteisissä tapaamissa ja palaverissa. Jokaisesta koulutuksesta on
pyydetty osallistujapalaute, jota on välittömästi käytetty uusien koulutuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Joka vuosi toiminnan päätteeksi hanketta on arvioitu
tätä systemaattisemmin hankkeen raportoinnin yhteydessä. ITU-forum on järjestänyt kolmen vuoden aikana paljon erilaisia koulutuksia, ja sen rooli henkilöstökoulutuksen tarjoajana Oulun yliopistossa on ollut merkittävä. ITU-forumin järjestämiin
keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin on ottanut osaa yhteensä noin 1 500 osallistujaa kolmen toimintavuoden aikana.
ITU-forum-hankkeen ohjausryhmä on ollut kooltaan ja toimintatavoiltaan onnistunut kokonaisuus. Ohjausryhmässä on ollut mukana asiantuntijoita, joiden panos on
ollut hankkeelle merkittävä. Ohjausryhmässä on käyty hyviä keskusteluja, saatu
paljon virikkeitä ja tehty päätöksiä projektin toiminnan kehittämiseksi ja eteenpäin
viemiseksi. Ohjausryhmässä on suunniteltu tulevaa toimintaa ja arvioitu menneitä
tapahtumia. Asioiden päätäntävalta on ollut hankkeessa toimineilla suunnittelijoilla.
Ohjausryhmä on taannut avoimen keskustelun hankkeen asioista ja pitänyt mukana
olevat toimijat ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Ohjausryhmän jäsenet ovat
olleet asialleen omistautuneita ja tvt:n opetuskäytön kehittämisestä kiinnostuneita
henkilöitä, jolloin tapaamiset ovat omalta osaltaan luoneet uskoa yhteiseen tekemiseen.
ITU-forumin järjestämien ITU-kahvitilaisuuksien suunnittelu on lähtenyt liikkeelle
kahdesta lähtökohdasta, ajankohtaisista aiheista ja yliopistolaisten tarpeesta.
Ideana ollut tuoda yliopistolaisten tietoisuuteen ajankohtaisia teemoja tvt:n opetuskäyttöön liittyen, saattaa yhteen alan toimijoita ja tukea aitoa verkostoitumista.
Suunnittelussa on myös pyritty toimimaan yhteistyössä muiden alan toimijoiden
kanssa.
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Vaikka ITU-kahvien osallistujamäärät ovat yleisesti ottaen olleet suhteellisen korkeita, ei suunnittelijoiden mielestä tarpeellinen ja ajankohtainen aihe aina saavuttanut suurta suosiota. Näin kävi esimerkiksi paneelikeskustelussa 14.5.2004 aiheella ”Tutkintorakenneuudistus ja tvt:n opetuskäyttö”, kun yleisö oli lähestulkoon
vähempilukuinen kuin paneeli. Kaksiportaista tutkintorakennetta työstävien yliopistolaisten mielissä tvt ei kaiketi ollut päällimmäisenä. Toisaalta käytännön työhön konkreettisesti liittyvät aiheet vetivät paljon osallistujia. Esimerkiksi verkkoopetuksen tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevillä ITU-kahveilla tämä kävi selvästi
ilmi.
Koulutusten suunnittelussa oli selvää, että tarvetta oli sekä pedagogiseen että työvälineohjelmien koulutukseen, sillä koulutuksia ei ollut liiemmin aikaisemmin järjestetty. Esitysgrafiikka-, kuvankäsittely- ja www-sivujen laatimisen koulutukset
olivat kerta toisena jälkeen täynnä. Koulutukset olivat avoimia kaikille yliopistolaisille työnkuvasta riippumatta. Samassa koulutuksessa saattoi olla siis sihteeri, tutkija ja opettaja. Ryhmien osallistujien tausta vaikutti motiiveihin ja sovellustarpeeseen. Eri puolilta yliopistoa tulevien osallistujien ryhmissä erilaiset tarpeet aiheuttivat kuitenkin usein oivalluksia sovellusten mahdollisuuksista omassa työssä.
Haasteellista työvälineohjelmien koulutuksissa olivat erot osallistujien lähtötasossa,
vaikka koulutuskuvauksissa selkeästi ilmoitettiin koulutuksen taso. Osallistujajoukon heterogeenisyys kävi koulutuspalautteista usein ilmi: toisille etenemisvauhti
koulutuksessa oli liian hidas, toisille juuri sopiva ja kolmansille tuotti vaikeuksia
pysyä tahdissa mukana.
”Kun on hyvin paljon uusia opittavia sisältöjä, menee aikaa ihan vain
näytön tutkimisessa ja tarkoitettujen kohtien löytämisessä. Siinä puuhassa jäin helposti jälkeen, kun yhteinen tahti oli kiivas.”
”Kurssilla oli aika paljon tuttua asiaa, koska olin käyttänyt Power Pointia aiemmin ja hallitsin perusasiat. Koska liikkeelle lähdettiin alkeista,
ei aika riittänyt niihin syvempiin oppeihin, joita olisin kaivannut.”
Koulutusten pituus nousi selkeästi palautteissa esiin. Oulun yliopistolaisten oli vaikea sitoutua ja löytää aikaa koulutuksille, jotka kestivät kokonaisen tai useamman
työpäivän, vaikka tarve pidempikestoisille koulutuksille omassa työssä oli ilmeinen.
Saadun palautteen perusteella hankkeessa päätettiin jatkossa tarjota koulutuksia,
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jotka kestävät korkeintaan neljä tuntia kerrallaan. Pidempikestoisia koulutuksia
ajoitettiin useammalle päivälle.
Yliopistolaisten osallistuminen pedagogisiin koulutuksiin (esimerkiksi Pedagogisia
näkökulmia tvt:n soveltamiseen, CSCL-course ja Verkko ohjaamisen välineenä)
kasvoi ITU-forumin toiminnan edetessä. Usein osallistujat olivat osallistuneet ensin
työvälineohjelmien koulutukseen. Tässä on nähtävissä positiivinen kehityskaari
tvt:n opetuskäyttöä kehittävälle suunnittelijalle: yhteen koulutukseen osallistunut
osallistuu useampaan ja haluaa edelleen syventää näkemystään. Tvt-osaamisen ja
-tietoisuuden kehittyminen yksilötasolla voi johtaa kehitykseen myös koko laitoksessa.
Esimerkki yksilön ja yksikön kehittymisestä on Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos, jossa keskustelu laitoksen opetuksen kehittämisestä ja tarmokas toiminta linjauksen toteuttamiseksi sai lyhyessä ajassa aikaan merkittävää edistystä
tvt:n soveltamisessa opetuksessa. Laitoksen aloitteesta ja yhteistyössä sen kanssa
ITU-forum suunnitteli koulutuksen Tieto- ja viestintätekniikkaa opetuskäyttöön.
Koulutuksesta kerrotaan tarkemmin tässä teoksessa Ritva Näpänkankaan ja AnnaMaija Syrjälän kirjoittamassa artikkelissa Tieto- ja viestintätekniikan uudet tuulet
opetuksessa – esimerkkinä Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos.
Pedagogista ja teknistä koulutusta tvt:n opetuskäyttöön -kappaleessa mainittu ITUtupa ei lähtenyt käyntiin oletetulla tavalla. ITU-tuvan toiminnasta tiedotettiin Oulun
yliopiston sisällä suuren jakelun kautta, henkilöstökoulutusportaalissa sekä erilaisissa ITU-forumin järjestämissä tilaisuuksissa. Tiedotukset eivät kuitenkaan tavoittaneet tukea tarvitsevia henkilöitä. Vain ne henkilöt, jotka jo entuudestaan tiesivät
ITU-forumin toiminnasta ja jotka erilaisissa koulutustilaisuuksissa olivat henkilökohtaisesti kuulleet ITU-tuvan toiminnasta, osasivat hakea tukea työlleen. Laitoksille jalkautuminen ja ITU-tuvan toiminnasta tiedottaminen heidän tilaisuuksissaan
olisi voinut tavoittaa täsmätukea tarvitsevat paremmin kuin yleiset tiedotukset.
Hankkeen toimintaa arvioitaessa on syytä pohtia, onko ylipäätään mielekästä käynnistää hankkeen resursseilla ITU-tuvan kaltaista pysyväisluontoista toimintaa. Mikäli ITU-tuvan toiminnalle olisi ollut osoitettuna selkeät resurssit ITU-forum-hankkeen toiminnan päätyttyä, olisi ITU-tuvan toiminnan käynnistämiseen luonnollisesti
panostettu enemmän.
ITU-forum-hanke onnistui suhteellisen pienillä resursseilla toteuttamaan Oulun yliopiston henkilöstökoulutusportaalin kehitystyön. Portaalin laaja-alaisempi kehitys-
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työ eri henkilöstökoulutusta tarjoavien yksiköiden kanssa olisi ollut hyödyllistä,
mutta vaatinut enemmän resursseja suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Portaalin
kehitystyön haasteita olivat resurssien riittävyys sekä portaalin omistajuuteen, hallinnointiin ja ylläpitoon liittyvät kysymykset. Toteutettuun portaaliin ollaan yleisesti
tyytyväisiä, mutta kehitettävää riittää edelleen. ITU-forumin toiminnan päätyttyä
vastuun portaalista on ottanut Oulun yliopiston suunnittelu- ja kehittämispalvelut.
Teknisesti hyvin toimiva portaali lisää kouluttajayksiköiden yhteistyötä ja tietoisuutta henkilöstökoulutuksesta Oulun yliopistossa. Henkilöstökoulutusportaali on
luonut ja tulee varmasti myös jatkossa luomaan yhteisiä toimintatapoja henkilöstökoulutuksen järjestämisessä.
ITU-forum-hankkeen järjestämä benchmarking-vierailu Kuopion yliopiston oppimiskeskukseen osoitti, kuinka hyvin keskitetty tukipalvelu tavoittaa yliopistolaiset ja
sillä on todella kysyntää. ITU-forumin keräämästä koulutuspalautteesta ja muusta
saadusta palautteesta on käynyt ilmi, että keskitettyä pysyvää tukipalveluratkaisua
kaivattaisiin myös Oulun yliopistoon.

Lopuksi
ITU-forum-hankkeen toiminta tavoitti erityisesti sellaisia opettajia, tutkijoita ja
muuta henkilökuntaa, jotka jo entuudestaan olivat kiinnostuneet opetuksen ja
työskentelynsä kehittämisestä tvt:aa hyödyntäen. Toisaalta ITU-forumin toiminnan
aikana tietoisuus tvt:n opetuskäytöstä lisääntyi koko yliopistossa eri tilaisuuksien
myötä. Koulutuksista saatu palaute osoittaa, että henkilökunnan taidot ja rohkeus
käyttää tvt:aa opetuksessa lisääntyivät toimintakausien aikana. Tähän on tietysti
vaikuttanut muukin kuin ainoastaan ITU-forumin toiminta. Niiden henkilöiden, jotka
vielä eivät ole innostuneet soveltamaan tvt:aa omassa opetuksessaan, saaminen
mukaan opetuksen kehittämistoimintaan koettiin hankkeessa haasteelliseksi.
ITU-forumin voidaan katsoa onnistuneen erityisesti tvt:n opetuskäyttöön liittyvän
osaamisen laajentamisessa, syventämisessä ja monipuolistamisessa sekä tvt:n
opetuskäytön asiantuntijaverkoston vahvistamisessa Oulun yliopiston sisällä. ITUforumin toiminta tuki oivallisesti Oulun yliopiston verkostomaista virtuaaliyliopistotoimintaa sekä niin opetusministeriön kuin Oulun yliopistonkin strategisia linjauksia.
Hanke lisäsi koulutuksen ja tuen vaikuttavuutta ja laatua sekä kehitti virtuaalista
opetusta ja tuki toiminnallaan muita Oulun yliopiston virtuaaliyliopistohankkeita.
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Toimintojensa kautta ITU-forum vastasi Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2003–2008 sekä koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelman 2004–2006 vaatimuksiin vahvistaa opettajien täydennyskoulutusta ja tukea pedagogisilta ja viestintäteknisiltä ominaisuuksilta korkealaatuisten virtuaalisten opintokokonaisuuksien kehittämistä. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelmassa vuosille 2004–2006 korostetaan, että korkeakouluissa tulee jatkaa opetushenkilökunnan tvt:n opetuskäytön taitojen vahvistamista.
Tavoitteena on, että vuoteen 2007 mennessä vähintään 75 prosentilla opettajista
on tvt:n opetuskäytön taidot. ITU-forumin toiminnan aikana opetushenkilökunnan
tvt:n opetuskäytön osaaminen lisääntyi muun muassa erilaisten koulutus- ja keskustelutilaisuuksien myötä.
ITU-forum-hankkeessa havaittiin, että onnistuakseen Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön verkostomainen toimintamalli tarvitsee tuekseen resurssointia, pysyviä palveluja ja koordinoitua vastuuta verkoston kehittymisestä. Opetus- ja tukihenkilökunta tarvitsee jatkuvaa koulutusta ja tukea nimenomaan sovellettuna opetustehtävien päivittäiseen hoitamiseen ja kehittämiseen, mihin ITU-foruminkin toiminta
tähtäsi.
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ITUa ja TieVietä rinnakkain rakentamassa: hankkeiden yhteistyöstä synergiaetua
Paula Airaksinen ja Tytti Tenhula

Vuosina 2003–2005 Oulun yliopistossa on tieto- ja viestintätekniikan (tvt:n) opetuskäyttöä tuettu opetuksen kehittämisyksikössä kahden eri hankkeen voimin. Toisaalla Virtuaalisen opetuksen idea-, tuki- ja koulutushanke, ITU-forum, on kehittänyt Oulun yliopiston sisäistä tvt:n opetuskäytön verkostoa ja tarjonnut koulutusta
ja muuta tukea yliopiston henkilökunnalle. Samaan aikaan TieVie, valtakunnallinen
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutushanke, on tukenut valtakunnallisesti kaikkien Suomen yliopistojen opettajien ja muun henkilökunnan kehittymistä
tvt:n opetuskäytön saralla. On ollut suuri etu, että hankkeita on voitu rakentaa rinnatusten.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön verkostomainen tuki yhteisen
toiminnan taustalla
Tvt:n opetuskäytön tukipalvelut on useimmissa Suomen yliopistoissa organisoitu
keskitetysti erilaisiin koulutus- tai opetusteknologiakeskuksiin. Oulun yliopistossa
tukipalveluiden organisoinnissa on luotettu verkostomaiseen toimintatapaan. Tvt:n
opetuskäytön kehittämistä ja koordinaatiota hoitamaan perustettiin Campus Futurus -niminen verkosto-organisaatio vuonna 2000. Verkostomaisen toimintamallin
taustalla on ollut ajatus vahvistaa olemassa olevien henkilöstö-, koulutus- ja tukipalveluyksiköiden toimintaa ja lisätä synergiaetua eri yksiköiden välillä. Erityisesti
henkilöstökoulutuksen puolella tehtävän yhteistyön vahvistamiseksi käynnistettiin
Campus Futuruksen myöntämän virtuaaliyliopistorahoituksen turvin ITU-forumhanke, jonka ytimen muodostavat Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikkö,
suunnittelu- ja kehittämispalvelut ja kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutusteknologian tutkimusyksikkö. ITU-forumin yhteisenä keskeisenä tavoitteena oli tiivistää
henkilöstökoulutusta tarjoavien yksiköiden yhteistyötä, yhdistää tvt:n opetuskäytön
koulutus- ja tutkimusasiantuntemusta sekä tukea virtuaaliyliopiston kehittymistä
Oulun yliopistossa. ITU-forumin toiminnasta kerrotaan laajemmin tämän julkaisun
artikkelissa ”ITU-forum – Oulun yliopiston virtuaalisen opetuksen idea-, tuki- ja
koulutusforum”.
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TieVie – ITUn isosisko
TieVie-hankeidean juuret ovat Oulun yliopistossa. Vuonna 1999 Maarit Saarenkunnas Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta ja Tytti Tenhula opetuksen
kehittämisyksiköstä alkoivat yhdessä suunnitella tvt:n opetuskäytön koulutusta
ensisijaisesti Oulun yliopiston opettajille. Ensimmäinen pilottikoulutus toteutettiin
Oulun yliopiston omalle henkilökunnalle vuonna 2000. Alusta alkaen nähtiin kuitenkin luontevana, että tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutusta toteutettaisiin jonkun
toisen yliopiston kanssa yhteistyössä, jolloin tvt:n käyttö saisi luontevan kontekstin.
Yhteistyökumppaneita yhteisen koulutuskokonaisuuden toteuttamiseen löytyi vuosia jatkuneen valtakunnallisen koulutus-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyön ansiosta helposti, ja TieVie-toteuttajaverkosto alkoi muotoutua.
Verkosto haki ja sai OPM:ltä virtuaaliyliopistohankemäärärahan valtakunnallisen,
pitkäkestoisen, käytännön opetustyöhön integroituvan tvt:n opetuskäytön asiantuntijakoulutuksen toteuttamiseen ope.fi-tasoilla II ja III 3 . Opetusministeriön
esityksestä TieVie-verkosto päätti tarjota koulutuksia kaikille Suomen yliopistoille.
Kaikista yliopistoista rekrytoitiin TieVie-yhteyshenkilöt, koulutusta päästiin markkinoimaan ja lopulta ensimmäiset valtakunnalliset TieVie-koulutukset käynnistyivät
huhtikuussa 2001, ja osallistujia oli mukana kaikista Suomen 21 yliopistosta. Kuuden vuoden aikana koulutuksiin on osallistunut yhteensä yli 1000 osallistujaa.
TieVie on ollut vuosina 2001–2006 osa OPM:n rahoittamaa Suomen virtuaaliyliopistohanketta. TieVie-koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa on koko toiminnan ajan ollut mukana viisi yliopistoa: Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto,
Oulun yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto. Hankkeen koordinaatio
on ollut jatkuvasti Oulun yliopistossa. Verkosto on toteuttanut yhdessä kahdenlaista
koulutusta: 8 opintopisteen (5 ov) laajuista peruskoulutusta, jonka kohderyhmänä
ovat pääasiallisesti olleet yliopisto-opettajat, ja 15 opintopisteen (10 ov) laajuista
asiantuntijakoulutusta, johon ovat ottaneet osaa paitsi yliopisto-opettajat myös
muun muassa yliopistojen henkilöstökouluttajat, erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimivat ja kirjaston henkilökuntaan kuuluvat. Viimeisinä vuosina
mukaan on maksullisena päässyt myös ammattikorkeakoulujen henkilökuntaa.

3

OPE.FI III: erityisosaamisen alue, esim. OPE.FI II taidot, taito opastaa kollegoja sekä toimia
kouluttajana, oppilaitosyhteistyön kehittäjänä ja osana asiantuntijaverkostoa.
OPE.FI II: opetuskäytön taidot, esim.OPE.FI I taidot, sähköpostin, www-ympäristön ja
ryhmätyöohjelmien monipuolisen käytön.
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Molempien TieVie-koulutusten tavoitteena on ollut yliopiston opettajien ja muun
henkilökunnan tietoteknisten ja pedagogisten valmiuksien parantaminen, verkostoituneen opetuksen tukeminen ja yliopisto-opetuksen laadun kehittäminen ja monipuolistaminen. Koulutuksessa yliopisto-opettajat ovat saaneet omakohtaisen kokemuksen opiskelusta verkkoympäristössä sekä konkreettisen mahdollisuuden verkostoitua toisten yliopistojen ja eri tieteenalojen opettajien kanssa, mitä on pidettykin osallistujilta kerätyn palautteen mukaan koulutuksen yhtenä merkittävimmistä anneista.
Oulun yliopistossa TieVietä ja ITU-forumia ovat yhdistäneet ja lähentäneet toisiinsa
paitsi samansuuntaiset tavoitteet myös osaksi samat toimijat: TieVien ja ITU-forumin idean takana on samoja henkilöitä. Yhtälailla hankkeiden suunnittelu- ja ohjausryhmissä on toiminut useita samoja taustavaikuttajia. Valtakunnallisen TieViekoulutuksen osallistujien paikallisena tukena toimivassa mentoroinnissa on ollut
mukana myös ITU-forumin tekijöitä ja hankkeissa on toimijoita pystytty myös
vaihtamaan. Kun hankkeista TieVie on vielä ITU-forumia vanhempi, TieVietä voidaan helposti pitää ITU-forumin isosiskona.

Vahvuutta ja virikkeitä yhteistoiminnasta
ITU-forumia ja TieVietä on Oulun yliopistossa suunniteltu jatkuvasti rinnakkain,
mistä ovat hyötyneet molemmat hankkeet. TieVien suunnittelu on ollut vahvasti
valtakunnallista yhteistyötä, mutta oivallukset ja ideat ovat välittyneet yhteisten
toimijoiden mukana vaivattomasti hankkeesta toiseen. Hankkeilla on ollut pitkälti
myös yhteinen arvopohja. Ideana ei ole ollut kummassakaan hankkeessa tvt:n
käytön tai etäopetuksen määrän lisääminen itseisarvoisesti vaan oppimisen laadun
parantaminen opetusmenetelmiä ja -tapoja monipuolistamalla ja tekemällä opetusja oppimiskäytänteitä näkyvimmiksi. Molempien hankkeiden suunnittelun perustana
on ollut vahva yhteisöllisyys ja kumppanien arvostus ja kunnioitus. Palautetta on
niin TieViessä kuin ITU-forumissakin haluttu kerätä vuolaasti ja sitä on avosydämin
hyödynnetty.
Konkreettinen esimerkki kahden hankkeen välisestä yhteistyöstä ja yhteisestä
suunnittelusta on Oulun yliopiston henkilöstölle suunnatut taitokurssit, jotka ovat
tähdänneet opettajien tietoteknisten taitojen parantamiseen. Kursseja on järjestetty oppimisympäristöjen ja erilaisten ohjelmistojen käytöstä esimerkiksi verkkooppimateriaalin laadinnassa ja videoneuvottelun käytöstä opetuksessa. Taitokurs-
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sien ideana on ollut ohjelmien teknisen opettelun ohessa pohtia myös niiden käyttökelpoisuutta opetuksessa ja harjoitella niiden käyttöä mahdollisimman konkreettisesti osana opettajan autenttista työtä. TieVie-koulutuksissa taitokursseja järjestettiin osallistujille vapaavalintaisina lyhytkursseina, joista osallistujat saivat valita
itseään kiinnostavat kurssit ja osallistua oman kehittämishankkeensa kannalta tarpeellisiin koulutuksiin. ITU-forumin kurssit taas olivat avoimia kaikille Oulun yliopistossa työskenteleville, ja niihin ilmoittauduttiin oman kiinnostuksen ja tarpeen
mukaan.
Kun ITU-forumin toiminta alkoi ja hankkeen yhtenä tavoitteena oli tuottaa opetusta
tukevaa tietotekniikkakoulutusta Oulun yliopistossa, yhdistettiin taitokursseihin tarkoitetut resurssit ja tehtiin sopimus siitä, että sekä TieVien että ITU-forumin järjestämiin kursseihin oli mahdollista ottaa joustavasti mukaan myös toisen hankkeen
kohderyhmään kuuluvia yliopistolaisia. Yhteisen suunnittelun vuoksi päästiin alusta
asti helposti eroon koulutusten sisältöjen ja aikataulujen päällekkäisyydestä, ja
kurssien tarvekartoituksia ja ideointia pystyttiin tekemään yhdessä. Taitokurssitoiminta tehostui yhteistyön ansiosta selkeästi, kun kaikki koulutuksien järjestämiseen
kohdennetut resurssit saatiin paremmin hyödynnetyksi ja osallistujaryhmät täysiksi. Hankkeiden suunnittelijat myös toteuttivat koulutuksia yhdessä joko keskenään tai yhteistyössä vielä jonkin kolmannen tahon kanssa, jolloin koulutusten
osallistujien hyödynnettäväksi saatiin paras mahdollinen asiantuntemus. Tällainen
TieVien, ITU-forumin ja Oulun yliopiston tietohallinnon yhteistyössä toteuttama
koulutus oli esimerkiksi Optima-klinikka, jossa kouluttajat ja osallistujat ratkoivat
yhdessä aitoja Optima-oppimisympäristön käyttöön liittyviä opetuksen ongelmia.
Toinen toimiva esimerkki yhteistyöstä ja sen tuottamista lisäeduista on kokemusten
ja näkemysten välittyminen valtakunnallisen TieVie-hankkeen ja paikallisen ITUforumin suunnittelussa. On hyödyllistä pystyä yhtä aikaa haistelemaan valtakunnallista kehitystä ja sen suuntia, kun paikallista toimintaa kehitetään ja uusia asioita
koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa esitetään. Valtakunnallinen hanke taas saa
paikallisen hankkeen kainalossa paljon hyvää kokemustietoa esimerkiksi siitä,
minkä tyyppiset koulutusmuodot toimivat, mitä yliopistoissa todella tapahtuu, mitkä
ovat konkreettisen kehittämistoiminnan esteet ja eteenpäin vievät voimat ja mistä
käytävillä, luokkahuoneissa ja erilaisissa opetuksen kehittämisen työryhmissä puhutaan. Kokemustiedon välittymisen yhtenä etuna voi ainakin nähdä sen, ettei kokeiluja ja varsinkaan mahdollisia virheitä tarvitse tehdä molemmissa hankkeissa
erikseen vaan riittää, kun tieto niin hyvistä kuin huonoista käytännöistä leviää
hankkeesta toiseen.

41

Suunnittelun lisäksi myös yksittäisen kouluttajan työ saa hankkeitten välisestä yhteistyöstä paljon tukea. Kun sama henkilö toimii niin valtakunnallisessa kuin paikallisessakin hankkeessa, pystyy helposti käyttämään hyödyksi laajaa, molemmissa
hankkeissa kehittynyttä näkemystä. On eduksi tuntea eri opettajia, eri yliopistoja,
eri tieteenaloja ja eri oppiaineita. Näkökulmien laajuus tuo vahvuutta ja rohkeutta
kouluttajan ja mentorin työhön. Kokemus auttaa ohjaamaan niin hankkeita kuin
koulutuksiin osallistuvien ajatteluakin eteenpäin.
Valtakunnallisen TieVie-verkoston toiminnassa mukana oleminen on hyödyttänyt
paikallista ITU-forum-toimintaa myös pinnallisemmin. Tieto hyvistä luennoitsijoista
ja tvt:n opetuskäytön asiantuntijoista on välittynyt saumattomasti valtakunnallisesta hankkeesta paikalliseen, jolloin paikallisissa tilaisuuksissa on ollut mahdollista
saada paras asiantuntemus käyttöön. Tietoa on siirtynyt myös toisinpäin. Paikallisessa toiminnassa esiin tullut innovatiivinen hanke tai ajatus on pystynyt saamaan
julkisuutta myös valtakunnallisesti. Näin molemmissa hankkeissa syntyneet epävirallisetkin verkostot ovat olleet tavallaan hankkeille yhteisiä, mikä on laajentanut
tvt:n opetuskäytöstä kiinnostuneiden verkostoa entisestään.
ITU-forumin ja TieVie-hankkeen yhteistyöstä sai vauhtia myös koko Oulun yliopistoa koskevan henkilöstökoulutusportaalin toteuttamisen idea. Yhdessä todettiin,
että Oulun yliopisto tarvitsee yhden yhteisen tietokantapohjaisen työkalun henkilöstökoulutuksen markkinointiin ja koulutusten ja osallistujatietojen hallintaan.
Käytännössä portaali toteuttaa henkilökunnan näkökulmasta yhden luukun -periaatetta ja tekee näkyväksi niin tvt:n opetuskäyttöön liittyvän kuin muunkin Oulun
yliopistossa toteutettavan henkilöstökoulutuksen. Samalla portaali pystyy helpottamaan niin yksittäisen koulutuksen järjestäjän työtä kuin koulutusta järjestävien
yksiköiden yhteistyötäkin.
ITUn ja TieVien välillä toiminut yhteistyö pitäisi olla mahdollista jatkuvasti kaikissa
yliopistoissa kaikkien niiden henkilöstökouluttajien välillä, jotka suunnittelevat ja
toteuttavat koulutuksia samalle kohderyhmälle.

Hankkeiden yhteistyöstä mallia muulle akateemiselle toiminnalle?
ITU-forumin ja TieVien yhteistyö on alusta asti sujunut saumattomasti ja kehittämisen ilmapiiri on yhteistyössä ollut reipas ja iloinen. Edellytyksiä sujuvalle rinnak-
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kaistoiminnalle on varmasti ollut useita. Ensimmäinen ja kaikkein tärkein edellytys
yhteistyölle lienee yhteinen, kyllin haastava ja selkeä tavoite, jota kohden yhdessä
voidaan kurkottaa. Toiseksi toimintaa ohjaava yhteinen arvopohja tekee yhteistyön
esteettömäksi. Jos onnistaa, ja hankkeisiin saadaan mukaan innostuneita ihmisiä,
joilla on kehittämistyön reipas mentaliteetti, hankkeiden yhteinen rintama on
omiaan vain tiivistymään.
Niin ITU-forum kuin TieViekin on tehnyt tuloksekasta yhteistyötä omissa verkostoissaan myös muiden hankkeiden kanssa. Yllä mainitut yhteistyön edellytykset
ovat pitkälti samat toimijoista riippumatta. Osa ITU-forumin yhteistyökumppaneista
esittäytyy tässä artikkelikokoelmassa. Pääasiallisin ITUn kumppani on ollut Oulun
yliopiston tukiyksikköjen ja laitosten henkilökunta. TieVie taas on tehnyt valtakunnallista yhteistyötä muun muassa verkko-opetuksen laatuhanke Voplan 4 kanssa
sekä toiminut tiiviisti yhdessä Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikön kanssa.
Yhteistyöstä ei voi sanoa olleen kertaakaan haittaa – päinvastoin: molemmat osapuolet ovat oppineet jotakin joka kerta, kun yhteistä toimintaa on päästy toteuttamaan. Samalla hankkeiden toiminnan laatu kehittyy myönteisesti sekä toiminnan
vaikuttavuus ja teho lisääntyvät, kun asiat edistyvät laajemmassa kontekstissa.
TieVien ja ITU-forumin yhteisymmärryksen ja yhteistyön taustalla on alusta asti
ollut kumppaneiden keskenään jakamia yhteisiä merkityksiä. Jaetut merkitykset
syntyvät vuorovaikutuksessa ja ohjaavat ihmisen toimintaa. Toisaalta jaettuihin
merkityksiin päästään vain tekemällä yhteistyötä ja kommunikoimalla keskenään.
Näin ollen sujuva yhteistyö on tavallaan sattuma, se syntyy sopivassa ympäristössä, eikä sen prosessia voida ennalta kuvata. Koska merkityksissä oleellista on
nimenomaan tulkinta, yhteinen näkemys, yhteisymmärrys ja yhteistyö voivat syntyä missä tahansa, kun on tahtoa päästä yhteiseen merkitykseen, tahtoa kuunnella
ja tahtoa keskustella. Jaetut merkitykset mahdollistavat ongelmien yhteisen määrittelyn ja ratkaisukeinojen löytämisen.
Yliopistoissa tehdään paljon hyvää hanketoimintaa monilla eri toiminnan alueilla.
On paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä hankkeita, joissa viedään eteenpäin paljon yhteisiä asioita. ITUn ja TieVien yhteistyöstä soisi olevan
esimerkkiä kaikelle yliopiston toiminnalle – aito yhteistyö on yleensä eduksi kaikille,

4
Vopla - verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu, jonka tavoitteena on tukea ja edistää
suomalaisten yliopistojen verkko-opetuksen ja verkko-oppimisen laadunhallintaa ja kehittää yliopistojen
henkilöstön laatutietoisuutta ja –asiantuntemusta sekä sitoutumista laatutyöhön.
http://www.helsinki.fi/vopla/
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ja parhaimmillaan tulokseksi saadaan enemmän kuin kahden hankkeen tavoitteet
yhteensä. Siksi yhteistyömahdollisuuksia on aina kannattavaa harkita.
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Oppimisen tutkimuksesta pedagogisiin käytäntöihin
Johanna Bluemink, Sanna Järvelä, Hanna Järvenoja, Piritta
Leinonen, Minna Pesonen, Hanna Salovaara ja Piia Tolonen

Johdanto
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toimiva koulutusteknologian tutkimusyksikkö on tieteellistä perustutkimusta oppimisen eri ulottuvuuksista tekevä
asiantuntijayksikkö. Yliopiston henkilöstökoulutushankkeissa yksikön roolina on
ollut edistää asiantuntijaroolissa ajankohtaisien, oppimisen tutkimukseen perustuvien ja innovatiivisien tieto- ja viestintätekniikan (tvt:n) opetuskäytön menetelmien
käyttöä. Viime vuosina tutkimuksen painopisteenä voidaan erottaa neljä teemaa.
Ensimmäinen teema, tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen (Computer Supported Collaborative Learning, CSCL) on luonteeltaan läpileikkaava ja näkyy kaikissa koulutusteknologian tutkimusyksikön hankkeissa. Sen teoreettiset olettamukset oppimisen sosiaalisesta luonteesta ja yhteisöllisen tiedonrakentelun merkityksellisyydestä oppimisessa linjaavat nykyisen oppimistutkimuksen sekä tvt:n opetuskäytön perusteita. Toinen teema, motivaatio ja oppimisen taidot, on merkittävä
osa tutkimusyksikön tieteellistä perustutkimusta, mutta teemaa voidaan pitää merkittävänä myös sen käytännön implikaatioiden vuoksi. Sitoutumisen ja motivaation
ongelmat nousevat esiin usein juuri, kun tvt:aa käytetään oppimisen tukena. Kolmas teema, tvt:n opetuskäytön pedagogiset mallit, on ollut ehkäpä voimakkaimmin
nähtävillä yliopiston henkilöstökoulutuksissa, koska se luo käytännön rakenteita,
joille oppimisen tutkimuksesta nousevia periaatteita voidaan soveltaa opetuksessa.
Viimeinen teema, langattomat sovellukset oppimisen tukena, suuntautuu monitieteiseen yhteistyöhön ja innovatiivisten sovellusten kehittämiseen ja kokeiluun yliopisto-opiskelun konteksteissa. Seuraavassa kuvataan kunkin teeman tutkimusaluetta sekä tulosten soveltamista yliopisto-opiskelun ja -opetuksen käytänteissä.

Tieto- ja viestintätekniikan tukema yhteisöllinen oppiminen
Miksi yhdessä toimiminen on niin haastavaa? Millainen ryhmä edistää oppimistani
parhaiten? Näihin yliopistopedagogiikankin kannalta kysymyksiin pyrkii vastaamaan
yhteisöllisen oppimisen eli kollaboraation tutkimus. Parhaimmillaan kollaboraatio
mahdollistaa uuden ja yhteisen tiedon tuottamisen ryhmän toiminnan tuloksena,
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kun yksilöt keskustelevat, jakavat näkökulmiaan ja muokkaavat yhteistä ymmärrystä käsillä olevasta asiasta. Kollaboraatio on vuorovaikutuksen erityinen muoto,
jota määrittää osallistujien sitoutuminen yhteiseen toimintaan ja tavoitteisiin. Ryhmässä toimiessaan yksilö usein huomaa omaavansa väärän käsityksen asioista ja
saa mahdollisuuden muuttaa ja uudistaa omia tietorakenteitaan. (Bransford, Brown
& Cocking 1999; Barron 2003.)
Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen (Computer Supported Collaborative
Learning, CSCL) ja työskentelyn (Computer Supported Cooperative Working,
CSCW) tutkimukset ovat tuottaneet uusia toimintamalleja, kuinka tiimityöskentelyä
ja yhteisöllistä oppimista voidaan tukea (Koschmann, Miyake & Hall, 2003). Verkostoteknologian myötä on tullut mahdolliseksi suunnitella uudenlaisia, sosiaaliseen
vuorovaikutukseen perustuvia oppimisympäristöjä, jotka tukevat uuden tiedon
luomista ja jaetun ymmärryksen muodostumista tarjoamalla muun muassa välineitä ajattelun ulkoistamiseen, vaihtoehtoisten ratkaisujen tutkimiseen, toiminnan
jaettuun arviointiin sekä kommunikointiin asiantuntijoiden kanssa. Erilaiset oppimisen kontekstit, esimerkiksi verkkoympäristö ja luokkahuonetyöskentely, tukevat
oppimisprosesseja eri tavoin, minkä vuoksi toimivien ja monipuolisten oppimiskokonaisuuksien pedagoginen suunnittelu on erittäin tärkeää (Bluemink & Järvelä,
2004).
Eräässä viimeaikaisessa yhteisöllisen oppimisen tutkimuksessa tarkasteltiin kolmiulotteisen virtuaalisen peliympäristön käyttöä yhteisöllisen toiminnan ympäristönä.
Tässä eScape-pelitutkimuksessa on selvitetty, millä tavalla rikas kolmiulotteinen
ympäristö puheyhteyksineen voisi tukea kollaboraation vaativaa prosessia ja edistää jaetun ymmärryksen syntyä ryhmätilanteissa. Tulokset osoittavat, että pelin
aikana pelaajat osallistuivat monenlaisiin vuorovaikutusprosesseihin (esimerkiksi
kysyminen, ohjeiden antaminen ja toteaminen) ja kommunikaatio mikrofonien ja
kuulokkeiden välityksellä sekä pelaajille yhteinen ympäristö näyttävät edistävän
jaetun ymmärryksen syntymistä. (Bluemink & Järvelä, 2005.) Työskentely jaetun
ongelman parissa voi johtaa sekä yksilön että ryhmän kehittymiseen, mutta se
vaatii, että työskentely on osallistujien kesken vastavuoroista ja että eri osapuolet
ovat sitoutuneita siihen (Volet & Järvelä, 2001).
Virtuaalisessa ympäristössä ryhmän kognitiivisten prosessien seuraaminen on vaativaa ilman kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Kuitenkin juuri näiden prosessien jakaminen ja näkyväksi tekeminen olisi tärkeää yhteisen tavoitteen ja ongelmanratkaisun saavuttamiseksi. Kun opiskelija työskentelee jaetun ongelman pa-
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rissa kontekstissa, jossa kommunikointi perustuu tieto- ja viestintäteknologian välittämään vuorovaikutukseen, hänen tulee olla erityisen tietoinen siitä, mikä on yhteinen tavoite ja miten siihen pyritään, jotta työskentely voisi olla tehokasta. Mikäli
hän ei tiedosta niitä, tai osallistujat ovat käsittäneet sen eri tavalla, saattaa osallistumisaktiivisuus ja opiskeluprosessien säätely laskea (Leinonen, Järvelä & Lipponen, 2003). Tietoisuutta yhteisöllisen oppimisen mekanismeista voidaan tukea esimerkiksi vaiheistamisen avulla (Leinonen, Järvelä & Häkkinen, 2005) tai erilaisten
teknologisten tietoisuustyökalujen avulla (Leinonen & Järvelä, 2005). Vaiheistaminen tarkoittaa tilannetta, jossa jaettuun ongelmanratkaisuun on suunniteltu ennalta
määritelty malli, joka voidaan sisällyttää esimerkiksi teknologiseen ympäristöön.
Erilaisilla teknologisilla työkaluilla, kuten visualisointityökalulla, voidaan tukea osallistujien tietoisuutta jaetusta tehtävästä ja sen ratkaisun etenemisestä. Tavoitteena
on herättää osallistujat pohtimaan, miksi ja miten ryhmä toimii tietyllä tavalla ongelmanratkaisun eri vaiheissa. Koulutusteknologian tutkimusyksikössä kehitettävät
opiskelumallit ja teknologiset työkalut perustuvat tutkimukseen. Niiden lähtökohtana on, että niiden käyttö johtaa sitoutuneeseen työskentelyyn tai työskentelyn
säätelyyn, jotta ryhmän yhteinen ongelma ratkeaisi.

Motivaatio ja oppimisen taidot tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävässä
oppimisessa
Motivaatio ja oppimisen taidot muodostavat yhden oppimistutkimuksen keskeisen
osa-alueen. Koulutusteknologian tutkimusyksikössä motivaation merkitystä oppimiselle on tutkittu viime vuosien aikana useammissa projekteissa (Järvelä & Niemivirta, 2001; Järvelä & Salovaara, 2004; Järvenoja & Järvelä, 2005; Veermans &
Järvelä, 2003). Hankkeiden tuottamat tutkimustulokset tukevat tutkijoiden laajemminkin hyväksymää käsitystä siitä, että teknologialla tuetussa oppimisessa tulisi
kiinnittää erityistä huomiota motivaatioon, sillä erityisesti sen ylläpitäminen ei aina
ole itsestään selvää.
Vaikka teknologian käyttö oppimisen tukena saattaa muuttaa paljonkin oppimistilannetta, oppimisen ehdot, joista yksi tärkeimmistä on motivaatio ja halu opiskella,
pysyvät samoina, oli kyseessä sitten kokonaan virtuaalinen etäopiskelu tai perinteinen luento- tai luokkahuonetyöskentely. Parhaimmillaan teknologiaperustaisissa
oppimistilanteissa oppijan rooli muuttuu kuitenkin passiivisesta vastaanottajasta
aktiiviseksi tiedon parissa toimijaksi. Oppimisen motivaation kannalta tämä avaa
uusia mahdollisuuksia oppijan motivoimiselle ja motivoitumiselle, mutta toisaalta
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myös luo oppimistilanteita, jotka ovat motivaation ja oppimisen taitojen kannalta
haasteellisia.
Verkko-oppiminen edellyttää oppijalta usein aikaisempaa enemmän sitoutumista
omaan opiskeluun, oppimisprosessin suunnittelua ja sen organisointia. Verkko-oppimiseen liittyy usein myös erilaisia ristiriitoja ja epävarmuutta, jolloin oppijan selviytymiseen vaikuttaa merkityksellisesti hänen kykynsä sietää ja ratkaista ristiriitatilanteita eli säädellä omaa motivaatiota ja emootioita (Pintrich, 1999). Taitavan
oppijan itsesäätelyyn kuuluu motivationaalisten tekijöiden lisäksi kognitiivisia (eli
tiedollisia) valmiuksia, kuten kyky hallita suuria asiakokonaisuuksia ja rakentaa
uutta tietoa (Pintrich, 2000). Taitava oppija kykenee joustavasti motivoitumaan ja
valitsemaan sopivia oppimisen ja tiedonkäsittelyn keinoja monimuotoisissa oppimisympäristöissä, eriluonteisissa tehtävissä, nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja
myös paineen alla (esimerkiksi Salovaara & Järvelä, 2003; Salovaara, 2004).
Oppimisen kannalta on merkittävää, että vaikka teknologiaperustaiset oppimisympäristöt saattavat olla oppijoille haasteellisia, nämä samat tekijät ovat usein myös
palkitsevia ja aitoa kiinnostusta herättäviä. Teknologian keinoista ja niiden kanssa
kehiteltyjen oppimisen mallien soveltamisesta motivaation ja itsesäätelyn tukemisessa onkin saatu rohkaisevia kokemuksia. Avainasemassa on usein tasapaino
opiskelijan saaman teknologisen ja pedagogisen tuen sekä oman vapauden ja vastuun välillä.
Oulun yliopiston koulutusteknologian tutkimusyksikkö toteutti keväällä 2004 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa interventiotutkimuksen, jossa opiskelijoiden
itsesäätöistä opiskelua tuettiin strukturoimalla opiskelutehtäviä (Häkkinen et al.,
2005). Tavoitteena oli selvittää, millaisia motivationaalisia haasteita tvt:n keinoin
tuettu opetus synnyttää ja kuinka opiskelijat kokevat selviytyvänsä oppimisen
haasteista. Tutkimuksessa opiskelijat työstivät kurssin aiheita pienryhmissä. Tulokset osoittivat, että opiskelijat kokivat verkko-oppimisessa runsaasti erilaisia motivationaalisia ja emotionaalisia haasteita. Haasteellisena koettiin muun muassa
työskentelyyn sitoutuminen ja oppimiselle asetettavien standardien määritteleminen. Mielekkään oppimisen kannalta oleellista oli kuitenkin se, miten opiskelijat
onnistuivat kontrolloimaan näitä haasteita oppimistilanteiden aikana. Taitavat oppijat esimerkiksi etsivät haasteellisista tilanteista positiivisia näkökulmia ja hakivat
kaikille sopivia ratkaisuja joustamalla omista näkökulmistaan ja tavoitteistaan.
Nyky-yhteiskunnassa työelämä edellyttää yhä enemmän kykyä toimia itsenäisesti
muuttuvissa, epävarmoissa ja ristiriitaisissakin tilanteissa, toisin sanoen kykyä sää-
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dellä omaa motivaatiota ja emootioita erilaisissa oppimistilanteissa. Tämän vuoksi
myös yliopisto-opinnoissa olisi hyvä tukea oppijan säätelytaitojen kehittymistä.

Pedagogisista malleista tukea tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen
opetuksessa
Pedagoginen malli on oppimisteoriaan pohjautuva käytännön malli, jonka mukaisesti opetus toteutetaan, tai viitekehys oppimisprosessin etenemisen vaiheista sekä
siitä, kuinka oppiminen tulisi järjestää (vrt. Bransford, Brown & Cocking, 1999).
Pedagogisen mallin toteuttamisessa voidaan hyödyntää erilaisia pedagogisia skriptejä. Skriptejä voidaan kuvata työkaluina, jotka parantavat mahdollisuuksia tuloksellisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseen ryhmissä (Dillenbourg & Jermann,
2004). Opiskelijoiden yhteistyöhön tähtäävillä yhteisöllisillä toimintamalleilla tarkoitetaan tyypillisimmin kahden tai useamman opiskelijan välille suunniteltuja tietyssä järjestyksessä eteneviä toimintoja, esimerkiksi keskustelurooleja ja niiden
vaihtoja, joiden kautta pyritään saavuttamaan tietty oppimistavoite (Kollar, Fischer
& Hesse, 2003). Pedagogiset toimintamallit perustuvat opettaja-ohjaajan ajatuksiin
siitä, kuinka oppimista ja tiedonrakentelua voidaan tukea. Pedagogiset toimintamallit ovat aina läsnä yhteisöllisessä tiedonrakenteluprosessissa. (Weinberger,
2003.) Esimerkkeinä pedagogisista malleista esitellään tässä artikkelissa ongelmalähtöisen oppimisen malli (problem based learning, PBL) sekä kuvaus yhteisöllisen
oppimisen skriptaamisesta kansainvälisellä verkkokurssilla.
Ongelmalähtöisen oppimisen lähtökohtana ovat todellisen elämän tapaukset ja ongelmat. Ongelman ratkaiseminen ei ole itsetarkoitus, vaan ongelmien kautta päästään käsiksi teoreettiseen tietoon, mutta myös opittavan sovellusarvo nähdään.
(Dochy, Segers, Van den Bossche & Gijbels, 2003; Evensen, & Hmelo, 2000.) Ongelmalähtöistä työskentelyä on hyödynnetty etenkin lääketieteen koulutuksessa
1960-luvulta lähtien, mutta viime vuosikymmeninä menetelmää on alettu menestyksekkäästi hyödyntää myös muilla tieteenaloilla, kuten esimerkiksi taloustieteessä, arkkitehtuurissa, tiedotusopissa, terveystieteessä ja sosiaalityössä (Boud &
Felletti, 1999).
Ongelmakeskeistä työskentelyä verkkoympäristössä on toteutettu esimerkiksi
strukturoimalla opiskelu neljästä kuuteen viikkoon kestäviin verkkotyöskentelyjaksoihin, jotka etenevät ohjaajien työstämien ohjeiden sekä ongelmalähtöiseen oppimiseen liittyvien roolien kautta (ks. esim. Poikela, 2003). Esimerkkikurssin alussa
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opiskelijat perehtyivät asiantuntijaluennon sekä tuutortapaamisten kautta ongelmalähtöisen oppimisen seitsemän askeleen menetelmään, kun PBL-metodia käytettiin lähitapaamisissa ennen verkkotyöskentelyn alkua. Kun opiskelijoilla oli kokemus
metodista, työskentely siirtyi verkkoon, jossa toteutettiin toinen ongelmakeskeinen
työskentelysykli, niin sanottu PBL-case. Työskentely eteni verkossa seuraavasti:
•

1.

verkkojakso:

PBL-askeleet

1

ja

2,

käsitteiden

selventäminen

virikemateriaalista ja tutkittavan ilmiön määritteleminen. Työskentelyyn
käytettiin aikaa yksi viikko.
•

2. verkkojakso: Askeleet 3, aivoriihi, ja 4, ongelman analysointi ja
selitysmallin rakentaminen. Ideoinnin edetessä aivoriihessä alettiin jo
kehittää tutkittavan ilmiön selitysmalleja. Työskentelyyn käytettiin aikaa
yksi viikko.

•

3. verkkojakso: Askel 5, oppimistavoitteiden asettaminen, minkä jälkeen
alkaa askel 6, itsenäinen opiskelu. Askeleeseen 5 oli aikaa yksi viikko.
Myös itsenäiseen työskentelyyn käytettiin viikko.

•

4. verkkojakso: Askel 7, uuden tiedon organisointi ja testaaminen, kesti
lopuksi viikon.

Työskentelyn virikkeenä voidaan käyttää esimerkiksi haastattelunpätkiä ja artikkeleita. Verkko-PBL:ää varten opiskelijat on jaettu 8–10 opiskelijan verkkoryhmiin.
Työskentelyä varten valittiin sattumanvaraisesti puheenjohtaja ja sihteeri jokaiseen
PBL-ryhmään.
Verkkotyöskentelyn aikana kurssiin sisältyvät asiantuntijaluennot jatkuivat tukien
sisällöllisesti ryhmien työskentelyä. PBL-työskentelyä seurasivat ja ohjasivat kaksi
tuutoria, joilla molemmilla oli kaksi verkkoryhmää ohjattavanaan. Tuutoreiden
tehtävä oli ohjeistaa eri verkkojaksot, organisoida verkkotyöskentelyä ja huolehtia,
että työskentely sujuu ongelmitta ja käsittelyssä päästään rakentavasti eteenpäin.
Kurssin lopuksi tuutorit antoivat palautetta opiskelijoiden työskentelystä.
Toinen esimerkki pedagogisesta mallista rakentuu tietokoneavusteisen yhteisöllisen
oppimisen skriptaamiselle. Kansainvälisen verkkokurssin 65 osallistujaa työskenteli
kurssin aikana virtuaalisesti 8–10 opiskelijan pienryhmissä. Kurssin aikana opiskelijat toteuttivat pienryhmissä neljä kurssitehtävää oppimisympäristössä. Tehtävärakenteen ja ohjaamisen taustalla oli ajatus tuutorin tuen asteittaisesta häivyttämisestä ja oppimisen vastuun siirtämisestä pienryhmille. Kurssitehtävät perustuivat
tieteellisten artikkelien lukemiseen, artikkelien sisällön reflektointiin, videoleikkeisiin
tutustumiseen ja ymmärryksen kehittämiseen pienryhmissä. Kolme ensimmäistä
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tehtävää ajoitettiin työstettäväksi kahden viikon aikana, viimeiseen tehtävään varattiin aikaa kolme viikkoa. Tehtävien työstämisessä ja keskusteluissa hyödynnettiin opiskelun tukena pienryhmissä erityistä roolijakoa. Toimijarooleja hyödynnettiin
opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen tukena ja yhteisöllisten oppimisprosessien
tukena. Jokaiseen tehtävään oli pienryhmässä nimetty opiskelija, joka oli vastuussa
keskustelun aloittamisesta ja etenemisestä (starter), ja opiskelija, joka teki tiivistelmiä käydystä keskustelusta keskustelun aikana ja keskustelun päätteeksi
(wrapper). Muut ryhmän jäsenet toimivat aktiivisessa ryhmän jäsenen roolissa
(group member). Lisäksi viimeisen tehtävän jälkeen yksi (tai kaksi) ryhmän jäsentä
arvioi ryhmän toimintaa kurssin aikana (evaluator). Roolijakoa vaihdettiin jokaisessa tehtävissä, jotta opiskelijat pääsivät työskentelemään erilaisissa rooleissa.
Ensimmäisessä ja toisessa kurssitehtävässä opiskelijat tutustuivat kurssin teemaan
tieteellisen artikkelin sekä artikkeliin liittyvien artikkelien kirjoittajien videoluentojen
kautta. Kolmannen tehtävän pohjana oli myös tieteellinen artikkeli, jonka kirjoittajalle opiskelijat työstivät pienryhmässä kysymyksiä. Kysymykset esitettiin yhteisesti
videoneuvottelussa artikkelin kirjoittajalle. Neljännessä kurssitehtävässä opiskelijoiden tuli löytää ryhmänä kurssin sisältöön liittyvä teema, johon he haluaisivat
tutustua syvällisemmin. Aiheen selkiydyttyä opiskelijoiden tuli etsiä kaksi valittuun
teemaan liittyvää artikkelia ja työstää artikkeleista tiivistelmät oman ryhmän jäsenten luettavaksi. Lisäksi pienryhmien tuli koota tiivistelmistä digitaalinen portfolio, jota he arvioivat ja kommentoivat yhdessä. Lopuksi opiskelijat arvioivat yhdessä ryhmän oppimisprosesseja. Kurssin lopuksi myös tuutorit antoivat palautetta
opiskelijoiden työskentelystä.

Langattomat sovellukset oppimisen tukena yliopistossa
Innovatiivinen teknologia tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia tukea oppimisen prosesseja. Viime aikoina kiinnostusta on herättänyt myös mobiiliteknologian mahdollisuudet oppimisen tukena ja Oulussa vahvan informaatioteknologisen perinteen
vuoksi sekä yritykset että Oulun yliopisto ovat vieneet mobiiliteknologian kehitystä
eteenpäin. Varsin usein teknologian kehittämisessä ei kuitenkaan huomioida oppimiseen liittyviä ilmiöitä, vaan kehitetään uusia laitteita ja ohjelmistoja muunlaisiin
tarpeisiin. Kuitenkin teknologian kehittyessä ja laitteiden yleistyessä olisi tärkeää
huomioida niiden käyttöpotentiaali myös oppimisen tukena ja selvittää, miten mobiiliteknologian avulla on mahdollista lisätä vuorovaikutteisuutta oppimisessa, tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia etäoppimiselle ja tukea siten myös osaltaan

51

alueellista kehitystä ja tasa-arvoisuutta pohjoisen alueen harvaan asutuissa maakunnissa. Seuraavassa tarkastellaan millaisilla mobiileilla työkaluilla olisi yliopistoopiskelijoiden mielestä käyttöä (Tolonen, Salovaara, Laru & Järvelä, 2005), sekä
kuvataan lyhyesti eräs oppimistilanne, jossa opiskelijaryhmän ongelmanratkaisua
pyrittiin tukemaan mobiilin käsitekarttasovelluksen (© Scheible, 2005) avulla yliopistokontekstissa.
Yliopisto-opiskelijoiden toiveita mobiileista työkaluista selvitettiin Oulun yliopistossa
Koulutusteknologian tutkimusyksikön ja VirtuaaliKampus-hankkeen toimesta kyselytutkimuksella. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa, millaisia tarpeita yliopisto-opiskelijoilla on mobiiliteknologiaan liittyen ja millaisten työkalujen he uskovat tukevan
heidän opiskeluaan. Vastauksia kyselyyn saatiin 714. Tulosten perusteella opiskelijoiden toiveet ja tarpeet voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: 1) mobiiliteknologia informaation välittämisen tukena (muun muassa tiedotepalvelut ja paikantamispalvelut) ja 2) mobiiliteknologia tiedonrakentamisen tukena (vuorovaikutteiset
ja ajattelua tukevat palvelut, esimerkiksi käsitekartta ajattelun välineenä) (Tolonen,
et al. 2005). Kaikkien vastaajien kesken informaation välittämiseen liittyvät palvelut olivat toivotuimpia. Taustamuuttujien tarkastelu osoittaa, että opiskelijoiden
kotitiedekunta ja heidän opiskelutottumuksensa selittävät toiveita mobiilisovelluksiin liittyen. Voidaankin kysyä, johtuvatko opiskelijoiden väliset erot erilaisista opiskelukulttuureista? Kyselyn tulokset osoittavat, että mobiiliteknologian käyttöönotossa ja palveluiden suunnittelussa olisi huomioitava opiskelukulttuuriset erot ja
opiskelijoiden monenlaiset tarpeet.
Kyselytutkimuksen jälkeen toteutettiin ryhmän toimintaa tukevan mobiilin käsitekarttatyökalun (© Scheible, 2005) lyhytkestoinen interventio. Tavoitteena oli perehtyä erityisesti jaetun ymmärryksen rakentamiseen yhteisöllisessä oppimisprosessissa (Tolonen & Järvelä, 2005; Tolonen, Järvelä & Scheible, 2005) ja analysoida, miten mobiiliteknologia voi toimia ryhmän yhteisenä kognitiivisena työkaluna
havainnollistaen, tukien tiedon rakentamista ja edistäen jaetun ymmärryksen kehittymistä. Tutkimuksen yhteydessä kehitettiin ongelmaperusteinen pedagoginen
malli, jossa opiskelijat toimivat pienryhmissä (2–4 henkilöä) ja heidän työskentelynsä tukena oli mobiili käsitekarttasovellus. Ryhmän tehtävänä oli keskustellen
etsiä vastauksia aiheeseen Millaisia valmiuksia opinnot antavat tulevaisuuden työelämään. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat ideoivat ja tekivät yhteisen käsitekartan kynän ja paperin avulla (kuvio 1). Toisessa vaiheessa ideoita konkretisoitiin
ottamalla kamerapuhelimella kuvia ja kirjoittamalla lyhyitä kuvauksia kuville. Kolmannessa vaiheessa opiskelijat työstivät käsitekartan ottamistaan kuvista käsite-
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karttasovelluksen avulla (kuvio 1). Neljännessä vaiheessa ryhmät esittivät tekemänsä käsitekartat toisille ryhmille ja keskustelivat kokemuksistaan ja näkemyksistään.

Kuvio 1. Esimerkki ryhmän käsitekartasta kynän ja paperin sekä käsitekarttatyökalun avulla.
Tutkimusaineiston laadullinen sisällön analyysi osoitti, että opiskelijat hyödynsivät
erilaisia tiedonrakentelumekanismeja, kuten uuden idean esittäminen, aiemmin
esitetyn idean toistaminen, aiemmin esitetyn idean edelleen kehittäminen ja ideoiden välisten yhteyksien hahmotteleminen yhteisöllisen ryhmätyöskentelyn eri vaiheissa. Lisäksi tutkimus osoitti, että opiskelijoiden mielestä käsitekarttatyökalu tuki
heidän ryhmänsä toimintaa havainnollistaen keskusteltavia sisältöjä. Kuitenkin
koska opiskelijoiden mielestä kuvat ovat merkityksellisiä vain sille henkilölle tai
niille henkilöille, joiden ajatuksia kuvilla havainnollistetaan, tarvitaan myös ajattelun tukena ja yhteisen ymmärryksen rakentamisessa suullista ja kirjallista aiheen
käsittelyä.
Uuden mobiiliteknologian hyödyntäminen oppimisessa sekä ajattelun ja tiedonrakentelun tukena on aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen osoittanut potentiaalinsa
(Pea & Maldonado, 2005 [painossa]; Rochelle, 2003; Rochelle & Pea, 2002; Zurita
& Nussbaum, 2004). On osoitettu, että innovatiivista mobiiliteknologiaa voidaan
hyödyntää sekä informaation välittämisen että yhteisöllisen tiedonrakentamisen
tukena. Opiskelijoiden eli mobiiliteknologian käyttäjien tarpeiden selvittäminen on
luonnollisestikin tärkeä osa mielekkäiden ja hyödyllisten sovellusten kehittämistä.
Kehitys ei kuitenkaan voi pohjautua ainoastaan tarvekartoituksiin, vaan tarvitaan
myös oppimisteoreettisesti perusteltua design-tutkimusta, jonka avulla pyritään
tekemään interventioita perinteiseen opetukseen. Siten saadaan aitoon opetusti-
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lanteeseen liittyvät reunaehdot, kuten motivaation ja kognitiivisten prosessien tiedostaminen, paremmin näkyviin. Uuden teknologian kehittäminen ja käyttöönoton
tutkiminen tulisikin sitoa paremmin osaksi opetuksen arkipäivää – kenties siten
löydettäisiin tehokkaammin innovatiivisia kehityskohteita ja käytänteitä, joiden
avulla voitaisiin yhä paremmin tukea oppimista.

Loppupuheenvuoro
Edellä kuvatut tutkimustulokset ja case-esimerkit kertovat siitä, kuinka teknologia
voi toimia välineenä ymmärtävän oppimisen käytänteiden toteuttamisessa. Oppimisen laatua ja hyvien opiskelukäytänteiden tukemista edistettäessä teknologian rooli
on korostuneesti välineellinen eli teknologia nähdään teoreettisesti ja empiirisesti
perusteltujen oppimiskäytänteiden mahdollistajana tai tukena. Edellä kuvatut esimerkit antavat konkreettisen kuvan siitä, miten nämä käytänteet voivat toteutua.
Voidaan sanoa, että teknologia on pedagogisen kehitystyön väline.
Teknologian välineellisyys näkyy myös tietoyhteiskunnalle tyypillisissä asiantuntijatehtävissä, joita varten yliopisto-opiskelijat kouluttautuvat. Teknologia on yksilötasolla oppimisen, ajattelun, osaamisen hallinnan ja asiantuntijatyön väline. Oppimistutkimuksen tuloksiin perustuvien opiskelukäytäntöjen kautta voidaan jo yliopisto-opetuksessa juurruttaa malleja teknologian hyödyntämisestä asiantuntijatyössä sekä mielekkäässä oppimisessa. Tällöin teknologia on myös asiantuntijatyön
väline, joka mahdollistaa asiantuntijatyössä merkityksellisiä tiedollisia prosesseja,
jotka ilman ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta ja yhteisvaikutusta eivät olisi
mahdollisia.
Olennaista on kuitenkin muistaa, että niin yksilöllisessä ja yhteisöllisessä oppimisessa yleensä, ja teknologian tukemana erityisesti, keskeisessä roolissa ovat ne
älylliset, ja yhä enemmän siis myös sosiaaliset ja yhteisölliset toiminnot, joihin
opiskelijat teknologian avulla voidaan haastaa. Koska useimpia opiskeluun luotuja
teknologioita ei ole tietoisesti suunniteltu oppimista tukemaan, edellyttää onnistuneen oppimisprosessin tavoitteleminen huolellista suunnittelua ja yhteisöllisen työskentelyn nivomista osaksi laajempaa sosiaalisen ympäristön kokonaisuutta. Puhtaasti virtuaalista opiskelua lupaavammalta vaihtoehdolta näyttääkin ratkaisu, jossa
yhdistetään verkossa tapahtuvaa, teknologialla tuettua ja tavanomaista opetusta ja
oppimista. Oppimisteoreettisesti tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat teknologiym-

54

päristöt voivat parhaimmillaan haastaa oppijat ja työntekijät uudenlaisen oppimiskulttuurin luomiseen.
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Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Oulun yliopiston
kirjastossa
Ursula Heinikoski, Tapani Kemppainen, Outi Klintrup ja Virpi
Pietikäinen
Kirjastoaineistojen ja tieteellisen kirjallisuuden (elektroniset aineistot, lehdet ja
tietokannat) siirtyminen tietoverkkoihin yhä voimakkaammin viimeisten 20 vuoden
aikana on syynä siihen, miksi kirjastossa on jo varhain alettu hyödyntää tieto- ja
viestintätekniikkaa (tvt:aa). Etenkin tiedonhankinnan opetuksen tarpeen lisääntyminen ja sisältö ovat muuttuneet. Aineistojen käyttö edellyttää monipuolisia tietoja viestintäteknisiä taitoja ja tämä tulee ottaa huomioon käyttäjäkoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Verkostoituminen paikallisesti ja kansallisesti
Kirjasto osallistui Oulun yliopistossa vuonna 1997 aloitettuun yliopisto-opiskeluun
orientoitumista helpottavan verkkokurssin suunnittelun. Opintojakso sai nimekseen
Akateemiset opiskelutaidot (2 ov, 3 op). Kirjastolla on edelleen opintojaksossa oma
osionsa, Tiedonhakutaidot, joka antaa opiskelijalle tiedonhankinnan perustaidot.
Opintojakso on puhdas verkkokurssi, joka toteutetaan Optima-verkko-oppimisympäristössä (aikaisemmin Telsi-oppimisympäristö). Jokaista opintojaksoon liittyvää
osiota ohjaa oma tuutori. Tämä onnistunut yhteistyöprojekti oli eräänlainen lähtölaukaus kirjaston tiedonhankinnan opetuksen uudistamiselle ja kehittämiselle.
Verkkokurssin suunnittelu ja tekeminen ja siinä tarvittavat verkkopedagogiset taidot edellyttivät kirjastonhoitajilta ja informaatikoilta myös uudenlaisia tvt:aan liittyviä taitoja ja kouluttautumista. Kirjastolaiset ovat ahkerasti osallistuneet TieViehankkeen järjestämiin valtakunnallisiin tvt:n opetuskäytön koulutuksiin.
Kehitys on ollut samanlaista Suomen kaikissa yliopistokirjastoissa, ja tarve tiedonhankinnan opetuksen uudistamiseen oli kaikilla. 2000-luvun alussa lähes kaikilla
kirjastoilla alkoi olla jo jonkinlaisia tiedonhankintataitojen perusteiden verkko-oppaita ja -opintojaksoja. Tiedonlähteiden, tietokantojen ja elektronisten lehtien
määrän jatkuva kasvu, erikoistuminen ja monimuotoistuminen olivat herättäneet
kirjastoissa tarpeen kehittää syvemmälle menevää, tieteenalakohtaista tiedonhankinnan koulutusta. Verkossa nähtiin mahdollisuus: aineistot ovat verkossa, joten
verkon kautta ja avulla annettu tiedonhankinnan opetus oli perusteltua. Yksittäisten
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kirjastojen ei kuitenkaan kannattanut ryhtyä rakentamaan erikseen tieteenalakohtaisia omia verkkokurssejaan. Tähän ei ollut resurssejakaan.
Vuonna 2002 käynnistettiin valtakunnallisena virtuaaliyliopistohankkeena seitsemän
yliopistokirjaston yhteishanke, TieDot. Hankkeen aikana vuosina 2002–2004 kukin
kirjasto tuotti 2–3 tieteenalakohtaista tiedonhankinnan verkkokurssia ja -opasta.
Hankkeen perusajatuksena oli tuottaa tieteenalakohtaisia opintojaksoja, jotka ovat
hankkeen osapuolien ja kaikkien yliopistokirjastojen yhteisesti hyödynnettäviä.
Kirjastot voivat hyödyntää toistensa tekemiä opintojaksoja, ottaa niitä käyttöönsä
ja muokata omien opiskelijoidensa tiedontarpeita vastaaviksi. Materiaalin vaihdoista
ja muokkausoikeuksista tehdään erilliset yliopistokirjastojen väliset sopimukset.
Osaltaan TieDot-hankkeen rahoituksella Oulun yliopiston kirjastoon rakennettiin
tvt:n opetuskäytön infrastruktuuri. Verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen
saatiin koulutusta ja tiivis yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa antoi työhön laajemman perspektiivin ja uusia näkökulmia, mikä lisäsi tiedonhankinnan
opetuksen laatua ja tehokkuutta.
Toinen Suomen yliopistokirjastojen yhteinen virtuaaliyliopistohanke, Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma, käynnistyi vuonna 2004 (liite 1). Hankkeen tavoitteena on integroida tiedonhankinnan opetus osaksi akateemisia perustaitoja. Akateemisissa opinnoissa hyvät tiedonhankinnan taidot ovat tehokkaan opiskelun
edellytys. Monipuolisen informaatiolukutaidon omaava opiskelija viestii myös tutkintojen laadusta ja kilpailukyvystä. Hyvät tieto- ja viestintätekniset taidot muodostavat informaatiolukutaidon kivijalan, ja vastaavasti tvt:n hyödyntäminen tiedonhankinnan opetuksessa on osa kirjastonhoitajien ja informaatikkojen perusammattitaitoa.

Verkkokurssit ja verkko-oppaat
Valtakunnallisen TieDot-hankkeen myötä Oulun yliopiston kirjastossa tehtiin useita
tieteenalakohtaisia verkko-oppaita ja -kursseja. Verkko-oppaat johdattavat seikkaperäisesti opiskelijan tieteellisen tiedonhankinnan eri vaiheisiin. Oppaat on julkaistu
kirjaston verkkosivuilla, ja niitä voidaan käyttää sekä omatoimisesti että lähiopetuksen tukena. Tarvittaessa opiskelijalla on mahdollisuus palata oppaan sivuille tarkistamaan myöhemminkin hakutekniikoita.
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Oulun yliopistossa on tehty kaikkiaan viisi tieteenalakohtaista verkko-opasta: taloustieteiden, suomen kielen, historian, biologian ja ympäristöalan oppaat. Ensimmäisenä valmistui taloustieteiden opas, joka vaati eniten työtä, koska valmista esikuvaa ei ollut olemassa. Myöhemmin tehdyt oppaat pohjautuvat laajalti taloustieteiden oppaaseen, ja erot niissä perustuvat tieteenalojen eroihin. Luonnollisesti
käytetyt esimerkit on laadittu kyseisen tieteenalan alueelta. Ympäristöalan opas
tehtiin osana Oulun yliopiston ympäristöalan virtuaaliopetusprojektia Envirua. Tavoitteena on saada vastaavanlaiset oppaat muillekin tieteenaloille. Keväällä 2006
tekeillä on verkkokurssit ja -oppaat kaikille teknillisen tiedekunnan ja luonnontieteellisen tiedekunnan tieteenaloille, joiden opiskelijoille tiedonhankinnan opetus on
tullut tutkinnonuudistuksen myötä osaksi pakollisia opintoja.
Historian verkko-opas on sisällytetty Optima-verkko-oppimisympäristöön, joten
historia-aineiden laaja kirjasto-opin opintojakso voidaan tarvittaessa suorittaa etäopiskeluna. Suomen kielen opas on taas osa laitoksen virtuaalista Gradupajaa.
Toistaiseksi suomen kielen opasta käytetään myös englannin kielen laitoksen
Graduate Plazassa, koska omaa opasta ei toistaiseksi ole olemassa. Graduate Plaza
-projekti on perustettu tukemaan englantilaisen filologian opiskelijoita opinnäytetöiden tekemistä. Tukiverkosto toimii www-ympäristössä.
Jatko-opiskelijoita varten kirjastossa suunniteltiin neliosainen opintokokonaisuus
TohDot, jonka opiskelijat voivat suorittaa itsenäisesti tarpeittensa mukaisesti. TohDot-tiedonhankinnan verkko-opas (kuva 1) on muokattu TieDot-hankkeessa syntyneiden oppaiden pohjalta sopivaksi jatko-opiskelijoille. Se on käytettävissä vapaasti
verkon välityksellä. Muut opintokokonaisuuden osat koostuvat lähiopetuksena pidettävistä tieteenalakohtaisista tiedonlähteiden kursseista ja RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käytön opetuksesta. TohDot-opetuspakettiin kuuluu myös ohjeistus Acta-sarjassa julkaisemiseen.
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Kuva 1. Jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden tiedonhankinnan verkko-opas, TohDot,
http://www.kirjasto.oulu.fi/verkkokurssit/tohdot/.

Oulun yliopiston kirjastolaisten osallistuminen tvt-koulutuksiin
Oulun yliopiston kirjastolaisia on vuosina 2001–2004 osallistunut valtakunnallisen
TieVie-hankkeen järjestämiin tvt:n opetuskäytön koulutuksiin. Tarkoituksena on
ollut saada tietotaitoa eri alojen tiedonhankinnan verkko-opetuspakettien tekemiseen. Koulutuksiin osallistui vuosina 2001–2004 kirjastosta yhteensä viisi kirjastonhoitajaa ja informaatikkoa, joista yksi suoritti myös 10 opintoviikon TieVie-asiantuntijakoulutuksen. Kiinnostusta ja tarvetta koulutukseen löytyy kirjaston taholta
edelleen. Lukuvuonna 2005–2006 yksi kirjastonhoitaja kävi Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön toteuttaman Tieto- ja viestintätekniikka yliopisto-opetuksessa -koulutuksen (8 op), joka vastasi aikaisempien vuosien TieVie 5 ov -koulutusta.
Kirjastosta on osallistuttu myös useisiin Oulun yliopiston sisäisen virtuaaliyliopistohankkeen ITU-forumin järjestämiin koulutuksiin vuosina 2003–2005. Pääasiassa
osallistuttiin tietokoneiden varusohjelmien käyttöä harjaannuttaviin koulutuksiin,
kuten Excel, PowerPoint, Photoshop ja DreamWeaver. Kirjastolaisia osallistui myös
Optima-käyttäjä- ja -supervisor-koulutuksiin ja -tapaamisiin. Kirjasto myös tilasi
räätälöityä PowerPoint- ja Optima-koulutusta ITU-forum-hankkeelta. Eri koulutuksista saaduista materiaaleista on ollut hyötyä jälkeenpäin ohjelmien käytössä. Eri
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tietokoneohjelmistoihin liittyvät käyttäjäkoulutukset ovat olleet hyödyllisiä ennen
kaikkea ohjelmia työssään säännöllisesti käyttäville ja niille, joille kyseiset ohjelmat
ovat olleet aikaisemmin jollain tavoin tuttuja.
Laajempiinkin koulutuksiin löytyi kiinnostusta: kirjaston henkilökuntaa on osallistunut Pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen opetuksessa
(4 ov) ja Verkostoperustainen yhteisöllinen oppiminen (3 ov) -koulutuksiin. Pidemmissä koulutuksissa mukana oli myös Oulun yliopiston eri tiedekuntien opiskelijoita,
joiden kanssa työskentely koettiin virkistäväksi ja antoisaksi.
ITU-forum-hankkeen järjestämät koulutukset on Oulun yliopiston kirjastossa koettu
tarpeellisiksi ja lyhytkestoisiin koulutuksiin on ollut helppo osallistua työn ohella.
Pidemmistä koulutuksista on saatu eväitä kirjaston antaman koulutuksen kehittämiseen. Koulutuksien yhteydessä on kirjastolle tuotettu myös konkreettista opetusmateriaalia. Esimerkiksi Biologian tiedonhankinnan -kurssi tehtiin Pedagogisia
näkökulmia tvt:n soveltamiseen -koulutuksen oppimistehtävänä.
Myös ITU-forum-hankkeen järjestämiin ITU-kahvit-keskustelutilaisuuksiin osallistuttiin kirjastosta aktiivisesti ja kirjaston toimesta esiteltiin ITU-kahveilla elektronisia lehtiä ja elektronista julkaisemista. ITU-kahvit ovat olleet hyviä tilaisuuksia verkostoitumiseen, kokemusten vaihtoon ja sitä kautta yhteistyön lisäämiseen kirjaston ja opetushenkilökunnan välillä.

Kirjasto osana oppimiskeskusta
Oulun yliopiston tietohallinnon ja kirjaston yhteinen Oppimiskeskusverkosto-hanke
vuosille 2004–2005 lähti liikkeelle tarpeesta tehostaa ja hyödyntää tvt:aa sekä
opiskelussa että opetuksessa. Taustalla oli Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön
strategia vuosille 2002–2005. Oppimiskeskusverkosto-hankkeen lähtökohtana oli
hyödyntää olemassa olevia ja mahdollisesti saneerattavia tiloja ja toteuttaa oppimiskeskus verkostomallina. Hankkeessa luotiin Oulun yliopistoon uusi palvelukonsepti, jossa yliopiston eri toimijat ovat yhdessä oppimiskeskuksen palveluiden
tuottajia. Uudet oppimisympäristöt, -menetelmät ja tekniikat, nykyaikaiset oppimiskäsitykset sekä tvt:n käytön edistäminen vaativat uudenlaisia tiloja ja palveluita
– suorastaan uudenlaista ajattelua. Oivallinen tilaisuus oppimiskeskustyyppisen
palvelukonseptin luomiseen saatiin luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekuntien
kirjastoyksiköiden yhdistämisestä tiedekirjasto Tellukseksi sekä lääketieteellisen
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tiedekunnan kirjaston saneerauksesta. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman käyttäjäystävälliset olosuhteet, joissa voidaan tehokkaasti hyödyntää painettuja ja
elektronisia tietoaineistoja sekä muita opiskeluaineistoja, laitteita ja ohjelmistoja
sekä yksilö- että ryhmätyöskentelytiloja.
Oppimiskeskusverkosto-palvelukonsepti koostuu useista opiskelijoille ja opettajille
eri palveluita tuottavista toimijoista. Pilottivaiheessa vuosina 2004–2005 toimijoina
olivat Oulun yliopiston tietohallinto ja kirjasto. Jatkossa tavoitteena on yhdistää
palvelukonseptiin myös opiskelun ja opetuksen pedagogiset tukipalvelut. Hankkeen
päätavoitteena on saattaa oppimiskeskuspalvelut pysyväksi toiminnaksi Oulun yliopistossa sekä integroida yksiköitä ja palveluiden tuottajia tiiviimmästi osaksi verkostoa. Näitä palvelun tuottajia ja toimijoita ovat esimerkiksi kielikeskus, opetuksen
kehittämisyksikkö ja koulutusteknologiapalvelut. Palvelukonseptissa eri toimijat
edustavat Oppimiskeskusverkoston solmukohtia. Palveluiden käyttäjän ei tarvitse
välttämättä tietää, kuka tai mikä yksikkö palvelun tuottaa, vaan tärkeintä on palveluiden helppo ja tehokas tavoitettavuus ja käytettävyys.
Atk-neuvontapalvelu on yksi olennainen osa Oppimiskeskusverkosto-palvelukonseptia. Neuvontapalvelua tarvitaan muun muassa laitteiden ja ohjelmistojen käytön
neuvontaan ja tukeen sekä oppimisympäristöjen käytön neuvontaan. Muita palveluita ovat muun muassa kirjastopalvelut, kuten tietoaineistot, monitieteellinen tietopalvelu ja informaatiolukutaidon opetus. Palvelukonseptiin kuuluvat myös tila- ja
laitepalvelut, videoneuvottelupalvelut sekä koulutuksen ja opetuksen tukipalvelut,
joiden tarjonta olisi tavoitettavissa keskitetysti Oppimiskeskusportaalin kautta
osoitteessa http://www.oulu.fi/oppimiskeskus/.
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Kuva 2. Opiskelijoita työskentelemässä Tellus-kirjaston oppimiskeskuksessa.

Lopuksi
Verkkopedagogiikan yleistyminen kirjastojen tiedonhankinnan opetuksessa on lisännyt tarvetta tvt:n opetuskäytön koulutukseen. Kirjaston kannalta tvt:n opetuskäytön edistäminen ja kehittäminen Oulun yliopistossa on keskeinen edellytys tiedonhankinnan opetukselle ja informaatiolukutaidon osaamistavoitteiden saavuttamiselle - työhön tarvitaan sekä teknistä että pedagogista tukea. Kirjasto osana Oppimiskeskusverkosto-palvelukonseptia vastaa uusien opiskelutapojen ja oppimiskäsitysten vaatimuksiin tarjoamalla monipuolisten tietoainestojen lisäksi tiloja, laitteita, ohjelmistoja ja niiden käytön tukipalveluja. Tällä on myös positiivinen vaikutus yliopiston kilpailukyvyn ja opintojen etenemisen tehostamiseen.

Lähteet
Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma: yliopistokirjastojen
http://www.helsinki.fi/infolukutaito/. (Luettu 5.5.2006.)

yhteinen

SVY-hanke

2004–2006.

Oulun yliopiston kirjaston verkkokursseja ja oppaita. http://www.kirjasto.oulu.fi/verkkokurssit/. (Luettu
5.5.2006.)
Oulun yliopiston oppimiskeskusportaali. http://www.oulu.fi/oppimiskeskus/. (Luettu 5.5.2006.)
Tieteellisen
tiedonhankinnan
verkko-opetushanke
http://www.uku.fi/kirjasto/TieDot/. (Luettu 5.5.2006.)
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TieDot

2002–2004.

Videoneuvotteluympäristöt ja -palvelut Oulun yliopistossa,
verkostot yliopiston sisällä ja kehitystrendit alueella
Timo Ervasti

Johdanto
Tässä artikkelissa esitellään Oulun yliopiston videoneuvottelupalveluja lähinnä Oulun yliopiston tietohallinnon näkökulmasta ja suhteessa muihin alan toimijoihin Oulun yliopiston sisällä. Artikkelissa ei käsitellä verkko-opetusta, mediapalveluja eikä
langattomia verkkoja, vaan videoneuvottelua käsitteen perinteisessä merkityksessä. Videoneuvottelulla tarkoitan niitä standardoituja (H.320/H.323) tekniikoita,
joilla siirretään ääntä ja liikkuvaa kuvaa vuorovaikutteisesti ja reaaliaikaisesti kahden tai useamman paikan välillä jonkin verkon välityksellä. Monen paikan videoneuvottelun mahdollistavasta palvelimesta käytetään nimitystä monipistesilta.
Kuvassa 1 nähdään monikanavaisen etäopetuksen vastaanottotilanne kliinisen
neuropsykologian etäluennolla.

Kuva 1. Kliinisen neuropsykologian etäluento.
Miksi videoneuvottelua käytetään opetuksessa? Voisi sanoa, että se on järkevä tapa
tuottaa reaaliaikaista monipiste-etäopetusta. Toinen kysymys on, tarvitaanko reaaliaikaista opetusta, kun materiaalia voidaan toimittaa yhä enemmän tietoverkkojen
kautta ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Yliopistossa lähiopetus säilyy jatkossakin
keskeisimpänä perusopetusmuotona, mutta toisaalta yhä enemmän lähiopetuksen
rinnalle on otettu mukaan myös etäopetusosioita. Video-opetusta täydentävät mediatallennuspalvelut mahdollistavat ajan ja paikan suhteen entistä joustavamman
opetuksen ja opiskelun.
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Videoneuvottelun kehitys ja aktiivitoimijat Oulun yliopistossa
1980-luvulla Oulun yliopisto oli ensimmäisten joukossa videoneuvottelun käyttöönottajana ja soveltajana Suomessa. Tuolloin käytettiin julkisten teleoperaattorien 2
Mbps:n verkkoja, yhteydet tilattiin etukäteen ja palvelun ostohinnat olivat 840
mk/h. Tällä hetkellä Oulun yliopistossa on yli 20 videoneuvottelukelpoista salia sekä
useita monipistesiltoja ja sovellusten jako- ja mediapalvelimia. Siirtyminen ISDN- ja
IP-verkkoihin on mahdollistanut tilaajavalintaiset yhteydet, pienentänyt yhteyskuluja ja yhdessä päätelaitteiden kehityksen kanssa parantanut palvelun laatua.
Oulun yliopiston videoneuvottelupalvelujen kokonaistilannetta selvitettiin vuonna
2001 laajalla kyselyllä koulutus- ja tutkimuspalvelujen Koutuki-projektin yhteydessä. Tämän tuoreempaa kokonaisselvitystä videoneuvottelupalveluiden tilasta ei
Oulun yliopistossa ole tiettävästi tehty, mutta sellainen on tekeillä keväällä 2006.
Seuraavassa esitettävät seikat, jotka pohjautuvat kartoitukseen, ovat edelleen
suurelta osin voimassa alueella tapahtuneesta kehityksestä huolimatta.
Videoneuvottelun käyttö Oulun yliopistossa on yliopiston kokoon nähden monissa
tiedekunnassa ja laitoksilla vielä melko vaatimatonta. Toisaalta meillä on myös
olemassa yksiköitä ja laitoksia, joissa videoneuvottelu on ollut pitkään käytössä
opetuksessa, tutkimustoiminnassa ja menetelmäkehityksessä. Näistä yksiköistä
mainittakoon kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusteknologian tutkimusyksikkö,
sähkö- ja tietotekniikan osaston opetusteknologiatiimi ja aiemmat erilliskoulutusohjelmat sekä tietojenkäsittelytieteiden laitoksen DiVision, digitaalisen median
tuotantoyksikkö. Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut sekä avoin yliopisto
ovat olleet videoneuvottelun uranuurtajia alueellisesti ja kansallisesti. Näillä yksiköillä on omat tukihenkilönsä ja laitteistonsa.
Oulun yliopiston monipistesiltatilanne on valtakunnan paras. Millään muulla korkeakoululla ei tietääkseni ole neljää omaa siltaa. Siltojen määrä mahdollistaa varsin
laajan etäopetustoiminnan ja niiden varaan voitaisiin rakentaa lisääkin valtakunnallisia, esimerkiksi virtuaaliyliopistoon liittyviä koulutuspalveluja. Yhteiskäyttöä muiden korkeakoulujen ja CSC:n kanssa on jo olemassa ja muutamia kursseja luennoidaan vuosittain usean korkeakoulun välillä.
Oulun yliopiston videoneuvotteluympäristöjä ja niiden toimintaa ei ole koordinoitu
juuri millään tavoin, vaan palvelut ovat kehittyneet niiden tarvitsijoiden sekä kes-
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kushallinnon resursoinnilla ja omiin tarpeisiin sovellettuina. Koulutusteknologiatuen
yhtenäistämiseksi eräät keskeiset palvelut on keskitetty Oulun yliopiston tietohallinnon vastaavaan jaokseen, josta löytyy tukea muun muassa laajakaista- ja mobiiliyhteyksiin, videoviestintään ja oppimisympäristöihin. Tärkein yhteistyökanava eri
yksiköihin Oulun yliopiston sisällä on tällä hetkellä yksiköiden tukihenkilöiden muodostama verkosto.
Aktiivikäyttäjät tuntuvat olevan melko yksimielisiä siitä, että videoneuvottelun ja
koko koulutusteknologian osa-alueilla, koulutuksessa, palvelujen tarjonnassa ja
niiden organisoinnissa, osaamisen hallinnassa, palvelujen hallinnoimisessa sekä
koko toiminnan rahoituksessa tulisi vallita jonkinasteinen keskitettyjen ja hajautettujen resurssien tasapaino. Hajautettuja palveluja katsotaan tarvittavan toimintayksiköissä lähellä käyttäjiä, mutta ilman keskitettyä tietämystä, teknistä tukea ja konsultointiapua, koulutusta, koordinointia ja tietenkin rahoitusta on vaarana
jäädä kehityksestä jälkeen sen sijaan, että oltaisiin edelleen maamme eturivin yliopisto koulutusteknologian hyväksikäyttäjänä.

Videoneuvotteluympäristöt ja -palvelut Oulun yliopistolla
Oulun yliopiston tietohallinnon tarjoama videoneuvottelupalvelu, Vimma-palvelu
(videoneuvottelu, -tuotanto ja multimedia), tarjoaa keskitettyjä ja räätälöityjä
monipistevideoneuvottelupalveluja asiakkailleen. Keskittäminen tarkoittaa niin
sanottua yhden luukun palvelua ja räätälöinti asiakkaiden toivomusten huomioonottamista. Palvelu koostuu videoneuvottelutilojen ja monipistesiltojen
operoinnista. Kohderyhmä on lähinnä Oulun yliopistoyhteisö, mutta myös muut
korkeakoulut, oppilaitokset ja yhteistyötahot sekä yritykset.

Vimma-palvelussa on kaksi osaa: sali- ja monipistesiltapalvelu, jotka voivat
kohdistua samaankin tilaisuuteen. Salipalvelu tarkoittaa, että tukihenkilö valmistelee luentotilan esitys- tai vastaanottokuntoon, testaa yhteydet ja laitteet,
ottaa yhteydet partnereihin (jos niin on sovittu), opastaa lyhyesti opettajan tai
luentoassistentin laitteiston käyttöön sekä päivystää lähistöllä tai sovittaessa
paikalla koko tilaisuuden ajan. Monipistesiltapalvelussa palveluntarjoaja ohjelmoi videosillan asiakkaan käyttöön sovitulla tavalla sekä päivystää myös sitä
koko tilaisuuden ajan. Lisätietoja Vimma-palvelusta löytyy Oulun yliopiston tietohallinnon

www-sivujen

kautta

oulu.fi/tietohallinto/vimma/index.html.
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osoitteesta

http://www.

Oulun yliopiston tietohallinnon tarjoamalle videoneuvottelupalvelulle on ominaista
muun muassa itsenäisyys. Koko palveluketju tilauksesta laskutukseen asti pystytään yleensä toteuttamaan omin voimin. Tarpeen vaatiessa tehdään yhteistyötä
paikallisten tai muiden toimijoiden kesken. Taustalla on sopivan löysä koordinaatio,
jolloin siitä ei muodostu toimintaa rajoittava tekijä.
Videoneuvottelupalvelua kysytään tällä hetkellä Oulun yliopistossa hyvin paljon,
useita satoja tunteja vuodessa. Palvelua ylläpitää kolme kokopäiväistä ja kaksi osaaikaista henkilöä, ja tällä hetkellä henkilöresursseja on riittävästi. Aikaisemmin palvelua hoidettiin kahden henkilön voimin, ja tämän seurauksena palvelua ei ehditty
markkinoimaan aktiivisesti. Näyttää siltä, että ne henkilöt, jotka palvelua tarvitsevat, ovat sen löytäneet.

Verkostot yliopiston sisällä
Aikanaan oltiin sitä mieltä, että keskitettyyn malliin eli koulutus- tai opetusteknologiakeskukseen ei ollut varaa. Silloin katsottiin myös, että yliopiston rakenne ja
kulttuuri tukevat verkostomallia ja osaaminen leviää tasaisemmin kuin keskittämällä. Parhaisiin tuloksiin otaksuttiin päästävän vahvistamalla Campus Futuruksen
toimintaa. Campus Futurus tukee ja edistää tvt:n opetuskäyttöä Oulun yliopistossa.
Nyt tvt:n opetuskäytön strategian voimassa ollessa voidaan katsoa, että nämä argumentit ovat edelleen päteviä.
Viitaten Kari Liukkusen esitelmään Campus Futuruksen virtuaaliyliopistoseminaarissa 20.10.2005 Oulussa toteutettavan verkostomaisen toimintamallin vahvuus on
monipuolisen tuen saatavuus. Vahvuus on myös palvelujen ja asiantuntemuksen
hajautus lähelle käyttäjää, haasteena taas tiedon sirpaloituminen verkkoon ja verkostoon. Käyttäjän on siis tiedettävä, mistä tukea hakee. Tätä ongelmaa yritetään
vähentää sisäisellä koulutuksella ja tiedotuksella.
Uuden tvt:n opetuskäytön strategian vuosille 2005–2007 kehittämistoimenpiteissä
on listattu alueen toimijat ja vastuualueet, joukossa myös Oulun yliopiston tietohallinto. Sen tehtäviksi on määritelty perusinfrastruktuurin luominen ja ylläpito sekä
henkilökunnan ja opiskelijoiden tekninen tuki.
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Oulun yliopiston yhteinen videoneuvottelupalvelu on keskitetty tietohallintoon. Kysymyksessä on koko yliopiston palveluyksikkö, myös ja erikoisesti sellaisten yksiköiden, joilla ei ole omaa erikoistunutta henkilökuntaa eikä laitteita. Sen yhtenä
tehtävänä on ylläpitää yliopiston puhelin- ja tietoverkkoa sekä erilaisia palvelimia.
Tietohallinto tarjoaa myös keskitettyjä asiantuntijapalveluja, kokeilee ja arvioi toimintapiiriinsä kuuluvia uusia asioita ja pyrkii omalta osaltaan hankkimaan rahoitusta tärkeiksi katsomiinsa erillisprojekteihin (ks. tämän artikkelin luku Kehitystrendit alueella, Ohjelmalliset koodekit). Tämän lisäksi eräitä muita tietohallinnon
tvt-palveluja on kuvattu muualla tässä julkaisussa. Kaikki yllä mainitut tehtävät
ovat sopusoinnussa tvt:n opetuskäytön strategian kanssa.
Kirjoittajan verkostossa on lähinnä saman alan tekijöitä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti, esimerkkeinä edellä mainitut videoneuvottelun tehokäyttäjät, Oulun
yliopiston

opetuksen

kehittämisyksikkö,

nyt

jo

päättynyt

ITU-forum-virtuaa-

liyliopisto-hanke, VideoFunet-yhteistyörengas ja IT-Peda-verkosto. Toimintakenttänä ovat pienet laitokset ja ulkopuoliset tahot, joita ovat pääasiassa muut korkeakoulut tai oppilaitokset. Toiminta-alueena on täten koko maa. Asiakkaita löytyy
Helsingistä Enontekiölle ja Utsjoelle asti. Suurin käyttäjäryhmä löytyy opetuksen
piiristä. Tutkimuksen ja hallinnon piirissä videoneuvottelun käyttö on ollut vähistä.
Oulun yliopistossa tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus on ollut Oulun yliopiston
sisäisten virtuaaliyliopistohankkeiden, kuten ITU-forumin, Teemavuosi 2006 -hankkeen ja valtakunnallisen virtuaaliyliopistohanke TieVien, vastuulla. Oulun yliopistolla
tvt:n opetuskäyttöä edistävä verkosto-organisaatio Campus Futurus on järjestänyt
virtuaaliyliopistoseminaareja, joissa on käsitelty ajankohtaisia aiheita tvt:n opetuskäyttöön liittyen. Videoneuvottelukoulutusta on järjestetty edellä mainittujen hankkeiden resurssein.
Yhteenvetona todettakoon, että verkosto on parhaimmillaan arvokas voimavara ja
pahimmillaan suuri työllistäjä. Sähköpostien ja puhelinkontaktien määrä lisääntyy
verrannollisena verkon jäsenten lukumäärään. Yhden tapahtuman järjestäminen voi
vaatia suuren määrän viestejä, mikä työllistää tukihenkilöstöä. Toisaalta voi kysyä,
miten nykyinen toiminta hoituisi entisillä työkaluilla eli sisäisellä postilla, hakulaitteella ja lankapuhelimella ilman uusia siltapalveluja, matkapuhelimia ja sähköpostia.
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Kehitystrendit alueella
Oulun yliopiston henkilökunnan kynnystä siirtyä entistä suuremmin joukoin käyttämään henkilökohtaista videoneuvottelua on tuettu hankkimalla 100 kappaletta ohjelmallisia videokoodekkeja. Kyse on videoneuvottelun mahdollistavista ohjelmista,
jotka jaetaan Oulun yliopiston yksiköille asennettaviksi henkilökohtaisiin Windowstyöasemiin. Vuoden 2006 alussa atk-tukihenkilöverkosto on koulutettu ohjelmien
käyttöön ja niiden asentamiseen.
Tekniikan huimasta kehityksestä huolimatta videoneuvottelulaitteiden helppokäyttöisyys ja tekniikan läpinäkyvyys eivät ole vielä täysin toteutuneet. Tämän vuoksi
videoneuvottelu vaatii yleensä teknisen tuen paikalle tai taustalle. Pessimistin mielestä laitteet eivät näytä tulevan helpommiksi käyttää, ainakin ensikertalainen menee helposti sekaisin kaukosäätimien nappulaviidakossa.
TCP/IP:n eli pakettiverkkojen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään ja
ISDN-tekniikan käyttö tullee vähentymään. Toisaalta pohjoisessa vielä käytetään
hyvin paljon ISDN-tekniikkaan pohjautuvia ratkaisuja. Mitä pohjoisemmas Oulusta
mennään, sitä yleisempi ISDN on ja sitä pienempi on tietoverkkojen kapasiteetti,
joten ISDN-osaamista tarvitaan jatkossakin. IP-videoneuvottelun yleistyessä siihen
liittyy erilaisia verkko-ongelmia. Palomuurin konfigurointitehtävät vaativat yleensä
teknisen tuen erikoisosaamista.
Tietoverkkoihin ja päätelaitteisiin tulee jatkuvasti lisää nopeutta, joten käyttäjän
kokema palvelun laatu tulee paranemaan. Ääni on tällä hetkellä riittävän hyvä
poisluettuna verkon ruuhkat ja niistä aiheutuvat häiriöt, mutta liikkuvan kuvan
siirto vie verkkokapasiteettia ja tiedonsiirron virheet näkyvät kuvassa. Äänenlaatua
parantavat entisestään päätelaitteissa yleistyvät CD-tasoiset äänistandardit.
Päätelaitteiden langattomuus ja kannettavuus ovat tulevaisuutta, jossa tavoitellaan
käyttäjän todellista paikasta ja ajasta riippumattomuutta ja kaikkialla saavutettavissa olevaa oppimisympäristöä. Palvelujen sovittaminen erilaisille alustoille (esimerkiksi 3G-puhelimet) tulee viemään runsaasti aikaa ja tulevaisuuden ratkaisuista
emme vielä tiedäkään. Muistissa lienee taannoinen WAP-palvelu, joka ei tehnyt läpimurtoa.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilöille, jotka tarvitsevat videoneuvottelua työssään, on avattu video.funet.fi-palvelusivusto. Se tarjoaa ajankohtaista tie-
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toa videoneuvottelulaitteistoista ja ohjeita videoneuvottelujen järjestämiseen. Sivustolla on luettelo korkeakoulujen yhdyshenkilöistä, joilta saa neuvontaa sekä
teknisissä että pedagogisissa kysymyksissä. Sivuston on tuottanut VideoFunethanke, jonka taustalla on laaja korkeakoulujen välinen verkosto. Hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet Suomen virtuaaliyliopisto, tieteen tietotekniikan keskus
CSC,

yliopistojen

IT-johtajat,

IT-Peda-verkosto

sekä

Funetin

tekninen

vi-

deoneuvotteluryhmä. Oulun yliopiston sähkö- ja tietotekniikan osaston erilliskoulutus ja opetusteknologiatiimi vastaavat hankkeen vetämisestä ja sivuston toteutuksesta yhdessä CSC:n kanssa.
Sivusto sisältää kattavan otoksen suomalaisten korkeakoulujen videoneuvottelulaitteista. Tämän lisäksi sivustolle on listattuna lähes kaikki Suomessa toimivat videoneuvottelusillat kapasiteettitietoineen. Brittiläinen JANET on laatinut evaluointilomakkeen videoneuvottelulaitteiden testaukseen. Sivustolla on luettelo JANETin
testaamista laitteistoista aina henkilökohtaisista laitteista suuriin huonejärjestelmiin. Edelleen kehittyvälle sivustolle on tarkoitus muun muassa lisätä videoneuvottelun tallentamisen mallit ja palomuurikäytänteiden suositeltavat ratkaisut.

Lopuksi
If you cannot beat them, network with them eli vanhaa viisautta mukaillen ja nykyaikaan peilaten voisi leikillisesti sanoa, että ellet muuten voi selviytyä, verkostoidu.

Lähteet
Vimma-palvelut. http://www.oulu.fi/tietohallinto/vimma/index.html. (Luettu 5.5.2006.)
Videoteknologian käyttö opetuksen ja hallinnon tukena Oulun yliopistossa, 117 kt PDF- tiedosto
http://kotu.oulu.fi/koulutusteknologia/docs/index.html. (Luettu 5.5.2006.)
Kehityspäällikkö Kari Liukkusen esitelmä Campus Futuruksen seminaarissa 20.10.2005.
VideoFunet. http://video.funet.fi. (Luettu 5.5.2006)
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Itseopiskelu- ja yleisömikrotilat sekä mikroluokat Oulun yliopistossa
Raine Vakkuri

Johdanto
Oulun ylipiston tietohallinnon atk-aseman itseopiskelumikrotilat ja mikrohalli sekä
tiedekirjasto Telluksen oppimiskeskus sijaitsevat keskellä yliopiston Linnanmaan
kampusta. Oulun yliopiston varsinaiset kirjastopalvelujen oheen liittyvät oppimiskeskusten pilottikohteet sijaitsevat tiedekirjasto Telluksessa ja Kontinkankaan kampuksen lääketieteellisen tiedekunnan kirjastossa. Oppimiskeskusten tarkoituksena
on tarjota opiskelijoille käyttäjäystävälliset mahdollisuudet hyödyntää opiskelussa
kirjaston aineistoja sekä kirjaston tiloissa olevia laitteita, ohjelmistoja ja työskentelytiloja. Oulun yliopiston kirjaston henkilökuntaa, kirjaston atk-tuesta vastaavia,
tietohallinnon mikrotuen ja neuvonnan henkilöitä sekä lääketieteellisen tiedekunnan
atk-henkilöitä on osallistunut tiedekirjasto Telluksen ja Kontinkankaan oppimiskeskuksen atk-toteutukseen ja hankintojen suunnitteluun vuosien 2004 ja 2005 aikana.
Oulun yliopiston tietohallinnon tarjoamien mikrojen määrä itseopiskelukäyttöön on
noin 150 kappaletta, joista kioskimikroja noin 50. Linnanmaan kampusalueella on
lisäksi tiedekirjasto Telluksessa ja sen Luna-yksikössä noin 70 mikroa, joista Telluksen mikroluokassa noin 20 mikroa. Myös ryhmätöiden tekoon erityisesti suunnattuja työskentelypaikkoja löytyy esimerkiksi Telluksesta ja Lunasta sekä niin sanotusta mikrohallista, josta kerrotaan lisää tuonnempana. Telluksessa ja Lunassa on
myös rauhallisia ryhmätyöhuoneita. Langattoman verkon käyttö on mainituissa tiloissa nykyään mahdollista, kuten myös Oulun yliopiston tietohallinnon itseopiskelutiloissa. Opiskelijat voivat Oulun yliopistossa tulostaa tällä hetkellä tietohallinnon
itseopiskelumikrotiloissa sekä Telluksessa 500 sivua lukukaudessa käyttäen omaa
Unix-tunnukseen sidottua tulostuskiintiötään.

Atk-aseman palvelut
Oulun yliopiston tietohallinnon tietotekniikkapalvelujen neuvonta sijaitsee Linnanmaan kampuksen pääväylän varrella olevalla atk-asemalla (kuva 1). Neuvonnassa
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hoidetaan kaikki käyttäjätunnuksiin liittyvät asiat. Lisäksi neuvonnassa hoidetaan
Internet-liittymien tilaaminen sekä ohjelmien, kirjojen ja oppaiden sekä laserkasettien myyminen.
Atk-aseman neuvonnan yhteydessä sijaitseva mikrotuki ylläpitää Oulun yliopiston
tiloissa

olevia

tietohallinnon

opiskelijamikrotiloja,

käytäväpäätteitä

ja

yleisö-

työasemia sekä neuvoo opiskelijoita ohjelmistojen ja laitteistojen käytössä. Mikrotuki myös vuokraa tilapäiseen käyttöön kannettavia mikrotietokoneita yliopiston
opiskelijoille, laitoksille ja henkilökunnalle. Vuokralla olevien kannettavien tietokoneiden määrää on tällä hetkellä noin 90 kappaletta.

Kuva 1. Tietohallinnon neuvonta atk-asemalla.
Atk-asemalla sijaitsevan etätuen tehtävänä on auttaa yliopistolaisia Internet-yhteyksien kotikäyttöön liittyvissä ongelmissa sekä mobiiliyhteyksien käytössä. Eniten
neuvottavia on ollut laajakaista-asioissa. Etätuessa hoidetaan myös GPRS-, EDGEja UMTS-käyttöiset mobiilipalvelut ja niiden asennusta ja neuvontaa. Etätuessa on
myös mahdollista tutustua tietohallinnon puhelinoperaattoreiden kanssa yhteistyössä tarjoamiin etäyhteysliittymiin. Etätuki hoitaa myös yliopiston CD- ja DVDlevyjen tuotantoa tarkoitukseen hankituilla erityisillä polttoroboteilla.
Atk-aseman opiskelijamikrot ovat uusia ja myös erikoislaitteita on käytettävissä
skannauksesta ja diaskannauksesta videoeditointiin. Mikrosalissa ja mikroaulassa
kaikissa koneissa on myös CD-polttoasemat. Tulostusmahdollisuudet ovat hyvät ja
myös väritulostusmahdollisuus löytyy. Kaikissa istumapaikkaisissa koneissa on
myös kuulokkeet. Atk-aseman itseopiskelumikrojen ohjelmistovalikoimana on esimerkiksi toimisto- ja tekstinkäsittelyohjelmistoja, grafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmistoja, www-selaus- ja terminaaliohjelmia, kuvan- ja äänentoisto-ohjelmia, ohjelmisto-kehitysvälineitä sekä tilasto-ohjelmisto (liite 2).
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Mikrohalli ja kielikeskuksen itseopiskelukeskus
Vuoden 2004 kesällä otettiin käyttöön opiskelijoiden itseopiskelumikrotilaksi entinen sähkö- ja prosessiosaston kirjasto, joka nimettiin mikrohalliksi (kuva 2). Tilaan
sijoitettiin noin 70 Windows-PC-mikroa. Mikrohallitilaan ei tarvinnut tehdä kaapeloinnin ja sähköistyksen lisäksi mitään erityistä remonttia, ja se sijaitsee vuonna
2003 valmistuneen atk-aseman välittömässä läheisyydessä. Mikrohallissa laitteet
ovat mikroluokista kierrätettyjä, mutta lisätyn keskusmuistin myötä käyttökelpoisia
ja Windows XP -käyttöjärjestelmällä varustettuja.

Kuva 2. Ryhmätyöskentelyä mikrohallissa.

Mikrohallin käyttö on ollut erittäin vilkasta ja käyttäjämäärä on ollut noin 5 000
henkilöä viikossa. Vaikka tila alun perin ajateltiin tilapäiseksi, olisi suotavaa, että
tilaa pysyttäisiin jatkamaan itseopiskelukäytössä, jotta Oulun yliopisto pystyisi tarjoamaan opiskelijahakijoista käytävässä kilpailussa samat toimintaedellytykset kuin
muutkin yliopistot. Digitaalisen oppimateriaalin käytön lisääntyminen opetuksessa
sekä verkkokurssien määrän kasvaminen lisäävät jatkossakin tarvetta opiskelijoiden itseopiskelulle. Mikrohalli mikroineen ja vapaine lisäpöytineen tukee erinomaisesti verkko-opiskelua ja niihin mahdollisesti liittyviä ryhmätöitä.
Kielikeskuksen kieliohjelmilla varustettu mikrotila, itseopiskelukeskus, sijaitsee atkaseman ja mikrohallin välittömässä tuntumassa toisessa kerroksessa atk-aseman
yläpuolella muodostaen siten yhdessä atk-aseman kanssa toisen oppimiskeskusluontoisen keskittymän Linnanmaan kampuksella Telluksen lisäksi.
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Itseopiskelumikrotilojen käyttömahdollisuudet vaikuttavat opiskelija-aineksen hakeutumiseen eri yliopistoihin. Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on osallistunut
muun muassa vuoden 2005 keväällä valtakunnalliseen, Suomen ylioppilaskuntien
liiton (SYL) tilaamaan selvitykseen, jossa ylioppilaskuntien kanssa yhteistyössä
vertailtiin eri yliopistoja ja paikkakuntia opiskelupaikkoina. Lähtökohtana oli Suomen yliopistojen vertailu opiskelijan silmin. Muissa yliopistoissa kaikkien yliopiston
opiskelijoiden itseopiskelutarkoituksiin käytettävissä olevia yhteiskäyttöisiä mikroja
on yleensä useita satoja. Tilanne Oulun yliopistossa on nyt suhteellisen hyvä Telluksen mikrojen ja mikrohallin käyttöönoton jälkeen, ja pysynee sellaisena, mikäli
mikrohallin käyttöä mikrotilana pystytään jatkamaan.

Käytävien kioskimikrot

Koska opiskelijoiden mikrokäyttötiloja on ollut tähän asti ennen mikrohallin
käyttöönottoa niukalti, tietohallinto on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa sijoittamalla käytäville kioskimikroja (kuvat 3–4) erityisesti pikaiseen sähköpostin lukuun
ja www-selailuun. Kioskimikrot ovat käytettävissä ympäri vuorokauden, mikä mahdollistaa Linnanmaan kampuksella ympärivuorokautisen mikrojen ja Internet-yhteyksien käytön ja muodostaa niille oman funktionsa varsinaisten itseopiskelutilojen
rinnalla. Lisää järkeviä kioskipaikkoja ei ole enää juuri kuitenkaan löydettävissä
Linnanmaan kampusalueelta, eikä pitkäaikainen työskentely ole niissä miellyttävää
eikä tarkoituksenmukaista. Tähän itseopiskelutilat ovat sopivampia. Nykyistä määrää kioskimikroja voidaan edelleen ylläpitää, ja niitä täytyy tietoturvan ja laitteiden
ja järjestelmien vanhentumisen takia välillä modernisoida.
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Kuvat 3–4. Kioskimikroja Linnanmaan kampuksen käytävillä.
Itseopiskelumikrotilat Oulun yliopistossa
Itseopiskelumikrotilat ovat omatoimiseen opiskeluun eriytettyjä erikoistiloja, joita ei
yleensä käytetä opetukseen. Itseopiskelutiloissa on mahdollista esimerkiksi tekstinja kuvankäsittely, graafisten ohjelmien ja Internet-yhteyksien käyttö sekä kiintiöity
tulostus. Myös ohjelmointikehitysvälineiden ja tilasto-ohjelmien käyttö on yleensä
mahdollista. Erikoistiloissa on mahdollista myös kuvien skannaus ja esimerkiksi
videotallenteiden ja äänen käsittely. Viime vuosina itseopiskelutiloissa erityisesti
verkko-oppimisympäristöjen itsenäinen ja ryhmäkäyttö on lisääntynyt. Edellä mainitut vaatimukset edellyttävät, että kampusalueilla sijaitsevat itseopiskelutilat on
varustettu moderneilla mikroilla ja nopeilla verkkoyhteyksillä. Itseopiskelutilojen
puute lisää painetta käyttää opetuskäyttöön tarkoitettuja mikroluokkia laajasti
myös vapaaseen käyttöön. Muut yleisötyöasemat, kuten käytäväpäätteet ja kioskimikrot, helpottavat myös vapaan käytön tarvetta, mutta työskentely kioskikoneilla
on yleensä rauhatonta.
Itseopiskelumikrotiloja, joita kutsutaan myös mikrolaboratorio- ja yleisötyöasematiloiksi, on Oulun yliopistossa tällä hetkellä 34. Näistä tiloista mikrolaboratorioita on
kuusi tai seitsemän. Työasemia itseopiskelumikrotiloissa on yhteensä reilut 400.
Tilojen lukumäärä oli vuoden 2005 alussa vähentynyt yhdellä edelliseen vuoteen
verrattuna, mutta työasemia on noin 50 kappaletta edellisvuotta enemmän johtuen
tietohallinnon

mikrohallin

käyttöönotosta.

Itseopiskelumikrojen

kirjo

on

ollut

yleensä suurempi kuin mikroluokissa. Itseopiskelumikrotiloja oli kioskimikrot mukaan laskien vuoden 2005 alussa yliopistolla seuraavissa paikoissa: tietohallinto
viisi,

tietohallinto käytävämikrotilat 11, sähkötekniikan osasto neljä (Sun Ultra -
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työasemia), kasvatustieteiden tiedekunta kaksi (varhaiskasvatus yksi), humanistinen tiedekunta kaksi, konetekniikan osasto kolme sekä seuraavissa paikoissa yksi:
maantieteen laitos, lääketieteellinen tiedekunta,

tietojenkäsittelytieteiden laitos,

teoreettinen fysiikka, Kajaanin opettajankoulutuslaitos sekä normaalikoulu. Tiloista
puolet oli vuoden 2005 alussa Windows 2000 tai Windows XP -pohjaisia, neljäsosa
Windows 3.x-, 95- ja NT-pohjaisia. Loput ovat Unix-pohjaisia työasemia tai Unixpäätteitä. Käytetyimmät sovellusohjelmistot ovat sähköposti ja selaimet.
Linnanmaalla itseopiskeluun ja yleisötyöasemien sijoitteluun soveltuvia yleisiä tiloja
on vaikea saada nykyisin lisää johtuen esimerkiksi luentosalipulasta. Jatkossa tietohallinto pyrkii keskittymään hallinnoimiensa omien tilojen osalta lähinnä laadulliseen kehittämiseen.
Lääketieteellisen tiedekunnan eli Kontinkankaan kampuksen tilanne parantui vuoden 2004 lopulla uusien oppimiskeskusluontoisten mikrotilojen valmistuttua lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston yhteyteen. Opiskelijoiden vapaassa käytössä on
noin 70–80 mikroa. Tilat ovat auki pääosin kello 18:aan asti, joku tila 21:een sekä
osa tiloista myös lauantaina.

Mikro-opetusluokat Oulun yliopistossa

Opetuskäyttöön suunnattuja mikroluokkia vuoden 2005 alussa oli yhteensä 55.
Työasemia mikroluokissa oli 769 kappaletta ja oppilaspaikkoja noin 1147. Ensimmäiset mikroluokat perustettiin lukuvuonna 1985–86, minkä jälkeen niitä on tullut
tasaisesti lisää. Mikroluokkia oli vuoden 2005 alussa tietohallinnossa viisi ja kirjastossa neljä. Tiedekunnittain mikro-opetusluokkia oli seuraavasti: humanistinen tiedekunta kolme, kasvatustieteiden tiedekunta seitsemän, luonnontieteellinen tiedekunta 12, lääketieteellinen tiedekunta kuusi, taloustieteiden tiedekunta kaksi ja
teknillinen tiedekunta viisi. Erillislaitoksista Oulun yliopiston kielikeskuksella on
käytössään kaksi, normaalikoululla kahdeksan ja Kajaanin kehittämiskeskuksella
yksi mikroluokka.

Mikroluokissa tulee kehittää opetusvälineistöä, työskentelyn ergonomiaa, valaistusta ja yleistä viihtyisyyttä. Videotykki eli dataprojektori on vakiovarusteena jo 34
luokassa ja tarvittaessa se saadaan lisäksi neljään luokkaan. Tilojen osalta pahimmat puutteet ovat ergonomisten vaatimuksien toteutumisessa paitsi tietohallinnon
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ylläpitämissä tiloissa myös muiden laitoksen osalta muutamassa uudessa luokassa.
Erityisesti ilmastoinnin ja valaistuksen säädön suhteen löytyy parantamisen varaa.

Laitteisto koostuu pääasiassa Pentium III- ja IV-tasoisista mikroista. Muutamassa
opetusmikroluokassa on vielä käytössä noin viiden vuoden ikäisiä Pentium II:ia.
Noin puolessa luokista on vähintään 256 megatavua keskusmuistia, joissain jo
1024 megatavua. Keskusmuistin tarpeen ja määrän voidaan olettaa jatkossakin
lisääntyvän lähes vastaavalla trendillä eli kaksinkertaistuvan 2–3 vuodessa. Kiintolevyjen keskimääräinen koko on luokissa lähes 30 gigatavua, kun se markkinoilla
olevissa koneissa alkaa olla jo 60–80, joten kiintolevyjenkin koon voidaan olettaa
kasvavan lähes vastaavassa tahdissa.

Windows XP on tällä hetkellä käytössä neljässätoista luokassa, Windows 2000 on
asennettu kuuteentoista ja lopuissa luokista vanhempia Windows-versioita sekä
muita järjestelmiä (MacOS, Linux). Suurimmassa osassa mikroluokkien koneista on
perusmultimediavarustus ja tulostusmahdollisuudet. Puhtaasti Macintosh-tietokoneilla varustettu opetusmikroluokka on ollut viime vuosina ainoastaan tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Toimisto-ohjelmat ovat yleisin ohjelmisto, joka on käytettävissä noin 50 luokassa ja puuttuu vain erityistarkoituksiin varatuista luokista.
Sovellusohjelmistovalikoima on monipuolinen, opiskelijoiden ja henkilökunnan tarpeet täyttävä. Uuden Microsoft-ohjelmistosopimuksen myötä vastaisuudessa uudet
ohjelmistoversiot ovat asennettavissa luokkiin ilman lisäkustannuksia, joten ohjelmistokustannuksissa tullee jatkossa huomattavia säästöjä.

Luokkien kehittämiseen ei ole näköpiirissä mitään erityistä lisäpanostusta, vaan
kehitys jatkuu maltillisesti pienin askelin. Ylläpitotyön kannalta ja kustannusten
minimoimiseksi olisi suotavaa, että hankinnat tehdään pitkäjänteisesti, suurina kokonaisuuksina ja tiloja keskittäen.

Tietohallinnon ylläpitämät mikro-opetusluokat Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa on vuodesta 2004–2005 yliopiston yhteisiä tietohallinnon
ylläpitämiä opetuskäyttöön suunnattuja mikroluokkia kuusi kappaletta, joista yksi
on Linux-mikroilla varustettu Unix-luokka. Liitteessä 3 esitellään mikro-opetusluo-
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kat ja niiden varustetaso. Kaikki mikroluokkien koneet on varustettu uusimmalla
Windows XP -käyttöjärjestelmällä. Luokkiin on asennettu esimerkiksi seuraavia
ohjelmistovalikoimia:

toimisto-

ja

tekstinkäsittelyohjelmisto,

grafiikka-

ja

kuvankäsittelyohjelmistoja, HTML-editoreita, www-selaus- ja terminaaliohjelmistoja, kuvan- ja äänentoisto-ohjelmia, ohjelmistokehitysvälineitä, CD-poltto-ohjelmisto, tilasto-ohjelmisto ja äänenkäsittely-ohjelmisto (liite 4). Kaikkia edellä mainittuja ohjelmia ei välttämättä löydy jokaisesta luokasta. Varausten yhteydessä on
hyvä varmistaa luokkien ylläpidolta, että tarvittavat ohjelmat todella löytyvät luokista. Omien ohjelmien asennukset on luokissa estetty. Jos tarvetta ohjelmien
asennukselle ilmenee, tulee ottaa yhteyttä mikroluokkien ylläpitoon. Liitteessä 3 on
kuvattu tarkasti kunkin mikro-opetusluokan varustetaso.

Oulun yliopistossa tietohallinnon ylläpitämissä opetuskäyttöön tarkoitetuissa mikroluokissa on kiinnitetty erityishuomioita ergonomiaan ja viihtyvyyteen. Mikroluokkien
kalustus on ergonomisesti laadukasta ja luokat on varustettu asianmukaisilla lisälaitteilla, kuten dataprojektoreilla. Keskitettynä mikroluokkien ylläpito on ammattitaitoista ja kustannustehokasta.

Lopuksi

Oulun yliopistolla tulisi olla tarpeeksi tietohallinnon vastuulla olevia yhteiskäyttöisiä
opetusmikroluokkia erityisesti niitä laitoksia varten, joilla ei ole mahdollista tai kannattavaa hankkia ja ylläpitää omia mikroluokkia. Perusopetuskäyttöön tietohallinnon ylläpitämien mikroluokkien käyttö on ilmaista. Tietohallinnon ylläpitämien
mikro-opetusluokkien käyttöä lisää huomattavasti se, että hallintopalveluilla ja
koulutus- ja tutkimuspalveluilla ei ole omia mikroluokkia käytettävissään.

Lähteet
Oulun yliopisto ATK-keskus: toimintakertomus vuodelta 2004.

Väänänen Harri, Oulun yliopisto, Tietohallinto: Oulun yliopiston mikroluokat, itseopiskelutilat ja yleisötyöasemat vuonna 2005.

Oulun

yliopisto.

Tietohallinto.

Henkilökuntaopas.
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http://www.oulu.fi/tietohallinto/tiedotus/

hkuntaopas.pdf. (Luettu 5.5.2006.)

Oulun yliopisto. Tietohallinto. Atk-asema. http://www.oulu.fi/tietohallinto/mikrotuki/. (Luettu 5.5.2006.)

Oulun yliopisto. Tietohallinto. Atk-asema. http://www.oulu.fi/tietohallinto/etatuki/. (Luettu 5.5.2006.)

Oulun yliopisto. Tietohallinto. Mikroluokkapalvelut. http://www.oulu.fi/tietohallinto/mikroluokat/. (Luettu
5.5.2006.)

Oulun yliopisto. Tietohallinto. Unix/Mac
opetus/TK127.html. (Luettu 5.5.2006.)

OS-X-laboratorio.

http://www.oulu.fi/tietohallinto/unix/

Oulun yliopisto. Tietohallinto. Unix-luokka. http://www.oulu.fi/tietohallinto/unix/opetus/TK142.html.
(Luettu 5.5.2006.)

Oulun yliopisto.
5.5.2006.)

Tiedekirjasto

Tellus.

http://www.kirjasto.oulu.fi/kirjastoyksikot/tellus/.

Oulun
yliopisto.
Kielikeskuksen
itseopiskelukeskus
itseopiskelu_tilatjalaitteet.htm. (Luettu 5.5.2006.)

(Luettu

http://www.oulu.fi/kielikeskus/

Opiskelijan yliopisto 2005 - Yliopistojen vertailu opiskelijan silmin. (2005). Suomen ylioppilaskuntien
liitto ry. http://www.syl.helsinki.fi/asiakirjat/opy_selvitys/view?searchterm=vertailu. (Luettu 5.5.2006.)
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Optima verkko-oppimisympäristön käyttö Oulun yliopistossa
Harri Kuusela

Merkittävä osa Oulun yliopiston opetukseen liittyvästä toiminnasta välittyy tietoverkossa Discendum Optima -verkko-oppimisympäristön kautta. Suurimpia käyttäjäryhmiä ovat perusopiskelijat, opettajat ja projektihenkilöstö. Oulun yliopiston Optima Campus -palvelin on käyttäjämäärältään (23 952) Suomen suurin.
Kirjoittaja työskentelee Optiman pääylläpitäjänä Oulun yliopiston tietohallinnossa.
Toimenkuvaan kuuluu yrityskontaktit ohjelmistokehittäjäyritykseen ja Oulun yliopiston Optima-ylläpitäjäverkoston tukeminen. Edellä mainittujen toimintojen lisäksi kirjoittaja on antanut Optiman käytön tilauskoulutusta ja konsultointia muun
muassa lääketieteelliselle tiedekunnalle ja useille kansainvälisille tutkimusprojekteille. Vuosina 2003–2005 Oulun yliopiston sisäinen virtuaaliyliopistohanke, ITUforum, on järjestänyt ja organisoinut yliopiston henkilökunnalle Optima-käyttäjä- ja
-supervisor-koulutuksia.

Optiman ylläpito
Linux-pohjaisen Optima-palvelinkoneen ylläpidossa toimii pääylläpitäjän lisäksi erikoistuneista asiantuntijoita koostuva keskitettyjen käyttöpalveluiden tiimi. Sen
vastuulla on muun muassa käytönvalvonta, käyttöjärjestelmäpäivitykset, varmuuskopiointi ja virustorjunta. Ohjelmistoyritys toimittaa tiimille Optiman ohjelmistopäivitykset. Optimaa päivitetään ohjelmiston osalta noin 3–5 kertaa vuodessa. Käyttöjärjestelmää ja virustorjuntaa päivitetään huomattavasti useammin.
Oulun yliopiston tiedekunnissa ja Optiman suhteen aktiivisissa laitoksissa on paikallinen Optima-tukihenkilöstö. Paikallinen tukihenkilöstö hoitaa oman toimensa ohella
päivittäiset oman yksikönsä Optima-tukiasiat ja saa tarvittaessa lisätukea tietohallinnosta ja ohjelmistokehittäjäyritys Discendumilta. Tukihenkilöverkosto on varsin
kattava ja asiansa osaava.
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Optiman käytön määriä
Oulun yliopistossa otettiin oma Optima Campus -palvelin käyttöön helmikuussa
2004. Tuolloin koottiin aiemmin käytössä olleista verkko-oppimisympäristöstä materiaalit juuri hankitulle Optima-palvelimelle. Tähän Campus-palvelimeen siirrettiin
muista järjestelmistä kymmeniä verkkokursseja ja tuhansia käyttäjätunnuksia (12
025). Samalla siirrettiin muutamassa tunnissa tietoverkon kautta 19 GB dataa,
joista tietokannat olivat kooltaan 370 MB. Nykyisin palvelimen käyttö on aktiivisimmillaan arkisin klo 7 ja 23 välillä (kuva 1).

Kuva 1. Optiman käyttö tunneittain, lähde käyttötilasto.
Vuoden 2005 lokakuussa Oulun yliopiston Optima-verkko-oppimisympäristössä oli
käyttäjätunnuksia 23 952. Taulukossa 1 on esitetty käyttäjätunnusmäärän kehitys
ympäristöittäin puolentoista vuoden ajalta. Optimaan luodaan pääasiassa lukukausien alussa noin 5000 uutta tunnusta. Vanhentuneita tunnuksia poistetaan vuositasolla tuhansia. Opetuksen suhteen Optiman käyttäjämäärä alkaa lähestyä stationääritilaa muutamassa vuodessa. Projektitoiminta jatkaa kasvuaan extranettimäisesti organisaatiorajat ylittävässä toiminnassa.
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31.5.2004

2.9.2005

Ympäristön nimi

Tunnuksia

Tunnuksia

Oulun yliopisto, TTK

605

1009

Oulun yliopisto, LUTK

2527

3270

Oulun yliopisto, Kielikeskus

980

1358

Oulun yliopisto, LTK

519

1326

Oulun yliopisto, HUTK

1956

3061

Oulun yliopisto, KTK

1687

1791

Oulun yliopisto

2182

2445

Oulun yliopisto, Kajaanin Campus

77

348

Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus

80

174

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto

2032

2240

Oulun yliopisto, TaTK

1021

1447

Oulun yliopisto, STO

982

1287

Oulun yliopisto, OYK

53

74

Oulun yliopisto, koulutus

38

38

Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti -

1

Yhteensä

19869

14739

Taulukko 1. Optiman käyttäjätunnusmäärät vuosina 2004 ja 2005.
Oulun yliopiston Optima-verkko-oppimisympäristössä on 15 ympäristöä ja näissä
on yhteensä sadoittain työtiloja. Työtiloissa on sen jäsenten käytössä materiaaleja,
kuten luentoesityksiä ja kurssin sisäisiä keskusteluja. Optiman käyttöliittymä on
esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Optiman käyttöliittymä.
Shibboleth- ja HAKA-projektit
Oulun yliopiston tietohallinto ja Optiman ohjelmistokehittäjäyritys Discendum ovat
tehneet yhteistyötä muun muassa Shibboleth-projektissa, jonka tavoitteena on
mahdollistaa kirjautuminen Optimaan Oulun yliopiston tietohallinnon myöntämällä
(sähköpostin)

käyttäjätunnuksella

ja

salasanalla.

Projektia

rahoittavat

muun

muassa Campus Futurus, Oulun yliopiston tietohallinto ja CSC.
Oppimisympäristöt tietoverkossa muuttunevat tulevina vuosina toiminnallisuudeltaan ja käyttöliittymiltään. Toiminnallisuuden laajennukset voivat olla esimerkiksi
integrointia muihin taustatietojärjestelmiin kuten opintorekisteriin ja yhteistyökorkeakoulujen käyttäjätunnushallintajärjestelmiin (ns. HAKA-federaatio). Toisesta
korkeakoulusta voisi tällöin kirjautua Oulun yliopiston verkkokursseille oman korkeakoulunsa myöntämällä käyttäjätunnuksella.

Optiman käytön tulevaisuuden näkymät Oulun yliopistossa
Oulun yliopistossa Optiman käytön rahoittaminen on ollut ongelmallista. Monivuotista ja merkittävän laajaa toimintaa ei ole saatu budjettirahoituksen piiriin, vaan
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on jouduttu toimimaan erillismäärärahoituksella. Optiman käytön pitkäjänteisyyden
varmistamiseksi Oulun ylipistossa Optiman rahoitukseen liittyvät kysymykset tulisi
pian ratkaista.
Käyttöliittymiä verkko-oppimisympäristöihin tulee lisää erilaisille päätelaitteille
muuan muassa matkapuhelimille ja PDA-laitteille. Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijaprojektina on toteutettu vuonna 2004 Optiman mobiilikäyttöliittymä matkapuhelimelle. Tällä toiminnallisuudeltaan rajoitetulla versiolla
simuloitiin mobiililaitteiden käyttömahdollisuuksia.
Kolmiulotteisuus (3D) verkko-oppimisympäristön käyttöliittymässä voi tuoda kuitenkin merkittävimmän näkyvän muutoksen oppimisympäristöjen käytettävyyteen,
mikäli se päätetään joskus toteuttaa. Ohjauslaitteiden samalla kehittyessä käyttötavatkin voivat muuttua. Järjestelmää on luonnollisesti erilaista käyttää hiirellä kuin
monisensorilaitteella langattomassa verkossa.
Shibboleth-projektin ja HAKA-federaatioon liittymisen myötä on havaittu organisaatioiden ja toimintakulttuurien yhdentyvän korkeakouluissa tietojärjestelmien
integroinnin ohessa. Tähän liittyen muun muassa ITU-forum- ja TieVie-projektit
ovat saaneet aikaan koulutuksiensa yhteydessä saman alan asiantuntijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa. Projektien rahoitus on nojautunut opetusministeriön jakamaan
virtuaaliyliopistohankerahaan. Projektien toiminta tulisi vakinaistaa.
Optima-verkko-oppimisympäristön lisäksi on Oulun yliopiston tietohallinnossa tutustuttu muihinkin verkko-oppimisympäristöjen toiminnallisuuden tarjoaviin järjestelmiin kuten Moodle, Blackboard, WebCT sekä Microsoftin SharePoint Portal
Server. Kaikkien edellä mainittujen osalta voi todeta niissä olevan pääosin tarvittavat toiminnallisuudet verkko-oppimisympäristöksi. Miksi jokin järjestelmä siten menestyy toisia paremmin? Merkittäviä asioita ovat olleet käyttäjien aikaisemmat kokemukset ja toteutukset, muutosvastarinta, paikallinen käyttäjätuki, palvelintuki
ohjelmistotoimittajilta, integroitavuus käyttäjätunnusvarantoihin ja kehittäjäyhteisön toiminta.
Oulun yliopistossa muun muassa Unix-järjestelmissä on toistaiseksi kehittyneempi
(~keskitetympi) käyttäjätunnus- ja käyttöoikeusjärjestelmä kuin Windows-pohjaisissa järjestelmissä. Shibboleth-projektista saatujen kokemusten perusteella edellä
mainittu kattava tietovaranto toimivine käytänteineen on erittäin merkittävässä
asemassa integroitaessa jatkossa tietojärjestelmiä yhteen. Olisiko henkilökunnalle,
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opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille tulossa omaa personoitua käyttöliittymää,
jossa olisi kaikki tarpeellinen yhdessä paikassa ja yhdellä käyttäjätunnuksella?

Lähteet
Optima Oulun yliopistossa. http://www.oulu.fi/optima/index.html. (Luettu 5.5.2006.)
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Tavoitteena avoin ja joustava opiskelu
Tari Koskela, Titta Koski, Katja Pura, Kristiina Simojoki ja
Niina Suutari

Oulun yliopiston avoin yliopisto on aloittanut tieto- ja viestintätekniikan (tvt:n) soveltamisen opetuskäytössä jo 1980-luvun puolivälissä. Vuonna 2001 tätä avoimen
yliopiston kehitystä on kuvattu seuraavasti: ”Keskeisenä tavoitteena oli avoimuuden ja joustavuuden lisääminen sekä tuloksellisuuden parantaminen yliopistollisen
aikuiskoulutuksen alueella. Elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti yliopistot
pyrkivät laajentamaan opintomahdollisuuksia ajan, paikan, suoritustavan ja opiskeluoikeuden suhteen sekä parantamaan koulutusjärjestelmiensä tehokkuutta ja
vaikuttavuutta. Tämä edellytti tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä ja uusien
pedagogisten toimintamallien sekä yliopistojen sisäisten ja ulkoisten verkostojen
kehittämistä. Käytännössä uudet koulutuspalvelut toteutettiin usein etä- ja monimuoto-opetuksen keinoin. Myönteisten kokemusten perusteella ja kasvavien kehityspaineiden alla ovat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sovellukset laajentuneet aikuiskoulutuksen alueelta yliopistojen perusopetukseen ja tutkimukseen
tiedekunnissa. Kehitys on merkinnyt avoimen yliopiston, täydennyskoulutuksen ja
perusopetuksen osittaista integroitumista ja toimintojen yhdenmukaistumista.”
(Pohjonen, 2001.)
Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa tvt:n soveltaminen opetuksessa aloitettiin
1980-luvulla lähinnä tietojenkäsittelytieteen, sosiologian ja kasvatustieteen opinnoista. Puhelin- ja video-opetuksesta on 2000-luvulla tultu verkkokurssien maailmaan, ja opintoja on nyt kaikista tiedekunnista. Myös Studia Generalia -yleisöluentosarjan toteutus on muuttunut vuosien saatossa luentotilaisuuksista monikanavaiseen toteutukseen. Tässä artikkelissa esittelemme eräitä Oulun yliopiston
avoimen yliopiston tvt:n opetuskäytön nykyisiä käytänteitä.

Kasvatustieteen perusopintojen monimuotototeutusten uudet tuulet
Oulun yliopiston avoimen yliopiston opetustarjonnassa kasvatustieteen perusopinnot ovat olleet uranuurtajana kehitettäessä ja monimuotoistettaessa avoimen yliopiston opetusta. Kasvatustieteen perusopintoja kehitettiin 1990-luvulla kahdessa
projektissa: KATE 1 ja KATE 2. Näiden projektien aikana kehitettiin ja tutkittiin mo-
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nimuoto-opetusta, etäopetusta puhelin- ja videoneuvotteluopetuksen osalta sekä
tuutoritoimintaa. Kehittämisen painopiste on 2000-luvulla siirtynyt verkkopohjaisen
oppimisympäristön hyödyntämiseen opetuksessa ja opintojen ohjauksessa. Näiden
projektien jälkeen kasvatustieteiden perusopintojen kehittämistä on tehty vuosittain kerättävien opettaja,- opiskelija- ja tuutoripalautteiden pohjalta yhdessä Oulun
yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa.
Oulun yliopiston avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopintojen monimuotototeutuksissa on viime vuosina ollut mukana Pohjois-Pohjanmaalta 4–6 paikkakuntaa.
Yhteistyössä olevien paikkakuntien määrä on viime vuosina vakiintunut. Yksittäisiä
opiskelijoita entistä laajemmalta alueelta haluaisi suorittaa yliopistotasoisia opintoja
joustavasti uutta tietotekniikkaa hyödyntäen. Moderni tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa Pohjois-Suomen hajallaan asuville opiskelijoille mahdollisuuden osallistua
opetukseen etäältä.
Kantavana voimana kasvatustieteen opinnoissa, kuten muussakin kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteistyötaho-opetuksessa on ollut paikkakuntakohtainen tuutoritoiminta. Monimuoto-opetus koostuu lähi-, etä- ja verkko-opetuksesta sekä paikkakuntakohtaisista tuutorin vetämistä opintopiireistä. Kunkin jakson vastuuopettajan
opiskelijat tapaavat kasvotusten jokaisessa jaksossa aloituskerralla (4–6 tuntia).
Seuraavat opetuskerrat pidetään etäopetuksena (2–8 tuntia) joko puhelimen tai
videoneuvottelun kautta. Lisäksi osassa jaksoista opettajat ohjaavat asiasisällöllistä
verkkokeskustelua. Monimuotototeutuksessa varsinaisen vastuuopettajan opetustuntien määrä on pienempi kuin vastaavassa lähiopetuksessa. Tämän eron paikkaavat paikkakuntakohtaiset tuutorit. Tuutorin pätevyysvaatimuksena on kasvatustieteen maisterin tutkinto, jotta hän voi ohjata myös asiasisällöllisesti opiskelijoita
heidän oppimisprosessissaan.
Lähituutorin pitämien opintopiirituntien määrä vaihtelee jaksosta ja toteutuskerrasta riippuen 4–10 tuntiin. Yhteensä opettajan pitämien ja tuutorin pitämien tuntien määrä on sama kuin vastaavassa perusopetuksessa. Opiskelijoiden suoritukset
ottaa pääosin vastaan opettaja. Opintosuoritukset vaihtelevat kursseittain. Kursseilla käytetään seuraavia opintosuoritustapoja: tenttejä, kirjallisia yksilö- ja ryhmätöitä sekä verkkopohjaisessa oppimisympäristössä olevia verkkokeskusteluita.
Muutamassa jaksossa tuutorin tehtäviin kuuluu ottaa vastaan opiskelijan kirjallinen
esseemuotoinen opiskelusuoritus eli oppimistehtävä. Tuutori antaa opiskelijoille
tarkastamistaan tehtävistä kirjallista ja suullista henkilökohtaista palautetta, joka
vie opiskelijan oppimista eteenpäin tehokkaasti. Tässä palautetilaisuudessa opiske-
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lijan on hyvä vielä varmistaa tuutorin ja oman näkemyksensä mahdolliset erot tai
ristiriidat. Monimuoto-opetuksessa myös opettajat antavat tenteistä tai tehtävistä
pienimuotoista yksilöllistä tai ryhmäkohtaista kirjallista palautetta. Oman oppimisen
arviointi ja palautteen saaminen vahvistavat oppimista ja kehittävät opiskelijan
itseohjautuvuusvalmiuksia.
Tuutorin rooli asiasisällöllisen oppimisen eteenpäin viemisen ohella myös opiskelijan
oppimistaitojen tukemisessa on suuri. Hänellä on sekä asiasisällöllistä vastuuta että
opiskelijoiden oppimisen ohjaamisen vastuuta. Tähän vaativaan työtehtävään hän
saa työnohjausta ja tukea keskitetysti avoimen yliopiston koordinoimien tuutortapaamisten kautta. Heidän työnojauksessaan mukana ovat kyseessä olevien opintojen luennoitsijat sekä vastuusuunnittelija. Vertaistuki toisilta tuutoreilta on myös
tärkeää. Tuutorit voivat hakea tukea myös näiden tapaamisten ulkopuolella muun
muassa sähköpostin, puhelimen ja opetuksessa käytettävän verkkopohjaisen oppimisympäristön Discendum Optiman yhteisen keskustelulistan välityksellä. Ideana
on, että tuutorit jakavat tietoa, kokemuksia ja ideoita toistensa kanssa.
Verkkopohjaisen oppimisympäristön hyödyntäminen Oulun yliopiston avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopetuksessa on lisääntynyt kuluvana toteutusvuonna
materiaalin välityksessä ja tuutoreiden ohjauksessa. Opiskelijat tekevät opintosuorituksensa oppimisympäristöön niin tenttien kuin oppimistehtävienkin osalta.
Olemme saaneet arvokasta kokemusta verkkotentin toteuttamisesta. Opiskelijat
ovat ottaneet tämän uuden tenttimuodon positiivisesti vastaan. Olemme huomanneet, että verkkotenttiin ohjeistaminen tulee tehdä huolella, sillä uusi tenttimuoto
ei ole itsestään selvyys kenellekään osapuolelle.
Verkkopohjaiseen oppimisympäristöön on liitetty opettajien tekemät oppimateriaalit
ja mahdolliset ennakkotehtävät. Jaksokohtaista orientointia on kehitetty tuottamalla kasvatussosiologian ja kasvatusfilosofian jaksoille pienimuotoisia videoleikkeitä, joiden kautta opiskelija saavat tuntumaa alkavan jakson käsitteisiin ja opintojakson keskeisiin asiasisältöihin. Videoleikkeet ovat saaneet opiskelijoilta hyvin
positiivisen vastaanoton. Tosin joillakin opiskelijoilla henkilökohtaisten tietokoneiden kapasiteetti ei ole ollut riittävä videoleikkeiden vastaanottomaiseen. Materiaalin
vastaanottamiseen tarvittavat laitteet ja ohjelmat löytyvät opetusta järjestävästä
oppilaitoksesta, jossa opiskelijalla on ollut mahdollisuus perehtyä verkossa olevaan
materiaaliin opintopiirin tai muun opetuksen yhteydessä.
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Noin puolet Oulun yliopiston avoimen yliopiston tarjoamaan kasvatustieteen perusopetukseen osallistuvista henkilöistä on sellaisia, joilla on tavoitteena hakeutua
opiskelemaan yliopistoon kasvatustieteellistä alaa. Suorittamalla avoimia yliopistoopintoja opiskelijat hakevat varmuutta omasta alavalinnasta, tutustuvat opiskelualaan ja perehtyvät sisältöön, jolloin pääsykokeisiin valmistautuminen on helpompaa. Opinnoista on mahdollista saada lisäpisteitä tietyille aloille, jolloin opintojen
suorittaminen aikataulussa on olennaista. Opinnot on suunniteltu niin, että halutessaan opiskelija voi suorittaa kokonaisuuden loppuun ennen tällaisten hakuaikojen
sulkeutumista. Tämä aiheuttaa oman haasteensa opetuksen toteuttamiselle, opetusmuodoille ja suunnittelulle sekä myös oppimista ohjaaville tuutoreille.
Opetus-, ohjaus- ja opiskelumuotojen kehittäminen ei sinällään paranna opiskelun
laatua. Laatu ei saa kärsiä opintojen monimuotoistamisesta, vaan pikemminkin
monimuotoistamisella pyritään tekemään opiskelusta joustavaa ja opiskelijan tarpeita palvelevaa. Tähän ovat uudet tekniset ratkaisut antaneet hyviä mahdollisuuksia. Periaatteena on, että tekniikka ei ole mukana itse tarkoituksena, vaan se mahdollistaa uudet ja monipuolisemmat toteutustavat. Avoimen opintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon opiskelijoiden tekniset taidot sekä saatavilla olevat
tekniset ratkaisut. Opintoja ohjaavan tuutorin tehtävä on opastaa ja neuvoa opiskelijoita teknisissä asioissa muuan muassa antaa neuvoja verkkopohjaisen oppimisympäristön käyttöön.
Vaikka tieto- ja viestintäteknologian käyttö on monipuolistanut opetusta ja luonut
opiskelijoille tarpeen kehittää omia tvt-taitojaan oppisisällöllisen asian opiskelemisen lisäksi, ei avoin yliopisto saa unohtaa opiskelijaa, jonka lähtökohdat tekniikan
kanssa puurtamiseen eivät ole riittävät. Tekniikan hallitseminen ei saa olla opiskelussa kynnyskysymys. Perinteisiäkin vaihtoehtoja opintojen suorittamiseen tulee
jatkossakin tarjota. Teknisesti heikompitasoisten opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden ja opintopolun ohjaaminen on tuutorille suuri haaste.

Tieto- ja viestintätekniikka terveystieteiden opetuksessa
Vuodesta 1994 alkaen tvt:aa on hyödynnetty Oulun yliopiston avoimen yliopiston
tarjoamassa terveystieteiden opetuksessa. Tällöin toteutettiin ensimmäisen kerran
hoitotieteen opinnot monimuoto–opetuksena kahdelle etäpaikkakunnalle. Hyvin
pian opetustarjontaan lisättiin myös terveyshallintotiede ja telelääketiede. Vuodesta
2001 alkaen muuan muassa terveystiedon opetuksessa on hyödynnetty verkko-
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pohjaista Optima-oppimisympäristöä keskustelukanavana ja materiaalipankkina.
Ensimmäinen kokonaan verkossa toteutettava kurssi, Terveydenhuollon hallinnon
perusteet (3 ov), toteutettiin keväällä 2004.
Terveystieteiden opetustarjonta on monipuolistunut viime vuosina. Opetustarjonnan
lisääntyminen ja monimuoto-opetuksen yleistyminen ovat kasvattaneet terveystieteiden opiskelijamäärää avoimessa yliopistossa. Pääasiassa opetus on toteutettu
siten, että luennot on välitetty Oulusta etäpaikkakunnille videoneuvotteluna ja
mahdolliset harjoitukset on pidetty lähiopetuksena. Toteutustapa on ollut toimiva ja
huomattavasti edullisempi kuin opetuksen järjestäminen pelkästään lähiopetuksena. Pienemmät opetuskustannukset ovat mahdollistaneet myös pienten paikkakuntien osallistumisen opetukseen. Luentojen seuraamista etäpaikkakunnilla on
pyritty helpottamaan toimittamalla opiskelijoille opettajan käyttämä luentomateriaali ennen opetusta.
Videoneuvottelun välityksellä on opetettu hoitotiedettä, kuntoutusta, terveyshallintotiedettä, terveystietoa ja telelääketiedettä. Tällä hetkellä Oulun yliopiston avoimella yliopistolla on tarvittaessa valmiudet toteuttaa kaikki avoimen yliopiston terveystieteiden opetus monimuoto-opetuksena. Tämän tavoitteen toteutumista on
tuettu hankkimalla Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan Kontinkankaan
kampukselle kahdet videoneuvottelulaitteet.
Terveystieteiden opetuksessa opiskelijoiden, opettajien ja etäpaikkakuntien yhteyshenkilöiden

kokemukset

monimuoto-opetuksesta

ovat

olleet

pääsääntöisesti

myönteisiä. Videoneuvottelulaitteissa ja yhteyksissä ei ole ollut ongelmia, jotka
olisivat häirinneet opetustilanteita. Opetustilanteissa vuorovaikutteisuus on ollut
mahdollista, koska opiskelijat ovat voineet esittää opettajalle kysymyksiä aivan
kuin lähiluennoillakin. Videoneuvottelun välityksellä opiskelijat ovat onnistuneesti
esitelleet myös omia seminaaritöitään.
Verkkopohjaisen oppimisympäristön käyttö opetuksessa materiaalivarastona, tehtävien palautuspaikkana ja keskustelukanavana on toiminut opetuksessa hyvin.
Perinteisen lähiopetuksen rinnalla oppimisympäristöä on käytetty muun muassa
terveystiedon ja päihdetyön opetuksessa. Oppimisympäristön käyttö on helpompaa
kuin sähköpostituslistojen. Keskustelukanavien kautta sama informaatio on kaikkien opiskelijoiden luettavissa milloin tahansa. Oppimisympäristö mahdollistaa
myös yksityisen keskustelukanavan opiskelijoiden ja opettajan välille.
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Verkko-opintojen määrä terveystieteiden opetuksessa on lisääntynyt syyslukukaudella vuonna 2005. Aikaisemmin, vain Terveydenhuollon hallinnon perusteet -opintojakso (3 ov) on toteutettu puhtaasti verkko-opetuksena. Syksyllä 2005 opetustarjontaan lisättiin Teleterveydenhuollon peruskurssi (5 op) sekä Kuntoutus (25 op)
ja Terveystieto (25 op). Kuntoutuksen ja terveystiedon opinnot toteutetaan Suomen virtuaaliyliopiston hankerahoituksella, ja ne ovat verkostohankkeita. Alkukuukausien kokemukset ovat olleet hyviä ja verkko-opinnoilla on saavutettu tavoiteltu
kohderyhmä ympäri Suomea.
Opettajien ennakkoluuloton suhtautuminen kehitystyöhön opetuksessa on mahdollistanut tvt:n hyödyntämisen terveystieteiden opetuksessa. Lisäksi Oulun yliopisto,
sen avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitokset ovat resurssoineet tarvittaviin laitteisiin
ja ohjelmistoihin. Suomen virtuaaliyliopiston rahoituksen turvin on voitu tuottaa ja
toteuttaa kaksi perusopintokokonaisuutta verkko-opintoina. Teleterveydenhuollon
peruskurssin muokkaaminen verkkokurssiksi on tehty yhteistyössä lääketieteellisen
tiedekunnan teleterveydenhuollon keskuksen kanssa. Verkostoitumalla ja voimavarojen yhdistämisellä voidaan tuottaa kaikkia osapuolia hyödyntäviä toteutuksia ja
ratkaisuja. Erityisen tärkeää verkostotyöskentelyssä on se, että voidaan tehdä tieteiden välistä yhteistyötä ja hyödyntää eri osapuolten asiantuntemusta.

Le@rn+-hanke

–

Tietojenkäsittelytieteiden

opiskeleminen

monimuoto-

opetuksena keskiasteen oppilaitoksissa
Yhdessätoista Oulun ja Lapin läänien lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa
opiskelijoilla

on

mahdollisuus

opiskella

Tietojenkäsittelytieteet

27

op

-opintokokonaisuus siten, että suoritetun yliopistollisen arvosanan lisäksi kyseiset
opintojaksot hyväksytään myös keskiasteen tutkintoon. Käytännössä opetus järjestetään monimuoto-opetuksena Oulun yliopiston avoimen yliopiston ja Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen yhteistyönä Le@rn+-hankkeen kautta.
Le@rn+-hanke käynnistyi syksyllä 2005. Tietojenkäsittelytieteiden laitos on aikaisemmin järjestänyt tietojenkäsittelytieiden opintokokonaisuuden (27 op) opetusta
kolmessa keskiasteen oppilaitoksessa Oulun läänin alueella. Tavoitteena Le@arn+hankkeella on Oulun yliopiston avoimen yliopiston toimintaperiaatteen mukaisesti
edistää koulutuksellista tasa-arvoa alueilla, joilla muuten ei olisi mahdollisuutta yliopistotasoiseen koulutukseen. Kuviossa 1 on kuvattu Le@arn+-hankkeen toimijat.
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Avoin
yliopisto

Tietojenkäsittelytieteiden
laitos

Ohjaus

Materiaali

Optiman Le@rn+ työtila

Oppilaitos 1

Oppilaitos 2

Oppilaitos 3

Kuvio 1. Le@arn+-hankkeen toimijat
Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos tuottaa kaikista tietojenkäsittelytieteiden opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista oppimateriaalin (luennot
ja harjoitukset) Optima-verkko-oppimisympäristöön. Oulun yliopiston perusopiskelijat voivat suorittaa opintojaksoja joko itsenäisesti tai tuutori-opettajan johdolla.
Suurin osa Oulun yliopiston perusopiskelijoista osallistuu lähiopetustilanteisiin, joita
pidetään Linnanmaan kampuksella. Le@rn+-hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa opiskelijat seuraavat perusopetuksessa pidetyt luennot videotallenteina
yleensä yhdessä opettajansa kanssa. Avoimen yliopiston tarjoaman opetuksen
tuutori-opettaja opastaa opiskelijoitaan hakemaan runsaasta luentomateriaalista
keskeisiä tietoja, ja hän myös ohjaa oppilaitoksessa lähiopetuksena toteutettavat
harjoitukset. Tuutori-opettajalla on merkittävä rooli opastaessaan nuorta opiskelemaan sellaista oppimateriaalia, joka on sisällöltään vaativampaa ja vähemmän jäsenneltyä kuin tavanomainen oppimateriaali lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa.
Yliopisto-opintojen vaativuus on yllättänyt monet keskiasteen opiskelijat, ja ensimmäisen opintojakson jälkeen moni osallistuja on keskeyttänyt opinnot. Keskeytysten minimoimiseksi avoin yliopisto pyrkii jatkossa välittämään opiskelijoille mahdollisimman selkeää informaatiota keskiasteen- ja yliopisto-opiskelun tavoitteiden ja
toimintatapojen eroista. Näiden asioiden esiin tuominen ja ymmärtäminen on tärkeää myös siksi, ettei tietojenkäsittelytieteiden opiskelu muodostuisi pelkkien tekniikoiden harjoittelemiseksi.
Muun muassa sen tavoitteen lisäksi, että lukiolaiset tutustuvat opintojen aikana
yliopisto-opiskeluun, Le@rn+-hankkeen tuutoreiden välittämät omat ja opiskelijoiden kokemukset voivat osoittautua arvokkaaksi informaatioksi yliopistolla opetuksen kehittämistyössä. Hankkeessa on havaittu, että nuoruusikäiset opiskelijat ja
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pedagogisen koulutuksen saaneet opettajat ilmaisevat mielipiteensä esimerkiksi
aiheiden kiinnostavuudesta, oppimateriaalin ja opetuksen laadusta avoimen yliopiston yhteyshenkilölle oma-aloitteisemmin kuin useimmat yliopiston perusopiskelijat.
Le@rn+-hankkeen lähiopetukseen varatut tuntimäärät vaihtelevat oppilaitoksittain.
Joissakin oppilaitoksissa tuutori ohjaa opiskelijoitaan sähköpostin tai Optiman keskustelualueen kautta, ja eräs tuutori on lupautunut opastamaan myös nettipuhelun
välityksellä. Vielä ei tiedetä, missä määrin opiskelijat hyödyntävät kutakin ohjaustapaa.
Oppilaitosten tuutoreilla, tietojenkäsittelytieteiden laitoksen vastuuopettajilla ja
harjoitusten vetäjillä on ollut Optiman kautta mahdollisuus jakaa tietotaitojaan sekä
mahdollisesti helpottaa työtaakkansa opetukseen liittyvistä asioista. Muutama tuutori on laittanut oman materiaalinsa muidenkin saataville toivoen kokemusten jakamista. Opettajien ja tuutoreiden keskenäinen vuorovaikutus Optimassa on toistaiseksi ollut kovin vähäistä. Opettajat ovat ilmeisesti yhä edelleen tottuneet puurtamaan työnsä yksin alusta loppuun, ja kiireellä voi olla myös oma vaikutuksensa
asiaan.
Le@rn+-hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa Optima toimii tällä hetkellä
lähinnä materiaalin jakelukanavana. Seuraavana opetuksen sisältöön liittyvänä tavoitteena on kehittää yhdessä tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kanssa uutta oppimateriaalia, joka mahdollistaisi ja jopa edellyttäisi aikaisempaa vuorovaikutteisemman opiskelutavan. Koska monimuoto-opetus voi opettajan kannalta olla perinteistä kontaktiopetusta kuormittavampaa, on tarpeen kartoittaa oppilaitosten
tuutoreiden kokemuksia opetuksesta, jotta pystyttäisiin tuottamaan opetusta ja
oppimista todella auttavaa materiaalia.

Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssi avoimen yliopiston kautta yliopistojen väliseksi verkostoksi
Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssi kehitettiin alun perin avoimen yliopiston
opiskelijoille opiskeluun orientoiviksi opinnoiksi. Kurssi on tarkoitettu opiskelutaitojen hiomiseen ja kehittämiseen, tiedeyhteisöön tutustumiseen ja tiedonhakutaitojen
kehittämiseen. Tätä kokonaan verkossa toteutettavaa kurssia on kehitetty vuodesta
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1998 lähtien. Vuodesta 2002 lähtien kurssia on tarjottu virtuaaliyliopistohankkeen
kautta viiden suomalaisen yliopiston perusopiskelijoille.
Idea Akateemiset opiskelutaidot -kurssin rakentamisesta syntyi vuonna 1997 Oulun
yliopiston avoimen yliopistossa ja opetuksen kehittämisyksikössä, kun huomattiin,
että avoimen yliopiston opiskelijoille tarvittaisiin opintoihin orientoiva kurssi. Oli
tarvetta kurssille, joka olisi helppo toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta. Päätettiin tehdä verkko-opetushanke, jonka toteuttamisista opetusministeriö lähti tukemaan.
Syksyn 1997 ja kevään 1998 aikana kehitettiin pelkästään verkossa toteutettava
Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssi Oulun yliopiston avoimen yliopiston, kirjaston, humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekunnan sekä opetuksen kehittämisyksikön yhteistyönä. Humanistinen tiedekunta otti kurssin vastuulleen. Syksyllä
1998 kurssi toteutettiin ensimmäisen kerran 200 opiskelijan ja 6 tuutorin voimin.
Tästä lähtien kurssia on toteutettu jo yli 40 kertaa eri laajuisena. Jokaisesta kurssista on kerätty palautetta opiskelijoilta ja tuutoreilta. Kurssia on kehitetty saadun
palautteen perusteella.
Vuonna 2001 muutama muu Suomen yliopisto kiinnostui Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssista. Kuopion ja Vaasan yliopistot tarjosivat kurssia perusopiskelijoilleen vuosina 1999 ja 2000. Vuonna 2002 tehtiin ensimmäinen valtakunnallinen
Verkosto-Vatti-hankehakemus. Mukana hankkeessa oli viisi suomalaista yliopistoa:
Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Vaasan yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Taideteollinen korkeakoulu. Hankkeen tavoitteena oli saattaa Akateemiset
opiskelutaidot -verkkokurssi näiden yliopistojen perusopiskelijoiden saataville.
Opetusministeriö rahoitti hanketta vuonna 2002 ja 2003 pienillä resursseilla.
Vuodet 2005–2006 ovat Verkosto-Vatti-hankkeen kehittämisen ja toteuttamisen
voimakkainta aikaa. Oppimateriaali tuotetaan verkkoon kaikkien Suomen yliopistojen saataville samalla, kun kurssin toimintatapaa kehitetään ja kurssin laatua tutkitaan tarkemmin. Tavoitteena on saada aikaan toimiva ja tasokas oppimateriaali
sekä toimintatapa yliopisto-opiskelijoiden alkuorientoinnin tueksi. Lisäksi tavoitteena on rakentaa materiaali mahdollisimman monen yliopiston tarpeisiin erilaisten
opetustoteutuksien hyödynnettäväksi. Luonnollisesti uudistettu verkkokurssi jää
myös Oulun yliopiston avoimen yliopiston opetustarjontaan.
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Studia Generalia -yleisöluentosarjan toteutus vuonna 2005
Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalveluiden avoimen yliopiston toimiston järjestämä Studia Generalia -luentosarja pidettiin syksyllä 2005 edellisvuosien tapaan
Tiedekeskus Tietomaassa. Vuosi 2005 oli fysiikan juhlavuosi, tulihan Einsteinin
suhteellisuusteorian julkaisemisesta kuluneeksi sata vuotta. Luentosarjan aiheena
oli ”Päivitä Einstein – sata vuotta fysiikkaa”, ja sen sisältö suunniteltiin yhteistyössä
Oulun yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksen kanssa. Tavoitteena oli yleistajuinen, suurelle yleisölle suunnattu kuuden osa-alueen muodostama kokonaisuus
Einsteinin merkityksestä fysikaalisten tieteiden ja modernin maailmankuvan kehityksessä. Erityisesti fysikaalisten tieteiden laitos toivoi, että luentosarja olisi hyödynnettävissä myös fysiikan opiskelussa.
Studia Generalia -luentosarjan seuraaminen yhteistyöpaikkakunnilla on aiempina
vuosina ollut mahdollista videoneuvotteluyhteyden ansiosta. Kuviossa 2 esitellään
Studia Generalia -luentosarjan toteutusta vuonna 2005. Radio Suomen Oulun ja
Kainuun alueradiot ovat lähettäneet ennen luentoa luennoitsijan haastattelun, ja
tiivistelmä luennosta on ilmestynyt seuraavana päivänä Sanomalehti Kalevassa ja
Kainuun Sanomissa. Tilaisuudet yhteistyöpaikkakunnilla eivät ole kuitenkaan saavuttaneet suurta suosiota viime vuosina, joten tänä vuonna toteutustapaan etsittiin
uusia ratkaisuja.
Sarjan ensimmäinen luento toteutettiin videoneuvotteluna kuudella paikkakunnalla.
Kaikki luennot videoitiin ja tallennettiin yliopiston verkkopalvelimelle. Kaikki materiaali koottiin avoimen yliopiston www-sivuille; luennoitsijoiden esittelyt, lehtiartikkelit sekä videotallenteet olivat vapaasti katseltavissa marraskuun loppuun asti.
Luentosarja herätti laajaa innostusta paikan päälle tulleiden kuulijoiden keskuudessa. Kävijämäärä vaihteli 100:sta 250:een. Yleisö osoitti kiinnostuksensa käsiteltäviä aiheita kohtaan esittämällä luennoitsijoille tilaisuuden loppuosassa lukuisia
kysymyksiä. Aiheiden monipuolisuus sekä luennoitsijoiden valinta niin Oulun kuin
Jyväskylän ja Helsinginkin yliopiston edustajista osoittautui onnistuneeksi.
Luentosarjaa markkinoitiin myös Oulun ja Lapin läänin lukioihin ja oppilaitoksiin
sekä matemaattisten aineiden opettajille ja opiskelijoille. Luentosarjan materiaaleja
pystyi hyödyntämään niin opetuksessa kuin itsenäisen opiskelun tukena. Palautteiden mukaan verkkoon liitettyjä luento- ja artikkelimateriaaleja on käytetty osana
opintosuorituksia eteenkin Pohjois-Suomen lukioissa. Nuoria osallistui runsaasti
myös Tietomaan luennoille.
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Suunnittelu
• avoin yliopisto (koordinointi)
• fysikaalisten tieteiden laitos (sisällöt)
• Oulun yliopisto, tietohallinto (videoneuvottelu, -tallenteet)
• Tiedekeskus Tietomaa (tilat, tekniikka)
• Sanomalehti Kaleva (sisällöt, tiedotus)
• Oulun alueradio (sisällöt, tiedotus)
• Raimo Ahonen (graafinen suunnittelu)

Radio Suomi
(Oulun ja Kajaanin alueradiot)
•
haastattelut

Sanomalehti Kaleva
Kainuun Sanomat
•
artikkelit
•
ilmoitukset, julisteet

Tiedekeskus Tietomaa
•
luentotilaisuudet
•
videoneuvotteluluento
seitsemälle
paikkakunnalle

Oulun yliopiston avoimen yliopiston
www-sivut
www.oulu.fi/avoinyliopisto
•
luennoitsijoiden esittelyt
•
luentojen videotallenteet
•
linkit haastatteluihin (Radio Suomi)
•
artikkelit

Kuvio 2. Studia Generalia -luentosarjan toteutus vuonna 2005.
Studia Generalia on esimerkki siitä, miten yleisöluentosarja voidaan toteuttaa mediaa ja uutta tvt:aa hyödyntäen. Tällainen eri tahojen välinen yhteistyö voi tuottaa
parhaimmillaan erittäin mielenkiintoisia tapahtumia, jotka ovat kaikkien aiheesta
kiinnostuneiden saatavilla. Yliopiston vuoropuhelu ympäröivän yhteiskunnan välillä
voidaan toteuttaa myös tällä tavalla.

Yhteenveto
Kaiken kaikkiaan avoimen yliopiston opetustarjonnassa on tällä hetkellä paljon
uutta tekniikkaa käyttäviä opetustoteutuksia. Näistä erilaisista toteutustavoista
saatua osaamista ja tietoa täytyy hyödyntää, jotta voimme edelleen kehittää uusia
tuotteita ja jalostaa jo olemassa olevaa toimintaa. Avoimen yliopiston opetuksen
kehittäminen lähtee siitä, että muistetaan kuunnella sekä opiskelijoita että opettajia. Tämän kuuntelemisen tuloksena saatu palaute täytyy ottaa vastaan ja käsitellä.
Sen jälkeen täytyy miettiä sitä, miten voisimme paremmin palvella asiakkaitamme
ja rakentaa yhteistyötä tiedekuntien, laitosten ja opettajien kanssa. Tällaisen yhteistyön tuloksena Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa on aloitettu useita uusia
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opetuksen kehittämishankkeita. Tulevaisuudessa voimme hyödyntää jo hankittua
osaamista ja kehittää edelleen entisiä tuotteitamme ja kehittää hyvässä monitieteisessä yhteistyössä uusia palveluita. Opiskelun mahdollistaminen eri tekniikoita hyödyntäen on jatkossakin avoimen yliopiston suuri haaste ja mahdollisuus.
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Pohjonen, J. (2001). Alma Mater – Quo Vadis? Tieto- ja viestintätekniikka yliopistojen strategisena
haasteena. Teoksessa Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Sallila, P. ja Kalli P. (toim.). Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. BTJ Kirjastopalvelu Oy. Gummerus kirjapaino oy. Jyväskylä). ISBN 951-692-503-0. ISSN 1237-2951. 2001. 414 s.
Oulun yliopiston avoin yliopisto. http://www.oulu.fi/avoinyliopisto. (Luettu 5.5.2006.)
Studia generalia 2005. http://www.kotu.oulu.fi/avoin/ikaihmis/studia.htm. (Luettu 5.5.2006.)
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Tieto- ja viestintätekniikan käyttö kielten, kulttuurien sekä
viestinnän oppimisessa
Anne Koskela, Outi Mikkola ja Anne Ruotsalainen

Artikkeli esittelee Oulun yliopiston kielikeskuksen tieto- ja viestintätekniikan (tvt)
opetuskäytön nykytilaa etupäässä verkko-opetuksen näkökulmasta. Tvt:n käyttäminen kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissa on alati lisääntymässä ja osittain
muuttunut jo korvaamattomaksi osaksi opetusta. Verkko-opetustarjonnan ohella
esitellään myös kielten itseopiskelukeskusta sekä kielikeskuksen tietotaidon yhteen
kokoavaa Avain kielikeskukseen -hanketta. Aluksi perehdytään lyhyesti siihen, miten nykytilanteeseen on tultu.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön historiaa kielikeskuksessa
Tvt:n opetuskäyttö kielikeskuksessa on saanut alkusysäyksensä sekä opiskelijoiden
tarpeista että opettajien mielenkiinnosta asiaan. Opiskelijoiden keskuudesta nousi
1990-luvun alussa ehdotuksia mahdollisuudesta etä- ja verkkokursseihin. Liikkeellepaneva voima oli lopulta kuitenkin asiasta kiinnostuneiden opettajien halu kokeilla, kuinka kieltenoppijoiden autonomisuuden kehittymistä voisi tukea verkkotyökalujen avulla.
Ensimmäisiä monimuotokursseja
Monimuoto-opetuksen kielikeskuksessa voi katsoa alkaneeksi jo 1990-luvun alussa.
Yksi verkko-opetuksen ensimmäisiä kokeilijoita ruotsin kielen lehtori Ritva Himanen
osallistui Eric Roussellen johtamaan 1990-luvun alussa perustettuun TAKO-rengasprojektiin (TAKO = tietokoneavusteinen opetus), jonka päätehtävä oli kielten monimuoto- ja etäopetuksen kehittäminen tietoverkoissa. Syksyllä 1993 Himanen järjesti yrityssimulaatiokurssin yhteistyössä Kemi-Tornion AMK:n sekä Oulun yliopiston ekonomiopiskelijoiden kanssa. Opetusvälineenä kurssilla oli BBS-järjestelmä
(Bulletin Board Systems). Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1996, yrityssimulaatiokurssi järjestettiin yhteistyössä Tokiossa sijaitsevan Japanese Institute for
Scandinavian Studies -oppilaitoksen ja Oulun yliopiston konetekniikan opiskelijoiden
kanssa. Himanen ja Tokion yhteyshenkilö Lena Lindahl ohjasivat kurssia sähköpostin välityksellä.
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Englannin kielen lehtori Gordon Roberts ryhtyi ohjaamaan Icons-nimistä kurssia
taloustieteiden opiskelijoille keväällä 1993 (Icons = International Communication
and Negotiations Simulation). Icons on yhä edelleen toimiva Marylandin yliopiston
kansainvälisen politiikan laitoksen organisoima simulaatio, jossa opiskelijat edustavat eri valtioiden hallituksia ja neuvottelevat ajankohtaisista maailmanpoliittisista
asioista. Kurssilla käytettiin aluksi Unix-pohjaista Marylandin yliopiston kehittämää
virtuaalioppimisympäristöä, ja työskentely ulkomaisten yliopistojen kanssa tapahtui
tuolloin vielä suurelle yleisölle tuntemattoman Internetin avulla.
Verkkopohjainen

oppimisympäristö

Telsipro

(sittemmin

Sonera

Learning

Experience, nykyään Optima) otettiin käyttöön kielikeskuksessa syksyllä 1998, jolloin Ritva Himanen piti ensimmäisen yrityssimulaatiokurssinsa silloisen Telsipron
välityksellä. Saksan kielen lehtori Kyllikki Saraniemi oli myös ensimmäisiä verkkokurssikokeilijoita.

Hän

järjesti

samana

syksynä

Telsipron

avulla

ekonomien

Wirtschaftssprache Deutsch -kurssiin liittyvän liikeviestinnän osuuden, jossa opiskelijat lähettivät oppimisympäristössä liikekirjeitä toistensa firmoihin. Tuolloin uutta
oli se, että kaikki saattoivat nähdä toistensa tuotokset. Tekniikan saksan peruskurssilla ympäristöä hyödynnettiin materiaalin jakeluun sekä töiden palautukseen.
Seuraavana vuonna englannin kielen lehtori Suzy McAnsh järjesti Nasal-kurssin
(Net-Aided Self-Access Learning) sekä vuosina 2001−2004 EoN-kurssin (English on
the Net), jotka kannustivat opiskelijoita itseohjautuvuuteen ja joissa yhtälailla painotettiin paitsi varsinaista kielen oppimista myös opiskelutaitojen oppimista. Molemmilla kursseilla oppimista lähestyttiin sekä yhteistoiminnallisesta että yhteisöllisestä näkökulmasta ja sittemmin ongelmalähtöistä oppimista hyödynnettiin yhteisöllisen työskentelyn parantamiseksi. McAnsh on tehnyt yhteistyötä kuuden muun
suomalaisen kielikeskuksen opettajien kanssa vuodesta 2003 AWE-projektissa
(Academic Writing Project), jossa tuotetaan verkkoon Suomen kielikeskusten opettajia varten englanninkieliseen akateemiseen kirjoittamiseen tarvittavaa materiaalia
ja harjoituksia yleisesti käytettäväksi.
Tieto- ja viestintätekniikka eilen ja tänään
Vuosituhannen vaihteessa yliopistossa lisääntynyt tvt:n opetuskäytön peräänkuuluttaminen on näkynyt myös kielikeskuksessa. Kielikeskuksen tvt:n opetuskäytön
strategiassa 2000–2002 todetaan, ettei opetusteknologia saa olla itsetarkoitus,
vaan sen on annettava lisäarvoa sekä oppimiseen että opettamiseen. Siinä muistutetaan myös, että hyvän kielitaidon oppiminen edellyttää aina myös inhimillistä
vuorovaikutusta.
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Helmikuussa 2002 kielikeskuksen henkilökunnalle tehdyn tvt-taitokyselyn mukaan
44 prosenttia hallitsi www-oppimateriaalin tuottamisen perusteet sekä tvt:n pedagogisen käytön sovelluksia. Henkilökunnasta 27 prosentilla oli oman opetusalansa
tvt:n opetuskäytön syvällistä asiantuntemusta sekä vahva pedagoginen tvt:n käyttötaito. Vastaajista 22 prosenttia vastasi tuottavansa sekä ylläpitävänsä digitaalista
oppimateriaalia.
Kielikeskuksen henkilökunnalla on ollut runsaasti kiinnostusta tvt-taitojensa kehittämiseen. Valtakunnalliseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön TieVie-koulutukseen

osallistumisen

into

pysyi

alusta

asti

tasaisen

korkeana.

Vuosina

2001−2005 järjestetyssä koulutuksessa kielikeskuksesta oli mukana joka vuosi
kolmesta neljään henkilöä. Suhteutettuna muihin osallistujiin kielikeskuksen osuus
on parhaimmillaan ollut noin viidesosa kaikista Oulun yliopiston osallistujista. Keväällä 2006 valtakunnallisen TieVie-asiantuntijakoulutuksen Oulun yliopiston 14
osallistujasta kolme oli kielikeskuksesta.
Kielikeskuksen strategiassa 2003−2005 esitetty pyrkimys parantaa opiskelijoiden
akateemisia valmiuksia sekä ohjata heitä itseohjautuvaan elinikäiseen oppimiseen
näkyy muiden muassa monipuolisessa ja yhä kehittyvässä verkko-opetustarjonnassa. Tvt:n opetuskäytön sovelluksia käytetään kielikeskuksessa laaja-alaisesti
unohtamatta verkko-opetukseen liittyviä lukuisia haasteita, kuten oppimaan oppimista sekä vuorovaikutusta verkossa.

Kielikeskuksen verkko-opetustarjonta
Tällä hetkellä verkko-opetusta on tarjolla englannin, ruotsin, suomen, venäjän ja
italian kielessä. Työvälineinä kursseilla käytetään Optima-verkko-oppimisympäristöä tai avointa Internet-ympäristöä ja myös kielikeskuksen itseopiskelukeskuksen
kieltenopiskeluohjelmia.
Englanti
Lähes kokonaan tai suurimmaksi osaksi verkossa suoritettavia kursseja on englannin kielessä kolme: Technical Research Report Writing, Student Exchange sekä
Self-Access Grammar.
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Technical Research Report Writing (TRRW) -kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita kehittämään valmiuksiaan kirjoittaa tekniikan alan tutkimusraportteja. Kurssi
on suunnattu erityisesti teknillisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka mahdollisesti
kirjoittavat diplomityönsä englanniksi. Kurssilla tarkastellaan niin raportointikieltä
kuin varsinaista sisältöäkin. Huomiota kiinnitetään informaation jäsentämiseen,
jotta teksti olisi luettavuudeltaan ja painotussuhteiltaan selkeä, sekä monille englanniksi kirjoittaville suomalaisille tutuiksi tulleisiin kieliopillisiin ongelmakohtiin.
Opiskelijoiden edellytetään tuottavan tekstiä säännöllisesti, ja he myös saavat
säännöllistä palautetta työstään.
Student Exchange -kurssi on suunniteltu opiskelijoille, jotka ovat lähdössä vaihtoon
seuraavien parin vuoden aikana. Kurssin aikana opiskelijat työstävät vaihto-opiskeluhakemustaan sekä tekevät luetunymmärtämis-, kirjoittamis-, sanasto- sekä
puhumisharjoituksia, jotka liittyvät ulkomailla opiskeluun. Samalla he saavat harjoitusta englannin kielessä sekä palautetta kielentuottamisestaan. Sekä TRRW- että
Student Exchange -kurssit suoritetaan suurimmaksi osaksi Optimassa, joka mahdollistaa rikkaan oppimateriaaliympäristön, jollaista ei luokkaopetuksessa tavallisesti ole saatavilla. Molemmilla kursseilla lähestytään oppimista yhteistoiminnallisesta näkökulmasta ja tukea oppimiseen saadaan niin vertaisopiskelijoilta kuin
opettajaltakin.
Self-Access Grammar -kurssilla opiskellaan itsenäisesti ja harjoitellaan opiskelijan
omaa tasoa vastaavia kielen osa-alueita. Kurssilla keskitytään pääasiassa kieliopin
opiskeluun hyödyntämällä tietokoneavusteisia kieltenopetusohjelmia ja Internetissä
tarjolla olevia resursseja. Koko ryhmän kanssa on kaksi pakollista tapaamista kurssin aikana. Opiskelijat tekevät sekä ohjaajan antamia että itse valitsemiaan tehtäviä kielikeskuksen itseopiskelukeskuksessa ja muualla Internetin kautta. Ohjaava
opettaja tarjoaa pedagogista ja teknistä tukea, ja hänen kanssaan myös tarkkaillaan opintojen edistymistä. Opiskelijoiden tulee raportoida opiskelustaan säännöllisesti ohjaajalle.
Ruotsi
Ruotsin kielessä on tarjolla kaksi verkkokurssia. Ruotsin itseohjattu opiskelu koostuu

kahdesta

erillisestä

yhden

opintopisteen

kurssista:

På

väg.

Hör-

och

textförståelse ja På väg. Strukturer. Itseohjatussa ruotsin opiskelussa on tarkoituksena pedagogisen tuen avulla aktivoida ruotsin kieltä riittävän lähtötason saavuttamiseksi tutkintovaatimusten mukaisen ruotsin kurssin suorittamiseen. Opiskelijaa
ohjataan parantamaan kielitaitoaan juuri niillä osa-alueilla, jotka kaipaavat eniten
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kehittämistä. Häntä kannustetaan tarkkailemaan ja pohtimaan kielitaidon ja kielenopiskelun edistymistä sekä rohkaistaan myös keskinäiseen vuorovaikutteiseen oppimiseen. Ohjaajan kanssa keskustellaan ruotsiksi säännöllisesti opintojen etenemisestä ja mahdollisista vaikeuksista. Avoimessa verkkoympäristössä sijaitsevat itseopiskelutehtävät suoritetaan omatoimisesti.
Svenska för teknologer -kurssi on nimensä mukaisesti teknillisen tiedekunnan tarpeisiin suunniteltu monimuotokurssi. Puolet on lähiopetusta, jolloin harjoitellaan
suullisia tilanteita. Verkko-osuudessa opiskelijat hakevat tietoa verkosta, lukevat
oman alansa tekstejä, jakavat tietoa keskenään, opettavat toisiaan vastavuoroisesti
ja pyrkivät työskentelemään ongelmalähtöisesti.
Suomen kieli ja viestintä
Suomen kielen ja viestinnän opinnoista Tieteen popularisointi -kurssin tavoitteena
on, että opiskelija tutustuu tieteen yleistajuistamisen mahdollisuuksiin, tekniikkaan
ja ongelmiin. Kurssilla harjoitellaan oman tieteenalan ongelmien yleistajuistamista
sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelijat kirjoittavat kurssin aikana oman alansa
populaaritieteellisen artikkelin ja työstävät sitä edelleen suomen kielen pääaineopiskelijoilta ja kurssilaisilta saamansa palautteen avulla. Artikkelien eri versiot
julkaistaan Optimassa, ja siellä on myös ohjeita kurssin suorittamiseen ja aineistoa
populaaritieteellisen tekstin tuottamiseen liittyen.
Niin ikään osittain Optima-ympäristössä suoritettava Kirjallisen viestinnän perusteet
-kurssin tarkoitus on opiskelijoiden omia sekä muidenkin tekstejä tarkastelemalla,
analysoimalla ja korjailemalla oppia näkemään tekstien pintaa syvemmälle ja siten
parantamaan omien tekstien luettavuutta ja korrektiutta. Harjoituksissa käsitellään
opiskelijoiden omia, jo valmiita tekstejä mutta tuotetaan myös uusia tekstejä.
Asiatekstien ohella käsitellään myös vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä, esimerkiksi
mainoksia ja mielipidekirjoituksia.
Taloustieteen tutkimusviestintä -kurssilla opiskelija perehtyy tieteelliseen viestintään ja sen käytänteisiin. Opintojaksolla harjaannutaan tieteellisen tekstin analysoimiseen ja tuottamiseen. Kurssi koostuu Tieteellisen viestinnän perusteet -johdantoluennoista, itsenäisestä työskentelystä verkkoympäristössä, oman seminaaritekstin kirjoittamisesta, toisten opiskelijoiden tekstien kommentoinnista ja arvioinnista sekä palautteesta ja ohjauksesta niin sanotulla tekstiklinikalla. Tästä kurssista
kerrotaan tarkemmin tämän artikkelin luvussa Verkosta klinikalle – taloustieteen
tutkimusviestintää monimuoto-opetuksena.
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Talouselämän viestintä -kurssin kirjallisen viestinnän osuuden voi suorittaa verkkoopiskeluna. Opiskelijat siirtyvät kurssin suullisen osion jälkeen työskentelemään
Optimaan. He tuottavat siellä olevien ohjeiden mukaisesti erilaisia ammatilliseen
viestintään liittyviä tekstejä, jotka myös julkaistaan ja opponoidaan Optimassa.
Lisäksi sellaisilla suomen kielen ja viestinnän kursseilla kuten Kirjoitusviestintä,
Puheviestintä ja Tieteellinen viestintä käytetään Optimaa muutamien tehtävien tekemiseen sekä ennen muuta kurssimateriaalin varastoimiseen.
Suomea muunkielisille
Muunkielisille tarkoitettu suomen opetus tarjoaa myös verkko-opintoja. Kokonaan
verkossa suoritettava kurssi on Suomen kielen kirjoittamisen kurssi, joka on tarkoitettu edistyneille suomen oppijoille. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää suomen kielen kirjoitustaitoaan ja saa ohjausta erilaisten opiskelussa ja työelämässä tarvittavien tekstien laatimiseen. Lisäksi opiskelija oppii ottamaan huomioon kirjoittamisprosessin vaiheet, ymmärtämään tekstin funktion ja kohderyhmän merkityksen. Optimaan on laadittu kurssia varten työtila, jossa sijaitsee kurssimateriaali ohjeineen ja tehtävineen. Lisäksi tilassa on malleja erilaisiin tekstilajeihin liittyvistä teksteistä sekä linkkejä muun muassa sanomalehtien verkkosivustoille
ja sanakirjoihin. Opiskelija saa palautetta teksteistään verkossa toimivalta tuutorilta.
Edistyneille suomen oppijoille on myös valmistumassa Suomen kielen rakenteet verkkomateriaali, jota on jo osittain käytetty oheismateriaalina edistyneille tarkoitetulla kurssilla. Tarkoituksena on, että materiaalia voidaan jatkossa hyödyntää
sekä itseopiskelussa ja kurssien lisämateriaalina sekä itsenäisenä kielioppikurssina.
Verkossa olevien kurssien lisäksi tvt:aa hyödynnetään kaikilla suomen kursseilla
siten, että osa kurssiin kuuluvasta itsenäisestä työskentelystä tehdään verkossa
olevaa materiaalia hyödyntäen. Verkossa on paljon esimerkiksi kielioppiharjoituksia, joita voidaan hyödyntää eritasoisilla kursseilla. Laajimmin tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia opiskelussa hyödynnetään Suomen kielen jatkokurssi 2:lla, josta noin kolmasosa suoritetaan verkossa (Internet, itseopiskelukeskuksen tarjoama materiaali) tekemällä kielioppiharjoitusten lisäksi erilaisia tiedonhakutehtäviä sekä tekstin- ja kuullunymmärtämistehtäviä.
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Venäjä ja italia
Venäjän alkeiskurssit I ja II suoritetaan osittain Internet-harjoituksina. Pääajatuksena on ollut siirtää verkkoon kaikki ne asiat, joiden opiskelu ei vaadi opettajan tai
muiden opiskelijoiden läsnäoloa. Tällöin kontaktitunneilla voidaan keskittyä enemmän kommunikatiivisiin suullisiin harjoituksiin. Noin neljännes kontaktiopetuksesta
on korvattu verkko-osioilla, joilla tehdään sanasto-, kielioppi-, rakenne-, tekstirekonstruktio- ja kuuntelutehtäviä.
Italian teksti- ja puhekurssit 1, 2 ja 3 sekä kieliopin kertauskurssit 1 ja 2 ovat itseopiskelukursseja. Kurssit suoritetaan lähinnä etäopiskeluna parin kanssa tai pienryhmässä, ja yhteydenpito opettajaan tapahtuu sähköpostin välityksellä. Parit tai
pienryhmät kokoontuvat noin kerran, kaksi viikossa tekemänsä suunnitelman mukaan. Kursseihin sisältyy ohjaustunteja sekä myös koko ryhmän kokoontumisia.
Opiskelija kerää kurssin tuotokset portfolioon, johon sisällytetään myös seurantapäiväkirja sekä kurssin loppuarviointi. Italian itseopiskelukursseilla samoin kuin
enenevässä määrin myös kontaktiopetuskursseilla, erityisesti projektitöiden yhteydessä, opiskelijat käyttävät Internetiä tiedonhakuun ja ajankohtaisten asioiden
seuraamiseen.

Verkko-opetuksen tarjoamat hyödyt
Verkon avulla voidaan tarjota kieltenopiskelijoille enemmän erilaisia mahdollisuuksia oppia tai ratkaista vaikkapa käytännön ongelmia aikatauluihin tai esimerkiksi
etäopiskelijoiden osallistumiseen liittyen. Verkko tarjoaa myös paikan kurssiin liittyvän materiaalin sekä informaation tallentamiseen.
Verkko-opiskelulla on kuitenkin ominaisuuksia, joita on hankala, jopa mahdoton
muilla keinoin saavuttaa. Verkko-oppimisympäristöjen eräs keskeinen etu on se,
että opiskelijoiden toiminta ja oppimisprosessit tulevat näkyväksi ja näin vertaisoppijat sekä opettaja voivat auttaa toisiaan kohdekielen työstämisessä ja oikea-aikaisen ohjauksen antamisessa. Opiskelijat voivat oppia toinen toisiltaan päästessään
näkemään muiden oppimisprosesseja. Verkko-opiskelu tarjoaa myös enemmän
aikaa mietiskelyyn, rikkaan ja monipuolisen oppimateriaaliympäristön sekä mahdollisuuden yksilölliseen, opiskelijan omien tarpeiden mukaiseen ajankäyttöön. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin erästä taloustieteiden opiskelijoille suunnattua
suomen kielen ja viestinnän kurssia.
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Verkosta klinikalle – taloustieteen tutkimusviestintää monimuoto-opetuksena
Anne Koskela ja Outi Mikkola

Tutkinnonuudistuksen myötä myös kielikeskuksessa on tarjoutunut sopiva tilaisuus
muokata ja järkiperäistää tutkintoon kuuluvien suomen kielen ja viestinnän opintojen sisältöjä ja suoritustapoja. Tavoitteena on ollut, että viestinnän opetus integroitaisiin opiskelijoiden omien aineopintojen tiettyyn opintojaksoon. Tärkeänä tavoitteena on ollut myös se, että opiskelijoille pystyttäisiin tarjoamaan entistä monipuolisempia tapoja suorittaa viestinnän kursseja. Esimerkiksi verkossa työskentely
antaa mahdollisuuden työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta. Tähän mennessä
integrointi on toteutunut muun muassa Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan kanssa, jossa kielikeskuksen järjestämä Taloustieteen tutkimusviestintä -kurssi
(Tatuvi) on integroitu tiedekunnan eri koulutusohjelmien aineseminaarin kirjoittamiseen.
Tutkinnonuudistuksen kynnyksellä taloustieteiden tiedekunnan edustajat ja kielikeskuksen suomen kielen ja viestinnän opettajat aloittivat neuvottelut siitä, miten
viestinnän opinnot saataisiin vastaamaan parhaiten taloustieteiden opiskelijoiden
tarpeisiin. Monien neuvotteluiden jälkeen päädyttiin jakamaan opinnot ammatilliseen viestintään painottuvaan Talouselämän viestinnän osuuteen ja tieteelliseen
viestintään painottuvaan Taloustieteen tutkimusviestinnän osuuteen, joka integroitaisiin

taloustieteiden

tiedekunnan

aineseminaarityöskentelyyn.

Kielikeskuksen

suomen kielen lehtori Esa Laihanen pilotoi kurssin lukuvuonna 2003–2004. Sekä
ohjaajien että opiskelijoiden kokemukset kurssista olivat niin hyvät, että yhteistyötä
päätettiin jatkaa ja ottaa opintojakso osaksi opetusohjelmaa. Nykyään kurssilla
alkaa olla jo vakiintunut asemansa sekä kielikeskuksessa että Taloustieteiden tiedekunnan opinnoissa.
Tavoitteena tieteelliseen kirjoittamiseen harjaannuttaminen
Aineseminaari-opintojakso on ajoitettu kolmannelle opiskeluvuodelle ja siinä harjoitellaan omaan alaan kuuluvan tutkimuksen tekemistä. Tatuvi-jakso on mukana
tukemassa tätä prosessia. Tavoitteena on kehittää taloustieteen opiskelijoiden tieteellisen viestinnän ja kirjoittamisen taitoja aiempaa monipuolisemmin ja tukea itse
kirjoitusprosessissa. Tarkoituksena on, että opiskelija jalostaa aineseminaaritekstiään jaettua asiantuntijuutta hyödyntämällä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että

opiskelijat

työstävät

aineseminaaritekstejään

prosessikirjoittamisen

menetelmällä ja saavat monipuolista ohjausta, palautetta ja tukea sekä viestinnän
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opettajalta että muilta opiskelijoilta tekstiklinikalla ja verkko-oppimisympäristössä.
Kukin opiskelija työstää kurssin aikana omaa seminaaritekstiään ja arvioi kahden
opiskelijatoverin tekstin eri näkökulmista.
Oppimista verkossa ja tekstiklinikalla
Kurssi alkaa syksyllä kutakuinkin samaan aikaan kuin opiskelijat alkavat työstää
omaa aineseminaarityötään. Opiskelijat kootaan ryhmiin pääaineensa mukaan ja
heille pidetään aloitusluento, jossa käsitellään kurssiin kuuluvat tehtävät sekä tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä asioita. Opiskelijoilta kerätään kysymyksiä, jotka
heitä askarruttavat tuossa vaiheessa, kun heillä ei vielä ole kokemusta tieteellisen
tekstin tuottamisesta.
Aloitusluennon jälkeen opiskelijat osallistuvat myös kirjaston järjestämään tiedonhaun ja informaation lukutaidon opastukseen. Tämän jälkeen siirrytään työskentelemään Optimaan, jossa käydään aluksi verkkokeskustelu opiskelijoilta kerättyjen
kysymysten pohjalta. Keskustelujakso kestää kolme viikkoa. Jokaisen viikon alussa
opettaja tuo pohdittavaksi eri teemaan liittyvät kysymykset, joihin opiskelijat sitten
itse etsivät vastauksia. Tärkeintä tässä keskustelujaksossa on se, että opiskelijat
voivat jakaa kokemuksiaan ja samalla lähestyä tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja ongelmakohtia. Muiden pohdintoja lukiessaan he myös huomaavat, että
toiset painivat samanlaisten ongelmien kanssa. Varsinaista keskustelua ei välttämättä aina synny, vaan opiskelijat kirjaavat omia pohdintojaan annetusta aiheesta.
Toisaalta heidän kommenteissaan ja pohdinnoissaan on kyllä nähtävissä se, että he
ovat lukeneet toisten opiskelijoiden kirjoitukset ja usein he myös kommentoivat
toistensa pohdintoja. Keskusteluviikkojen jälkeen opiskelijat kirjoittavat vielä yhteenvedon, jossa he myös pohdiskelevat keskustelujakson antia ja sen hyödyllisyyttä.
Verkkotyöskentelyn aikana opiskelijoilla on siis koko ajan menossa myös oman aineseminaarin työstäminen. Keväällä on vuorossa tekstiklinikalla käynti. Se tapahtuu siinä vaiheessa, kun seminaarityö alkaa olla valmis tai ainakin suurin osa siitä
on kirjoitettu. Opiskelija tulee opettajan luo kahden opponenttinsa kanssa, joille
molemmille on ohjeistettu eri tehtävät (ohjeet opponoinnista kuten myös koko
kurssin kulusta löytyvät Optimasta). Tekstiklinikalla opponentit käyvät läpi koko
seminaarityön ja tietysti opettaja myös sanoo sanottavansa. Tämän jälkeen opiskelija korjaa työnsä annetun palautteen perusteella ja palauttaa sen sitten oman ainelaitoksensa ohjaajalle. Seminaaritekstin kirjoitustyön lopuksi opiskelija kirjoittaa
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oman kirjoitusprosessin pohdinnan, jossa hän reflektoi käytyä kirjoitusprosessia ja
siitä oppimiaan asioita.
Työskentelyyn kuuluu myös aineseminaarityön suullisen esityksen arviointi. Opiskelija on ohjeistettu etukäteen keräämään kirjallista palautetta lomakkeella muilta
seminaariin osallistuvilta opiskelijoilta. Jokainen myös analysoi saamansa palautteen ja kirjoittaa siitä vielä oman pohdinnan ja julkaisee sen Optimassa. Kuviossa 1
on havainnollistettuna Tatuvi-kurssin työskentelyvaiheet.

Työskentelyn kulku
(lokakuu–huhtikuu)

Tatuvi-kurssi

Aineseminaari

Kielikeskus

TaTK

Ohjausluennot
Aineseminaari• tieteellinen viestintä
työskentelyn aloitus
ja tutkimuksen
• luennot
• aiheen valinta
Valmistautuminen,
• tiedonhaku- ja
• aihepaperit
informaatiolukutaito tekstin suunnittelu
ja luonnosversion
(Kirjasto)
kirjoittaminen
• tiedonhaun ja
informaatiolukutaidon
Verkkokeskustelu
harjoitukset (Kirjasto)
tieteellisen tekstin
kirjoittamisesta
opiskelijoilta kerättyjen
kysymysten pohjalta Æ
kirjalliset tiivistelmät
Väliraportointi ja
palaute
TekstiklinikkaTekstin
työskentely
muokkaaminen
• palaute omasta
saadun palautteen
tekstistä
perusteella
ennen seminaariesitystä
• palautteen
hyödyntäminen tekstin
jatkojalostamisessa
• kahden
opiskelijatoverin tekstin
arviointi

Seminaarityön
loppuraportointi
kirjallisesti ja
Valmiin tekstin
suullisesti
julkaiseminen ja
arviointi

Arviointi
• palautteen
kerääminen ja
itsearviointi
seminaarityön suullisesta
esityksestä
• kirjoittamisprosessin
pohdinta
• kurssin arviointi

Kuvio 1. Tatuvi-kurssin työskentelyn vaiheet.
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Verkkotila materiaalipankkina ja joustavan työskentelyn foorumina
Kaikki Tatuvi-kurssiin liittyvä ohjeistus on olemassa Optiman työtilassa: sieltä löytyvät niin kurssisuoritukseen vaadittavat tehtävät ja ohjeet niihin kuin muukin tarpeellinen materiaali muun muassa taloustieteiden tiedekunnan opinnäyteoppaineen.
Optiman työtila on toiminut Tatuvi-kurssilla myös verkkokeskustelufoorumina ja
tekstien julkaisutilana. Opiskelijat julkaisevat kansioissaan verkkokeskustelun yhteenvedon, vähintään kaksi versiota seminaarityöstään, opponentin lausunnon,
suullisen esityksen arvioinnin ja oman kirjoitusprosessin pohdinnan. Sekä opettajan
että opponenttien on helppo lukea tekstit kunkin opiskelijan omasta kansiosta.
Tarvittaessa Optiman työtila on toiminut myös opponointifoorumina, jos joku opiskelijoista on esimerkiksi töissä toisella puolella Suomea eikä pysty osallistumaan
fyysisesti tekstiklinikalle. Verkkotyöskentely on ollut varsin sopiva työskentelymuoto nimenomaan taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille, jotka ovat usein
työssäkäyviä ja hieman varttuneempiakin opiskelijoita. Tehtävät on mahdollista
tehdä joustavasti aikaan ja paikkaan sitoutumatta.
Hyvät kokemukset kannustavat jatkamaan
Opiskelijat ovat antaneet kurssista erittäin positiivista palautetta. Erityisesti on
koettu motivoivana, että kurssi on integroitu taloustieteiden tiedekunnan omaan
kurssiin: ”Paras tapa. Ideaalitilanteessa integrointia sovellettaisiin kaikkiin kieliopintoihin”. Myös verkkotyöskentelyä on kehuttu juuri sen itsenäisyyden vuoksi.
Optimassa suoritettua verkkokeskustelua on pidetty hyödyllisenä, ”kun saa havaita,
että muutkin pohtivat samoja asioita. Muiden ryhmäläisten viesteistä saa apua itselle ja jos voi jonkun toisen ongelmaan antaa vastauksen, niin aina parempi”. Toisaalta opiskelijat ovat huomanneet verkossa suoritetussa keskustelussa myös sen
mahdollisuuden, että kaikki saavat tilaisuuden kommentoida: ”--- tämä antaa
jouston varaa ja mielestäni verkkokeskustelu oli hyvä juttu, koska silloin voi lukea
muiden kommentit ja miettiä asiaa ennen kuin vastaa. Joskus nimittäin tunnilla on
helpompi olla hiljaa ja kommentoimatta, jos ei ole pakko. Silloin voi vaikka väsymyksen takia kärsiä osallistuminen, mutta verkossa tehtäessä hommat voi tehdä
silloin kun on energiaa, ja sitä paitsi on pakko kommentoida jotakin, eli ei voi jättäytyä hiljaa.” Eniten opiskelijat ovat kuitenkin kiittäneet tekstiklinikkaa, jolla he
saavat monipuolista henkilökohtaista palautetta aineseminaariteksteistään: ”Tämä
oli ehdottomasti kurssin paras anti! Tekstiä pohdittiin yhdessä, etsittiin ratkaisumalleja ongelmiin, keskusteltiin. Tekstiklinikasta oli suuri apu työn tekemiseen ja
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omien virheiden löytämiseen. Itse en olisi huomannut toistavani tiettyjä virheitä,
koska omalle tekstilleen tulee niin helposti sokeaksi”.
Myös taloustieteiden tiedekunnan aineseminaarien ohjaajat ovat olleet tyytyväisiä
Tatuvi-kurssiin. He ovat kokeneet sen helpottaneen työtään sikäli, että opiskelijoiden tekstit ovat olleet kielellisesti virheettömämpiä kuin ennen. Viestinnän opettajien näkökulmasta kurssi on ollut sen vuoksi työläs, että seminaaritekstit saattavat
venyä jopa 40-sivuisiksi, ja tekstien lukeminen ja kommentoiminen ei ole kovin
nopeaa puuhaa. Verkkokurssin ohjaaminen on ollut kuitenkin mielekästä ja jopa
aikaa säästävää siihen verrattuna, että esimerkiksi verkkokeskustelussa esille tulevat asiat käytäisiin läpi harjoituksissa tai luennoilla. Myös tekstien säilytyspaikkana
Optiman työtila on oivallinen. Kaiken kaikkiaan antoisinta on kuitenkin ollut ohjata
motivoitunutta ja tyytyväistä opiskelijakuntaa: kun kokee tekemästään työstä olevan todellista hyötyä opiskelijoille, ei uurastaminenkaan tunnu ylivoimaiselta.

Kielten itseopiskelukeskus
Kielikeskuksen vuonna 2003 perustettu itseopiskelukeskus on nimensä mukaisesti
tarkoitettu kielten omatoimiseen opiskeluun. Tämä yliopiston opiskelijoille sekä
henkilökunnalle tarkoitettu tila sijaitsee kielikeskuksen toimiston läheisyydessä Yläväylällä ja on avoinna maanantaista perjantaihin. Keskuksessa on 18 kieltenopiskeluun suunniteltua tietokonetta, neljä televisio-videoyksikköä sekä kaksi ryhmätyö- ja lukutilaa.
Itseopiskelukeskuksessa on materiaalia lukuisten kielten opiskeluun: kirjoja, sanakirjoja, kielioppeja, äänitteitä, videoita sekä tietokoneavusteisia kielenopiskeluohjelmia. Valikoima vaihtelee kielittäin. Itseopiskelukeskuksesta tekee ainutlaatuisen
se, että suuri osa ohjelmista on käytössä ainoastaan tässä tilassa. Materiaalia on
tarjolla kielikeskuksessa opetettavien kielten (englanti, espanja, italia, japani,
ranska, ruotsi, saksa, suomi ja venäjä) lisäksi hollannin, kreikan, kiinan, arabian,
portugalin ja latinan kielellä.
Kieltenopetusohjelmia on myös Internetissä, joka tarjoaa koko ajan enemmän materiaalia kieltenopiskeluun, kuten sanakirjoja, tekstimateriaalia, interaktiivisia kieltenopiskeluun suunnattuja sivustoja, tv- ja radioyhtiöiden materiaalia sekä eri oppilaitosten ääni- ja videoarkistoja.
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Itseopiskelukeskuksessa voi katsella myös ulkomaisia kaapeli- ja satelliittikanavia,
jotka tarjoavat aitoa materiaalia esimerkiksi puhutun kielen ja kulttuurin opiskeluun. Kanavia voi katsella sekä tietokoneilla että tilassa olevilla televisioilla. Televisio-videoyksiköitä voi varata käyttöön myös erilaisia kielten opetusohjelmia katsottaessa.
Lehtipisteessä on saatavilla vieraskielisiä lehtiä, joita voi vapaasti lueskella paikan
päällä. Pöytien ääressä voi myös työskennellä esimerkiksi ryhmätöiden parissa.
Lehtiä voi lainata kotiin kahdeksi viikoksi kerrallaan esimerkiksi erilaisia kirjallisia
harjoitustöitä varten.
Itseopiskeluun, laitteiden käyttöön sekä oppimateriaaleihin liittyvissä kysymyksissä
opiskelijan ei tarvitse jäädä yksin, vaan hän voi kääntyä joko kielikeskuksen
amanuenssin tai iltavalvojan puoleen. Itseopiskelutilasta ja -palveluista voi antaa
palautetta elektronisella palautelomakkeella. Itseopiskelukeskusta kehitetään vastaamaan yhä muuttuvia tarpeita hankkimalla uusia ja edistyneempiä tietokoneavusteisia kieltenopetusohjelmia sekä lisäämällä käyttökapasiteettia. Myös uusia
palveluja on suunnitteilla.
Muuttuvia tarpeita ja uusia haasteita vastaamaan on kielikeskuksessa syntynyt
myös laajamittainen kieliin, kulttuureihin ja viestintään liittyvää asiantuntemusta,
pedagogista asiantuntemusta sekä tieto- ja viestintäteknistä osaamista yhdistävä ja
esille tuova hanke, jota esitellään seuraavassa kappaleessa.

Avain kielikeskukseen
Tvt:aa hyödyntävä hanke Avain kielikeskukseen on suunniteltu koko yksikön yhteiseksi kehittämishankkeeksi, jonka tähtäimessä on ytimekkäästi opiskelu- ja viestintätaitojen edistäminen. Hankkeen tavoitteena on edistää korkeatasoista oppimista ja siten edesauttaa opiskelijoita valmistumaan. Tavoitteena on myös vahvistaa kielikeskuksen roolia opiskelijoiden akateemisten valmiuksien virittäjänä ja
hyödyntää kielikeskuksen pedagogista sekä kulttuureihin ja viestintään liittyvää
asiantuntemusta. Hankkeen kautta pyritään myös tekemään kielikeskuksen toimintaa näkyväksi eri sidosryhmille.
Hanke on muotoutunut kielikeskuksessa toteutetusta Kielikeskuksen pedagoginen
kehittäminen 2005 -projektista, ja sen on määrä ilmentää kielikeskuksen strate-
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giassa määriteltäviä asioita eli ikään kuin osoittaa teoria käytännössä. Avain-hankkeen pohjatyötä on tehty jo vuoden 2005 aikana. Varsinaisesti hanke on alkanut
kuluvan vuoden 2006 alusta, jolloin työryhmä ryhtyi suunnittelu- ja kehittämistyöhön.
Toteutus
Hankkeessa luodaan www-sivusto, joka alkuvaiheessa toimii opiskelijoiden ja henkilökunnan kielikeskusportaalina. Sisällöksi on tulossa materiaalia opetusta sekä
kieltenopiskelun ohjausta varten, kielikeskuksen Tandem- sekä Cafe Lingua -toimintaa tukevat viestintäympäristöt, sekä monia muita suunnitteilla olevia verkkoprojekteja. Tavoitteena on, että hankkeen edetessä sivuista kehittyisi kielikeskuksen varsinainen kotisivusto nykyisen tilalle. Avain kielikeskukseen on hanke, johon
koko kielikeskuksen henkilökunta on kutsuttu osallistumaan kukin parhaaksi katsomallaan panoksella.
Hankkeen on tarkoitus edetä siten, että alkuvaiheessa suunnitellaan rakenne eli
määritellään, minkälaisia kokonaisuuksia Avain pitää sisällään. Rakenteen hahmotuttua pyydetään henkilöstöltä ehdotuksia osahankkeiksi. Näiden osahankkeiden
kehittämistä koordinoidaan ja myös tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Hankkeiden
etenemistä seurataan ja niistä tiedotetaan esimerkiksi järjestämällä pienimuotoisia
seminaareja, joissa kukin kertoo omasta kehittämistyöstään.
Avain ja tieto- ja viestintätekniikka
Hanke

liittyy

OPM:n

koulutuksen

ja

tutkimuksen

tietoyhteiskuntaohjelmaan

2004−2006, jonka mukaan tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen
käyttö oppimisessa ja opetuksessa on osa oppilaitoksen arkea ja sähköinen oppimateriaali on laadukasta, pedagogisesti perusteltua ja palvelee eri käyttäjäryhmiä
laajasti ja sitä on saatavissa riittävästi.
Kielikeskuksen hanke on linjassa Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön strategian
2005−2007 kanssa. Siinä mainitaan erääksi teknologian käytön kehitysnäkymäksi,
että verkkoperustaisten opetusta, tutkimusta ja tiedonhankintaa tukevien sovellusten käyttö kasvaa voimakkaasti. Samoin esitetään uusi visio, jonka mukaan yliopiston opetuksen palveluista, prosesseista ja tietovarannoista merkittävä osuus on
käytettävissä verkossa yhteisesti. Hankkeessa toteutettavan sivuston keskeisiä
lähtökohtia ovat juuri sekä teknisten sovellusten käytön lisääminen sekä visiossa
mainittu materiaalin yleinen käytettävyys.
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TieVie-koulutuksen

www-sivusto

Humanismia ja suomen kieltä monimuotoisesti ja vaihtaen
Merja Karjalainen

Ensimmäiset etäopetuskokeilut verkossa Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa alkoivat 1990-luvun puolessavälissä. Ne lähtivät liikkeelle yksittäisistä kursseista, joissa promoottorina oli Oulun yliopiston verkko-opetuksen isä Eric
Rousselle. Etäopetuksen kehittäminen oli suunta, jolle opetusministeriö vilkutti selvästi vihreää valoa. Myös teknologisoituva yhteiskunta loi paineita hyödyntää tietoja viestintätekniikkaa (tvt:aa) opetuksessa.
Tällä hetkellä verkko-opetusta on Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa
220 opintopisteen verran. Valtaosa kursseista toimii Optima-verkko-oppimisympäristössä ja on Oulun yliopiston tai laitoksen sisäisessä käytössä. Periaatteena on
ollut, että opettajat ovat tuottaneet itse kurssiensa sisällön. Heidän apunaan on
toiminut varsinkin alkuvaiheessa teknisiä suunnittelijoita. Vuosien mittaan opettajat
ovat kuitenkin kouluttautuneet yhä itsenäisemmiksi tvt:n opetuskäytön osaajiksi.
Erityisesti valtakunnallinen tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutushanke, TieVie, on
harjaannuttanut humanistiosaajia. Myös yksittäiset kurssit ja seminaarit ovat tuoneet opettajille lisätietoa sekä pedagogisista että teknisistä innovaatioista.
Valtaosa Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan opintojaksoista on kehitetty
niiden hankerahojen avulla, jotka ovat ohjautuneet Oulun yliopiston tvt:n opetuskäyttöä kehittävän verkosto-organisaation Campus Futuruksen kautta. Näin suuri
tvt-kurssituotanto ei olisi ollut muuten mahdollinenkaan humanistisessa tiedekunnassa, jossa henkilökuntaa on todella vähän. Suurin osa verkkokursseista on rahoitettu Oulun yliopiston sisäisistä määrärahoista. Tällaisia ovat esimerkiksi lähes
kaikki suomen kielen opintojaksot. Rahoitusta on humanistiseen tiedekuntaan saatu
myös opetusministeriön yliopistojen välisistä hankerahoista.
Yleensä rahoitetut hankkeet ovat olleet alusta alkaen jollakin tapaa verkostoituneita, mutta selvästi on nähtävissä, että monenlainen verkostoituminen yli tiedekunta- ja yliopistorajojen on vuosien kuluessa lisääntynyt. Esimerkiksi Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian laitos on mukana valtakunnallisessa
Torus–verkostossa, joka tarjoaa tieteen ja teknologian historian opetusta. Humanistisen tiedekunnan taideaineiden ja antropologian laitoksen kirjallisuus-pääaineen
virtuaalikurssit on myös valtakunnallisesti verkostoitunut hanke, jonka opetusta on
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tuotettu eri yliopistoissa. Englannin kielen laitos on puolestaan verkostoitunut opetuksessaan myös valtakunnan rajojen yli.
Opiskelun kannalta suuri osa humanistisista tvt-kursseista on sellaisia, että opiskelija voi itse valita opiskelumuodon. Jos hän ei pääse osallistumaan kontaktiopetukseen ollenkaan, hän voi suorittaa opintojakson pelkästään verkossa. Peruslähtökohtana opintojaksoja suunniteltaessa on ollut, että verkkokurssi aktivoi opiskelijaa
ja tarjoaa erilaisia vuorovaikutusmuotoja. Tällaisia ovat esimerkiksi verkossa toimivat työpajat, lukupiirit ja muut ryhmätyömuodot. Vuorovaikutteisuutta tuovat Optimaan myös erilaiset kysymys- ja keskustelulistat ja työtiloissa tehtävät kurssituotosten opponoinnit. Opponointia hyödynnetään esimerkiksi prosessikirjoittamisessa erilaisilla kielitaidon ja kirjoittamisen kursseilla.
Usein opiskelijat ottavat verkko-opintojakson käyttöönsä monimuoto-opetuksessa.
Tällöin opetukseen voi liittyä luentoja ja harjoituksia, kirjallisuutta, ryhmätyöskentelyä ja niin edelleen. Jotkut opintojaksot voivat perustua hyvin pitkälle itseohjautuvuuteen; toisissa taas opettajan tuki on suurempi.

Tekstioppia monimuotoisesti tiimityönä
Olen käyttänyt monimuoto-opetusta viime vuosien aikana monilla verkkokursseillani. Yksi näistä on Tekstioppi, joka on suomen kielen aineopintoihin kuuluva pakollinen opintojakso. Sen laajuus on neljä opintopistettä. Opintojakson tavoitteena on
tutustuttaa opiskelija tekstintutkimuksen tärkeimpiin käsitteisiin, aihepiireihin ja
kohteisiin. Lisäksi opintojaksolla avataan tyyliopin pääkäsitteet. Tarjolla on siis runsaasti opittavaa ja omaksuttavaa. Jotta opintojakson teoriapainotteinen sisältö
avautuisi helpommin opiskelijoille ja tallentuisi paremmin muistiin, olen kehittänyt
opintojaksoa juuri tvt:aa hyödyntävän monimuoto-opetuksen pohjalta. Opintojakson luentomateriaali ja tehtävät ovat Optima-verkko-oppimisympäristössä, jossa
oppisisältö jakautuu 12 lukuun.
Opiskelu koostuu kuvion 1 esittämällä tavalla neljästä ryhmäopiskelujaksosta, joiden välissä on aina kontaktiopetusta:
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Kuvio 1. Tekstiopin opintojakson eteneminen.
Opintojakson aikana on viisi kertaa kontaktiopetusta. Opetustilasta on Internetyhteys, joten opintojakso on koko ajan opiskelijoiden nähtävillä. Johdantoluennolla
keskustellaan opintojakson sisällöstä ja suorittamistavasta. Opiskelijat saavat tarkempaa tietoa ensimmäiseen ryhmätyöhön liittyvistä teksteistä ja tehtävistä. Tuntien päätteeksi he jakautuvat 3–4 hengen pienryhmiin. Korostan ryhmätyön luonnetta luennon aikana: tärkeää on, että opiskelijat todellakin tekevät kaikki tehtävät
yhdessä. Ohjeistuksena on, että jonkinlaista työnjakoa esimerkiksi aineiston hankinnassa voi olla, mutta tehtävät tulee ratkaista yhteisissä palavereissa. Kerron
opiskelijoille, että tehtävien käsittelyn on tarkoitus edistää vuorovaikutuksen kautta
oppimista. Otan motivoinnissa esille myös sen, että opintojakso tarjoaa kielitieteilijälle tärkeitä työkaluja kielimateriaalin analysointiin. Lisäksi huomautan, miten tärkeää on osata työskennellä tiimissä myös työelämätaitojen kannalta.
Tekstiopissa on kahdenlaisia oppimistehtäviä: pohdintatehtäviä ja kirjallisen tuotoksen vaativia ryhmätehtäviä. Kehystetyt, erityyppiset tehtävät tunnistaa verkkomateriaalissa erivärisestä taustasta. Numeroituja ryhmätehtäviä on 16, joten jokaisen
jakson aikana opiskelijoilla on neljä urakkaa. Tehtävät ovat luonteeltaan hyvin soveltavia, kuten seuraavat esimerkit osoittavat:
•

Valitse lyhyehkö uutinen ja poimi siitä joitakin tarkkuus-, asenne- ja
informaatiotiheyden tasoa luonnehtivia piirteitä.

•

Etsi lehdestä lyhyt argumentoiva teksti. Sellaisen löydät esimerkiksi yleisönosastosta. Analysoi tekstissä oleva argumentointi Perelmanin luokituksen
pohjalta. Kerro myös analysoinnin mahdollisista ongelmista.
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•

Valitse lyhyehkö kokonainen teksti. Merkitse siitä alleviivaamalla deiksistä
osoittavat sanat. Nimeä, mitä deiksistä ne ilmaisevat.

Käytän tehtävänannoissa yksikön toista persoonaa puhuttelumuotona, koska opintojakso on mahdollista suorittaa myös yksin verkossa.

Seuraava kaikkien osallistujien yhteistapaaminen on kahden viikon päästä johdantoluennosta. Ryhmät toimittavat tehtävät minulle muutamaa päivää ennen opetusta, joten ehdin lueskella vastaukset läpi ja poimia niistä ongelmakohdat palautteenantoa varten. Tunnin alussa jaan kommentoidut tehtäväpaperit ryhmille takaisin ja käymme yhdessä läpi tehtävät. Opiskelijat osallistuvat paljon keskusteluun ja
tekevät innokkaasti lisäkysymyksiä ja tarkennuksia. Pohdimme myös ratkaisuihin
liittyviä ongelmia. Ryhmistä on selvästi kiinnostavaa saada kommentteja omista
töistään. Tunnin lopuksi opiskelijat saavat tietoa seuraavaksi kerraksi tulevista oppisisällöistä ja tehtävistä. Samalla tavalla etenevät opintojakson myöhemmätkin
jaksot.
Opintojakso päättyy tenttiin, jossa on muutama soveltamista vaativa laajahko tehtävä. Tenttikysymys voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
•

Keksi lyhyt keskustelu ja analysoi sitä keskustelunanalyysin ja kasvojen
käsitteiden avulla.

Kurssista saatu palaute on ollut yleensä erittäin myönteistä. Opiskelijat ovat pitäneet ryhmässä oppimista hyvänä oppimistapana. He ovat kommentoineet ryhmätyötä ja sen merkitystä esimerkiksi seuraavasti:
•

Tehtäviä tehtäessä ryhmässä asioita joutui todella paljon miettimään ja tietoa etsimään ja kertaamaan. Ainakin ne aihealueet oppi hyvin, joista oli
tehtäviä.

Seuraavassa palautteessa tulee selvästi esille ryhmässä oppimisen erityisluonne:
•

Ryhmätyömuotoinen opiskelu oli hyvä ajatus, sillä monet asiat selvisivät
ryhmän kanssa keskustellessa. Erilaiset mielipiteet ja näkökulmat tekivät aiheista kiinnostavampia.
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Sen sijaan että opiskelija valmistautuisi yksin tenttiin, hän kuulee siis ryhmätehtävien yhteydessä monenlaisia tulkintoja käsitellystä asiasta. Samalla hän joutuu argumentoimaan jonkin näkökulman puolesta toista käsitystä vastaan. Uskon, että
tällainen yhteiseen ratkaisuun tähtäävä keskustelu auttaa asioiden mieleen painumista.
Kontaktiopetusta Tekstiopin opintojaksolla on aika vähän. Jotkut opiskelijat olisivat
kaivanneet sitä lisää erityisesti tehtävänantoon. Itse olin ajatellut, että Optiman
kysymyslista toimisi tehtävänannon tukena. Seuraavalla kerralla minun on syytä
erityisesti korostaa, että vastaan koko opintojakson ajan opiskelijoiden tekemiin
kysymyksiin Optimassa. Jotkut opiskelijat olisivat halunneet lisää aikaa myös ryhmätehtävien palauteopetukseen. Varsinkin silloin palaute saattaa tuntua niukalta,
jos ryhmä on käyttänyt jonkin tehtävän tekoon aivan erityisen paljon aikaa ja energiaa.
Olen kokeillut Tekstioppi-opintojakson yhteydessä erilaisia muotoja vuosien kuluessa. Tämänhetkisen opintojakson tulokset ovat tenttituloksina mitattuina hyvät.
Vaikka tulos ei poikkea kovin paljon aiemmasta luento-opetukseen liittyvästä tenttituloksesta, ryhmäoppimisella on omat etunsa sekä työskentely- että omaksumistapana.

Opintojaksojen vaihtoa ja opetusta yli tiedekuntarajojen
Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitoksella sekä koko humanistisessa tiedekunnassa tehdään yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Yksi yhteistyömuoto on ollut sellainen, että opettajat ovat luovuttaneet hankeyhteistyössä tekemänsä kurssin toisen yksikön käyttöön siten, että kursseja on muokattu uusien
käyttäjien ja uusien tarpeiden mukaan. Esimerkiksi suomen kielen kursseista Suomen kielen rakenne -kurssi ja Kirjoittamisen kurssi ovat saaneet uusiokäytön Oulun
yliopiston kielikeskuksessa, jossa opettaja on kehittänyt kursseja edelleen kielikeskusopiskelijoiden käyttöön sopiviksi.
Uusi yhteistyömuoto on sellainen, että kurssia ei luovuteta toisen opettajan käyttöön, vaan vaihdetaan opettajaa. Omista kursseistani lapsen kielenkehityksestä
kertova kurssi on tällainen. Alun perin olen valmistanut kurssin kontaktiopetukseksi
humanistiseen tiedekuntaan, jossa pidän kurssin vuosittain logopedian ja suomen
kielen opiskelijoille. Nyt olen tehnyt siitä hieman eri tavalla painottaen tvt-pohjai-
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sen, monimuoto-opetusta hyödyntävän verkkokurssin, jonka opetan kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa pitämäni kurssi perustuu vaihtosopimukseen. Sen mukaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan professori pitää tiedekuntani opiskelijoille omalta erityisalaltaan Kieli ja joukkotiedotus -nimisen kurssin luennot, ja minä vaihdan korvaukseksi omalta erityisalaltani lapsen kielenkehityksestä kertovan kurssin kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.
Kurssien vaihtoa helpottaa omalta osaltani se, että saan opetusmääräni vastaamaan vaihdettavaa opetusta juuri monimuotoisen, verkkoa hyödyntävän opetuksen
avulla. Lapsen kielenkehityksen kurssissa on neljä kontaktitapaamista. Oppisisältö
tehtävineen on Optimassa. Ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen opiskelijat tekevät
raportoitavia tarkkailutehtäviä, joiden tukena he esittävät videoimaansa lapsen
keskustelusta joko toisen lapsen tai aikuisen kanssa. Näytän myös itse opiskelijoille
omaa videomateriaaliani.
Opetuksen vaihto tuntuu hyvin mielekkäältä: näin opettajat voivat tuoda opetukseen juuri sitä keskeistä aluettaan, jonka he oman tutkimustyönsä kannalta hallitsevat parhaiten. Tämä tukee ihan varmasti opetuksen laatua.

Humanistisessa tiedekunnassa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on
arkea
Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa monille opettajille on verkon käyttö
jo arkipäivää opetuksessa. Minullakin on useita omia kursseja verkossa ja parhaillaan kaksi menossa. Varmasti sähköpostini ilmoittaakin taas kohta, että joku opiskelija odottaa vastausta tai tekstinsä kommentointia. Opiskelija voi olla tässä lähellä kampuksella, tai hän voi istua koneensa äärellä jossakin kaukana, esimerkiksi
Kainuussa tai Lapissa. Erityisesti Oulun yliopiston avoimen yliopiston opetus kerää
verkkokursseille innokkaita humanististen aineiden oppijoita satojenkin kilometrien
päästä.
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Tieto- ja viestintätekniikan uudet tuulet opetuksessa – esimerkkinä Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos
Ritva Näpänkangas ja Anna-Maija Syrjälä

Taustaa
Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella suurin osa opettajista on siirtynyt
käyttämään luento-opetuksessaan perinteisten luentokalvojen sijasta PowerPoint esityksiä. Yleensä PowerPoint-esitykset on jaettu luennoilla

opiskelijoille diatiivis-

telminä. Tiedon vastaanottamisen ja jakamisen välineenä opettajat ovat tottuneet
käyttämään sähköpostia. Muutama opettaja käyttää myös Optima-verkko-oppimisympäristöä tiedon jakamisessa, keskusteluympäristönä ja ryhmätöissä.
Laitoksemme www-sivut http://www.oulu.fi/hamm ovat hyvin monipuoliset. Opiskelijat löytävät sivuilta muun muassa opinto-oppaan, lukujärjestykset, kliiniseen
arviointiin liittyviä tietoja ja kaavakkeita sekä tietoa tieteellisestä ja ammatillisesta
jatkokoulutuksesta. Keräämme myös valmistuneilta opiskelijoilta työelämäpalautetta verkon kautta. Vuodesta 2003 lähtien laitoksellamme on ollut käytössä
osastojen yhteinen kliinisten kuvien kuvapankki, josta opettajat ovat voineet kopioida kuvia käyttöönsä. Opettajia on kehotettu skannauttamaan myös vanhat diakuvansa digitaaliseen muotoon, jotta ne voitaisiin tallentaa kuvapankkiin.
Uusien ideoiden ja toimintamallien saamiseksi järjestimme yhteistyössä ITU-forumvirtuaaliyliopistohankkeen kanssa laitoksemme opettajille räätälöidyn koulutuksen
Tieto- ja viestintätekniikkaa opetuskäyttöön. Koulutuksessa opiskelimme PowerPoint-ohjelman käyttöä diaesityksien luomisessa ja kuvankäsittelyä PhotoShop-ohjelmalla. PowerPoint-ohjelmaan saimme uusia käyttövinkkejä ja kuvankäsittelyssä
opimme parantamaan kuvien ominaisuuksia opetukseen sopiviksi. Koulutuksessa
käytimme työskentely- ja tiedonjakamisvälineenä Optima-verkko-oppimisympäristöä, jossa kävimme muun muassa monipuolista keskustelua. Suurin osa osallistujista ei ollut aikaisemmin työskennellyt Optimassa, joten kurssin aikana saimme
hyviä kokemuksia tästä meille uudesta oppimisympäristöstä. Koulutukseen osallistui 20 innokasta opettajaa. Joukossa olivat muun muassa atk-tukihenkilö, opetushoitaja ja opintoasiainsihteeri. Osin tämän koulutuksen innoittamana ja osin oman
kiinnostuksensa pohjalta neljä hammaslääketieteen laitoksen henkilökunnan jä-
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sentä (kaksi apulaisopettajaa, opetushoitaja ja opintoasiansihteeri) osallistuivat
viiden opintoviikon laajuiseen valtakunnalliseen TieVie-koulutukseen.
Syksyllä 2005 otettiin Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella opetuksessa
käyttöön äänestyslaite (Interactive Presenter© -ohjelma). Aikaisemmin Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa äänestyslaitetta oli menestyksellisesti
käytetty lastentautien ja synnytys- ja naistentautien klinikoissa. Opiskelijat ovat
kokeneet, että äänestyskoneen käyttö parantaa heidän aktiivisuuttaan luennolla
sekä parantaa oppimista (Uhari ym. 2003). Äänestyslaitetta on käytetty Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella Vanhusten hammashoito ja Syljen fysiologia
-opintojaksojen luennoilla sekä koko laitoksen yhteisissä potilastapausseminaareissa.
Interactive Presenter© -ohjelman äänestyslaitetta käytettäessä opiskelijat saavat
äänestyskapulan. Kysymykset (kuva 1) voidaan tehdä siten, että on vain yksi tai
useampi oikea vastaus. Oikeat vastaukset voidaan pisteyttää esimerkiksi +2:lla ja
väärät vastaukset 0:lla. Luennoitsijalla on äänestyskapula, josta äänestys saadaan
alkamaan. Opiskelijat painavat äänestyskapulastaan oikeaksi arvioimansa vastauksen tai vastauksien numerot. Interactive Presenter© -ohjelma etenee siten, että
yksi oikea vastaus näkyy eri värillä tai useampi oikea vastaus saa esimerkiksi arvon
2 ja väärät vastaukset arvon 0. Ohjelman avulla saadaan myös näkyviin äänestyksessä mukana olleiden äänestyskapuloiden numerot eli sen, kuinka moni on äänestänyt.
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Kuva 1. Esimerkki Interactive Presenter© -ohjelman kysymyksestä, johon opiskelijat voivat vastata äänestyskapulalla mielestään oikean tai oikeat vastaukset.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa – esimerkkinä Vanhusten
hammashoito -opintojakso (1,2 op)
Anna-Maija Syrjälä
Vanhusten hammashoito -opintojaksolla olen käyttänyt Optima-verkko-oppimisympäristöä oppimisen tukena vuosina 2004 ja 2005. Luennot muodostavat opintojakson perusrungon. Optimassa ovat seuraavat kansiot: Gerodontologian kurssin lukujärjestys, Lähdekirjallisuutta ja linkkejä, Power-Point -tiedostot, Keskustelupalsta
gerodontologiasta, Geriatrisen hammashoidon ryhmätyö ja Palautetta kurssista.
Vuonna 2005 laitoin TieVie-koulutuksesta saadun mallin mukaan Optimaan työtilan
etusivulle keskeistä opintojakson suorittamiseen liittyvää informaatiota ja aikatauluja eri osioiden suorittamiselle.
Optimaa olen hyödyntänyt ryhmätyöskentelyssä. Ryhmätyötä varten opiskelijat on
jaettu ryhmiin, joilla on omat virikkeet keskustelun pohjana. Opintojakson suorittamiseen kuuluu oppimispäiväkirjan teko ja osallistuminen vähintään yhdellä kommentilla Optimassa ryhmätöiden keskustelupalstalla käytävään oman ryhmän kes-
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kusteluun, joka on kansiossa Geriatrisen hammashoidon ryhmätyö. Kommentin voi
myös esittää yleisellä keskustelupalstalla käytävään keskusteluun kansiossa Keskustelupalsta gerodontologiasta. Näissä keskusteluissa on tullut esille tärkeitä näkökohtia aiheeseen.
Opintojakson palautelomakkeessa pyysin opiskelijoilta mielipidettä siitä, mitä mieltä
he ovat Optiman käytöstä opintojaksolla. Seuraavassa opiskelijoiden kommentteja:
”… toisten kommenttien lukeminen oli mukavaa. erittäin paljon parempi
vaihtoehto kuin ryhmätyöt ja niiden esittely”
”Ideana hyvä. Jää kuitenkin helposti vähän pintapuoliseksi, kun on muutakin kirjallisia töitä ja sähköpostia ym. Monella ei mahd. kotona käyttää
verkkoa ja silloin koulun kone on ainoa vaihtoehto ja sopivana aikana koneita välttämättä olekaan vapaana ja tulee sitten pikaisesti jossain välissä
vaan vilkaistua keskusteluja”
”Ihan hyvä idea. Herättää ehkä enemmän keskustelua kuin luennoilla”
Optiman käyttö antaa opettajalle mahdollisuuden informaation, luentomateriaalin,
lähdekirjallisuuden ja linkkien jakamiseen. Optima tarjoaa myös mahdollisuuden
keskustelupalstoihin ja palautteen antamiseen verkossa. Mielestäni Optima tukee
oppimista sekä mahdollistaa vuorovaikutteisuuden opiskelijoiden että opettajan ja
opiskelijoiden kesken. Optiman käytön etu verrattuna perinteiseen luento-opetukseen on se, että siellä oleva tieto on saatavissa koko opintojakson ajan. Keskustelupalstojen kommentit ovat olleet avartavia ja erilaisia näkökohtia tulee kaikkien
mietittäväksi verrattuna tavalliseen ryhmätyöhön, jossa yleensä yksi ryhmä perehtyy vain yhteen aiheeseen ja vain yhteenvedot esitetään koko kurssille. Hiljaisenkin
opiskelijan kommentti tulee huomioiduksi. Koen Optiman käytön tärkeäksi osaksi
opetustani ja pyrin jatkossakin käyttämään sitä Vanhusten hammashoito -opintojaksolla.
Vanhusten hammashoito -opintojakson luennoilla vuonna 2005 olen käyttänyt myös
äänestyslaitetta.

Kysymykset

äänestystä

varten

tein

PowerPoint

-esitykseen

Interactive Presenter© -ohjelman avulla. Äänestyslaitteen käyttö luennolla lisää
vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoiden välillä. Koen, että äänestyslaitteen
käyttö helpottaa opettajan roolia luennoimisessa, koska oppiminen on vuorovaikutteisempaa. Myös opiskelijoilta on tullut positiivista palautetta sen käytöstä. Eräs
opiskelija kommentoi äänestyslaitteen käyttöä opetuksessa seuraavasti: ”hyvä
idea. pitää ajatuksen mukana luennon aiheessa ja antaa mahdollisuuden ottaa osaa
luentoon”.
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Mitä tie tuo tulevaisuudessa?
Sähköpostin käyttö ja luentomateriaalin esittäminen PowerPoint-esityksinä ovat
vakiinnuttaneet paikkansa opetuksessa. Vaihtelua opetuskäytäntöihin luennolla tuo
äänestyslaite, jota on kehotettu käyttämään opetuksessa. Laitteen käyttöön on
järjestetty koulutusta opettajille ja atk-tukihenkilöille.
Kaikki kliiniset potilasvalokuvat pyritään siirtämään kuvapankkiin verkkoon. Vanhoja dioja skannataan edelleen digitaaliseen muotoon ja suurin osa uusista kuvista
otetaankin jo digitaalikameralla. Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen
opettajille ja hammashoitajille on järjestetty Digitaalinen valokuvaus -koulutus elokuussa 2004 ja joulukuussa 2005. Opiskelijat ovat palautteissa toivoneet lisää kliinisiä potilastapauksia opetukseen ja kuvapankki-käytännöllä kuvat pyritään tuomaan jokaisen opettajan ulottuville.
Osa opettajista on perehtynyt Optiman käyttöön opetuksessa. Verkko-opetuksesta
annetaan tietoa ja esimerkkejä myös muille kiinnostuneille opettajille. Hammaslääketieteen laitoksen atk-tukihenkilöt pystyvät auttamaan tarvittaessa Optiman käytössä.
Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen fantom-taitopajan remontin yhteydessä

taitopajaan

rakennetaan

mittavat

av-laitteet

sekä

nykyaikaiset

data/videoprojektorit ja niiden oheislaitteet. Fantom-taitopajaa käytetään muun
muassa opiskelijoiden perusopetuksessa, mutta tulevaisuudessa uudenaikaisten
laitteiden myötä myös jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Peruskoulutuksessa opiskelijat pääsevät taitopajassa ensimmäisen kerran käyttämään poraa esimerkiksi
muovihampaiden paikkauksessa, poistamaan hammaskiveä muovihampaiden pinnoilta tai tekemään hammasprotetiikkaan liittyviä toimenpiteitä harjoitusmalleilla.
Tulevaisuudessa taitopajassa voidaan hyödyntää myös tietoliikenneyhteyksiä. Jokaisella opiskelijalla tulee remontin jälkeen olemaan käytössään oma monitori,
josta esimerkiksi opetusvideoiden seuraaminen on helppoa. Taitopajaan tulee aluksi
yksisuuntainen videoyhteys, jonka kautta voidaan välittää kuvaa esimerkiksi leikkaussalista. Jatkossa taitopajaan mahdollistuu videoneuvotteluyhteys. Tällä hetkellä
hammaslääketieteen laitos käyttää tarvittaessa videoneuvotteluissa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan välineitä.
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Lopuksi
Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos on halunnut olla mukana tvt:n kehityksessä ja aktiivisesti hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia opetuksen kehittämisessä. Olemme saaneet korvaamatonta tukea Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksiköltä

ja

ITU-forum-virtuaaliyliopistohankkeelta.

Muutamat

innostuneet

opettajat ovat aikaa säästämättä tuoneet tvt:aa käytännön opetukseen ja kertoneet
kokemuksiaan myös muille. Atk-tukihenkilöt ovat myös olleet aktiivisesti mukana
auttaen teknisellä puolella.
Opiskelijat ovat olleet pääosin tyytyväisiä opetuksen kehittämisessä käytettyyn
tvt:aan. Etenkin selkeät PowerPoint-esitykset ja luentomonisteet (diatiivistelmät)
saavat kiitosta. Nykyajan opiskelijat ovat ottaneet myös innostuneina vastaan äänestyslaitteen ja kokevat sen pitävän mielenkiintoa yllä luennolla. Optima on sinänsä myös paljon mahdollisuuksia antava opetusmuoto, mutta laitteiden vähyys
tai hitaus on ollut ongelma opiskelijoiden käytännön työssä.

Lähteet
Uhari, M., Renko, M. & Soini, H. (2003). Experiences of using an interactive audience response system in
lectures. BMC Med Educ., 17; 3:12.
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Tieto- ja viestintätekniikan haasteet ja mahdollisuudet
opettajankoulutuksessa ja koulussa – erityistapauksena
biologia ja maantiede
Eila Jeronen

Opettajakuvissa on tapahtunut voimakasta muuttumista viimeisten vuosikymmenten aikana. Opettaja voi tunnustautua virkamiesopettajaksi tai opetusteknikoksi
enää vain oman mielensä salaisissa sopukoissa. Nykyisin on oltava tiedostava yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä kasvattajatietoinen ja didaktisesti ajatteleva opettaja, joka jatkuvasti reflektoi ja tutkii omaa toimintaansa ja kehittää ammattitaitoaan tutustumalla postmodernismin, yrittäjyyden, ekofilosofian, monikulttuurisuuden ja monien muiden suuntauksien saloihin jopa omalla kustannuksellaan ja lomaaikanaan (vrt. Kuikka, 2001). Seurauksena on ollut, että tutkimusten mukaan
opettajat ovat uupuneita, väsyneitä ja kyynistyneitä koulun arjessa (Syrjäläinen,
2001). Samanaikaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa (tvt:aa) tuodaan voimakkaasti
mukaan opetukseen ja opiskeluun. Tässä artikkelissa tarkastellaan tvt:n opettajankoulutukselle ja koululle asettamia haasteita ja mahdollisuuksia etenkin biologian ja
maantieteen opettajankoulutuksen näkökulmasta.

Johdanto
Kansallisissa strategioissa korostetaan niitä osaamistarpeita, jotka liittyvät tietoteknologian käyttöön sekä viestintään ja mediataitoihin. Näkökulmaa perustellaan ensiksikin sillä, että näitä taitoja tarvitaan niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin:
kansalaistoiminnassa, erilaisessa asioinnissa ja harrastuksissa. Tietotulvasta selviytymiseen tarvitaan kriittisiä mediataitoja, tiedon hankinnan ja hallinnan taitoja
sekä taitoa yhdistellä ja luoda uutta tietoa. Työssä ja vapaa-ajalla tarvitaan hyviä
kommunikointi- ja yhteistyötaitoja, kykyä ratkaista ongelmia ja toimia monimutkaisissa ympäristöissä. Nuorten odotetaan hallitsevan nämä taidot jo oppilaitoksista
valmistuessaan. (Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä
oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelma, 2005.)
Toisena perusteluna on esitetty, että tvt:n käyttö parantaa ja monipuolistaa opetusta ja oppimisympäristöä. Tvt:n avulla voidaan konkretisoida ja havainnollistaa
niin opettamisen kuin oppimisenkin prosessien etenemistä ja tarkastella syvälli-
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semmin oppimistuloksia. Opettajan mahdollisuudet ohjata oppimista, antaa oppilaalle palautetta ja monipuolistaa arviointia paranevat. Tvt:n sanotaan helpottavan
myös koulussa tehtävää dokumentointia. Oppimisympäristöä voidaan laajentaa ja
monipuolistaa, kun oppilaat voivat tehdä kysymyksiä koulun ulkopuolisille asiantuntijoille ja käyttää Internetistä saatavia materiaaleja. Myös oppijoiden välisiä yhteyksiä ja verkottumista voidaan tukea tehokkaasti.

(Perusopetuksen tieto- ja

viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelma, 2005.)
Valtakunnalliset yleissivistävän koulun opetussuunnitelmat painottavat samoja näkökulmia. Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on muun
muassa kehittää ilmaisu-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja median käyttötaitoja
sekä edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2004; Lukion opetussuunnitelman perusteet, 2003.)
Kaikkien kouluissa toimivien opettajien odotetaan pystyvän hyödyntämään tvt:aa
opetuksessa ja huolehtimaan oppilaiden kehittymisestä tietoyhteiskunnan jäseniksi.
Tämä asettaa lisää vaatimuksia luokan- ja aineenopettajien tietotasolle ja koulutukselle. Mistä löytyy eväitä muutokseen tällaisessa tilanteessa?

Korkeakoulujen ja opettajankoulutuksen muutosvalmius
Korkeakoulujen vastuulla on uusien sukupolvien kouluttaminen viimeisimmän tiedon tasolle. Toisaalta itse korkeakoulut muuttuvat hitaasti. Reevesin (1969) mukaan korkeakoulujen arvot ja toimintatavat kuvastavat keskiajalta juontuvia perinteitä. Klassisen yliopiston arvoina on pidetty opillista autonomiaa, puolueettomuutta, sivistysajattelua, tutkimuksen ja opetuksen vapautta sekä kriittisyyttä
(Karjalainen, 2003.) Niiden säilyvyydestä on kannettu huolta viime aikoihin asti,
kun on painiskeltu Bologna-prosessin mukanaan tuoman tutkinnon uudistuksen
parissa

(ks.

esimerkiksi

http://europa.eu.int/comm/education/policies/

educ/bologna/bologna_en.html).
Suomalaiset yliopistot saivat ensimmäiset opetussuunnitelmansa vasta 1970-luvun
tutkinnonuudistuksen myötä (Karjalainen, 2003). Niiden pohjana on ollut 1990-luvulle asti, ja on pääosin edelleenkin, saksalaiseen perinteeseen liittyvä ’Lehrplan’käsite. ’Lehrplan’ tarkoittaa oppiaineita ja niiden sisältöjä koskevaa suunnitelmaa.
(Nevalainen ym., 2001.) Koska opettajankoulutuksessa tähdätään opettajan am-
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mattiin, opetussuunnitelmassa painottuvat käytännön koulutyössä tarvittavat yleissivistävät oppiaineet. Ne muodostavat niin sanotun monialaisten opintojen kokonaisuuden. Esimerkiksi Oulun kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön luokanopettajakoulutuksessa äidinkielen ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden
rinnalla musiikki ja muut taito- ja taideaineet ovat vahvasti edustettuna (Opintoopas 2003–2005). 1990-luvulla mukaan on tullut ripaus pragmatistiseen filosofiaan
perustuvaa ajattelua (vrt. Nevalainen ym., 2001), sillä teoreettisen oppiaineiden
sisältökuvauksen lisäksi nykyiset opetussuunnitelmat sisältävät myös koulutyöskentelyä koskevia tavoitteita ja ohjeita. Hyödyllisyys ja käytännönläheisyys ovat
curriculum-käsitteen mukaisen opetussuunnitelman piirteitä (Karjalainen, 2003).
Opetussuunnitelmilla luodaan kaikille opettajille yhteinen viitekehys, jonka puitteissa heidän tulisi toimia (Lavonen & Meisalo, ym. 2005).
Korkeakoulutuksen muuttuminen voi olla luonteeltaan orgaanista, radikaalia tai
asteittaista. Viime mainitussa uudistukset kulkeutuvat vähitellen pysyvien rakenteiden sisään arvoja ja toimintatapoja muuttaen. Suomalaisen korkeakoulutuksen
historiasta voi löytää esimerkkejä kaikista kolmesta muutoksen tyypistä. (Becher &
Kogan Lampisen mukaan, 2003.) Kehitysvaikuttajana muutos voi johtua ulkopuolisista tekijöistä tai yliopiston oman henkilöstön muutoshalukkuudesta (Nieminen,
2005). Opettajankoulutuksessa kysymys lienee molemmista. Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian (1995) mukaan ”[o]pettajankoulutusyksiköiden on kehitettävä opetussuunnitelmiaan siten, että jo opettajien peruskoulutuksessa saavutetaan sellaiset valmiudet tieto- ja viestintätekniikassa, että opettajat kykenevät itsenäisesti oppimaan uusien laitteiden ja ohjelmien käytön työssään, sekä kehittämään myös näiden opetuskäyttöä itsenäisesti.”
Opettajankoulutuksessa onkin pyritty ottamaan huomioon kansallisten tietostrategioiden asettamat vaatimukset koulutukselle. Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja
opettajankoulutuksen yksikkö on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään opetussuunnitelmiaan myös koulutusteknologian alalla. Yksikössä toimii koulutusteknologian
tutkimusyksikkö, joka huolehtii 60 opintopisteen (op) suuruisen opintokokonaisuuden toteuttamisesta. Tämän lisäksi tvt on integroitu eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin sekä luokan- että aineenopettajakoulutuksessa. Esimerkiksi lukuvuoden
2006–2007 opetussuunnitelmassa luokanopettajakoulutuksen kandidaatintutkintoon kuuluvat pakolliset kurssit Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (3 op) ja Multimedia oppimisprojektina (3 op). Lisäksi maisteriopinnoissa on
vapaavalintainen kurssi Tietotyö pedagogisena haasteena (3 op) (Luokanopettajankoulutus, 2006). Aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa tvt:n opintoja on sisäl-
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lytetty eri kursseihin vaihtelevassa määrin siten, että niiden kokonaismäärä on samaa suuruusluokkaa kuin luokanopettajakoulutuksessa. (Opettajan pedagogiset
opinnot, 2006.)

Tieto- ja viestintätekniikka luokan- ja aineenopettajakoulutuksen biologian
ja maantieteen opetuksessa
Nyky-yhteiskunnan haasteisiin vastaaminen edellyttää uusien oppimisympäristöjen
käyttämistä ja kehittämistä sekä itse oppiaineissa että niiden eheyttämisessä. Vain
siten sisällöt nivoutuvat kokonaisuuksiksi, joilla voi olla yhtymäkohtia työ- ja yhteiskuntaelämän ilmiöihin (vrt. Helakorpi & Suonperä, 1995). Yhteiskunnan tulevaisuus rakentuu kestävälle pohjalle, jos sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista hyvinvointia opitaan ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvaroja vähentämättä ja luonnon kestokykyä ylittämättä. Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävänä on
huolehtia, että kaikenikäisillä kansalaisilla on sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja
näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja
kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuu. Kestävän kehityksen kasvatukselle
ja koulutukselle on määritelty tavoitteet ja keskeiset sisällöt opetussuunnitelmien
perusteissa. (Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja
sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014, 2006.)
Kestävään kehitykseen tähtäävän opetuksen tulee olla perustaltaan monitieteistä
(Education for Sustainable Development, 2005). Biologiassa ja maantieteessä on
erinomainen mahdollisuus integroida kestävään kehitykseen tähtäävää ympäristökasvatusta ja käyttää siinä tvt:aa oppimisen tukena. (Donert, 2003; Jackson, Jeronen & Korkiakoski, 2003.) Tvt sopii ympäristökasvatukseen, sillä se (Donert, 2003):
-

helpottaa tiedon hakua, muokkaamista ja jakamista

-

tukee yhdessä tapahtuvaa tilanteiden analysointia ja pohdiskelua

-

tekee mahdolliseksi monikanavaisen yhteistyön luokkahuoneen ulkopuolisten tahojen kanssa

Sen käyttöä rajoittavat lähinnä (European Commission, 2001):
-

yhteyksien ja välineiden puute

-

opettajien asenteet

-

vaikeudet soveltaa tvt:aa oppituntien aikana.

Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä biologian,
maantieteen, ympäristökasvatuksen ja terveystiedon opetuksessa on käytetty
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tvt:aa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa vuodesta 1996 alkaen. Kansainvälisiä hankkeita edustavat muun muassa EUROLAND, ECOSCHOOL, ESPACE,
Herodot, HERO(dot)eNEWS

sekä HERODOT (Taulukko 1) (ks. Hudson, Hudson,

Jeronen, & Schürz, 2000; Jeronen, 2000; Owen, Hudson, Hudson, Jeronen, &
Schürz, 2001; Jeronen, 2002; Jeronen, Donert & Madarász, 2004).

Kansalliset

hankkeet alkoivat vasta vuonna 2005 ja koskevat monialaisten opintojen, aihekokonaisuuksien ja terveystiedon virtuaaliopetuksen kehittämistä (Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin,
2006; Opintokokonaisuus Terveystieto 25 op, verkko-opinnot, 2006).
Hankkeiden tavoitteena on edistää tvt:n käyttöä ja kansainvälistä yhteistyötä kouluissa ja opettajankoulutuksessa sekä luoda pedagogisen ja ainedidaktisen tutkimuksen ja kokeilun pohjalta uudenlaisia opetusmuotoja, työtapoja ja oppimateriaaleja kyseisten oppiaineiden alueille. Kun oppijat ja opettajat voivat käyttää yhteisiä työskentelyalustoja (esimerkiksi Hero(dot)eNews) ja tavata toisiaan videoneuvotteluissa ja keskustelupalstoilla (chatit ja foorumit) ja kun he pääsevät
kansainvälisiin portaaleihin (esimerkiksi European Schoolnet), he voivat vaihtaa
näkemyksiä ja kokemuksia laajan käyttäjäkunnan kanssa ja hyötyä molemmin puolin tällaisesta tietojenvaihdosta. Samalla myös kielitaito kohenee.
Tvt:n avulla voidaan vahvistaa nuorten tietoisuutta yhteisestä eurooppalaisesta
identiteetistä siten, että sen kautta vahvistuu myös tietoisuus globaalisesta vastuusta, mutta myös kansallisista, alueellisista ja paikallisista juurista (EURYDICE,
1998). Tavoitteena on, että nuoriso innostuisi toimimaan yhdessä yhteisen eurooppalaisen tulevaisuuden puolesta. Tvt tehostaa tiedonkulkua ja lisää mahdollisuuksia
kuntien ja koulujen väliseen sekä koulun ja muiden yhteiskunnan tahojen väliseen
yhteydenpitoon. Kansainvälisen yhteistyön kautta muista maista saadut tiedot ja
kokemukset laajentavat ja voimistavat osallistujien tietoisuutta omista olosuhteistaan. Kun osallistujat tutustuvat erilaisiin näkemyksiin, ymmärrys oman ja yhteisön
elämän muuttamismahdollisuudesta kasvaa. Erilaisuuden ymmärtäminen luo joustavuutta, jolloin kiinnostus paikalliseen toimintaan osallistumisesta voi lisääntyä.
(Jeronen, 2006; Learning for active citizenship, 2003.)

129

Hanke
EUROLAND Transnational Co-operation
Project (Socrates,
Comenius Action 3.1)
ECOSCHOOL
(Socrates, Erasmus,
European Module, EM)

Aika
1996–
1999

Osallistujat
Iso-Britannia,
Itävalta ja Suomi

Lisätietoa
http://www.shu.ac.uk/schools/ed/pen
tecprojectsdetail.html

1997–
2000

Suomi, Iso-Britannia ja Itävalta

http://www.palinz.ac.at/international/Ecoschool/defa
ult.htm

TNTEE Thematic
network on Teacher
Education in Europe
(Socrates, Erasmus
Programme)

1997–
1999

http://tntee.umu.se/

EuMEDEA On-line
Teacher Training
Course on
Environmental
Education (Socrates,
Erasmus)
ESPACE European
System for Particle
and Astrophysics
Cyber Education
(Socrates, Comenius
3.1)
Herodot Using the
Web in Teaching
Geography (Socrates,
Open and Distance
Learning ODL)

1998

Euroopan maiden lisäksi osallistujia Kanadasta, Kiinasta,
Hong Kongista,
Israelista ja
USA:sta
Alankomaat, IsoBritannia, Suomi
ja Italia

1998–
2000

Itävalta, IsoBritannia,
Ranska, Islanti,
Alankomaat,
Unkari ja Suomi

http://www.vhs.at/Dokument.do?id=
710890

1998–
2000

http://www.geo.eduhi.at/

HERO(dot)eNEWS,
European
Environmental News,
Socrates, MINERVA –
M.
HERODOT Thematic
Network for higher
education Geography
Departments in
Europe , Erasmus-TN

2001–
2004

Itävalta, IsoBritannia, Espanja, Unkari,
Eesti, Puola,
Suomi ja Romania.
Suomi, Iso-Britannia, Itävalta,
Kreikka, Unkari
ja Romania
EU-maat

http://www.herodot.org
http://www.zgis.at/herodotnet/

2003–
edelleen

http://www.lrf.gr/english/trends/tele
matics/main/eumedia.htm

www.e4news.net

Taulukko 1. Biologian, maantieteen ja ympäristökasvatuksen kansainvälisiä tvthankkeita vuodesta 1996 alkaen.
Taulukossa 1 mainituista biologian, maantieteen ja ympäristökasvatuksen hankkeista saatujen kokemusten perusteella voidaan opetusjärjestelyjen osalta todeta,
että tvt:aa hyödyntävien opintokokonaisuuksien ja materiaalien laatiminen edellyttää toisaalta samojen asioiden huomioonottamista kuin muukin opetus. Tällaisia
asioita ovat muun muassa oppijan orientointiin ja motivointiin liittyvät seikat, ydinsisällön hahmottaminen ja sen rakenteen järjestäminen loogiseksi kokonaisuudeksi, tiedon soveltaminen erilaisten tehtävien avulla ja opitun arviointi (vrt. Kopponen, 1993). Toisaalta se edellyttää normaalia luokkaopetusta huolellisempaa op130

pijoiden oman aktiivisuuden, itseohjautuvuuden ja vastuun huomioonottamista,
kun suunnitellaan opiskelun ja oppimisen tavoitteita ja aikatauluja (vrt. Harlen,
1993). Lisäksi kansainvälisissä opintokokonaisuuksissa on kiinnitettävä enemmän
huomiota oppijoiden erilaisiin kulttuuritaustoihin kuin kansallisissa (McLoughlin &
Oliver, 2000). Hyväksi havaittu menettely on ollut esimerkiksi se, että eri kulttuurien edustajille tehdään mahdolliseksi tarkastella asioita omalla kielellään omasta
kulttuuriperspektiivistään (DeVoogt, 1998) sen lisäksi, että kaikilla on mahdollisuus
työskennellä yhdessä myös poikittaiskulttuurisissa tehtävissä (Collis & Remmers,
1997; Damarin, 1998).
Tvt:n mukaan ottaminen opetus-, opiskelu- ja oppimisprosesseihin muuttaa oppijoiden ja opettajan rooleja. Se avaa uudenlaisia mahdollisuuksia oppijoiden ja
asiantuntijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Kun teoreettinen tieto sitoutuu autenttisiin esimerkkeihin, näkökulmien laajeneminen ja syveneminen tukee merkitysten luomista ja ajattelua. Oppijasta tulee laajemmassa ja syvällisemmässä mielessä oman opiskelu- ja oppimisprosessinsa suunnittelija, toteuttaja ja arvioija kuin
perinteisessä opetuksessa. Opettaja puolestaan joutuu päivittämään tietojaan ja
taitojaan aikaisempaa nopeammassa tahdissa, jolloin ammattitaidon kehittymistä
häiritsevien rutiinien syntyminen vähenee (Simpson ym., 1999). Opettajan rooli
muuttuu ohjaajaksi ja rinnalla oppijaksi. Hänen tehtäväkseen muodostuu työskentelyn ja yhteisen pohdinnan tukeminen. (Hudson, Owen, Hudson, Jeronen, Morawski, & Schürz, 2001.) Opettajan tehtävänä on huolehtia siitä, että oppijat todella
ymmärtävät biologiset ja maantieteelliset ilmiöt ja osaavat tulkita ja selostaa niitä
käyttäen näille tieteenaloille tyypillistä ajattelutapaa käsitteineen. Oppijoiden puolestaan tulee kiinnittää huomiota myös siihen, miten he kehittyvät sellaisen ympäristöä koskevan tiedon etsimisessä, jäsentämisessä, rakentamisessa, pohtimisessa
ja arvioinnissa, jota tarvitaan aktiivisen kansalaisen näkökulmasta esimerkiksi ympäristökysymyksissä.

Lopuksi
Biologia ja maantiede sisältävät oppijoiden mielestä monia vaikeasti ymmärrettäviä
ilmiöitä, joita kuvataan monimutkaisin käsittein. Heidän mielestään ilmiöiden selittämisessä tulisi käyttää nykyistä enemmän laboratoriokokeita (Lamanauskas,
Gedrovics & Raipulis, 2004; Lamanauskas & Gedrovics, 2005). Kozma ym. (1996)
ovat puolestaan todenneet, että oppijoiden ei voi odottaa ymmärtävän luonnontie-
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teellisiä käsitteitä ilman, että heitä tuetaan siinä erilaisin keinoin. Riittävä tukeminen edellyttää paitsi opettajan ja oppijoiden välistä aktiivista vuorovaikutusta myös
konkreettisia esimerkkejä ja käytännössä asioiden tekemistä. Edellä sanotun perusteella voidaan päätellä, että biologian, maantieteen eikä yleensäkään luonnontieteiden opetusta ole viisasta siirtää täysin virtuaaliseksi verkossa tapahtuvaksi
toiminnaksi. Opettajien jaksamisen kannalta taas eväät saattaisivat löytyä siitä,
että myös koululaitoksen ulkopuoliset tahot ymmärtäisivät paremmin (yliopisto)opettajan arkea ja muutoksen olemusta. Opettajien perustehtävälle, opettamiselle,
tulisi antaa aikaa, rauhaa ja arvostusta. (Syrjäläinen, 2001.)
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Hapuilusta kansalliseen arvosanaopetustarjontaan –
esimerkkinä geoinformatiikka
Harri Antikainen ja Jarmo Rusanen

Tausta
Tämä katsaus on kirjoitettu opettajan näkökulmasta ja opettajan kontekstissa. Kun
tieto- ja viestintätekniikan (tvt:n) käyttöä aikoinaan aloiteltiin, suunniteltiin ja
opeteltiin, perusoletuksena oli, että tvt tuo jotakin uutta opetukseen ja oppimiseen.
Tvt:n ymmärretään tässä yhteydessä tarkoittavan kaikkia atk-pohjaisia välineitä
tiedon tallentamiselle, käyttöönotolle, analysoinnille ja jakelemiselle. Käytännön
yhteistyö eri tasoilla on opettanut, että tvt ymmärretään hyvin monin eri tavoin,
eikä yhtä tarkkaa määritelmää ole, tai edes voine olla. Tvt:n sanotaan olevan
ajasta ja paikasta riippumattomia oppimisvälineitä, kuten muuten oppikirjakin aina
on ollut. Myös maantieteellisessä tutkimuksessa käsitteet time, space ja place ovat
tieteenalan kovaa ydintä. Yllättävä yhdistävä sidos tvt:n ja geoinformatiikan välillä
saattaa olla myös piilevänä alkukiinnostuksen taustalla.
Kirjoittajista vanhempi tutustui tietokoneeseen ensimmäisen kerran vuoden 1979
tammikuussa. 1980-luvun puolivälissä tulivat ensimmäiset mikrot maantieteen laitoksen opetuskäyttöön. Nykyiseen tehtävään johtanut työskentely paikkatietojärjestelmien kanssa alkoi toden teolla lokakuussa 1990. Kun www tuli markkinoille
1990-luvun puolivälissä, pienen viiveen jälkeen ilmeni, että verkko voisi tarjota
uusia välineitä opettajan työhön. Aiemmin tehdyt paperi- tai kalvoversiot voisivat
olla digitaalisia, aina saatavilla olevia. Kun tieteellinen tutkimuskin lähes aina oli
ollut tietokonepohjaista, tvt:n mahdolliset edut, mutta myös odotettavissa olevat
vaikeudet, olivat ainakin jonkinasteisesti tuttuja ja ennakoitavia.

Ensimmäinen kurssi
Maantieteen perusopetukseen kuuluva GIS-perusteet ja kartografia -kurssi oli ensimmäinen opintokokonaisuus, jota alettiin viedä verkkoon vuosituhannen vaihteen
jälkeen. Luonnontieteellisen tiedekunnan Luoto-projektin, joka oli osa laajempaa
Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön kehittämisprojektia, rahallinen tuki oli keskeinen aloittamiselle. Työn suunnittelua ohjaavana elementtinä oli luentorunko, joka
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osoitti, mitä tultaisiin tekemän. Työhön palkattu pro gradu -tutkielman tehnyt henkilö oli kombinaatio aineenopettajaa, maantieteilijää sekä atk-teknologiasta kiinnostunutta osaajaa.
Ensimmäinen kurssi opetti, että tutkijan ja opettajan työn ohella opettajan aika ei
riitä vaativaan kehittämistyöhön. Tieteenalan hyvin tuntevan henkilön sekä atk-taidoista laajasti kiinnostuneen henkilön avulla tvt-kurssien pystyttäminen voi olla
mahdollista. GIS-perusteet ja kartografia -kurssin teoriaosa on varsin muuttumaton, mikä oli yksi peruste kurssin valitsemiselle. Joillakin kursseilla saattaa olla ongelmana jatkuva tietojen vuosittainen päivitys, koska tutkimustieto muuttuu nopeasti.
Ensimmäinen kurssi oli jälkikäteen ajateltuna teknisiä mahdollisuuksia kokeilevaa ja
näkemyksiä antavaa työtä, valtaosin opettelua. Työssä tuli myös esille lukuisia uusia mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi animaatioita tai soveltaa muuta valmista
maailmalla olevaa verkkomateriaalia. Valtaosa näistä on jäänyt vähäiselle huomiolle
tai kokonaan käyttämättä kurssin muutenkin laajan sisällön vuoksi. Rajoituksena
kehittämiselle tulleekin aina olemaan se, että vaikka opettaja on kuullut ja nähnyt
erinomaisia mahdollisuuksia, rajallinen aika ja kurssin resurssit eivät riitä niiden
kaikkien omaksumiseen saati toteuttamiseen.

Geoinformatiikan virtuaaliyliopistohanke GIVY
Luoto-hankkeen kanssa lähes samanaikaisesti syksyllä 2000 luotiin GIS-virtuaaliyliopistohankkeen perustarkoitus ja luonne: Perustetaan kansallinen GIS-virtuaaliyliopistoportaali, joka pohjautuu hankkeessa mukana olevien yliopistojen nykyiselle yhteistyölle ja työnjaolle. Hyödynnetään kunkin korkeakoulun laajaa GISopetusmateriaalia saattamalla se verkoston yliopistojen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen käyttöön tuottamalla verkkopohjaisia kursseja.
Myöhemmin hankkeen nimi asettui muotoon geoinformatiikan virtuaaliyliopisto,
GIVY (ks. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/?node=givy_etusivu_fin). Siinä ovat tällä
hetkellä mukana Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistot sekä
Teknillinen korkeakoulu, eli yhteensä seitsemän yksikköä.
Geoinformatiikka sekä käsitteenä että tieteenalana on varsin uusi. Vuosituhannen
vaihteen jälkeen alalle on perustettu määräaikaisia professuureja yhteensä viisi.

136

Nuoren tieteenalan kaikilla viranhaltijoilla lienee ollut yhteinen tavoite sisimmässään: saada kaikin keinoin lisärahoitusta oman opetuksen aloittamiseen käytössä
olevien resurssien pienuuden vuoksi, sekä verkottumalla muiden kanssa täydentää
ja laajentaa omaa opetustarjontaa. Toisaalta alalla ei ollut eikä ole vieläkään perimärasitteita: kaikki uusi on helposti omaksuttavissa ja vietävissä opetukseen. Henkilöillä lienee myös varsin yhteinen näkemys siitä, että digitaalisuus kaikissa muodoissaan on erittäin keskeistä tulevaisuudessa, suorastaan elinehto.
Geoinformatiikan virtuaaliyliopistohanketta voi siten pitää osin suunniteltuna, osittain alan sisäisen paineen sanelemana kehittämisratkaisuna, josta kaikki mukana
olevat hyötyvät. Ratkaisevaa on ollut OPM:stä TKK:n kautta hankittu rahoitus,
100 000 € kaikkina vuosina 2004–2006. Ilman näin merkittävää rahoitusta hanketta ei olisi syntynyt.
Monta yliopistoa ja kaikki geoinformatiikan alan yksiköt, haastavia persoonia, nuori
ala, useita geoinformatiikan sovellusalueita, monenlaisia kursseja, alueellisesti lähes koko maan kattava tarjonta, sama termi, erilainen tulkinta – miten tuollainen
verkosto voi toimia? Yhdistävänä tekijänä tärkein lienee opettajien kasvaminen digitaaliseen aikakauteen tutkimuksessa ja opetuksessa jo hyvin varhain. Kynnys
digitaalisuuteen oli pieni, lähes olematon ja tvt:n hyötyjen tunnistaminen helppoa.
Tärkeää on myös, että GIVY on verkottanut kaikki alan professorit. Tämä on näkynyt muun muassa Suomen akatemian infrastruktuurihankkeessa, jota varten luotu
konsortio pystyi hankkimaan kaikkien yliopistojen käyttöön laajan paikkatietoaineiston vuonna 2004. Myös viimeisessä Suomen akatemian tohtorikouluhakemuksissa luotua verkostoa on hyödynnetty laajalti. GIVY:n kautta luodun verkoston
merkitystä jatkossa tuskin voinee aliarvioida. Olisiko joku niistä onnistunut ilman
olemassa olevaa verkostoa, on pohdinnan arvoinen kysymys.

Opetustarjonta GIVY:ssa
Vuoden 2007 alussa GIVY:n opetustarjonta kattaa noin 100 opintopistettä. Kuluva
vuosi on vielä uuden rakentamista ja entisen paikkailua – opetuksesta ja kokemuksista oppimista. Kaikki GIVY:n kurssit tulevat näkyviin portaaliin jaotuksella kandidaatti / maisteri-taso. Kursseista ilmoitetaan perustiedot: nimi ja linkki kurssin kotisivulle, lyhyt kuvaus kurssista, laajuus, taso (LuK vai FM), opetusperiodin vuosineljännes, jatkuva suoritusmahdollisuus, tarjotaanko joka vuosi vai joka toinen,
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yliopistoyksikkö ja yhteyshenkilö, virtuaalisuuden osuus (esim. verkkokurssi =
100% verkossa, luennot verkossa vai lähiopetuksena, materiaali verkossa, harjoitukset verkossa vai lähiopetuksena, tentti verkon kautta vai luokassa, ohjaus verkossa) oppimisalustan käyttö ja tarvittavat paikkatieto-ohjelmistot. Kurssien ohjeistetusti kerättävät yhtenäiset metatiedot määritellään kevään 2006 aikana.
Kokonaisuudessaan opetustarjonta noin 100 opintopisteen turvin tarjoaa kaikille
geoinformatiikan alan opiskelijoille jotakin. Oulun yliopistossa GIVY:sta pääsevät
hyötymään kaikki halukkaat maantieteilijät, erityisesti geoinformatiikkaan maisterivaiheessa keskittyvät, joille GIVY:n kursseja on merkitty pakollisiksi opinto-oppaaseen. Myös luonnontieteellisen tiedekunnan muut opiskelijat voivat hyötyä, koska
ympäristöala on vahvasti edustettuna GIVY:ssa. Lisäksi muut alasta kiinnostuneet
opiskelijat, avoin yliopisto, täydennyskoulutus, mahdollisesti maantieteen ja biologian lukion opettajat, sekä mahdollinen tuleva yhteistyö ammattikorkeakoulujen
kanssa voivat kaikki osin hyödyntää GIVY:a.
Geotieteiden tieteenala-arvioinnissa esitettiin, että Oulu voisi vastata geoinformatiikan alan koulutuksesta Pohjois-Suomessa. GIVY helpottaa tätä vaatimusta. Myös
opintonsa keskeyttäneille tai työelämän ulkopuolella oleville materiaali tarjoaa jotakin. Esimerkkinä on eräs geologi, jota materiaalin olemassaolo helpotti väliaikaisesti
keskeytyneiden opintojen loppuunsaattamisessa. Myös niin kaukaa kuin Australiasta on kysytty mahdollisuutta käyttää sivuja. Voisi myös kuvitella, että alaa jokseenkin tuntemattomalle vasta kirjoittaneelle ylioppilaalle sivut tarjoaisivat käsityksen alan opiskelusta. Nykyisin verkko on selkeästi keskeisin väline, josta lukiolaiset
hakevat opiskeluja koskevaa informaatiota. Verkkomateriaali tarjonnee siis parhaimmillaan kaikille jotakin.
Kuten edellä olevasta voi arvella, verkottuneesti toimiva GIVY on opettanut, että
kaiken voi tehdä toisin, monella tavalla. Käyttöympäristöjä ja oppimisalustoja voi
olla useita, teknologiat muuttuvat nopeasti ja erilaisia vieraita kirjainyhdistelmiä
tuntuu olevan loputtomasti. Jos jokaisen pitäisi ymmärtää ja omaksua kokonaisuus
kaikissa yksityiskohdissaan, tehtävä olisi loputon, jopa mahdoton.
Kaiken kaikkiaan keskeinen opetus on, että rahalla voidaan tehdä jotakin. Muuten
kehittämistyötä on vaikea sovittaa muiden tehtävien lomaan, jos kehittäminen ei
aivan ratkaisevasti helpota nykyistä työtä. Toisaalta myös yliopisto-opetuksen ansioiden vähäisempi merkitys verrattuna tutkimusansioihin vaatii tiettyä jääräpäisyyttä toteuttaa asioita uudella aikaa vievällä tavalla opetuksessa.
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GIVY:n kurssien rakentamisen filosofia
Geoinformatiikan oppimateriaalin vieminen verkkoon maantieteen laitoksella ei
suinkaan ole ainutlaatuinen pyrkimys. Itse asiassa Internetistä löytyy jo tällä hetkellä lukuisia sivustoja, jotka sisältävät geoinformatiikan menetelmiin liittyvää virtuaalimateriaalia. Tämä on luonnollisesti osoitus trendistä, jonka mukaisesti tietoverkkojen tarjoamia mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään alaan liittyvässä koulutuksessa laajemminkin.
Vaikka tietoverkot tarjoavatkin huimat mahdollisuudet jakaa opetusmateriaalia potentiaalisesti hyvinkin laajalle yleisölle sekä toteuttaa sitä muodoissa, jotka eivät
perinteisesti ole olleet mahdollisia (esimerkiksi interaktiiviset animaatiot), eivät
tietoverkot tietenkään itsessään takaa oppimateriaalin laatua ja sisältöä. Itse
asiassa joiltakin geoinformatiikan virtuaalioppimateriaalia tarjoavilta sivustoilta on
havaittavissa, että materiaalin visuaaliseen näyttävyyteen panostaminen voi viedä
huomion pois materiaalin sisällön kehittämisestä. Vaikka html-pohjaisten www-sivujen julkaiseminen Internetissä ei enää nykypäivänä edellytäkään teknologista
erityisosaamista, vaatii muun muassa animaatioiden ja erityisesti interaktiivisien
web-sovellusten luominen huomattavan paljon resursseja ja alaa koskevaa tietämystä. Varsinkin web-sovellusten toiminnallisuuden varmistaminen tyydyttävälle
tasolle vaatii runsaasti työtä. Mikäli virtuaalimateriaalin sisällön tuottajana ja teknologisena toteuttajana toimii sama taho tai vieläpä yksi ja sama henkilö, voi resurssien rajallisuus vaikuttaa herkästi oppimateriaalin laatuun.
GIVY-materiaalin kehittämisessä on pyritty ensisijaisesti tarjoamaan mahdollisimman laaja katsaus geoinformatiikan menetelmiin, joiden ymmärrettäväksi tekemisessä on pyritty panostamaan erityisesti materiaalin graafisuuteen. Tätä voidaan
pitää selkeänä etuna perinteiseen oppimateriaaliin verrattuna, jossa painoteknisistä
sekä kustannussyistä grafiikkaa ei ole ollut mahdollista käyttää kovinkaan laajassa
mitassa. Toistaiseksi GIVY-materiaalin kehittämisessä on tyydytty staattisen grafiikan tarjoamiseen. Animaatioiden tekeminen olisi periaatteessa mahdollista ja kokeiluja niiden osalta onkin tehty, mutta animaatioiden tuottama hyöty ei ole nähty
riittäväksi niiden kehittämisen sitomiin resursseihin verrattuna, ja toisaalta GIVYsivustot on haluttu pitää käytettävyydeltään mahdollisimman optimaalisena ilman
tarvetta sellaisten lisäkomponenttien asentamista selaimen yhteyteen, joiden toimivuudesta kaikilla käyttäjillä ei voida olla varma.
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Toinen merkittävä seikka, jota GIVY-materiaalin tarjoamisessa on tarkoitus korostaa varsinkin jatkossa, on harjoitusaineistojen tarjoaminen ladattavaksi verkon
kautta. Harjoitusaineistojen puute on ollut jo pitkään ongelmana geoinformatiikan
etä- ja itseopiskelussa, mutta GIVY-materiaalin tarjoamisen yhteydessä myös harjoitusaineistoja voidaan tarjota opiskelijoille keskitetysti. Näin oppimateriaali ei rajoitu pelkästään geoinformatiikan menetelmien ”teoreettiseen” tarkasteluun, vaan
tarjoaa todelliset mahdollisuudet asian etä- ja itseopiskeluun myös käytännön tasolla, mikä – kuten opetustyö on osoittanut – on ainoa todellinen tie asioiden ymmärtämiselle.
Eräänä haasteena GIVY-materiaalin kehittämiselle ja varsinkin sen ylläpidolle on
alan suhteellisen nopea kehitys, jonka myötä opetusmateriaali voi tietyiltä osin
vanheta nopeasti. Erityisen selkeästi tämä on ollut havaittavissa Paikkatieto ja mobiilit ratkaisut -kurssin osalta, joka käsittelee paikannus- ja mobiiliteknologian
mahdollisuuksia erilaisten paikkatietosovellusten kannalta. Verkkomateriaalin etuna
painettuun oppimateriaaliin verrattuna on tietysti helppo päivitettävyys, mutta toisaalta verkkomateriaalilta on myös totuttu vaatimaan ehdotonta ajantasaisuutta.
Päivitystyön helpottamiseksi virtuaalikurssien sivustot on rakennettu käyttäen hyväksi julkaisutyökaluja, jotka mahdollistavat päivitysten ja muutosten tekemisen
suureenkin joukkoon erillisiä www-sivuja. Tämän myötä kurssien sivustot ovat
myös toteutukseltaan vähemmän kehittäjäriippuvaisia, minkä ansiosta materiaalin
kehittämisen jatkuvuus pystytään turvaamaan paremmin.

Miten prosessi on edennyt?
Kuvassa 1 on esitetty yhteenvetomaisesti joitakin näkökohtia virtuaaliopetuksen
kehittämisestä. Tieteidenvälisyys mahdollistajana saattaa tuntua oudolta tai hassulta, koska ulkopuolisen silmissä kyseessä on sama, uusi tieteenala, geoinformatiikka. Kokemus kuitenkin osoitti, että prosessissa mukana olevat ajattelevat oman
taustansa mukaisesti. Jo saman tieteenalan, esimerkkinä maantiede, henkilöillä voi
olla monia täydellisesti toisistaan poikkeavia mielipiteitä. Kehittäjinä on ollut muun
muassa luonnonmaantieteilijöitä, metsätieteilijöitä, kaukokartoituksen asiantuntijoita, ympäristöasiantuntijoita, geoinformatiikan tekniikan edustajia sekä yhteiskunnan aluejärjestelmiä tuntevia henkilöitä. Pienet purot, erilaiset osaamisalueet
vahvistuivat suureksi osaamiseksi, verkostoksi, kansalliseksi opetustarjonnaksi,
koska samaa kohdetta, ihmisen ja ympäristön muodostamaa kokonaisuutta lähes-
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tytään hyvin eri tavoin. Winwin-periaate, jonka mukaan kaikki voittavat, ja mahdollisuus saada ulkopuolista rahoitusta uuden tieteenalan opetuksen turvaamiseen,
yhdisti epäilemättä kaikkia. Rahanjako oli kohtuullisen helppoa. Periaatteena oli,
että mitä suurempi osuus, sitä suurempi vastuu kurssien rakentamisessa ja tarjonnan luomisessa. Myös jatkossa tätä tullaan seuraamaan tarkoin.

Peruslähtökohta

Kiinnostus opetuksen kehittämiseen

Mahdollistajat

Teknologian hyötyjen ymmärtäminen
Teknologian kehittyminen
Tutkimusmetodien soveltuminen tvt:aan
Alkurahoitus (OY), jatkorahoitus (TKK/OPM)
Geoinformatiikan alan rakentajien tunnistaminen
Geoinformatiikan alan nuoruus, niukka resurssointi,
pakollinen verkottuminen
Tieteidenvälisyys

Tuotokset

Oulun osuus: GIS-perusteet ja kartografia, GIS ja
kvantitatiiviset menetelmät, Paikkatieto ja mobiilit
ratkaisut, GIS-analyysi-menetelmät tutkimuksessa,
yhteensä 19 op
GIVY, yhteensä lisäksi noin 80 op kursseja

Tulevaisuus

Opiskelijamäärien kasvattaminen
Oulun osuuden loppuunsaattaminen
GIVY:n kansallisen tunnettuuden edistäminen
Kansainvälisen verkottuminen pitkällä tähtäimellä

Kuva 1. Tieto- ja viestintätekniikan kehittymisen keskeisiä tekijöitä geoinformatiikassa.

Opetukselliset kokemukset
Opettajan, erityisesti omaan alaan todella vihkiytyneen kasvattajan merkitys ei
koskaan poistu oppimisesta. Virtuaalisuus yksinään ei voi koskaan olla vastaus
akateemiseen opetuksen haasteisiin, vaan se täydentää perinteistä opetusta. On
aina muistettava kontaktiopetuksen merkitys, joka aukeaa viimeistään silloin, kun
pyrkii rakentamaan tvt:aan perustuvaa harjoitusten opetustarjontaa. Luennot voivat olla virtuaalisia ja teknologialla korvattavissa. Harjoitusten osalta tilanne on
vaikeampi ja edellyttää nykykäsityksen mukaisesti myös jonkinasteista taustaa
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alalta tai oikeasti osallistumista harjoituksiin. Teoria löytyy helposti kirjoista, empiria eli harjoitukset eivät ehkä koskaan. Opettajan merkitys tulee aina olemaan
vahva.
Hyvin suunnitellulla verkkomateriaalilla, mahdollisesti tarvittavalla täydentävällä
kirjallisuudella, oppimisen testaamisen luovalla käyttämisellä eli tenttimuodon ja
tenttikysymysten valinnalla päästään hyvin lähelle erityisesti luentoihin perustuvaa
oppimistasoa. Pelkästään virtuaaliopetukseen perustuvaan "puhtaaseen" virtuaaliyliopistoon on hyvin vaikea uskoa. Opettajaa ja lähiopetusta tarvitaan aina.
Opiskelijoilta saatu palaute ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Toisaalta palautetta on vähän, eikä sitä ole systemaattisesti kerätty, sillä koko opetustarjontaa tai
edes yksittäisiä kursseja ei ole lopullisesti rakennettu.

Kokemukset ja ajatuksia tulevaisuudesta
Mikä oikeasti uutta virtuaalisuus geoinformatiikassa on tuonut? Tvt merkitsee opetustarjonnan huomattavaa laajentumista ja monipuolistumista koko maassa ja
Pohjois-Suomessa. Teknisesti joitakin kartografian esityksiä ja simulaatioita voi
esittää oppimateriaalissa vain digitaalisesti. Näin tieteelliseen tutkimukseen perustava opetus voikin kehittyä huomattavasti tvt:n avulla.
Materiaalin saatavuuden ajattomuuden ja paikan merkityksettömyyden kasvu on
osin totta, mutta toisaalta lokaali läsnäolo harjoituksissa on edelleen tärkeää. Valtakunnallinen alan verkottuminen, joka on johtanut myös muun muassa yhteisiin
aineistohankintoihin ja hakemuksiin, on yhteisen opetustarjonnan lisäksi erittäin
tärkeää, erityisesti jatkossa. GIVY tarjoaa laajentamismahdollisuuksia mahdollisen
ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa, ja myös avoin yliopisto, aikuiskoulutus, täydennyskoulutus voivat halutessaan hyödyntää verkoston
tarjontaa. Toisaalta esimerkiksi valtakunnallisiin JOO-sopimuksiin liittyy yhä käytännön ongelmia erityisesti taloudellisten tekijöiden suhteen.
Kansainvälisyyden ja englanninkielisen opetuksen kasvaessa englanninkielinen
verkkomateriaali tullee olemaan yhä käytetympää. Vaihto-opiskelijoille GIVY voisi
olla mahdollisuus tutustua opetustarjontaan jo kotimaasta ja -yliopistosta käsin.
Verkko-opinnot voisivat olla vaihto-opiskelijoille erinomainen opetuksen tarjonnan
muoto. Verkkotarjonta toimisi siten jopa kilpailuvalttina.
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Geoinformatiikan opiskelun kannalta on erittäin tärkeää olla mukana GIVY:ssa.
Oulu on mukana prosessissa, joka tarjoaa pohjoissuomalaisille alan opiskelijoille
mahdollisuuden alan korkeimpaan opetukseen myös muissa Suomen yliopistoissa.
Olemme mukana opetuksen kehityksen kärjessä. Ilman verkottumista pienillä resursseilla tämä ei olisi mahdollista. Toivottavasti pitkällä tähtäimellä pääsemme
jatkossa mukaan mahdollisiin kansainvälisiin verkostoihin. Erityisen tärkeä merkitys
verkottumisella voi olla yliopistojen uuden tehtävän, eli yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta. Eri organisaatioilla on ainakin teoriassa mahdollista saada alan
uusinta tietoa.
GIVY ja tvt:n hyödyntäminen sen opetuksessa ovat molemmat vasta rappusten
ensimmäisillä askelmilla. Osa kirjoituksessa esitetyistä näkökohdista saattaa osoittautua odotusarvoltaan turhan positiivisesti latautuneiksi. Toisaalta ilman visioita ja
niiden pohjalle rakennettuja tavoitteita ja keinovalikoimia ei synny uutta. Opettaminen ja oppiminen eivät muodosta poikkeusta tästä säännöstä.

Kirjoittajat
Kirjoittajista Jarmo Rusanen toimii professorina Oulun yliopiston maantieteen laitoksella alana geoinformatiikka. Rusanen on ollut GIVY:n puheenjohtaja vuosina
2004–2006. FL Harri Antikainen on geoinformatiikan alan opettaja ja tutkija. Antikainen on työskennellyt myös informaatioteknologian alan yrityksessä ja vastannut
GIVY:n rahoittamien kurssien rakentamisesta.
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MISSÄ ON TAHTOA? MISSÄ ON TIE?
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Sanoista tekoihin: miten strategia muutetaan toiminnaksi
Mailis Aaltonen

Vuonna 2000 päivitettiin Oulun yliopiston strategiaa BSC-viitekehyksen avulla. Sen
tehtävänä oli ohjata keskeisten asioiden tarkastelua tiettyjen näkökulmien mukaisesti ja auttaa yliopistoa konkretisoimaan tahtomiaan asioita. Hallitus teki kehyksen
avulla perusteellista työtä: kehittämishaasteita tunnistettiin 10 ja niiden toteutumista kuvaavia mittareita yli 50. Kehittämishaasteeksi kirjattiin muun muassa innovatiivisuuden edistäminen ja yhdeksi toimenpiteistä tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön edistäminen.
Oulun yliopiston uusi hallitus on toimintakautensa alkajaisiksi käynnistänyt keväällä
2006 kokonaisstrategian päivityksen. Keskusteluissa on todettu, että strategisen
ohjauksen keskeisenä haasteena ei enää ole niinkään se, osataanko tehdä yliopiston menestyksekkään tulevaisuuden kannalta kriittisiä valintoja kuin se, miten ne
saadaan muutetuksi toiminnaksi. Miten tehdään strategisesti tärkeästä asiasta yliopiston yhteinen? Miten yliopisto kehittyy?
Yliopistojen elämää on viime vuodet leimannut poikkeuksellinen muutostahti. Tutkinnonuudistus, uusi palkkausjärjestelmä tai juuri nyt työn alla oleva, kaikki toiminnot kattavan laadunvarmistusjärjestelmän rakentaminen edellyttävät jo kukin
yksinään merkittävää yhteistä näkemystä ja ponnistelua. Voi vain arvostaa tulosohjauksen paineissa elävien yliopistojen venymiskykyä. Muutoksia on tietysti
vauhdittanut vaihtoehdottomuus: nämä hankkeet koskevat koko yliopistolaitosta,
eikä niistä ole mahdollisuutta sanoutua irti, vaikka niitä ei yksittäisessä yliopistossa
koettaisi tarpeellisiksi.
Ulkoapäin tulevat, ministeriöiden käynnistämät valtakunnalliset muutoshankkeet
voivat hyödyttää myös välillisesti yksittäistä yliopisto-organisaatiota. Ne laittavat
meidät istumaan - ja soutamaan - samaan veneeseen ja kannustavat meitä parhaimmillaan etsimään yhdessä keinoja osuutemme hoitamiseen. Vaaditun muutoksen on kuitenkin silloinkin hyödytettävä organisaation omaa työtä, jotta se tuntuisi
mielekkäältä ja vaivan arvoiselta. Yliopistoa läpäisevien muutoshankkeiden ”hallinnoijille” se onkin erityinen haaste: ulkoiseen pakkoon ei ole järkevää vedota tiukankaan vastustuksen edessä.
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Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiassa vuosille
2005–2007 visioidaan Oulun yliopiston olevan vuonna 2010 muun muassa verkostoitunut elinikäisten oppijoiden yhteisö, joka hyödyntää tehtävässään tuloksellisesti
tieto- ja viestintätekniikkaa. Tavoitteena pidetään myös, että tieto- ja viestintätekniikkaa sovelletaan laadukkaalla ja tehokkaalla tavalla kaikilla opetuksen ja tutkimuksen sektoreilla. Visio on vaativa niin kuin vision kuuluu olla.
Tämä julkaisu kertoo tuon vision toteuttamisesta. Julkaisun avulla on oivallinen
mahdollisuus tunnistaa joitakin niistä asioista, joita strategiseen kehittämishaasteeseen vastaaminen yliopistossa edellyttää.
Ensimmäiseksi: kehittämistyö vaatii jokaisessa organisaatiossa tuekseen suunnitelman, kutsuttiinpa sitä vaikka strategiaksi. Hyvä, innostava suunnitelma kurkottaa tulevaisuuteen ja vetää puoleensa yksilöitä ja yhteisöjä. Se myös ryhdittää toimintaa konkretisoimalla henkilökohtaisella tasolla ne hallinnolliset vastuut, jotka
asian eteenpäin saaminen vaatii. Yhteisölle se on kartta, jonka avulla voidaan tarkistaa ja tarvittaessa myös muuttaa etenemisen suuntaa ja tahtia.
Toiseksi: mikään koko yliopistoa koskeva suunnitelma ei muutu käytännöksi, jos
organisaatiosta ei löydy sille aidosti omistautuneita henkilöitä. Tarvitaan heitä,
jotka ovat halukkaita tiiviiseen yhteistyöhön yliopiston yksiköiden ja avainhenkilöiden kanssa. Kehittämisvastuu voi käydä kantajalleen taakaksi, jos sen vastapainona ei ole henkilökohtaista intoa ja uskoa asiaan. Mutta ennen kaikkea tarvitaan
heitä, joilla on lähes kutsumuksen kaltainen halu kehittää toimintaa, omaansa tai
koko yksikön. Kehittämistyö onkin tuloksekkainta, kun se käynnistyy ”kentältä”.
Kolmanneksi: strategisen suunnitelman toteuttamista ei voi jättää yksilöiden innostuksen varaan, vaan se vaatii aina resurssipäätöksiä. Se tarkoittaa, että kehittämishaasteita rohjetaan laittaa tärkeys- ja tarvittaessa toteuttamisjärjestykseen,
johon organisaation johto päätöksillään sitoutuu. - Ilman opetusministeriön erillisrahoitusta Oulun yliopisto tuskin olisi valtakunnallisesti tunnustettu opetuksen kehittäjä.
On rohkaisevaa havaita, miten vuosien takainen kehittämishaaste on saanut tuulta
alleen: tvt:n käytössä tehdään strategiasta varmasti totta.
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Inhimillinen tekijä
Asko Karjalainen

Jo 1950-luvulla Yhdysvalloissa keksittiin, että televisio-opetuksella voidaan parantaa luentojen tasoa ja rikastuttaa kurssiohjelmia. Samalla saadaan myös säästöjä,
koska ohjelmia voidaan välittää vaikka kuinka suurille määrille opiskelijoita lähes
ilmaiseksi. Oulun yliopisto oli jo varhain kehityksen kärkijoukoissa Suomen mittapuilla arvioituna ja yliopiston tiloihin rakennettiin televisio-opetusjärjestelmiä sekä
studiotiloja 1960–70-lukujen taitteesta lähtien. Vielä 1980-luvun alussa opintonsa
aloittaneet saattoivat havaita tämän isossa luentosalissa L1, jonka kattorakenteissa
riippui televisioruutuja tasaisin välein.
Käytännön opetustyössä televisioita ei käytetty juuri lainkaan, ja jos käytettiin,
niillä ei saavutettu sitä, mitä kuviteltiin. Kallis investointi valui tyhjiin, ja seurauksena lienee ollut myös kielteisten asenteiden syntymistä opetusteknologiaa kohtaan. Televisio valloitti oululaiset kodit, mutta sillä ei kehitetty Oulun yliopiston
opetusta. Televisio-opetuksen rajoituksia on nykytietämyksen pohjalta helppo
osoitella, mutta varmaa myös on, että oppimista olisi voitu joskus merkittävästikin
edistää, jos olisi voitu tuottaa hyviä ja havainnollistavia opetusohjelmia. Hyvät tiededokumentit ovat tänäkin päivänä sekä innostavia että informatiivisia.
Ongelmahan oli vain siinä, että soveltuvia opetusohjelmia ei osattu tehdä - ei varsinkaan hyviä. Hyvän videomateriaalin tekeminen vaatii enemmän aikaa ja osaamista kuin yliopisto-opettajilta keskimäärin löytyy. Jo pelkästään teknistä osaamista
tarvitaan runsain määrin. Työkalujen hallinnan lisäksi tarvitaan vielä vankka pedagoginen osaaminen ja ripaus taiteellista silmää. Televisio-opetushankkeen onnistuminen olisi vaatinut tuekseen intensiivistä koulutusteknologista koulutusta ja neuvontapalvelua.
Tuolloin unohdettiin inhimillinen tekijä. Siis hyvin kirjaimellisesti, sillä kaikilla opetusmenetelmillä ja koulutusteknologisilla työvälineillä on tekijänä ja soveltajana
ihminen. Ilman riittävää asiantuntemusta ei voida tuottaa tulosta enempää opetuksessa kuin tutkimuksessakaan. PowerPoint, Power-DVD, Optima, Web-CT, WLAN,
GSM tai PDA eivät opeta mitään, opettaja tekee opetustyön. Oppimiseen ei riitä
edes opettajan opetus, sillä kumppaniksi tarvitaan vielä yhteistyöhaluinen opiskelija
oppimistyötä tekemään.
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Tarinan opetus on siinä, että saadakseen todellisen hyödyn uusista teknologioista
yliopiston on resurssoitava voimakkaasti opetushenkilökunnan koulutusteknologiseen koulutukseen. Tämä koulutus on ennenkaikkea pedagogista osaamista lisäävää, sillä kysymys on tekniikan käytöstä opetuksen palveluksessa. Myös pelkkää
teknistä tukea tarvitaan nykyistä enemmän. Työ, jota ITU-forum-virtuaaliyliopistohanke on tehnyt, on näyttänyt suuntaa ja raivannut polun. Tietä ei synny ilman
kulkijoita, ja käyttämätön tie metsittyy nopeasti. Tähän teokseen kirjoittaneet ovat
koulutusteknologian osaajia. Osaajia tarvitsemme lisää. Koulutusteknologia tarvitsee inhimillisen tekijän.
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Taitoa, tahtoa ja tiedettä!
Sanna Järvelä

Olemme edenneet tieto- ja viestintätekniikan (tvt:n) opetuskäytössä siihen vaiheeseen, että tunnustamme sen mahdollisuudet, mutta myös kriittiset näkökohdat.
Vielä viime vuosikymmenellä hokemat, open and flexible learning – avoin ja joustava opiskelu, välittivät kuvaa siitä, että esimerkiksi verkko-opiskelu on helppoa,
hauskaa ja ennen kaikkea joustavaa. Verkko-opiskelu on tuonut yhden erinomaisen
mahdollisuuden järjestää koulutusta joustavasti erilaisten opiskelijoiden erilaisiin
sisällöllisiin tarpeisiin. Verkko-opiskelu on myös tasa-arvoisuutta lisäävä ja se luo
mahdollisuuksia globaaliin toimintaan opiskelijan fyysisestä sijainnista riippumatta.
Oppimista verkko-opiskelu ei sen sijaan ole tehnyt joustavammaksi, vaan oppimisen realiteetit ovat olemassa verkko-opiskelussakin – jopa hieman haastavampana
kuin perinteisessä opiskelutilanteessa.
Pedagogisesti innovatiivisten käytäntöjen toimivuutta sekä verkko-oppimisen laatua
on tarkasteltu tieteellisissä tutkimushankkeissa. Tulokset ovat osoittaneet, että
erityisesti verkostoperustainen ja yhteisöllinen työskentely teknologian parissa tukee keskeisiä ajattelun taitoja, kuten kysymistä, selittämistä ja yhteisöllistä tiedonrakentelua. Verkostoperustaisen työskentelykulttuurin omaksuminen edistää
myös oppimista tukevien taitojen ja strategioiden muotoutumista tietoyhteiskunnan
vaatimuksia vastaaviksi. Verkko-oppimiseen liittyvää vuorovaikutusta selvittäneet
tutkimukset ovat puolestaan osoittaneet tarpeen kehittää oppimisvuorovaikutukseen osallistuvien vastavuoroista ymmärtämistä sekä yhteisen tietoperustan muodostamista tukevia käytänteitä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö inspiroi
opettajia. Kun eri puolella maailmaa tehdyistä tutkimustuloksista on tehty metaanalyysejä, on havaittu, että käytettävällä teknologialla ei ole niin suurta merkitystä, kuin sillä, että sen käyttö on saanut opettajat tekemään yhteistyötä ja uudistamaan pedagogisia ratkaisujaan.
Esimerkkinä teknologian toiveista ja todellisuudesta voidaan käyttää parin vuosikymmen takaista tekoälytutkimusta. Teköälytutkimus oli oppimisen ja opettamisen
tutkijoille suuri lupaus, ja siitä povattiin menestystä koulutuksen eri alueilla. Ajateltiin, että mallittamalla ihmisen ajattelutoimintaa, esimerkiksi monimutkaista ongelmaratkaisua, ja rakentamalla tämän tiedon avulla oppijaa ja oppimisprosessia
tulkitsevia asiantuntijajärjestelmiä, voitaisiin kehittää sellaisia opetuskoneita, jotka
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tehokkaasti opettaisivat opiskelijaa ja auttaisivat työntekijöitä uusien taitojen oppimisessa. Kuinka halpaa, helppoa ja kustannustehokasta tällaiset käytännöt olisivat myös yliopisto-opiskelussa! Tekoälypohjaiset ohjelmat diagnosoisivat nopeasti
opiskelijan lähtötason, antaisivat palautetta edistymisestä ja lisäsivät tarpeen mukaan tiedollista haastetta. Järkeä simuloivat ohjelmistot eivät kuitenkaan koskaan
tehneet läpimurtoa.
Yksittäisistä menestystarinoista huolimatta yleispätevän älykkään tuutorin mallin
kehittämisessä epäonnistuttiin, koska kaikkia ihmisen toiminnalle ominaisia piirteitä
ei pystytty toteuttamaan teknologian keinoin. Ihmisen älylliseen toimintaan liittyy
paljon muitakin kuin tiedon käsittelyyn liittyviä tekijöitä. Sosiaaliset, motivationaaliset ja emotionaaliset tekijät ovat ratkaisevia juuri menestyksellisen korkeatasoisen
suorituksen osana. Tekoäly ei esimerkiksi pystynyt tunnistamaan epäonnistumisen
kokemukseen liittyviä emotionaalisia tuntemuksia ja tarjoamaan riittävän sensitiivistä tukea niiden ylittämiseen. Tekoälytekniikan rajallisuus ei kuitenkaan ollut ainoa vaikeus älykkäiden tutorjärjestelmien kehittämisessä. Koko ajatus oppimisprosessien ohjausta koskevan älykkyyden siirtämisestä koneelle oli ongelmallinen. Se
riisti kaikki arvokkaat oppimiseen liittyvät pohdinnat tuottamalla liian valmiita tiedollisia vihjeitä opiskelun eri vaiheissa. Pedagogisesti perustellun tuen antajana
opettaja ja hyvin suunniteltu opetus ovatkin edelleen korvaamattomia. Samoin
opiskelijaryhmän ja opiskelijan oman oppimista koskevan valvonnan ja sääntelyn
merkitys on korvaamaton.
Teknologia uusiutuu kaiken aikaa ja uusia sovelluksia tuotetaan koulutukseen, työhön ja viihteeseen. Tieto ihmisen toiminnan erityisominaisuuksista – oppimisesta,
motivaatiosta, tunteista ja niiden tulkinnasta, nonverbaalista viestinnästä ja kommunikaatiosta voi lisätä merkittävästi sitä hyötyä, mitä teknologian ja sen sovellusten kehittäminen ihmisten käyttöön tarjoaa. Oppimista ja opettamista koskeva
asiantuntijuus auttaa löytämään keinoja, miten hyödyntää teknologiaa ihmisen rajallisen tiedonkäsittelykyvyn ylittämiseksi ja miten auttaa kehittämään uusia älyllisiä taitoja. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen ajan teknologian kehityksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen suhde on ollut intensiivisen tutkimuksen kohteena.
Monet innovatiiviset teknologiset ratkaisut ovat kannustaneet opettajia ja tutkijoita
opetuksen kehittämiseen ja uudenlaisiin pedagogisiin ratkaisuihin. Aina ei kannata
kiirehtiä. Usein vanhan teknologian oppimisteoreettisesti perustellut käytännöt ovat
edelleenkin toimivia ja uuden teknologian soveltaminen vanhoihin periaatteisiin
järkevää. Olisi tärkeää, että tvt:n opetuskäyttö perustuisi oppimisteoreettiseen
ajatteluun ja tutkittuun tietoon - ei muotivirtauksiin eikä pelkästään teknologiave-
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toisiin ratkaisuihin. Tvt:n opetuskäyttöön tarvitaan siis yhdistelmä tietoa, tahtoa ja
tiedettä, jota tämän julkaisun kirjoittajien toiminta esimerkillisesti osoittaa!
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LIITTEET

Liite 1. Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuositus
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Liite 2. Atk-aseman itseopiskelumikrojen ohjelmistovalikoima
Käyttöjärjestelmä: Windows XP Professional SP2
Kehitysvälineet: Alleycode, Devcpp, Eclipse, HTML-kit, JCreator LE, Sun J2SE
Development Kit, NetBeans IDE, NVU 1.0 HTML-editori, Visual Studio.NET 2003,
Microsoft.NET Framework SDK, MSDN Library for Visual Studio.NET 2003, Eclipse
Grafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmistot: Adobe Acrobat Distiller, Adobe Acrobat
Reader, Adobe PageMaker, Adobe Photoshop, Gsview, Ghostscript, Paint Shop Pro,
Animation Shop
WWW-selaus- ja terminaaliohjelmat: Microsoft Internet Explorer, Firefox , SSH
Secure Shell
Toimisto- ja tekstinkäsittelyohjelmistot: Microsoft Office XP SP3 (Fin, Swe, UK)
(Access Excel, Frontpage, Power Point, Word), OpenOffice, PCTeX
HTML-editori: NVU
Kuvan- ja äänentoisto-ohjelmat: Apple QuickTime, RealOne Player, Winamp,
Windows MediaPlayer, Media Player Classic
Antivirus- ja pakkausohjelmat: F-Secure Antivirus, Winzip
Muut: SPSS tilasto-ohjemisto, MapInfo Professional
ohjelmisto, Nero Express CD-poltto-ohjelma
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Liite 3. Tietohallinnon ylläpitämät mikro-opetusluokat

Tietohallinnon mikroluokassa TF101 on 21 kpl mikroja, laserkirjoitin sekä
videotykki. Lisäksi luokassa on erillinen multimediakone, jossa on skanneri sekä
polttava cd-asema. Luokka on tarkoitettu pelkästään opetuskäyttöön. Suurimpia
käyttäjiä ovat olleet koulutus- ja tutkimuspalvelut, tietojenkäsittelytieteiden laitos
sekä hallintopalvelut.
Tietohallinnon mikroluokassa KO101 on 20 kpl mikroja, laserkirjoitin sekä
videotykki. Lisäksi luokassa on erillinen multimediakone, jossa on skanneri sekä
polttava cd-asema. Luokka on tarkoitettu pelkästään opetuskäyttöön. Yliopiston ko.
luokan suurimpia käyttäjiä on ollut hallintopalvelut.
Tietohallinnon mikroluokassa KO130 on 16 kpl mikroja, laserkirjoitin sekä
videotykki. Luokka on tarkoitettu pelkästään opetuskäyttöön. Luokka on pienehkö
pitkänomainen tila, jonne mikrot on jouduttu kalustamaan suhteellisen tiiviisti.
Muut mikroluokat ovat käyttökelpoisempia suuremmille ryhmille, siksi niiden suosio
on ollut parempi. Luokan KO130 suurimpia käyttäjiä ovat olleet teoreettisen
fysiikan osasto, koulutus- ja tutkimuspalvelut, sekä tietohallinto.
Tietohallinnon mikroluokassa YL124 on 19 kpl mikroja, laserkirjoitin sekä
videotykki. Luokassa on lisäksi erillinen multimediakone, josta löytyy skanneri sekä
polttava cd-asema. Luokka on tarkoitettu pelkästään opetuskäyttöön. Luokan
YL124 suurimpia käyttäjiä ovat olleet koulutus- ja tutkimuspalvelut, konetekniikan
osasto ja tietojenkäsittelytieteidenlaitos. Myös teoreettisen fysiikan osastolla ja
hallintopalveluilla on ollut tässä luokassa paljon koulutusta.
Tietohallinnon multimedialuokka TH 118 atk-asemalla on joka on tarkoitettu
videoeditointiopetukseen sekä pienimuotoiseen Apple Macintosh OS-X-ohjelmien
opetukseen. Tilassa on videotykki ja äänentoistolaitteet vahvistimineen. Ko.
mikroluokka on opetuksen ulkopuolella vapaassa videoeditointi ja Macintosh-OS-Xkäytössä.
Tietohallinnon Unix-luokka TK142 on suunnattu erityisesti matemaattisten
ohjelmistojen numeerisen laskennan opetukseen ja siihen liittyvään graafiseen
esittämiseen sekä verkon kautta Unix-palvelimilta tapahtuvaan laskentaohjelmien
opetukseen sekä myös Unixiin liittyvään yleiseen tietojenkäsittelyn opetukseen.
Vuodesta 2004 lähtien Unix-luokassa on 14 kpl Linux-PC-työasemia. Aikaisemmin
luokassa oli Silicon Graphics Unix-työasemia. Opettajan työasemaan on kytketty
videotykki. Luokan laitteet ovat vapaasti käytettävissä itseopiskelutarkoituksiin,
ellei niitä ole varattu opetuskäyttöön luokan oven vieressä olevassa kuukauden
varauslistassa. Luokan TK142 suurimpia käyttäjiä ovat olleet matemaattisten
tieteiden laitos, teoreettisen fysiikan osasto, tähtitiede ja tietojenkäsittelytieteen
laitos.
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Liite 4. Tietohallinnon Windows-mikro-opetusluokkien
ohjelmistovalikoima
Käyttöjärjestelmä: Windows XP Professional SP2
Kehitysvälineet: Java J2SE SDK
Grafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmistot:
Photoshop CS +, ImageReady

Adobe

Acrobat

Reader,

Adobe

Toimisto- ja tekstinkäsittelyohjelmisto: Microsoft Office 2003 Professional
HTML-editori: Macromedia DreamWeaver MX, Microsoft Frontpage, Notetab Light
Äänenkäsittelyohjelmisto: Audacity
WWW-selaus- ja terminaaliohjelmistot: Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox, SSH Secure Shell
Kuvan- ja äänentoisto-ohjelmat: Macromedia Flash + Shockwave Player,
QuickTime, RealAlternative, WinAmp
CD-poltto-ohjelmisto: Nero Express
Tilasto-ohjelmisto: SPSS
Antivirus- ja pakkausohjelmat: F-Secure Anti-Virus, Winzip
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