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Opetusteknologiankeskus on järjestänyt täksi kevätlukukaudeksi Ope.fi II -kurssin, joka on 
viiden opintoviikon laajuinen  Helsingin yliopiston opetushenkilöstölle 
suunnattu  koulutuskokonaisuus. Koulutuksen tavoitteena on suunnitella opetusta kehittävä, tieto- 
ja viestintätekniikkaa hyödyntävä hanke sekä oppia käyttämään tietotekniikkaa pedagogisesti 
hyvin. Opintoja esitellään tarkemmin PDF-muotoisessa opetussunnitelmassa.  

Opetus alkoi helmikuun puolessa välissä aktivointiseminaarilla sekä  jakautumisella 
projektiryhmiin ja teletiimeihin. Tällöin esiteltiin myös kahdeksan taitokurssia, joista tuli valita 
kaksi. Taitokurssit ovat  

• opettajana WebCT:ssä 
• kotisivun teko 
• oppimateriaalin tuottaminen verkkoon 
• PowerPoint luentoesityksen elävöittäjänä 
• etä- ja verkko-opetus 
• WWW-kurssin suunnittelu - mitä verkkoon ja miksi? 
• verkkokurssi verkkopedagogiikan perusteista 
• multimedia oppimateriaaleissa 

Osallistujat oli etukäteen jaettu mentoriryhmiin, jotka kokoontuvat säännöllisesti koulutuksen 
aikana. Mentorin vetämissä ryhmissä on tarkoitus laatia  pienryhmänä WebCT-ympäristössä 
projektityö. Projektitöitä ohjataan viiden lähitapaamisen aikana, muuten se tehdään etätyönä. 
Lisäksi pienryhmien tehtävänä on laatia portfolio. Koulutuskokonaisuus kestää toukokuun 
loppuun. 

Kasvatustieteellä on opetettavaa 

Aktivointiseminaarin luennot tuntuivat aluksi aktivoivan ainakin omassa keskustelupiirissäni 
kriittisyyttä kasvatustieteellistä terminologiaa ja esitystapaa kohtaan. Pedagogien 
arvopohjapuheisiin tuli kuitenkin  uutta näkökulmaa taitokurssien valintaa koskevissa, 
työpaikalla käymissäni keskusteluissa. Kannattaako oppia PowerPointia, kun sen opetuskäyttöön 
liittyy opettajan kiistaton besserwisserismi  ja autoritaarisuuden hidden curriculum? 
Samoin opintoaineistojen www-sivuille asettelussa voi  harjoittaa "psykologista militarisointia". 

Oppimateriaalien tekijänoikeuskysymyksiä verkkoympäristössä koskeva luennon kysymykset ja 
keskustelut ylittivät esitykselle varatun ajan eikä kaikkia kysymyksiä ehditty käsitellä. Siitä 
syntyi kehittämisidea, että tällaisten luentojen jälkeen olisi hyvä varata "klinikka-aika", jolloin 
kiinnostuneet voivat keskustella luennoitsijan kanssa ja saada apua ongelmiensa ratkaisemisessa.  

Kirjastolaisia mukana paljon 

Kurssin  vajaasta 90 osallistujasta suurin osa on opetushenkilökuntaa, mutta peräti tusinan verran 
opiskelijoita  on eri puolilta Helsingin yliopiston kirjastolaitosta ja näistä puolisen tusinaa 
akateemisten verkkotaitojen hankkeeseen osallistujaa.  Onkin toivottu, että toisaalta opettajien ja 
kirjastoihmisten, toisaalta eri kampusten kirjastolaisten välille syntyisi kurssilla lisää 
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vuorovaikutusta. Silloin, kun työryhmissä on eri tahojen edustajia, ovat ainakin nämä päässeet 
keskinäiseen kontaktiin ja mahdollisesti onnistuneet aidon tieto- ja viestintäteknologisen 
yhteishankkeen eteenpäin viemisessä. 

Yhteistyötä on tehty keskustakampuksen Akateemiset verkkotaidot-hankkeeseen osallisten 
henkilöiden kesken. Pienryhmän projektityönä on taustaselvitys keskustakampuksen kirjastojen 
tiedonhankintakoulutuksen nykytilasta. Kurssityön on oltava melko suppea, koska aikaa on 
vähän. Kurssitapaamisten keskustelut painottuvat projektityön läpiviemiseen itse hankkeen 
jäädessä taka-alalle.  

WebCT ei sovellu ihan kaikkeen 

Helsingin yliopisto on valinnut WebCT:n opetusohjelmistoksi, jonka käyttöä tuetaan ja  pyritään 
edistämään mm. koulutuksen avulla. Myös Ope.fi II sisältää taitokurssin Opettajana WebCT:ssä. 
Pienryhmätyöskentely tapahtuu samoin WebCT:ssä, jolloin siitä saa kokemusta opiskelijan 
näkökulmasta.  

Kirjastolaisten kanssa käydyissä keskusteluissa on ruvennut näyttämään siltä, että  sen enempää 
WebCT kuin muutkaan suljetut opetusympäristöt eivät ainakaan yksin sovellu kirjastojen 
käyttäjäkoulutukseen. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että tiedonhaun opetusmateriaalien pitää olla 
avoimessa verkkoympäristössä. Suurten ihmismäärien lyhytkursseille (esim. Opiskelijakirjaston 
HELKA-kurssit) suljettua oppimisympäristöä on turha luoda ja  ylläpitää. Oppiainekohtaisessa 
tiedonhaun koulutuksessa WebCT saattaisi soveltua, jos tiedonhallintaosiot 
sisällytetään  oppiaineseminaarin oppimisympäristöön. Tällöin ehkä voitaisiin - resurssien niin 
salliessa - käyttää opiskelija/teemakohtaisia hakutehtäviä ja antaa niistä henkilökohtaista 
palautetta. WebCT ja muut vastaavat oppimisympäristöt näyttäisivät hyödyllisiltä kursseilla, 
joilla osallistujien rajaaminen ja näiden tunnistaminen on tarpeen.   

Aineistojen tuottaminen WebCT-ympäristöön on verraten helppoa, mutta niiden varsinkin 
laajempi muokkaaminen täytyy tehdä muussa ympäristössä. Oman kokemukseni mukaan 
WebCT:n tarjoamia mahdollisuuksia ei tule käytetyksi ryhmäläisten keskinäiseen 
kommunikointiin. Chat-alueille ei ole koskaan sattunut samanaikaisesti muita. Puhelin on 
osoittautunut edelleen hyvin toimivaksi simultaanikommunikaatiovälineeksi  ja yleisellä 
sähköpostilla viestit vaihtuvat joutuisimmin. 

Portfolio 

Opetusjakson aikana kehotetaan laatimaan portfolio, jonka sisältönä on opiskelusta ja töistä 
koottu salkku, ns. perusportfolio. Oppimispäiväkirja ja opintoihin liittyvät harjoitustyöt 
muodostavat prosessiportfolion, josta voidaan tuottaa esim. työnhakua varten näyteportfolio. 
Portfolion katsotaan toimivan itsearvioinnin ja arvioinnin pohjana sekä osana akateemista 
portfoliota (näyteportfoliota). Yliopiston virkoihin pyrittäessä portfolion laatiminen  on osa 
hakuprosessia. Sillä voikin antaa ansioistaan ja ominaisuuksistaan huomattavasti 
persoonallisemman ja tarkemman kuvan kuin kirjaamon karulla nimikirjanotteella. 

Ope.fi-koulutuksta on saatu tukea sen tekemiseen myös elektronisena versiona.  Oman oppimisen 
seuraamiseen ja  koulutuksen toteutuksen arviointiin portfolio varmaan sopii edellyttäen, että aika 
antaa myöten käytyjen kurssien kirjalliseen reflektointiin. Koulutuksen järjestäjille palaute on 
aina paikallaan. Ryhmäportfolion merkitystä opiskelijan kannalta akateemisessa 
aikuiskoulutuksessa on vaikea nähdä, se kun tuntuu lähinnä harjoitukselta harjoituksen vuoksi.   
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Virtuaaliyliopisto 

Ope.fi-kurssin vaikutus ei rajoitu pelkästään sen omiin oppisisältöihin, vaan sillä on ollut 
stimuloiva vaikutus seurata tieto-ja viestintäteknologiaan yliopistoympäristössä liittyviä 
kysymyksiä ja hankkeita laajemminkin sekä käydä aiheeseen liittyviä keskusteluja eri tahojen 
kanssa. Hyvänä esimerkkinä  kiinnostuksesta  on 23.3. pidetty  virtuaaliyliopistoseminaari, jossa 
julkaistiin Helsingin yliopiston virtuaaliyliopistostrategian luonnos . Tilaisuuteen osallistui hyvä 
joukko Ope.fi-kurssilaisia. 

 

Kirjoittaja on informaatikko Valtiotieteellisen  
tiedekunnan kirjastossa [terttu.turunen@helsinki.fi] 
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