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Tämä julkaisu on ilmestynyt painettuna vuonna 1999 (ISBN 951-45-8646-8). Painetussa rapor-
tissa on mukana kaksi liitettä, jotka eivät ole mukana verkossa jaeltavassa versiossa:

- Samuli Simojoki: Oppimateriaalin verkkojulkaisemisen oikeudelliset kysymykset. Projektia var-
ten tehty selvitys 15.8.1998
- Raportti opintomatkasta Britannian yliopistoihin tammikuussa 1999.

Raporttia voi tilata Opiskelijakirjastosta hintaan 108 mk (josta alv 8 mk).
Tiedustelut: opi-info@helsinki.fi
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Opetusministeriölle

Opetusministeriö asetti 1.6.1998 Helsingin yliopiston käyttöön koulutuksen ja tutkimuksen tieto-
strategia -ohjelman uudet opetusmenetelmät -osioon osoitetuista määrärahoista 554.000 mk.
Määräraha osoitettiin yhteistyöhankkeeseen Opintoaineistot verkossa.

Helsingin yliopiston edellytettiin huolehtivan määrärahan käytöstä hankesuunnitelmassa esitetyn
yhteistyön mukaisesti. Yliopiston tuli raportoida hankkeen toteutumisesta 31.3.1999 mennessä.

Hankkeen koordinaattorina on toiminut Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto. Projektin vastuu-
henkilöksi määrättiin kirjastonjohtaja Kaisa Sinikara. Hankkeen johtoryhmään ovat kuuluneet
kirjastonjohtajat Maria Schröder (Svenska Handelshögskolans bibliotek), Kaisa Sinikara (Helsin-
gin yliopiston opiskelijakirjasto) ja Vuokko Palonen (Vaasan yliopiston kirjasto) sekä toimisto-
päälliköt Ulla Maija Frilander (Jyväskylän yliopiston kirjasto) ja Irma Pasanen-Tuomainen (Tek-
nillisen korkeakoulun kirjasto). Kussakin yliopistossa hankkeen tueksi asetettiin ohjausryhmä,
joka on koostunut kirjaston, opettajien, hallinnon, atk-organisaatioiden ja ylioppilaskunnan
edustajista. Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa myös yliopiston johto on osallistunut työsken-
telyyn.

Rehtori Kari Raivion asettaman Helsingin yliopiston ohjausryhmän puheenjohtaja oli vararehtori
Raija Sollamo. Ohjausryhmään kuului 12 jäsentä. Vaasan yliopiston ohjausryhmän puheenjoh-
taja oli kirjastonjohtaja Vuokko Palonen, Jyväskylän yliopiston ohjausryhmän puheenjohtaja
vararehtori Heikki Lyytinen ja Svenska Handelshögskolanin ohjausryhmän puheenjohtaja kir-
jastonjohtaja Maria Schröder. Teknillisen korkeakoulun kirjastossa tukiorganisaationa toimi tie-
tohallinnon ohjausryhmä tietohallintopäällikkö Kristel Sarlinin johdolla.

Hankkeen työskentely jakaantui kahteen osaprojektiin kuitenkin niin, että johtoryhmällä ja osa-
projekteilla oli useita yhteisiä tapaamisia yhteisen www-kotisivun ja verkkotiedotuksen lisäksi.
Hanke, joka alkoi kirjastojen projektina ja alkuaan keskittyi verkko-oppimateriaaliin, laajeni työn
kuluessa tarkastelemaan yliopistollisen verkko-opetuksen koko kenttää. Tähän vaikutti erityisesti
Helsingin yliopiston laajan ja monipuolisen ohjausryhmän paneutuminen selvitettäviin kysymyk-
siin ja se havainto, että ratkaisujen löytyminen alkuperäiseen tehtävään edellytti koko verkko-
opetuksen kentän kartoittamista. Hankkeen aikana tulivat julkisuuteen mm. Sitran eduskunnan
toimeksiannosta tekemät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kansalliset arvioinnit, joissa
keskeiseksi ongelmaksi todettiin kokonaisnäkemysten ja -tavoitteiden puute. Tehtyjä selvityksiä
käytettiin hyväksi. Hankkeen ajankohtaisuus tuntui koko ajan kasvavan työn kuluessa ja julki-
suuteen tulivat myös ideat kansallisesta virtuaaliyliopistosta.
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Osaprojekti I:n tavoitteena oli kehittää malli ja ehdotus toimintapolitiikaksi, jonka avulla yli-
opisto-opettajille voitaisiin korvata elektronisen opintoaineiston tuottaminen siten, että se moti-
voi heitä tietoverkon käyttöön opetuksessa. Tätä tarkoitusta varten perehdyttiin myös ulkomai-
siin ratkaisuihin. Tekijänoikeudellinen selvitys ja siitä johdetut toimenpide-esitykset sisältyvät
raporttiin. Tämän lisäksi hahmotettiin yliopisto-opetuksen tulevaisuuden visiota ja kokonaisku-
vaa verkko-opetuksen prosessista: vaikutuksia opiskeluprosessiin, opettajan työhön, opiskelijan
työhön, kirjastoihin ja kustannusten rakenteeseen. Tavoitteena oli tämän kokonaiskuvan avulla
luoda välineitä prosessin hallittuun johtamiseen. Raporttiin sisältyy myös työskentelyn pohjaksi
pyydettyjä asiantuntijakirjoituksia.

Osaprojekti II:n tavoitteena oli opintoaineistojen teknisen toteutuksen ja käyttöympäristöjen
arviointi. Projektissa luotiin malli opintoaineistojen tuottamiselle ja jakelulle sekä opetuksen ja
opiskelun tukena toimivalle oppimiskeskukselle. Samalla laajennettiin opintoaineistojen kokoel-
mia verkossa ja selvitettiin opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä verkkoaineistosta opetuksen
ja opiskelun tukena.

Tavoitteena oli, että ohjausryhmien työ etenisi siten, että osaprojektien tuloksia ja toimenpide-
ehdotuksia arvioitaisiin kaikissa ohjausryhmissä. Aikataulu osoittautui kuitenkin niin kireäksi,
että tässä onnistuttiin vain osittain. Raportin johtopäätökset ja toimenpide-esitykset perustuvat
ensisijaisesti hankkeen johtoryhmän ja Helsingin yliopiston ohjausryhmän yhteiseen valmiste-
luun. Toimenpide-ehdotuksia tehtäessä on arvioitu, minkä tahon tukea opettajat ja opiskelijat
tarvitsevat verkko-opetusta kehitettäessä. Tästä syystä ehdotuksia on kohdistettu yliopistoille ja
niiden yksiköille (ainelaitokset, tiedekunnat, osastot), kirjastoille ja opetusministeriölle.

Helsingissä 30.3.1999

Kaisa Sinikara Vuokko Palonen

Kaisa Sinikara, kirjastonjohtaja Vuokko Palonen, kirjastonjohtaja
Hankkeen koordinaattori Osaprojekti II:n koordinaattori
Osaprojekti I:n koordinaattori

Raija Sollamo Marko Tervaportti

Raija Sollamo, vararehtori Marko Tervaportti, suunnittelija
Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto
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1. JOHDANTO
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Vuosituhannen viimeinen kymmenluku on kiihdyttänyt monitahoisen muutoksen
ja uudelleen strukturoitumisen virtaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja yliopis-
toissa. Kun aiemmin suunnittelun ja toteutuksen jänne oli vuosia tai vuosikym-
meniäkin, tänään suunnittelu, toteutus ja kilpajuoksu teknologisten innovaatioi-
den kanssa kulkee rintarinnan. Teknologisten innovaatioiden ajanlaskussa yh-
den vuoden väitetään vastaavan seitsemää vuotta totutussa ajanlaskussamme.

1.1. Tietoyhteiskuntakehityksen uusi aalto

Suomalainen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Suomi tietoyhteiskunnnaksi - kansalliset lin-
jaukset hyväksyttiin hallituksessa vuoden 1995 alussa ja uuteen hallitusohjelmaan kirjattiin
useita sen tavoitteita. Ohjelman tuloksena ministeriöissä laadittiin strategioita ja rahoitusohjel-
mia. Opetusministeriö on tukenut erityisesti yliopistojen, koulujen ja kirjastojen verkottumista ja
infrastruktuurin luomista. TEKES on rahoittanut multimediatuotannon laajoja pilottihankkeita.
SITRA on valmistellut seuraavan vaiheen kansallista strategiaa mittavalla selvitystoiminnalla.
SITRA:n valmistelemaa ja 1.12.1998 pääministerille luovuttamaa raporttia "Elämänlaatu, osaa-
minen ja kilpailukyky - tietoyhteiskunnan strategisen kehittämisen lähtökohdat ja päämäärät" ja
sen taustalla olevia selvityksiä on käytetty hyväksi myös seuraavassa. Tietotekniikan ja tietolii-
kenteen elinkeinoelämä on viime vuodet keskittynyt kovaan kansalliseen ja kansainväliseen
kilpailuun uusista markkinoista. Suomen on todettu olevan tällä hetkellä tietoyhteiskuntakehi-
tyksen kärkimaita.

Viime kuukausina on arvioitu tähänastisen kehittämistyön tuloksia ja valmistaudutaan siirty-
mään seuraavaan vaiheeseen. Ydinongelmaksi ensimmäisen vaiheen hankkeissa on noussut
kehittämisen ja tutkimuksen hajanaisuus ja koordinaation puute. Pilottihankkeissa saatuja ko-
kemuksia ei ole saatu siirrettyä laajasti käytäntöön. Oppimisen ja oppimisprosessin tutkimus on
ollut vähäistä.

Elinikäinen oppiminen nähdään oleelliseksi keinoksi selviytyä tulevaisuuden yhteiskunnassa.
Teknologinen kehitys on integroimassa useita nykyisiä viestintävälineitä. Kehitteillä oleva tek-
nologia näyttäisi vapauttavan myös kiinteistä liittymistä. Tämä merkitsee myös sitä, että oppi-
misen ympäristöinä koulutusinstituutiot, koti ja työyhteisö limittyvät ja verkostoituvat aiempaa
tiiviimmin.

Arvoperustana on Suomen halu olla edelläkävijä ihmisystävällisen ja kestävän tietoyhteiskunnan
toteuttamisessa. Yksilön kannalta tärkeitä ovat mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, vuorovai-
kutukseen ja vaikuttamiseen. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat nopeus, joustavuus ja ver-
kostoituminen. Julkisen sektorin tehtävänä on kehittää tietoyhteiskunnan toimintapuitteita ja
edistää palvelukykyisen teknologian ja infrastruktuurin rakentamista. Tietoyhteiskuntaa luon-
nehditaan ihmisten ja tietojärjestelmien vuorovaikutusverkoksi. Hallitsematon kehitys voi johtaa
myös syrjäytymiseen: työvoiman tarpeen vähenemiseen, eriarvoisuuden lisääntymiseen ja tie-
tojärjestelmien väärinkäytöksiin. Akateemisen maailman alkuaan avoimesta tietoverkosta on jo
tullut yhteiskunnan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin laajasti vaikuttava toimintaympäristö. Yli-
opistojen tulisikin kiinnostua näiden muutosten laaja-alaisesta ja monitieteisestä tutkimuksesta.

Yleismaailmallinen kehitys vaikuttaa kansallisiin tavoitteisiin. Tällaisia ovat mm. talouden globali-
saation ja sähköisen kaupankäynnin eteneminen, tieto- ja viestintäteknologian kehitys, väestön
kasvu ja ikääntyminen, sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen, kaupungistuminen, Euroopan
integraatio ja alueiden vahvistuva rooli. OECD:n piirissä on nähty tulevaisuuden yhteiskunnan
elinikäisen ja korkeatasoisen koulutuksen välttämättömyys. Tähän liittyy tarve koulutuksen laa-
jentamiseen ilman kustannusten vastaavaa nousua. Tietoverkkojen suoma mahdollisuus muo-
dostaa virtuaalisia koulutusohjelmia ja yliopistoja antaa tähän mahdollisuuksia.

Elektronisen julkaisemisen, tietokantojen ja elektronisten kirjastojen kehitysnäkymiä pidetään
hyvinä. Tekijänoikeudet, hinnoittelu, saatavuus ja lisenssisopimukset vaativat kuitenkin selvit-
tämistä ja ratkaisuja. Tavoitteena olisi kehittää kansainvälisesti hyväksytyt suositukset, jotka
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edistäisivät tieteeseen ja tietoon liittyvän informaatioteknologisen infrastruktuurin käyttöä ja
palveluita. Nämä suositukset tukisivat myös hallitusten toimintaa. Alkuvuodesta 1999 kootaan
laajaa eurooppalaista verkostoa (Memorandum of Understanding Multimedia Access to Educati-
on and Training in Europe) standardoinnin tueksi. Tätä kehittämistä tukevat myös useat suo-
malaiset yliopistot.

EU:n 5. puiteohjelman temaattiset ohjelmat painottuvat elämälaatuun ja luonnonvarojen hal-
lintaan, käyttäjäystävälliseen tietoyhteiskuntaan, ekosysteemin suojeluun sekä kilpailukykyiseen
ja kestävään kasvuun. Tietoyhteiskunnan kehittämishankkeisiin on varattu 22 miljardia mk
(3600 Mecua). Multimedian sisältötuotantoon on tästä varattu noin 3,7 miljardia., jolla rahoite-
taan seuraavia kohteita: vuorovaikutteiset sähköiset julkaisut ja digitaalinen kulttuuriperintö,
opetuksen ja oppimisprosessin kehittäminen samoin kuin elinikäisen oppimisen uudet näkökul-
mat sekä multimedian käyttö oppimateriaalina. Ohjelman hakukierros avautui 16.3. ja päättyy
kesäkuussa 1999.

Kansalliset ja kansainväliset konsortiot ovat uuden tietoyhteiskuntaohjelman kantavia rakentei-
ta, joilla odotetaan löytyvän tarvittavaa koordinaatiota, kokonaisnäkemystä ja monialaisuuden
tuomaa voimaa. Konsortiot ylittävät myös julkishallinnon ja elinkeinoelämän rajoja. Vain laajo-
jen konsortioiden avulla voidaan toteuttaa kärkihankkeita, joita hallitukselle 1.12.1998 luovute-
tussa ohjelmassa hahmotellaan uudeksi toimintamalliksi. Opetus- ja tutkimuslaitoksilla on tieto-
yhteiskunnassa keskeinen rooli tiedon ja osaamisen synnyttämisessä ja välittämisessä sekä
tulevaisuuden tarpeiden ennakoinnissa. Täydennys- ja muuntokoulutusta tullaan tarvitsemaan
toimialojen muuttuessa.

Osaamisen uudet tarpeet Tarvitaan uusia taitoja tietotulvan hallintaan, kriittiseen analyysiin ja
tiedon hyödyntämiseen. Tähän liittyvien työtehtävien osuus kasvaa. Oppilaitokset ja yritykset
sekä muut työyhteisöt voivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä osaamisen siirtämiseksi ja tietovaran-
tojen hyödyntämiseksi. Koulutuksen kaikilla asteilla tulee lisätä ja kehittää opetusta tiedon han-
kinnan, kriittisen arvioinnin, välittämisen ja esittämisen sekä vuorovaikutuksellisten taitojen
parantamiseksi nykyaikaisessa, kansainvälisessä viestintäympäristössä. Opettajien valmiuksia
tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja välittämiseen tulee vielä oleellisesti pa-
rantaa lisäämällä täydennyskoulutusta ja kehittämällä opettajainkoulutusta.

Avoimet oppimisympäristöt Opiskelun tueksi kehitetään avoimia oppimisympäristöjä, jotka hyö-
dyntävät etäopiskelun, tietoverkkojen ja sähköisten palvelujen keinoja ja jotka tarjoavat mah-
dollisuuden tutkintojen suorittamiseen. Oppimateriaalien sähköiseen kustantamiseen tulee ke-
hittää uusia toimintamalleja. Julkiset tietovarannot, erityisesti kirjastojen kokoelmaluettelot,
tulee tarjota tietoverkossa vapaasti saataville tiedonhankinnan ja oppimisen tarpeisiin. Verkos-
tomaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa tulee tukea luomalla ja vakiinnuttamalla toimintata-
poja ja rahoituskäytäntöjä siten, että näihin hankkeisiin kohdennetaan vuosittain merkittävästi
rahoitusta.

Koulujen ja kirjastojen tulee perinteisen palvelun rinnalla kehittyä avoimina oppimiskeskuksina
tarjoamalla tukea kansalaisille tietoverkon tieto- ja kulttuuritarjonnan sekä etäopiskelun palve-
luiden hyödyntämisessä. Nuorten lisääntyvää osaamista tulee hyödyntää laajasti palvelun ke-
hittämisessä..

Virtuaaliyliopisto. Opetusministeriö on asettanut tavoitteeksi virtuaaliyliopiston kehittämisen.
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1.2. Keskeisiä ongelmia

Tietoyhteiskuntahankkeet ja verkko-opetuksen laajentamistavoitteet ovat käännekohdassa, ns
Mooren kuilun partaalla, jossa on löydettävä uusia siltoja kuilun ylittämiseen. Moore (1996) on
kuvannut tekniikan käytön leviämistä jakamalla omaksujat ja käyttöön ottajat viiteen ryhmään:
innovaattorit, varhaiset omaksujat, varhainen enemmistö, verkkainen enemmistö ja vastaan
haraajat (Lehtiö1998, 9) Suurin ja ratkaisevin kuilu sijoittuu varhaisten omaksujien ja varhaisen
enemmistön väliin, joka viimeksi mainittu ryhmä ei halua ottaa riskejä epävarman ja toimimat-
toman tekniikan suhteen. Kuitenkin vasta tästä ryhmästä alkaa merkittävä käytön laajeneminen.
Tällä hetkellä tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa on saavuttanut vasta varhaiset
omaksujat (n 20 % opettajista).

Yliopistoilla on myös omat ongelmansa. Vaikka kokonaisbudjetit ovatkin kasvaneet, on opetuk-
sen käytettävissä olevat perusvoimavarat niukentuneet. Laitoksilla, joissa esimiehen suurin huoli
on saada resurssit jotenkin riittämään opetushenkilöstön palkkaukseen, uudet hankkeet ovat
enemmän uusi uhka kuin mahdollisuus. Vakinaisten työsuhteiden haurastuminen ja määräai-
kaisten lisääntyminen luo samalla kiihtyvän kilpailun tehtävistä. Jos kilpailu ratkaistaan pääosin
tutkimusansioin, ja jos ainoa ulkopuolelta tuleva kasvava raha on tutkimusrahaa, järkevä yli-
opistolainen suuntautuu tutkimuksen kilpajuoksuun. Opetuksen kehittämiseen ja uusien asioi-
den opiskeluun ei ole ajankäytöllisesti varaa. Korkeatasoisten opintoaineistojen tuottamisesta ja
opetuksen innovatiivisesta kehittämisestä on saatava oikeita palkintoja, jotta siihen löytyy moti-
vaatiota. Yliopiston kannalta taas on tärkeätä, että oppiaineilla on hyviä ja opettamisesta aidosti
kiinnostuneita opettajia, jotka pystyvät sytyttämään ja tukemaan tietämisen ja oppimisen janoa
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1.3. Opintoaineistot verkossa -hankkeen valmistelu

Verkko-opetusta on kehitetty eri tahoilla pistemäisinä pilottihankkeina. Vaasan ja Jyväskylän
yliopistokirjastoissa on rakennettu verkko-opiskelua tukevan elektronisen kurssikirjaston mallia
opetusministeriön tietoyhteiskunta -rahoituksen tuella vuosina 1996-97. Vuonna 1997 opetus-
ministeriölle annetussa kansallisen elektronisen kirjaston suunnitelmassa todettiin opintoaineis-
tojen kehittämisen tärkeys, mutta samalla siihen liittyvien kysymysten monimutkaisuus ja kyt-
kennät opintohallintoon. Näistä syistä suunnitelmaan ei sisältynyt oppimateriaalituotannon tai
jakelun esityksiä.

Vaasan, Jyväskylän ja Svenska Handelshögskolanin yliopistokirjastojen yhteistyötä laajennettiin
vuoden 1998 alussa kahteen muuhun, nimittäin Helsingin yliopiston Opiskelijakirjastoon ja Tek-
nillisen korkeakoulun kirjastoon. Hankkeen veturiksi valittiin tässä vaiheessa Helsingin yliopiston
Opiskelijakirjasto. Opiskelijakirjasto on paitsi perinteikäs - perustettu 1858 - myös suuri opetuk-
sen ja opiskelun palveluun erikoistunut kirjasto. Näiden kirjastojen, Helsingin yliopiston valtio-
tieteellisen tiedekunnan kirjaston sekä Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen yh-
teistyönä tehtiin opetusministeriölle aloite oppimisympäristötyöryhmän perustamisesta ministe-
riöön. Oppimisympäristöjaos perustettiin sittemmin syyskuussa 1998 OTKULTIn jaokseksi.

Tammikuussa 1998 tehtiin opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia-
ohjelmalle anomus Opintoaineistot verkossa -hankkeen rahoittamiseksi. Koko projektin koor-
dinaattoriksi esitettiin Helsingin yliopiston opiskelijakirjastoa, yhdyshenkilönään kirjastonjohtaja
Kaisa Sinikara. Projektiesitys jakaantui kahteen osa-alueeseen:

I Verkko-opintoaineistojen maksu- ja korvausjärjestelmän malli
II Opintoaineistojen tekniset toteutukset ja käyttöympäristö



14

1.4. Hankkeen organisointi

Opetusministeriö asetti 1.6.1998 Helsingin yliopiston käyttöön koulutuksen ja tutkimuksen tieto-
strategia -ohjelman uudet opetusmenetelmät -osioon osoitetuista määrärahoista 554.000 mk.
Määräraha osoitettiin yhteistyöhankkeseen Opintoaineistot verkossa.

Helsingin yliopiston edellytettiin huolehtivan määrärahan käytöstä hankesuunnitelmassa esitetyn
yhteistyön mukaisesti. Maksettavat menot tuli katsoa Helsingin yliopiston menoiksi. Yliopiston
edellytettiin raportoivan hankkeen toteutumisesta 31.3.1999 mennessä.

Hankkeen koordinaattorina on toiminut Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto. Projektin vastuu-
henkilöksi määrättiin kirjastonjohtaja Kaisa Sinikara. Hankkeen johtoryhmään ovat kuuluneet
kirjastonjohtajat Maria Schröder (Svenska Handelshögskolans bibliotek), Kaisa Sinikara (Helsin-
gin yliopiston opiskelijakirjasto) ja Vuokko Palonen (Vaasan yliopiston kirjasto) sekä toimisto-
päälliköt Ulla Maija Frilander (Jyväskylän yliopiston kirjasto) ja Irma Pasanen-Tuomainen (Tek-
nillisen korkeakoulun kirjasto).

Kunkin yliopiston hankkeen tueksi on asetettu ohjausryhmä.

Helsingin yliopiston ohjausryhmä

Rehtori Kari Raivio asetti 18.9.1998 hankkeelle Helsingin yliopiston ohjausryhmän, jonka pu-
heenjohtajana toimi vararehtori Raija Sollamo ja jäseninä lehtori Erkki Berndtson , lehtori Ulla-
maija Fiilin, kvestori Ilkka Hyvärinen, teol. yo. Lari Lohikoski, tutkijalehtori Kirsti Lonka, osasto-
päällikkö Anna-Riitta Piilonen, professori Eero Puolanne, fil. yo Ilkka Rinne, kirjastonjohtaja Kai-
sa Sinikara, osastopäällikkö Martti Tammisto, professori Seppo Tella ja amanuenssi, FT Pirkko
Tilus.

Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut suunnittelija Marko Tervaportti. Lisäksi hankkeeseen ovat
osallistuneet seuraavat asiantuntijajäsenet: Vt. kirjastonjohtaja Jukka Englund (TerKko), toi-
mistopäällikkö Teija Halmevaara (HY, henkilöstöosasto), suunnittelija Kristiina Hormia-Poutanen
(FinELib), kirjapainon päällikkö Hannele Kauranne (Yliopistopaino), yksikön päällikkö Leif Laak-
sonen (CSC), projektipäällikkö Seija Malmi (avoin yliopisto, varalla suunnittelija Anssi Lindberg)
sekä dos. Rainer Oesch (oikeustieteellinen tiedekunta) ja valt.kand., oik.yo. Samuli Simojoki
(Borenius & Kemppinen).

Ohjausryhmän lisäksi työskentely jakaantui kolmeen työryhmään:

• OPE-työryhmä (pj. osastopäällikkö Anna-Riitta Piilonen) painottui opetuksen ja oppimateri-
aalien arvioinnin ja meriittikysymysten selvittämiseen.

• DATA-ryhmä (pj. osastopäällikkö Martti Tammisto) painottui teknologisiin ja palvelujen jär-
jestämisen kysymyksiin.

• RAHA-ryhmä (pj. professori Eero Puolanne) keskittyi verkko-opetukseen ja oppimateriaalei-
hin liittyviin kustannus- ja rakennetekijöihin.

Hankkeen suunnittelijana toimi fil.yo. Marko Tervaportti.

Vaasan yliopiston ohjausryhmä

Puheenjohtajana toimi kirjastonjohtaja Vuokko Palonen ja sihteerinä projektipäällikkö Sari Tar-
vonen. Jäseniä olivat projektisihteeri Marjut Heikkinen (kirjasto), opintoasiain päällikkö Arja
Hovila (hallintovirasto), vt. professori Esa Hyyryläinen (yhteiskuntatieteellinen tiedekunta), ylias-
sistentti Tauno Kekäle (kaupallis-tekninen tiedekunta), professori Matti Linna (kaupallis-tekninen
tiedekunta/ tietotekniikan ja tuotantotalouden laitos), opiskelija Jukka-Pekka Peill ja assistentti
Susanna Tiirola (humanistinen tiedekunta / englannin kielen laitos). Asiantuntijana toimi profes-
sori Asko Lehtonen (kaupallis-hallinnollinen tiedekunta/talousoikeuden laitos).
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Jyväskylän yliopiston ohjausryhmä

Puheenjohtajana toimi vararehtori Heikki Lyytinen, sihteerinä toimistopäällikkö Ulla-Maija Frilan-
der ja jäseninä ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, prof. Jouko Kari, julkaisupäällikkö Vesa Niinikan-
gas, kirjastonhoitaja Marja Sarvilinna ja suunnittelija Peppi Taalas.

Svenska handelshögskolans ledningsgrupp för projektet

Bibliotekschef Maria Schröder har verkat som ordförande och projektledare Turid Hedlund som
sekreterare för gruppen. Övriga medlemmar har varit lektor Kristina Zilliacus-Roslin (moderna
språk), direktör Ulf Öhrman (datacentralen), forskare Björn Elfström (företagsledning och ad-
ministration), ekon. stud. Thomas Stenius (Studentkårens intressebyrå) och planerare Marcus
Sandberg.

Teknillisen korkeakoulun ohjausryhmä

Hankkeen tukiorganisaationa ovat toimineet sekä Teknillisen korkeakoulun tietohallinnon ohja-
usryhmä tietohallintopäällikkö Kristel Sarlinin johdolla että "Kohti Virtuaali-TKK:ta" projektin
yhteystahot projektipäällikkö Irene Heinin johdolla.
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1.5. Osaprojekti 1: Maksu- ja korvausjärjestelmän malli

Työskentelyn tavoitteet

Osaprojekti I:n tehtäväksi oli määritelty seuraavien kysymysten selvittäminen. Osa ongelmista
on periaatteellisia, osa opintohallinnollisia, osa liittyy palvelujen logistiikkaan. Taustalla ovat
myös arvokysymykset: missä määrin oppimateriaalien kustannuksia siirretään opiskelijoiden
maksettavaksi, missä määrin elektroniset oppimateriaalit luetaan jatkossakin yliopiston rahoit-
taman oppimisympäristön kustannuksiin.

• Elektronisen oppimateriaalin tuottamista hidastavat tekijät ja tarvittavan tuen arviointi.
• Virkatyönä tehtävän oppimateriaalin tekijänoikeudet ja käytön periaatteet. Yliopiston oikeu-

det virkatyönä tehtyyn aineistoon.
• Elektroninen oppimateriaali opetusmeriittinä.
• Verkkoaineiston vertaisarviointijärjestelmät ja -menettelyt.
• Laajalevikkisiin oppimateriaaleihin liittyvät kysymykset: jaettu tekijyys, opiskelija- ja opet-

tajatekijän oikeudet, laitoksen, tiedekunnan ja yliopiston sekä kirjaston oikeudet. Korvaus-
ten määräytymisen perusteet ja malliratkaisut.

• Käytössä ja suunnitteilla olevien, myös ulkomaisten projektien palvelulogistiikan, atk-
ratkaisujen ja korvausten keruun menetelmät ja sovelluskelpoisuus.

• Aikakauslehtiartikkelien ja multimedia-aineiston lisenssit kurssikirjakäyttöön (kampustasolla,
mahdolliset yhteislisenssit yliopistojen välillä).

• Malliratkaisujen pilotointi.
• Toimenpide-ehdotukset.

Hankkeella oli onni saada aktiivinen ja monipuolista asiantuntemusta omaava ohjausryhmä,
joka kokoontui 8 kertaa. Ohjausryhmän jäsenistä ja asiantuntijoista kootut työryhmät kokoon-
tuivat yhteensä 18 kertaa. Tekijänoikeudellinen selvitys, samoin kuin selvitys Helsingin yliopis-
ton kurssikirjatilanteesta tehtiin 1998. Varsin pian ohjausryhmä totesi, ettei verkko-opetukseen
ja opintoaineistoihin liittyviä ongelmia voida ratkaista keskittymällä pelkästään alkuperäiseen
kysymyksenasetteluun. Tästä syystä työskentely laajeni käsittelemään edellytysten luomista
verkko-opetuksen ja -opiskelun laajentamiselle kokonaisvaltaisemmin:

• Selkiyttämällä yliopiston visiota.
• Muodostamalla kokonaiskuvaa siitä monitahoisesta prosessista, jota verkko-opetuksen laa-

jentaminen merkitsee: vaikutukset opiskeluprosessiin, opettajan työhön, opiskelijan työhön,
kirjastoihin ja kustannusten rakenteeseen. Tavoitteena oli tämän kokonaiskuvan avulla luo-
da välineitä prosessin hallittuun johtamiseen.

• Selkeyttämällä yliopistojen toimintapolitiikkaa yksilötasolla (opettaja, opiskelija) ja organi-
saatiotasolla (ainelaitos, kirjasto, tiedekunta, yliopisto).

• Yksilötasolla tämä merkitsee oikeudenmukaisen ja tekijänoikeudellisiin periaatteisiin perus-
tuvan korvauspolitiikan kehittämistä korkeatasoisen verkkoaineiston suunnittelijalle. Korvaus
voi olla rahaa, aikaa tai opetusmeriitti.

• Instituutiotasolla hahmotetaan kustannusrakenteen muutoksia lähivuosien aikana ja etsi-
tään rakenteita, joilla laajenemista voitaisiin parhaiten edistää.

• Verkko-opiskeluun liittyvän maksupolitiikan arvioiminen.

Raportin laatiminen

Raportissa on sekä kirjoittajan nimellä varustettuja asiantuntija-analyyseja että työryhmien
työskentelyn pohjalta kirjoitettuja osuuksia. Toimintaympäristöä ja visiota koskevat analyysit
(luvussa 2.1.) pyydettiin FT Pekka Himaselta, FT Leif Laaksoselta ja vararehtori Raija Sollamolta
työskentelyn pohjaksi. Verkon käyttöä perus- ja syventävän opetuksen näkökulmasta ovat arvi-
oineet professori Eero Puolanne ja lehtori Erkki Berndson (luvut 2.3.4 ja 2.3.5).

Selvityksen Oppimateriaalin verkkojulkaisemisen oikeudelliset kysymykset teki VK, oik.yo. Sa-
muli Simojoki. Asiantuntijana oikeudellisissa kysymyksissä toimi dosentti Rainer Oesch, joka
myös osallistui loppuraportin oikeudellisen yhteenvedon ja toimenpide-esitysten laatimiseen
yhdessä Samuli Simojoen kanssa (luku 2.2.). Simojoki on asianajotoimisto Borenius & Kemppi-
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sen palveluksessa ja hän on erikoistumassa verkon tekijänoikeudellisiin kysymyksiin ja on jo
käsitellyt niitä useissa julkaistuissa kirjoituksissa. Virkatyöhön liittyvissä kysymyksissä asiantun-
tijana oli toimistopäällikkö, oik. kand. Teija Halmevaara, joka on Helsingin yliopiston virka- ja
työsopimusneuvottelusta vastaava juristi. Selvitys on liitetty raportin liitteeksi.

Muut osuudet on tuotettu työryhmien työskentelyn pohjalta kirjoittajina suunnittelija Marja Ven-
na (luku.2.3) ja suunnittelija Marko Tervaportti sekä fil. yo. Esa-Pekka Keskitalo, teol. yo. Lari
Lohikoski, fil. yo. Ilkka Rinne (luku 2.4.) ja Kaisa Sinikara (luvut 1, 2.5, 2.7, 2.8.). Ohjausryh-
män ja työryhmien lisäksi ehdotuksia ovat arvioineet johtoryhmän jäsenet, osa Helsingin yli-
opiston kirjastonjohtajista. FinELibin osalta asiantuntijana on ollut suunnittelija Kristiina Hormia-
Poutanen. Avoimen yliopiston osuudet perustuvat projektipäällikkö Senja Jouttimäen ja suun-
nittelija Anssi Lindbergin antamiin tietoihin. Tarvepainatuksesta on tietoja antanut kirjapainon
päällikkö Hannele Kauranne. Helsingin yliopiston julkaisupankki-hanketta koskevat tiedot pe-
rustuvat osastonjohtaja Inkeri Salonharjun ja professori Antti Kivivuoren kanssa käytyihin kes-
kusteluihin.

Ulkomaisia esimerkkejä kuvaavia tietoja on saatu erityisesti Englantiin suuntautuneella opinto-
matkalla tammikuussa 1999. Raportti opintomatkasta on liitteenä. HERON -projektin suunnitte-
lija Helen Pickering on toimittanut oppimateriaalien hankintalisenssejä koskevaa tietoja myös
sähköpostitse. Näitä yhteyksiä tullaan hyödyntämään jatkotyöskentelyssä.

Hankkeella on ollut yhteinen kotisivu (http://www.seneca.lib.helsinki.fi/). Hanketta on esitelty
Helsingin yliopiston kirjastotoimikunnalle ja opintoasiain toimikunnalle sekä Suomen tieteellisen
kirjastoseuran seminaarissa Verkko-opetus ja opintoaineistot sekä projektin loppuseminaarissa
25.3.1999 Helsingin yliopistossa.
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1.6. Osaprojekti 2: Opintoaineistojen tekniset toteutukset ja
käyttöympäristöt

Projektin tavoitteet

Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen Elektronisen kurssikirjaston projektissa (1996 - 1998) oli luotu
tekninen malli kurssikirjaston perustamiselle ja saatu hyviä kokemuksia yksittäisten aineistojen
siirtämisestä verkkoon. Opintoaineistot verkossa -projektin osassa I on selvitetty aineistojen
tekijänoikeus- ja korvauskysymyksiä, jotka luovat perustan verkkoaineiston tuottamiselle laa-
jemminkin. Osaprojekti II toimi konkreettisena opintoaineistojen tuottamisen ja käyttöympäris-
töjen testaajana. Siihen osallistuivat Svenska handelshögskolans bibliotek ja Vaasan yliopiston
kirjasto. Yhteistyötahona oli aikaisemman kurssikirjaprojektin kumppani, Jyväskylän yliopiston
kirjasto.

Projektin keskeisiä kysymyksiä Svenska handelshögskolanissa olivat :

• Mitä vaatimuksia verkko-opintoaineisto asettaa opetusympäristölle?
• Ovatko opettajat valmiita käyttämään uusia opetusaineistoja ja -muotoja?
• Haluavatko opettajat itse kehittää opetusaineistoansa myös sähköisessä muodossa?
• Miten kirjoittajien ja laitosten korvauskysymykset hoidetaan?
• Miten varmistetaan toiminnan sujuvuus ja miten suojaudutaan aineiston laittomalta käytöl-

tä?
• Miten loppukäyttäjät suhtautuvat sähköiseen opintoaineistoon?

Lähtökohtana oli, että sähköinen julkaiseminen edellyttää teknistä ja hallinnollista pätevyyttä.
Tarvitaan keskitettyä toimintaa, joka valvoo materiaalin verkottamista kaikissa siihen liittyvissä
toiminnoissa: kirjoittajien tuessa, julkaisujen toimitustyössä, sopimusprosessien hallinnassa ja
mahdollisten lisenssisopimusten tekemisessä ulkopuolisille sekä jakelussa.

Vaasan yliopiston OPI-projektin tavoitteita olivat

• Hankkia uutta opintoaineistoa verkkokäyttöön.
• Kehittää sähköisen opintoaineiston sisältöjen jäsentämistä ja hakuominaisuuksia.
• Arvioida opintoaineiston käyttöä erilaisissa oppimisympäristöissä.
• Perehtyä ulkomaisiin malleihin.

Elektronisen kurssikirjaston projektilla oli jo kokemuksia yhteistyöstä opettajien kanssa. OPI-
projekti on toiminut yhdessä yliopistolla samaan aikaan käynnissä olleen opetuksen kehittämis-
ja arviointiryhmän, OPKE:n, kanssa (http://www.uwasa.fi/opke/). Sähköisen julkaisemisen alu-
eella kirjastolla oli käynnissä samanaikaisesti yliopiston julkaisutoimintaan liittyvä RAJU-projekti
(Rakenteinen julkaiseminen yliopistoissa).

Raportin laatiminen

Osaprojektin raportti on yhdistelmä teksteistä, joiden kirjoittamiseen ovat osallistuneet Svenska
handelshögskolanista projektipäällikkö Turid Hedlund, suunnittelija Marcus Sandberg ja kirjas-
tonjohtaja Maria Schröder sekä Vaasan yliopistosta projektipäällikkö Sari Tarvonen, projektisih-
teeri Marjut Heikkinen ja kirjastonjohtaja Vuokko Palonen.

Projektia on esitelty Vaasan yliopistossa joulukuussa 1998 ja esitellään Svenska handelshög-
skolanissa huhtikuussa 1999. Siitä on myös kerrottu Suomen tieteellisen kirjastoseuran
24.3.1999 järjestämässä seminaarissa Verkko-opetus ja opintoaineistot.
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1.7. Verkostohankkeen yhteinen työskentely

Hankkeen johtoryhmä on kokoontunut 7 kertaa. Suunnittelija Marko Tervaportti aloitti työnsä
syyskuussa 1998. Hankkeeseen osallistuvien ohjausryhmien ja projektissa työskentelevien yh-
teinen työseminaari järjestettiin 7.12.1998 Helsingissä. Tammikuussa tehtiin Englantiin opinto-
matka, johon osallistui 10 projektissa työskentelevää. Opintomatkan aikana tutustuttiin hank-
keen kannalta keskeisiin ja kiinnostaviin yliopistojen projekteihin. Matkalla oli merkitystä niin
malliratkaisujen havainnollistajana ja kansainvälisten yhteyksien vahvistajana mutta myös ver-
kostohankkeen kiinteyttäjänä.

Opetusministeriön edustajien kanssa käytyyn neuvotteluun 4.2.1999 osallistui 21 hankkeeseen
johto- tai ohjausryhmien jäsentä. Opetusministeriöstä tapaamisessa olivat mukana johtaja Matti
Lähdeoja, projektipäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola, ylitarkastajat Annu Jylhä-Pyykönen ja Janne
Sariola sekä pääsihteeri Matti Sinko.

Hanketta esiteltiin Helsingin yliopistossa järjestetyssä seminaarissa 25.3.99, johon osallistui noin
50 yliopistolaista. Osaprojektien yhteenvetoseminaarissa työstettiin erityisesti johtopäätöksiä
26.3.1999. Raporttia ja ehdotuksia tullaan käsittelemään osallistujayliopistoissa kevään kulues-
sa.



20

2. OSAPROJEKTI 1: VISIO, TOIMIJAT JA RAKENTEET
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2.1. Toimintaympäristö ja visio

2.1.1.VerkkoAkatemia: Visio verkko-oppimisen tulevaisuudesta

Pekka Himanen

Akatemian olemus

Tietoverkkojen kehitys on ollut viime aikoina todella vauhdikasta. Se on synnyttänyt viime aikoina
myös muodikkaan puheen "virtuaalisesta yliopistosta" tai "cyberakatemiasta", mutta akatemian
kannalta pelkkä innostus uusista välineistä ja viettelevät sanat eivät riitä. Kun Platon perusti 4.
vuosisadalla eKr. Akatemiansa - eurooppalaisen historian ensimmäisen yliopiston - se ei johtunut
siitä, että hän oli innostunut jostakin uudesta markkinoille tulleesta kivilajista ja ajatteli: "Se on
siinä! Nyt on äkkiä rakennettava KiviAkatemia." Platon perusti Akatemian, koska se mahdollisti
hänen käsityksensä mukaisen sivistyksen paremman edistämisen. Akatemia tarjosi uudella tavalla
hedelmällisen tilan tutkijoiden dialogille ja oppijoiden edistymiselle.

Vastaavasti kun nyt mietimme, mitä VerkkoAkatemia - eli yliopisto verkossa - voi olla, on lähdettävä
yliopiston, tutkimuksen ja oppimisen luonteesta eikä välineistä. Tämän luonteen voisi ilmaista sa-
nomalla, että yliopistolla oppiminen on tutkimusprosessi, jossa oppija asettaa opettajan tukemana
kysymyksiä ja kasvattaa niissä ymmärrystään. Ja tähän oppimiseen liittyy hallinnollisia tarpeita.

Käsitys oppimisen luonteesta on lähtökohta. Esitetystä määritelmästä seuraa, että verkko-
oppimisen - oppimisen VerkkoAkatemiassa - on ollakseen akateemisesti kiinnostavaa edistettävä
oppijan tutkimuksellista kehitystä. Koska haluamme järjestää uuden verkkopohjaisen oppimis-
prosessin parhaalla mahdollisella tavalla, meidän kannattaa miettiä mitä erilaisia vaihtoehtoja tä-
män oppijan tutkivan prosessin parantamiseksi on. Helpoiten näemme vaikuttavat tekijät katso-
malla ensin fyysistä oppiympäristöä. Tavallisessa yliopistossa oppimisprosessia voidaan tehostaa
ensinnäkin joko keskittymällä oppijaan (esim. tarjoamalla parempia oppiaineistoja) tai keskittymällä
opettajaan (esim. tarjoamalla parempia opetuksessa käytettäviä havainnollistus- ym. aineistoja).
Koska oppimisprosessiin liittyy aina hallinnollisia tarpeita, oppimisprosessia voidaan tehostaa myös
helpottamalla niiden hoitamista oppijan ja opettajan kannalta. Edelleen oppimisprosessin laatua
voidaan nostaa kehittämällä tutkimusresursseja. Mitä enemmän oppija ja opettaja voivat keskittyä
rutiinimaisten asioiden sijaan itse oppimiseen (opettajan kohdalla aikaa vapautuu oppijan tukemi-
seen), sitä parempi oppimisprosessille.

Tämä luonnehdinta voidaan soveltaa verkkoon. Myös verkossa oppimisprosessia voidaan parantaa
oppijan, opettajan, tutkimuksen tai hallinnon tukemisen kautta. Vaikka seuraavassa käsittelyssä
luonnehditaan oppijan ja opettajan rooleja erikseen, heidän roolejaan itse oppimistapahtumassa ei
voi erottaa ehdottomasti.

Oppija

Tyypillisin lähestymistapa on keskittyä oppijaan. Verkkoympäristö voi palvella oppijaa useilla tavoil-
la. Ensinnäkin verkkoon voidaan siirtää on demand -pohjaisesti seurattavia luentoja. Tällä tavalla
oppija voi seurata itse valitsemanaan aikana ja paikassa luentoja, jotka voivat olla peräisin mistä
tahansa päin maata. Vielä kiinnostavampaa on alan kansainvälisesti johtavien tutkijoiden luentojen
välittäminen. Kuitenkin on muistettava, että luento on muotona syntynyt fyysistä yliopistoa varten
eikä ole välttämättä verkolle luonteenomaisin oppimuoto. Tällaisten luentokurssien suorittaminen
perustuu lisäksi usein perinteisille esseille, vaikkakin verkon kautta palautettuina ja arvioituina.

Luennoille ja esseille on varmasti paikkansa myös verkossa, mutta verkkopohjaisen oppimisen omin
vahvuus on vuorovaikutuksessa. Toinen verkko-oppimisen malli perustuu yhteistoiminnalliselle tie-
donrakentamiselle. Parhaimmillaan tällainen ympäristö mahdollistaa metakognitiivisesti tuetun dia-
login, kuten Toronton yliopistossa kehitetty tuloksekas ympäristö CSILE. Tällainen ympäristö kehit-
tää erityisesti korkeamman asteen asiantuntijamaisen ongelmanratkaisun taitoja ja auttaa oppi-
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maan oppimisessa. Erillisen oppimateriaalin sijaan oppijat käyttävät yhdessä suoraan tutkimus-
resursseja ja tuottavat toisiaan tukien sen pohjalta aineistoa.

Suomessa vastaavanlaisia valmiita tai kehitteillä olevia ympäristöjä ovat Helsingin yliopiston Sym-
posion-ympäristö, Taideteollisen korkeakoulun Future Learning Environment sekä Tampereen yli-
opiston 3Wcomments- ja Dyn3W-järjestelmät. Näiden olennaisia ominaisuuksia on kuvattu mm.
Matti Singon ja Erno Lehtisen johtaman teknologia-arviointihankkeen "Tieto ja viestintätekniikka
opetuksessa ja oppimisessa" osa-raporteissa sekä Himasen tutkimusryhmän Verkkoyliopisto-
strategiassa (osassa 1).

Kolmas mahdollinen malli on tehdä verkkoon hypermediamuotoista oppiaineistoa, joka hyödyntää
luovasti tekstin, kuvan, äänen ja videon mahdollisuuksia. Tällainen aineisto voi olla hyvinkin vuoro-
vaikutteista ja toiminnallista - ääritapauksessa se on kokonainen virtuaalinen oppimaailma (vrt.
filosofian oppimiseen tarkoitettu Sokrates-ympäristö).

Yliopistoissa on varmistettava, että atk-keskuksissa ja kirjastoissa on riittävät mahdollisuudet käyt-
tää sähköisiä oppimateriaaleja. Lisäksi korkean asiantuntemuksen omaavien kirjastojen roolia voi-
taisiin laajentaa niin, että esimerkiksi opiskelijakirjasto pystyisi antamaan opiskelijoille VerkkoAka-
temian käyttötukea.

Opettaja

Käytännön ongelma näissä kaikissa verkko-oppimisen malleissa on se, että verkon kautta oppi-
jayhteisö voi olla todella suuri ja työllistää kurssin vetäjää kohtuuttomasti. Toinen selvä ongelma on
se, että opettajan kannalta myös verkkokurssin aloittamisen kynnys voi olla turhan korkea. Jos
jokaisen opettajan pitää aloittaa yksin tyhjästä rakentamaan verkkokurssiaan, se vie tarpeettoman
paljon aikaa. Kokoavaa, yliopistojen yhteistyönä toimivaa VerkkoAkatemiaa tarvitaankin luomaan
opettajille helposti käyttöön otettavia yleisiä malleja ja välineitä. Myös oppijoiden kannalta energia
suuntautuu varsinaiseen oppimiseen, jos jokaiselle kurssille ei tarvitse opetella uudenlaista käyttö-
logiikkaa.

Ensinnäkin on luotava yksinkertainen tapa siirtää luento verkkoon esim. niin, että opettaja voi itse
kuvata luennon ja siirtää sen verkkoon tai pyytää avustajan tekemään tämän. Tällaisen verkko-
luennon editoimisessa täytyy olla myös välineet täydentävien aineistojen kirjoittamiseen. On luota-
va myös yleiskäyttöinen yhteistoiminnallisen oppimisen ympäristö, jota voidaan käyttää minkä ta-
hansa oppiaineen tarpeisiin missä tahansa suomalaisessa yliopistossa. Opettaja voi perustaa Verk-
koAkatemian sisällä kurssikohtaisen tiedonrakentamisen ympäristön yksinkertaisesti "opettajan
käyttöliittymän" kautta antamalla sille nimen ja päättämällä ketkä saavat osallistua kurssille.

Yllä esitetylle kolmannelle verkko-oppimisen muodolle ei ole samassa mielessä vakiotyökaluja.

Opettajien siirtymistä verkkokurssien hyödyntämiseen on edistettävä myös tarjoamalla haluaville
verkkopedagogista koulutusta sekä kurssien pitäjille yliopistojen puolesta teknistä tukea. Lisäksi
kannattaa muistaa, että oppijoilla on usein tarvittavat taidot oppiaineiston edelleenkehittämiseen ja
laajentamiseen - tällaista oppijoiden aktiivista roolia on kannustettava, varsinkin kun se on samalla
syvemmän oppimisen kannalta hedelmällistä. Edistyneemmän tason oppijat voivat myös ottaa
osavastuun kurssin ohjaamisesta ja arvioinnista, mikä voi olla osaratkaisu verkkokurssien työmää-
rän kohtuullistamisessa. Kirjastojen asiantuntemusta olisi myös syytä hyödyntää: kirjastot voivat
toimia opettajia avustavina VerkkoAkatemian tukipisteinä. Kolmas osaratkaisu voi olla kahden tai
useamman opettajan yhteistyö esim. niin, että osallistuvissa yliopistoissa vastaa kussakin henkilö
kurssin hoitamisesta.

Opettajien välinen yhteistyö on jo periaatteellisesti tärkeää. Viime aikoina on korostettu paljon op-
pijoiden yhteistoiminnan toivottavuutta. Opettajat hyötyisivät yhtä paljon yhteistyöstä: edellä mai-
nitun lisäksi mm. oppiaineistojen kehittämisestä yhdessä, hyvien oppisovellusten jakamisesta tois-
ten käyttöön, oppiaiheen verkkoresurssien kartoitusten julkaisemisesta, opetusvinkkien välittämi-
sestä jne.
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Tutkimus

Verkko-oppimista käsitellään usein tutkimusprosessista erotettuna. Tämä on kenties seuraus siitä,
että yliopistojen perinteinenkin opetus on irrotettu tästä prosessista. Kuitenkin jos yliopisto-
oppiminen ei kehitä yksilön omia tutkimuksellisia kykyjä, se jää "vähän sinne päin"-sivistyksen ta-
solle. Verkon täysimittaisessa hyödyntämisessä oppimisen ympäristönä se on käsitettävä samalla
tutkimuksen ympäristöksi. Verkko voi palvella oppimisprosessin osana olevaa tutkimusta mm. seu-
raavilla tavoilla:

• Tutkijoiden välinen dialogi (sähköposti, postituslista, muut keskusteluvälineet).
• Tiedonhaun palvelut (viitetietokannat, bibliografiat, ensyklopediat).
• Elektroniset julkaisut (aikakausijulkaisut, muut teokset).
• Tietovarastot (faktatietokannat).
• Elektroniset konferenssit (esitykset, julkaisut).

Hyvä verkkokurssi sisältää yhteydet aiheen kannalta relevantteihin tutkimuksellisiin resursseihin,
esim. postituslistoihin ja elektronisiin julkaisuihin.

Suomalaiset yliopistot (ja niiden kirjastot) voisivat viedä verkkoa tutkimuksen ympäristönä innova-
tiivisesti eteenpäin kehittämällä yhteistyössä tiedonhaun agentin, joka ylittää viitetietokantojen ja
kansainvälisesti kirjastojen rajat tietoa haettaessa. Esim. aihehaussa tämä Daimonion-agentti koos-
taisi älykkäästi tiedot useista relevanteista viitetietokannoista ja kirjastoluetteloista. Se tarkistaa
saman tien myös löytyneiden teosten saatavuuden verkossa (elektroniset aikausijulkaisut ja muut
teokset), tutkijan kotiyliopiston kirjastossa sekä haluttaessa muissa saman maan tai ulkomaisissakin
kirjastoissa. Löydetyt sähköiset teokset tulevat luettaviksi hakuympäristöön. Vastaavasti kirjastoista
löydettyjen teosten sijaintitiedot tulevat suoraan hakuympäristöön (niitä ei tarvitse niin kuin nykyi-
sin kaivaa erikseen kirjaston palvelimella). Kotikirjaston varastoteokset ja kaukolainateokset voi-
daan myös tilata hakuympäristöstä. Daimonion-agentti luo tiedonhaulle yhtenäisen käyttöliittymän,
jonka taustalla se osaa keskustella erilaisten järjestelmien kanssa. Käyttäjä voi keskittyä tutkimuk-
sen kannalta olennaiseen eli tiedon analysoimiseen.

Hallinto

Oppimisprosessiin liittyy paljon myös usein vähemmälle huomiolle jätettyjä hallinnollisia osia, joiden
toteutuksen tehokkuus vaikuttaa kuitenkin suoraan oppimisprosessin itsensä tehokkuuteen ja mie-
lekkyyden kokemukseen. Hallintoa palveleva VerkkoAkatemia keskittyy rutiinimaisten toimintojen
helpottamiseen. Ihmisten energia vapautetaan oppimisprosessin kannalta mielekkäämpiin tehtäviin
kuin pelkästään tietojen saamista varten matkustamiseen, jonottamiseen, lomakkeiden käsin täyt-
tämiseen, informaation hankalaan oppaista kaivamiseen jne.

Hallinnon VerkkoAkatemiassa tärkeitä palveluita ovat mm:

• Päivitettävä luentokalenteri.
• Yhteystiedot.
• Ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin.
• Tulosten tiedottaminen.
• Todistusten (opintorekisteritiedot jne.) pyytäminen.
• Sähköinen opintoneuvonta.
• Fyysisten vastaanottoaikojen varaaminen.
• Opintotuen, apurahojen ja avustusten hakeminen/uusiminen (tukipalvelu joka auttaa hake-

maan rahoitusta).

Luetelluista toiminnoista monia on kokeiltu ja toteutettu, mutta VerkkoAkatemian tarkoitus olisi
koota erilliset sovellukset yhteen ja tarjota palvelut yleisellä tasolla kaikille suomalaisten yliopistojen
laitoksille. Hyvissä verkkokursseissa yleisvälineitä räätälöidään lisäksi kurssin mukaisesti: esim. linkit
verkko-oppimista tukeviin luentoihin, kurssia ohjaavien yhteystiedot ja mahdollisuus sähköiseen
opintoneuvontaan tai fyysisen vastaanottoajan varaamiseen.
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Suomalaiset yliopistot voisivat näyttää kansainvälisesti esimerkkiä luomalla päivitettävästä luento-
kalenterista kansallisen yhteistyön. Luentotietojen pitäisi olla sellaisessa muodossa, että niistä voi-
daan hakea tietoja mm. aiheen, oppiaineen, luennoitsijan, ajankohdan ja paikan perusteella. Ky-
symys on yliopistojen koko opetuksen kalenterista eli myös luentosarjojen jokainen erillinen luento
merkitään (vaikkakin ehkä vain samalla yleistiedolla). Parhaimmillaan tietenkin luennoitsijat kuvaisi-
vat opetuksen verkossa tarkemmin kuin opinto-oppaissa. Luentojen tiedot pitäisi myös päivittää
jatkuvasti muutosten tasalle. Käyttäjä voi räätälöidä luentokalenterin henkilökohtaiseksi ja saada
esim. sähköpostiviestin uudesta kiinnostuksenaiheeseensa liittyvästä luentosarjasta tai vierailevasta
huippuluennoijasta. Luentokalenterin kautta voi myös ilmoittautua suoraan kurssille, jos tällaista
ilmoittautumista vaaditaan.

Kansallinen yhteistyö

Edellä on jo korostettu, että verkko-oppimisessa on syytä ylittää perinteisiä instituutioiden välisiä
rajoja ja synnyttää tavallista vahvempaa yhteistyötä. Suomalaisen verkko-oppimisen nykyongelma
onkin erityisesti se, että olemme jääneet hajallaan eri puolilla maata tehtävien kokeilujen tilaan.
Kokoavan VerkkoAkatemian kautta oppijat ja opettajat löytäisivät kurssit helposti. VerkkoAkatemian
tarkoitus olisi koota olemassaolevaa osaamista ja yllyttää uudenlaisten sovellusten luomiseen. Yh-
teistyön kautta voisimme nousta systemaattisesti ylläpidettävien ja tehdyn työn tehokkaan jakami-
sen vaiheeseen. Yhteinen VerkkoAkatemia loisi myös tehokkaasti painetta verkko-oppimisen edistä-
miseen ja tekisi sitä tunnetuksi oppijoiden, opettajien ja hallinnon keskuudessa. Varsinkin opetta-
jien kohdalla on tärkeää murtaa tämänhetkinen tilanne, jossa verkko-oppiminen vaikuttaa vain
marginaaliseen, erityisen innostuneiden ja pedagogisesti kiinnostuneiden opettajien joukkoon.

VerkkoAkatemian kokoavan luonteen tarkoitus ei ole poistaa moninaisuutta. Päinvastoin: vaikka
VerkkoAkatemiassa kurssit olisivat saatavissa kootusti, niiden takana on kirjava joukko erilaisia
tutkimus-, opettaja-, oppija- jne. ryhmiä. World Wide Webin kehitys on hyvin osoittanut, että koko-
avuuden ja moninaisuuden ihanteet eivät ole verkossa vastakkaisia vaan itse asiassa parhaim-
millaan toisiaan yllyttäviä. Verkkomaailma tarvitsee sekä erilaisuutta että yhteistyötä. Verkkomaail-
massa kaikki hyötyvät keskinäisestä verkostumisesta. Ja kansainvälisessä yhteistyössä yhteiset
kanavat ovat tärkeitä.

Yhteistä painetta verkko-oppimisen edistämiseen tarvitaan myös siksi, että yliopistot eivät voi vas-
tata yksin verkko-oppimisen kehittämisen koko rahoituksesta. Pääosin yliopistojen on perusteltua
liittoutua vain yhteiskunnallisten tahojen (OPM, Suomen Akatemia, SITRA, TEKES) kanssa, mutta
joissakin aiheissa yksityisellä sektorilla voi olla halua joko hyväntahtoisesti tukea tai kaupallisesti
kustantaa verkkokursseja. Siinä mitassa kuin rahoittaja ei vaikuta tarjottavan opin akateemiseen
sisältöön, yhteistyö yksityisenkin sektorin kanssa on hyväksi.

Vielä yksi kokoavan toiminnan muoto on kannustuksena tärkeä: Verkko-oppimisen kulttuurin edis-
tämisen kannalta esimerkillisten sovellusten - varsinkin sellaisten joiden malli on sovellettavissa
muillakin aloilla - palkitseminen on keskeistä. Tässä suhteessa Helsingin yliopiston oppimisteknolo-
giapalkinto on hyvä avaus, mutta olisi syytä harkita kansallisemman ja mittavamman palkinnon
luomista.

Flesh meeting

Käynnissä olevassa verkkokehityksessä on paljon liioiteltuja odotuksia ja toisaalta ylilyötyjä epäilyjä.
Vähitellen verkko-oppiminen asettuu kuitenkin omalle paikalleen oppimisen kokonaiskuvassa. Tule-
vaisuuden oppimisprosessi tulee olemaan yksilöllisesti sopiva yhdistelmä fyysisen ja virtuaalisen
kohtaamisen parhaita puolia. Verkko-oppiminen on tärkeä täydentävä lisä, mutta se ei voi koskaan
korvata fyysistä toisen ihmisen kohtaamista. Älyllisessä kulttuurissa on kyse myös opettajalta oppi-
jalle kasvotusten toimittaessa välittyvästä intohimosta tutkimuskohteeseensa.

Meidän ei pidä mennä niin pitkälle kuin internetin kaikkein vannoutuneimmat friikit, jotka ovat jo
ottaneet käyttöön fyysisessä todellisuudessa tapahtuvalle poikkeukselliselle kohtaamiselle uuden
sanan: "flesh meeting". Akateeminen elämä ei ole siirrettävissä pelkästään verkkoon. On kylläkin
varmaa että verkot tulevat muuttamaan akateemista elämää, mutta yhtä varmaa on että akateemi-
sen elämän ydin tulee jatkossakin olemaan tuo "flesh meeting".
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2.1.2. Informaatioteknologian mahdollisuudet ja rajat

Leif Laaksonen, CSC

Tietoteknologian lyhyt kiihtyvä historia

Keskityn tässä kirjoituksessa ainoastaan tarkastelemaan muutoksia, jotka koskettavat korkea-
koulumaailmaa, joko suoraan tai epäsuoraan, maailmassa tapahtuvan viestintäteknologisen
myllerryksen seurauksena.

Tunnusomaista nykypäivälle on informaation nopea siirtyminen paikasta toiseen ja sen suhteel-
lisen helppo kuluttaminen. Viestintäteknologia mahdollistaa informaation nopean siirtymisen
mutta se ei aina anna parhaita mahdollisia työvälineitä informaation verifiointiin tai informaation
työstämiseksi tiedon kautta oppimiseen.

Mitkä ovat ne tekijät, jotka ovat myötävaikuttaneet tämänhetkiseen myllerrykseen informaatio-
teknologiassa ja miten tietopainotteisuudesta on tullut nykypäivälle niin tunnusomainen piirre?
Tunnusomaista tälle sektorille on sen lyhyt historia mutta yhteiskunnan kaikkia tasoja kosketta-
vat vaikutukset. Tuskin tiesivät ne yhdysvaltalaiset naisinsinöörit, jotka 40-luvulla käyttivät uutta
laskentalaitetta ammusten lentoratojen laskemiseen, että he työnsä kautta vaikuttaisivat siihen
suureen mikroprosessorien luomaan yhteiskunnalliseen muutokseen, jota olemme saaneet
seurata viimeiset 25 vuotta.

Tietokoneiden tieto ymmärrettiin kauan ainoastaan numeerisessa muodossa, joka saatiin aikaan
monimutkaisten laskentaprosessien kautta. Muutos laajempaan käsitteeseen tapahtui vasta 80-
luvun vaihteessa, jolloin henkilökohtaiset tietokoneet tulivat markkinoille. Tietokoneteollisuus
muuttui myös nopeasti muutamasta suuresta valmistajasta, jotka valmistivat pienen määrän
laitteita isoon joukkoon valmistajia jotka tekivät suuria määriä henkilökohtaisia laitteita. Mikro-
prosessorien ja muistin nopea kehittyminen ja halpeneminen, mahdollistivat uuden tyyppisen
tietotyöläisen esiinmarssin. Henkilökohtaisia tietokoneita käytettiin nopeasti ensisijaisesti muihin
tehtäviin kuin numeroiden generointiin. Nopeassa tahdissa yleistyivät erilaiset tekstinkäsittelyyn
tarvittavat ohjelmistot sekä tekstin tallettamiseen soveltuvat erityyppiset tietokannat. Tiedon
luontia ja analysointia tehtiin kuitenkin erillisissä laitteissa, joiden keskinäinen kommunikointi
tapahtui lähinnä diskettejä vaihtamalla. Ihmiset kommunikoivat joten miksi eivät siihen pystyisi
myös tietokonelaitteet?

Kommunikoinnin väline

Yhdysvalloissa oli jo 70-luvulla ruvettu rakentamaan tieto(kone)-verkkoa, joka usean kehitysvai-
heen jälkeen tänä päivänä tunnetaan Internetinä. Varsinainen kysymys siitä, luotiinko verkko
tiedon luomista ja hakua vai kommunikointia varten ei tässä yhteydessä ole relevantti. Verkon
suosituimmiksi sovelluksiksi nousivat kuitenkin nopeasti sähköposti, tiedostopalvelut ja erilaiset
News-keskustelufoorumit. Heti alusta lähtien voi nähdä verkon merkityksen kommunikointiväli-
neenä. Näin alkujaan Yhdysvaltojen puolustustarpeisiin kehitettyä verkon infrastruktuuria pys-
tyttiin nopeasti siirtämään tutkimuksen tarpeisiin. Nykyisin lähes kaikki tutkijat ja opettajat yli-
opistoissa käyttävät sähköpostia ja tiedonhakua verkosta jo aivan rutiininomaisesti omassa
työssään. Verkon merkitys kommunikointivälineenä tulee vain korostumaan kun verkkoon siirty-
vät myös (kuva)puhelinliikenne, vuorovaikutteinen TV ja oppimisympäristöt.

Pohjoismaiset verkot

Yliopistot, erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa, pystyivät nopeasti hyödyntämään uusia tie-
toverkkoja ja verkkopalveluja omassa tutkimustyössään. Pohjoismaisella tasolla on yhteistyö
NORDUnet-organisaation kautta ollut hyvin tehokasta ja hyödyllistä uuden teknologian sisään-
ajossa. Pohjoismaat olivat pitkään, ja ovat vieläkin joiltakin osin, huomattavasti edellä Keski-
Euroopassa löytyviä yliopistoverkkoja. Vastikään Keski-Euroopassa käyttöön otettu TEN-155
verkko vastaa esimerkiksi Suomessa jo käytössä olevaa FUNET-155 verkkoa. Pohjoismailla,
tehokkaan yhteistyön takia, on myös ollut Keski-Eurooppaa huomattavasti nopeammat verkko-
yhteydet Yhdysvaltoihin. Tämä on mahdollistanut läheisten kontaktien pitämistä Yhdysvaltalai-
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siin yliopistoihin ja tutkimusorganisaatioihin ja on näin osaltaan edistänyt yliopistojen verkos-
toitumista.

Verkot itsessään eivät kuitenkaan ole merkityksellisiä. Verkoista tulee hyödyllisiä vasta käytössä
olevien verkkosovellusten kautta. Verkkosovellusten kehittäminen on hyvin hidasta ja kallista
työtä. Euroopassa eivät korkeakoulut ole kilpailleet juuri laisinkaan keskenään, jolloin ei ole ollut
suurta tarvetta hyödyntää uusinta teknologiaa opetuksessa ja sitä kautta houkutella maksavia
opiskelijoita. Yhdysvalloissa verkon sisällöntuotanto on Eurooppaa huomattavasti edellä. Tämä
johtuu suureksi osaksi isoista markkinavolyymeistä Yhdysvalloissa ja isoista kustantamoista,
joilla on tarvittavat resurssit viedä digitaalinen aineisto verkkoon.

Tekniikkaa on kehittynyt suurin askelin ja erilaisten sovellusten kirjo on jo hyvin kattava mutta
verkon tiedollisesta sisällöstä kiistellään vielä. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä kaoottisesta
tavasta millä tämä teknologiavetoinen alue on kehittynyt. Useista yrityksistä huolimatta ovat
useimmat projektit olleet laitevetoisia, joiden primääri tarkoitus on ollut rakentaa verkon tek-
nistä infrastruktuuria tai pelkästään hankkia tietokonelaitteita. Yleinen trendi on kuitenkin kul-
kenut suuntaan, jossa tietokoneista ja verkoista on tullut kommunikoinnin välinen. Etäopetus ja
ryhmätyöohjelmistojen laaja hyödyntäminen yliopistojen omassa opetuksessa ovat vielä anta-
neet odottaa itseään. Kiinnostus avoimiin oppimisympäristöihin on kuitenkin suuri. On kuitenkin
oletettavaa, että julkista rahoitusta ja tutkimustyötä kaivatan vielä paljon ennen kuin oppi-
misympäristöt yleistyvät hyvin laajaan käyttöön. Erilaiset virtuaaliyliopisto-projektit tulevat kui-
tenkin pian korjaamaan tilanteen.

Kehityksen suunnat

Suomessa korkeakoulujen FUNET-verkkoa on kehitetään suuntaan, jossa verkossa olevat pal-
velut ovat ensisijaisessa asemassa. Verkko ei ainoastaan ole se väylä jolla päästään yhdestä
tietokoneesta toisen vaan verkko on se media joka yhdistää palveluja. Palvelinkoneet verkossa
evät ole merkittäviä tai edes kiinnostavia vaan niiden tarjoamat palvelut. Palveluista tulee yhä
useammin ”täsmäpalveluja”, jotka on räätälöity jollekin erityiselle ryhmälle. Palvelujen käyttö-
kustannukset tai käyttöoikeuksien ostaminen tiettyihin verkkopalveluihin suhteutetaan aina
käyttäjien määrään, tavalla tai toisella. Tämän takia verkon kaikki palvelut eivät voi olla kaikkien
vapaasti käytettävissä.

Korkeakouluhallinnon kehittämät ja ylläpitämät palvelut ovat myös merkittävä lisä verkkopalve-
lujen joukossa. Nämä palvelut tarvitsevat toimiakseen luotettavat ja turvalliset tietoverkkoyh-
teydet. Verkon käyttäjillä pitää lisäksi olla käytettävissään ajanmukaiset verkon maksupalvelu-
järjestelmät, hakemistopalvelut, opinto- ja tutkintorekisterit sekä yhteydet kaupallisiin toimitta-
jiin ja viranomaisiin. Tukipalvelujen kehittäminen pitää olla yhtenäistä korkeakouluista riippu-
matta. Korkeakoulujen opetus- ja tutkimusyhteisölle on tarjottava erityispalvelujen lisäksi myös
samat verkkopalvelut kuin ympäröivässä yhteiskunnassa kansalaisille tarjottavat palvelut.

Korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteinen ponnistus rakentaa oppimisympäristöjä ja opiskelijan
tarvitsema perusympäristöyhteys opettajiin, opiskelutovereihin, kirjastoon, laboratorioon luovat
saumattoman digitaaliympäristön.

Verkon sisällön tuotanto on kuitenkin osoittautunut huomattavan paljon vaikeammaksi kuin
aluksi luultiin.. Digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen tarvitaan – pioneerihengen lisäksi –
myös iso joukko tietoteknisiä apuvälineitä. Näiden apuvälineiden puuttuminen tai puutteellinen
ohjeistus ovat hidastaneet kattavan verkkoaineiston syntymistä.

Virtuaaliset tutkimusyhteisöt tulevat myös käyttämään tietoverkkoa tutkimuslaitteiden etäkäyt-
töön. Näin tutkimuksessa välttämättömien resurssien jakamisesta tulee yhtä jokapäiväistä kuin
tiedon jakaminen on verkossa tänä päivänä.

Tiedon tuottaminen on kuitenkin vain osa prosessia. Aivan yhtä tärkeä osa on tuotetun tiedon
kunnollinen kuvailu, dokumentointi ja tietokantaan vienti. Kehitteillä olevat standardit tiedon ja
resurssien kuvailuun tulevat mullistamaan hakuprosessit oikean tiedon löytämiseksi. Kansalli-
sella tasolla tulee huolehtia siitä, että tarvittavat resurssit ovat käytettävissä joko keskitetysti tai
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hajautettuina palveluina. Tässäkin prosessi tulee kirjastoalan ammattilaisilla olemaan keskeinen
rooli ja tehtävä.

Tukipalvelut

Ihmiskunnalla on kuitenkin vuosisatojen aikana kehittynyt erittäin tehokas tapa hallita tiedon
kiertokulkua informaatiosta oppimiseen. Kirjoitettuna talletettu tieto ja oppiminen on näin siirty-
nyt eräänlaisen luontaisen evoluution kautta ihmiskunnan kollektiiviseen muistiin. Kirjat ja leh-
det eivät vuosisatojen saatossa ole paljoa muuttuneet eikä niiden arkistoinnissakaan ole nähtä-
vissä mitään suuria mullistuksia. Kirjastoalan ammattilaiset ovat vuosisatojen ajan kuvailleet
teoksia ja arkistoineet ne tiettyjen luokittelusääntöjen mukaan.

Kirjastoilla ja erityisesti kirjastojen henkilökunnalla tulee olemaan keskeinen rooli digitaalisen
materiaalin kuvaillussa, luokittelussa ja tallennuksessa. Uutta digitaalista materiaalia on hyvin
helppoa luoda ja laittaa verkkoon. Ongelmia syntyy kuitenkin siinä vaiheessa, kun muut koh-
distavat hakuja tähän valitettavan organisoimattomaan Internet-materiaaliin. Digitaalisen ai-
neiston pitkäaikainen säilytys on vielä hyvin pitkälle avoinna oleva kysymys. Tämän takia tulisi
myös Suomessa varautua kirjastojen yhteydessä hajautettuihin ja keskitettyihin digitaalisen
aineiston pitkäaikaissäilytykseen.

Tulee luoda puitteet, jotka mahdollistavat eri alueiden asiantuntijoita työskentelemään yhdessä.
Tieto ja oppiminen ovat niin laajoja ja monimutkaisia prosesseja, että niiden hallittuun hyödyn-
tämiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan yhteinen ponnistus. Nyt kehitys kulkee kohti tekniikkanik-
karien, yhteiskuntatieteilijöiden, kasvatustieteilijöiden ja oikeustieteilijöiden digitaalista aika-
kautta.

Tekniset edellytykset

Verkon liikennöintinopeuden kasvu FUNET-verkossa on ollut noin 150% vuodessa. Vaikka on
oletettavaa, että kasvu hidastuu noin 100%:iin vuodessa voidaan ennustaa, että Suomessa on
tarve 2,4Gbps runkoverkkoon vuonna 2002. Tämä johtuu ennen kaikkea käyttäjien lisäänty-
västä määrästä ja uusista palveluista, jotka tulevat verkkoon. Tässä tilanteessa korkeakoulujen
pitää huolehtia siitä, että niiden omat verkot, jotka yhdistävät laitoksia, laboratorioita ja koulu-
tustiloja kampusalueella ovat tarpeeksi korkealaatuiset. Yhteydet korkeakouluista FUNET-
verkkoon ja muualle maailmaan eivät saa olla palvelujen heikoin lenkki. Siirtotien laatu ja toi-
mintavarmuus korostuu tulevaisuudessa, kun sitä käytetään uusien reaaliaikaisten sovellusten
kuten puhelin- ja digitaalisen TV-palvelujen, siirtämiseen. Tämän lisäksi reaaliaikaiset palvelut
asettavat verkon toiminnalle uudenlaisen haasteen, jossa verkon on pystyttävä takaamaan riit-
tävä palvelutaso.

Jotta etäopetusta ja oppimisympäristöjä voidaan kehittää ja tuoda laajaan käyttöön, on laaja-
kaistaverkkojen levittävä kampuksilta tukijoiden ja opiskelijoiden koteihin ja opiskelija-
asuntoloihin. Tekniikka langattomien paikallisverkkojen hyödyntämiseksi tulee yleistymään
etenkin kampuksilla. Tutkimuksen ja oppimisen kannalta tulee paikkasidonnaisuus vähenemään,
kun mobiili-tekniikka saadaan myös laajakaistaiseksi ja yleiseen käyttöön. Suurissa taajamissa,
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, voidaan vastaavaa tekniikkaa käyttää tutkimusyksiköiden ja
oppimisympäristöjen laajaan resurssien yhdistämiseen.

Tutkimusmaailmalla tulee kuitenkin olemaan verkon suhteen erikoisvaatimuksia, jotka näkyvät
erityisinä palveluina kuten verkon yli tapahtuva tutkimuslaitteiden etäkäyttö ja verkon yli toimi-
via ryhmätyövälineitä kuten erilaiset tele immersiot ja cave-tekniikkaan perustuvat virtuaaliym-
päristöt. Laitekustannukset hidastavat kuitenkin vielä näiden teknikoiden laajaa käyttöä oppimi-
seen.

Tietoverkon käytön pitää olla turvallista ja luotettavaa. Maksullisten palvelujen tarjoajilla niin
korkeakouluissa kuin kaupallisella sektorilla pitää olla mahdollisuus määritellä ketkä palveluja
saavat käyttää. Palvelukokonaisuuden kannalta ovat tietoturva ja henkilön tunnistaminen hyvin
tärkeässä asemassa. Verkon turvallisuus ja verkkopalvelujen materiaalin oikeellisuus tulevatkin
oleman verkkopalvelujen suuria haasteita. Ongelmavyyhtiä voidaan lähestyä neljältä tasolta:
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• Auktorisointi/valtuus, ”voinko käyttää palvelua?”
• Autentikointi, ”oletko se henkilö jona esittäydyit?”
• Oikeaperäisyys, ”onko tämä tieto se sama jona se on arkistoon kirjattu?”
• Yksityisyys/salaus, ”zzxhgjia\*ad#bd” eli viestien kryptaaminen.

Verkon tietoliikenne- ja palveluratkaisut pitää rakentaa niin, että ne täyttävät kaikkia neljää
esitettyä vaatimusta. Tietoverkon palvelujen käyttäjien pitää olla varmoja siitä, että yksityisyys
ja tietoturva eivät ole uhattuna heidän käyttäessään verkon palveluja. Erityisesti tietopalvelujen
osalta pitää käyttäjien myös pystyä varmistumaan siitä, että tarjottava tieto on oikeaa eikä esi-
merkiksi jonkun ulkopuolisen henkilön muokkaamaa tietoa. Nämä vaatimukset tulevatkin aset-
tamaan suuria vaatimuksia nimenomaan kirjastopalvelujen toiminnalle. Tietoturvaratkaisujen
pitää kuitenkin perustua yleisiin luotettaviin julkisiin standardeihin ja toimintatapoihin, joiden
kehittämisessä korkeakoulumaailma voi olla aktiivisesti mukana.

Kehitys näyttäisi kulkevaan suuntaan jossa verkkoa käyttävillä henkilöillä olisi jonkin varmenne
tahon antama sertifikaatti (yleinen ja henkilökohtainen avain) upotettuna älykorttiin. Älykorttilu-
kijan ja kortin tunnusluvun avulla käyttäjä tunnistetaan ja käyttäjälle taataan hänen tarvitse-
mansa resurssit. Kortissa olevan henkilökohtaisen avaimen avulla käyttäjä voi myös kryptata
viestinsä ja tietoliikenneyhteytensä. Tämän tekniikan käyttöönottoa hidastaa vielä valmisteilla
olevat määrittelyt ja tarvittavien lukulaitteiden puuttuminen.

Verkon tietopalvelut ja resurssit

Suomessa on resurssien keskittämisellä saatu aikaan hyvä ja luotettava runkoverkko, jota käy-
tetään verkkopalvelujen rakentamiseen ja tarjoamiseen koko korkeakouluyhteisölle.

Tällä hetkellä rakennetaan FUNET-TV palveluja, joiden tarkoitus on saada verkkoon opetusta ja
tutkimusta tukevia video on demand (VoD) palveluja, videoneuvotteluja tukevaa verkkoa ja
välineistöä ja digitaalista ohjelmatuotantoa. Nämä palvelut ovat myös osa avointa oppimisym-
päristöä ja tukevat korkeakoulujen ja laitosten omaa tiedotusta ja esiintymistä verkossa.

Keskeisimpiä korkeakoulujen palveluja ovat erilaiset tietopalvelut. Elektroninen julkaiseminen on
jo saavuttanut aseman paperijulkaisemisen rinnalla. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä todelliseen
virtuaalikirjaston luomiseksi. FinELib-hankkeen arvokasta työtä tulee edelleen jatkaa ja sen pa-
nostusta tulee lisätä. Tieteelliset kirjastot ovatkin tässä hankkeessa keskeisessä asemassa ja
niiden merkitys verkkotiedon sijoituspaikkana ja organisoijina tulee edelleen olemaan keskeinen.

2.1.3. Perinteinen yliopisto - virtuaaliyliopisto

Raija Sollamo

Yliopiston tulevaisuus

Perinteisellä yliopistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä korkeimman opetuksen ahjoa, joka fyysi-
sesti ja reaalisesti sijaitsee jossakin rakennuksessa jollakin paikkakunnalla ja jossa opettaja ja
opiskelijat kokoontuvat opetustiloissa erilaisiin opetus- ja oppimistilanteisiin. Perinteisen yli-
opiston vastakohtia ovat tässä kontekstissa virtuaaliyliopistot ja ns. kansainväliset yliopistot,
jotka antavat etäopetusta internetin, e-mailin ja www-sivujen välityksellä.

Millaisia yliopistot haluavat olla tulevaisuudessa? Hahmotettavana on siis suomalainen visio
yliopistojen kehittämiseksi: Mikä on se palmusaari, jota kohti yliopistot haluavat olla menossa?
Millaisella keskivauhdilla tulevaisuuden palmusaarta kohti edetään? Missä kohtaa reittiä yliopis-
tot haluavat olla kolmen tai viiden vuoden kuluttua?
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Päävisio: Yliopistojen ydin pysyy perinteisenä

Suomen yliopistot tuskin haluavat muuttua kokonaan virtuaalisiksi. Opetus ja oppiminen perus-
tuvat yliopistoissa edelleen pääasiassa henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen, opetukseen ja
ohjaukseen.

Yliopistot elävät lähitulevaisuudessa kuitenkin sikäli ajan hermolla, että lähiopetuksen tukena
käytetään verkkoon tuotettuja oppimateriaaleja painettujen oppikirjojen lisäksi. Opiskelija voi
itse päättää, missä määrin hän käyttää opiskellessaan kirjoja, missä määrin verkkomateriaalia.
Verkkoon tuotetut oppimateriaalit eivät korvaa luento- ja pienryhmäopetusta. Ne korvaavat
oppikirjoja ja/tai luentomonisteita sekä ryhmätöitä ym. tehtäviä (keskusteluryhmät verkossa).
Käyttämällä rinnakkain sekä perinteistä opetusta että moderneja verkkosovelluksia yliopistot
pystyvät parhaiten kehittämään opetuksen laatua ja saamaan aikaan laadukkaita oppimistulok-
sia.

Avoin yliopisto - virtuaaliyliopisto

Virtuaaliyliopistoa ja elektronisia oppiaineistoja kehitetään laajemmin ja nopeammin avoimessa
yliopisto-opetuksessa ja täydennyskoulutuksessa kuin varsinaisessa perustutkinto-opetuksessa.
Synergia-edut tulee kuitenkin hyödyntää. Avoimessa yliopistossa on mahdollista periä virtuaali-
kursseista ja niiden suorittamisesta maksuja. Kurssien maksullisuus helpottaa virtuaaliyliopiston
kehittämistä, sillä se vaatii ainakin ensi vaiheessa suuria taloudellisia panostuksia. Täydennys-
koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa etäopetuksen ja virtuaaliopetuksen tarve on suuri.

Virtuaaliyliopisto - osa tulevaisuuden yliopistoa

Suomalaiseen yliopistomaailmaan sopii nykytilanteessa parhaiten sekä - että -malli. Tämä malli
tarkoittaa yliopistoa, joka on sekä perinteinen että virtuaalinen. Yliopisto toimii edelleen tietyssä
paikassa ja opiskelu perustuu pääasiassa henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen, opetukseen ja
ohjaukseen. Yliopistossa käytetään oppimisen apuvälineenä elektronista oppimateriaalia ja
elektronista kirjastoa kirjojen ja muun painetun materiaalin ohella.

Visiona on, että tulevaisuuden yliopistossa opiskelija voi elämäntilanteensa ja akateemisen va-
pautensa mukaisesti opiskella joko lähi- tai etäopiskeluna. Sekä - että -mallit ovat monimuotoi-
sia. Opiskelija voi suorittaa koko tutkintonsa perinteisesti. Joku toinen suorittaa alansa perus-
opinnot käymällä luennoilla ja olemalla läsnä henkilökohtaisessa opetuksessa ja ohjauksessa
sekä integroitumassa alansa opiskelijoiden ryhmään. Sen jälkeen hän käy päätoimisesti töissä.
Sinä aikana hän opiskelee verkon avulla. Hän seuraa kursseja internetin, sähköpostin ja mah-
dollisesti myös TV:n opetuskanavan välityksellä. Hän voi myös suorittaa suomalaisen kurssin
rinnalla tai vaihtoehtona ulkomaisen yliopiston vastaavan verkko-opintojakson. Sekä - että -
mallin mukaisesti olisi myös periaatteessa mahdollista suorittaa koko tutkinto etäopiskeluna.

Tässä vaihtoehtoja sisältävässä mallissa yhdistyvät vuosituhantisen yliopistolaitoksen opetus- ja
oppimistraditioiden parhaat hedelmät sekä uuden teknologian ja informaatioyhteiskunnan suo-
mat mahdollisuudet. Perinteisen lähiopiskelun tuottamista valmiuksista, joita ei virtuaalisella
opiskelulla saavuteta, tärkeitä ovat erityisesti sosiaaliset ja kulttuuriset taidot, yhteistyötaidot ja
esiintymistaidot. Virtuaaliaineiston avulla tapahtuvassa opiskelussa taas saavutetaan modernin
informaatioyhteiskunnan perustaidot.

Opetusministeriö on esittänyt idean suomalaisen virtuaaliyliopiston perustamisesta. Opetusmi-
nisteri Olli-Pekka Heinonen näytti sille vihreää valoa opetusministeriön ja yliopistojen johdon
seminaarissa Joensuussa marraskuussa 1998. Yliopistojen on näin ollen ratkaistava suhteensa
tulossa olevaan virtuaaliyliopistoon. On ajateltavissa, että esimerkiksi Helsingin yliopistossa
opiskelija voisi tulevaisuudessa opiskella joko perinteisesti tai virtuaalisesti oman valintansa
mukaan ja vaihtoehtojen katsottaisiin olevan keskenään tasavertaisia, mitä tulee tutkintojen
laatuun ja tutkintojen määrän perusteella myönnettävään perusrahoitukseen. Toinen vaihtoehto
on, että opiskelu virtuaaliyliopistossa katsottaisiin enemmän tai vähemmän toivottavaksi ja vir-
tuaalisesti suoritetut tutkinnot parempi- tai huonompilaatuisiksi kuin perinteisemmällä opiske-
lulla saavutetut tutkinnot. Näillä vaihtoehdoilla olisi siten vaikutuksia myös tutkintojen hintoihin
ja opetusministeriö yliopistoille myöntämään rahoitukseen. Tällöin yliopistot jakaisivat sisällään
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opetusministeriön hinnoitteluperiaatteen mukaisesti resursseja perinteiseen ja virtuaaliopiske-
luun.

Helsingin yliopiston ohjausryhmän mukaan opetusministeriön tulisi pitää lähiopetukseen perus-
tuvaa yliopisto-opiskelua parempana tai ainakin yhtä hyvänä opiskelumuotona kuin virtuaalista
opiskelua. Tällöin yliopistot kehittävät kaikin tavoin opetusta ja opiskelua ja käyttävät modernia
tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja opintoaineistoissa. Käytännössä lähiopiskelun ase-
maa tuettaisiin määräämällä kursseja, joilla on oltava fyysisesti läsnä ja joita on mahdoton suo-
rittaa virtuaalisesti. Tenttiminen edellyttäisi fyysistä läsnäoloa. Tämä voisi selkeyttää tehtäväja-
koa yliopiston ja avoimen yliopiston välillä. Molemmissa olisi tarjolla sekä lähi- että etäopetusta,
mutta varsinaisissa yliopistoissa pääpaino olisi lähiopetuksessa ja avoimessa yliopistossa taas
virtuaalisen vaihtoehdon luomisessa.



32

2.2. Oppimateriaalin verkkojulkaisemisen oikeudelliset ky-
symykset

Samuli Simojoki ja Rainer Oesch

2.2.1 Verkkojulkaisun tekijänoikeudelliset seuraukset

Lyhyesti tekijänoikeuksista: Tekijänoikeus perustuu tekijänoikeuslain (TekijäL) takaamaan teki-
jän yksinoikeuteen määrätä luomansa teoksen hyväksikäytöstä. Tekijälle on taattu hyvin laajat
yksinoikeudet määrätä teoksiensa kappaleen valmistamisesta, yleisön saataviin saattamisesta ja
muuttamisesta. Lisäksi tekijällä on teokseensa moraalisia oikeuksia, jotka suojaavat tekijän ja
hänen teoksensa taiteellista arvoa.

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia voivat yliopistoympäristössä olla mm. oppikirjan tekstit,
luentomonisteet ja -kalvot, suulliset esitykset kuten luennot, tenttikysymykset, tekstiin liittyvät
selittävät piirustukset ja kaaviot, kaikki muut kuvat, sävellykset, yms. Tekijänoikeuslain 5. luvun
mukaisilla niin sanotuilla lähioikeuksilla suojataan mm. esityksiä, valokuvia, tietokantoja ja luet-
teloita.

Myös tietoverkossa tapahtuva teoksen yleisön saataville saattaminen kuuluu tekijän yksinoikeu-
den piiriin. Teoksen saattamista yleisön saataviin tietoverkon välityksellä kutsutaan yleisölle
välittämiseksi. Merkitystä ei ole sillä, käyttääkö teosta verkon välityksellä kukaan, oleellista on,
että se on yleisön saatavissa.

Digitaalitekniikka ja tietoverkot ovat tekijänoikeuksien haltijoiden kannalta monessa mielessä
hankalia toimintaympäristöjä, sillä digitaalisessa ympäristössä teoksen kopiointia ja levittämistä
on vaikea valvoa. Tekijänoikeuden tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä ongelmia tietoverkko on
tuonut mukanaan lukemattomia. Näistä syistä myös oppimateriaalin verkkojulkaisua suunnitel-
taessa tekijänoikeudelliset kysymykset on syytä selvittää huolellisesti.

Miten tekijänoikeudet huomioitava verkkojulkaisemisessa: Yliopiston on julkaisijana hankittava
oikeudenhaltijalta ne oikeudet, joita oppimateriaalin verkkojulkaisuun tarvitaan.

Ensinnäkin on saatava lupa teoksen välittämiseen tietoverkon kautta yleisölle. Käytännössä
teosta laitettaessa verkkoon teosta muokataan, sen tallennusmuotoa muutetaan ja siitä joudu-
taan ottamaan useita kopioita. Voidaan ajatella, että nämä kopiot ja muutokset sisältyvät oi-
keudenhaltijan suostumukseen sallia teoksen yleisölle välittäminen. Huolellisen julkaisijan kan-
nattaa kuitenkin huomioida oikeuksia hankkiessaan teosten valmisteluvaiheessa tapahtuva ko-
piointi ja muuntelu.

Tietoverkkokäytössä teoksista syntyy useita kopioita tiedonsiirron ja teosten havaittavaksi saat-
tamisen aikana. Aineiston siirtäminen tietoverkossa ei ole mahdollista ilman näiden kopioiden
tekemistä. Periaatteessa kaikkien näiden kopioiden tekeminen vaatii oikeudenhaltijan lupaa. On
kuitenkin myös katsottu, että kun tekijä on sallinut teoksensa yleisölle välittämisen tietoverkon
avulla, hän on myös hiljaisesti suostunut tiedonsiirron ja sivun normaalin selaamisen kannalta
välttämättömien kopioiden tekemiseen sivulla olevasta aineistosta. Tämä oletus on käytännön
kannalta välttämätön, sillä ilman sitä tietoverkon tekijänoikeuslain mukainen käyttö olisi lähes
mahdotonta. Vaikeampi kysymys on, mitä kaikkea tämä hiljainen suostumus pitää sisällään. Se
tuskin sisältää esimerkiksi suostumusta pysyvän kopion ottamiseen sivulla olevasta materiaalis-
ta. Epäselvä oikeustilanne luultavasti täsmentyy tulevina vuosina oikeuskäytännön tai lainsää-
dännön kehittymisen kautta. Euroopan Unioni käsittelee parhaillaan direktiiviehdotusta, jossa
näihin kysymyksiin tullaan ottamaan kantaa.

Jatkokäyttö: Materiaalin verkkojulkaisua seuraavaa jatkokäyttöä voi olla sen pysyvä kopioiminen
verkon välityksellä omalle koneelle, sen tulostaminen tai käyttäminen suoraan opetustilantees-
sa. Yksityisen kopioinnin mahdollistava säännös sallii muutaman kopion ottamisen teoksesta
omaan tai lähipiirin käyttöön. Joissain tilanteissa on epäselvää, onko kopiointi tai tulostaminen
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katsottava yksityiseksi käytöksi vai ei. Lisäksi verkossa olevan oppimateriaalin kopioimiseen
opetustarkoituksiin tarvitaan oikeudenhaltijan lupa. Siksi materiaalin jatkokäytöstä on syytä
sopia verkkojulkaisusta sovittaessa.

On huomioitava myös materiaalin ylläpito ja päivittäminen. Yksi digitaalisen viestinnän vahvuuk-
sista on sen mahdollistama materiaalin joustava muuttaminen ja uusi yhdistely. Näin materiaalia
voidaan ylläpitää joustavasti ja sitä voidaan päivittää käytettäväksi uusissa käyttöympäristöissä
ja -tarkoituksissa. Tekijänoikeudella suojattua teosta ei kuitenkaan saa muuttaa ilman oikeu-
denhaltijan lupaa. Jos materiaalia aiotaan mahdollisesti päivittää myöhemmin, tekijöiltä on han-
kittava päivittämiseen tarvittavat oikeudet muuttaa teosta. Ei voida luottaa siihen, että tekijä
itse on aina käytettävissä päivitysten tekemiseen. Ilman tekijän myötävaikutusta tehdyt sisällöl-
liset muutokset oppimateriaaliin on kuitenkin rajoitettava sellaisiin päivityksiin, joissa muutetaan
kiistattomasti vanhentuneita tietoja tai lisätään uusia tietoja, ja muutokset on merkittävä sel-
västi.

Kun julkaistaan oppimateriaalia tietoverkossa, on siis syytä hankkia oikeudet seuraaviin toimiin,
jotka kuuluvat tekijän yksinoikeuden piiriin:

• Aina oikeus teoksen verkkopalvelimelle tallentamiseen sekä oikeus ennakkovalmistelussa
tarvittavien kopioiden ja muuntelun tekoon.

• Aina oikeus yleisölle välittämiseen tietoverkossa.
• Yleensä oikeus teoksen muuttamiseen siinä määrin, kuin on tarpeen oppimateriaalin ylläpi-

tämisen kannalta.
• Oikeus teosten jatkokäyttöön tarkemmin sovitulla tavalla tarvitaan, jos arvellaan, että teok-

sia on tarpeen kopioida verkon kautta omalle koneelle, tulostaa tai käyttää varsinaisissa
opetustilanteissa.

Sitaatti- ja kuvasitaattioikeus: Tekijänoikeuslaissa säädetään tekijän yksinoikeuteen poikkeuksia,
jotka mahdollistavat teoksen käyttämisen toisen teoksen yhteydessä ilman oikeudenhaltijan
lupaa. Erityisesti tiedemaailmassa aikaisempien kirjoitusten siteeraaminen on erittäin yleistä.
Tietoverkko mahdollistaa sitaattien käytön aivan uudella tavalla, kun erilaista materiaalia voi-
daan joustavasti liittää toisiinsa. Tietoverkossa ovat voimassa normaalit siteeraamista koskevat
säännöt.

Kokonaisia kuvia saa kuvasitaattioikeuden perusteella liittää opetusmateriaaliin verkossa, jos
materiaali katsotaan tieteelliseksi tekstiksi ja jos kuvat liittyvät tekstiin eli jollain tavalla välittö-
mästi tukevat tekstin sisältöä. Varsin suuri osa yliopiston opetusmateriaalista täyttänee tekijän-
oikeuslain mukaisen tieteellisen tekstin määritelmän.

Sitaattien ja kuvasitaattien käyttäminen verkon oppimateriaalin yhteydessä on erinomainen tapa
havainnollistaa käsiteltävää aihetta. Lainsäädännön asettamat puitteet tulee kuitenkin muistaa.
On syytä myös seurata lainsäädännön kehitystä: on mahdollista, että lainsäätäjä jossain vai-
heessa puuttuu tekijänoikeuslain 2. luvun poikkeuksiin digitaalisen ympäristön osalta.

Linkittäminen: Linkit ovat tietoverkon perusominaisuus. Nykyinen tekniikka mahdollistaa yksin-
kertaistettuna kolmenlaisia linkkejä: hakulinkki, kehyslinkki ja tiedostolinkki. Linkit ovat oppi-
materiaalin verkkojulkaisun kannalta tärkeä kysymys, sillä tehokas linkkien käyttö mahdollistaa
mm. muun verkosta löytyvän aineiston tiiviin liittämisen oppimateriaalin yhteyteen. Samoin linkit
mahdollistavat muun verkosta löytyvän opetusmateriaalin käyttämisen.

Linkit ovat oikeudellisesti aivan uusi ilmiö. Niitä koskien ei ole olemassa minkäänlaista omaa
lainsäädäntöä. Ne eivät sinänsä ole tekijänoikeudellisesti relevantteja. Jos linkitettävällä sivulla
kuitenkin on tekijänoikeudella suojattua materiaalia tai jos sivu kokonaisuutena saa tekijänoi-
keussuojaa, saattaa linkillä olla tekijänoikeudellisia seurauksia.

Varmoja vastauksia linkittämisen oikeudelliseen merkitykseen ei vielä voida antaa. Yleensä linkit
ilmeisesti ovat täysin laillisia. On katsottu, että kun tekijä on sallinut teoksensa yleisölle välittä-
misen tietoverkon avulla, hän on myös hiljaisesti antanut hyväksyntänsä sivujen normaalille
selailulle ja linkittämiselle. Linkki tarkoittaa yleensä ainoastaan uutta reittiä jo yleisölle välitetyn
materiaalin luo.
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Lyhyesti sanottuna linkit voivat periaatteessa loukata tekijänoikeuksia kahdella eri tavalla:

1. Linkki sinänsä voi loukata linkitettävällä sivulla olevien teosten tekijänoikeuksia välittä-
mällä teoksen yleisölle erilaisessa käyttöympäristössä kuin mihin oikeudenhaltija on anta-
nut luvan. Tällöin kyseessä on taloudellisten oikeuksien loukkaus. Linkki voi myös loukata
tekijän moraalisia oikeuksia muuttamalla teoksen ympäristöä tekijää loukkaavalla tavalla
tai jättämällä tekijää koskevat tiedot pois.

2. Linkki avaa uuden reitin verkossa luvattomasti olevan materiaalin luo, ja linkittäjä jou-
tuu tästä vastuuseen.

Käytännössä on vältettävä harhaanjohtavien linkkien tekemistä. Verkon käyttäjän tulee jatku-
vasti olla tietoinen, millä sivulla ja kenen tekemää verkkosivulla oleva materiaali on. Kehyslinkit
voivat antaa sen kuvan, että kehyksessä näkyvä aineisto on osa linkittävää sivua, vaikka näin ei
todellisuudessa olisi. Joskus jopa syvälle toisen kotisivun hierarkiassa suoraan ohjaava hakulink-
ki voi olla tekijänoikeuksia loukkaava, jos ei käy ilmi, että ollaan siirtymässä pois linkittäjän
omilta sivuilta.

Lainsäädäntö ei aseta esteteitä linkkien tehokkaalle käyttämiselle oppimateriaalin yhteydessä,
kunhan pidetään mielessä edellä mainitut tilanteet. Lainsäädännön ja oikeuskäytännön kehitystä
on tältäkin osalta seurattava. Lisäksi on muistettava niin sanottuun netikettiin perustuva hyvä
linkitsemistapa. Linkitettävien sivujen ylläpitäjiltä ei kuitenkaan yleensä ole tarpeen pyytää lupaa
linkittämiseen.

2.2.2. Tekijänoikeus työ- ja virkasuhteessa

Työsuhdetekijänoikeus yleisesti: Työ- tai virkasuhteessa tekijänoikeus syntyy aina alkuperäiselle
teoksen tehneelle luonnolliselle henkilölle. Oikeudet voivat kuitenkin siirtyä työnantajalle sopi-
muksen perusteella.

Työsopimuksissa voidaan sopia, että työnantaja saa kaikki tekijänoikeudet työntekijän luomiin
teoksiin. Usein tekijänoikeuksien siirtymisestä ei ole sovittu. Tällöin joudutaan arvioimaan, mitä
osapuolten on katsottava sopineen tekijänoikeuksien siirrosta, ja työnantaja saa muun sopimuk-
sen puuttuessa työntekijänsä luomaan teokseen normaalin toimintansa edellyttämän käyttöoi-
keuden. Muilta osin tekijänoikeudet teoksiin säilyvät tekijällä. Työ- ja virkasuhteessa annettuja
tehtäviä täytettäessä luotuihin tietokoneohjelmiin ja tietokantoihin oikeudet siirtyvät työnanta-
jalle suoraan lain nojalla. Säännös ei kuitenkaan koske korkeakoulun opetus- ja tutkimustyössä
itsenäisesti toimivaa tekijää.

Yliopiston opetushenkilökunnan tekijänoikeudet: Yliopiston opettajien työssään valmistamien
teosten tekijänoikeuksista ei ole sovittu millään tavalla työ- tai virkaehdoissa. Vakiintunut käy-
täntö on, että yliopiston tutkijat säilyttävät tekijänoikeudet tekemiinsä tutkimuksiin. Samoin on
katsottu, että yliopisto-opetukseen osallistuvat opettajat säilyttävät täysimääräisesti tekijänoi-
keutensa tuottamaansa oppimateriaaliin. Näin on todettu mm. useissa lain-valmistelutöissä.
Tekijänoikeuskomitean III osamietinnössä (KM 1987:7) antamassaan lausunnossa Helsingin
yliopisto, Suomen Akatemia ja kouluhallitus ovat todenneet pitävänsä hyvänä nykyistä tilannet-
ta, jossa tutkijoiden, opettajien ja oppimateriaalin valmistajien tekijänoikeudet eivät siirry työn-
antajalle. Tältä osin tilanne vaikuttaa vakiintuneelta.

Kyseessä on kuitenkin vain nykyisen opetuskäytännön perusteella vakiintunut tulkinta. Toimin-
tatapojen muuttuessa tulkinta voi muuttua tai tekijänoikeuksista voidaan sopia toisin. Viime
aikojen taloudellinen ja tekninen kehitys on nostanut immateriaalioikeudelliset kysymykset kes-
kusteluun. Tutkijoiden immateriaalioikeuksia käsittelevä työryhmä jätti muistionsa opetusminis-
teriölle 26.5.1998. Muistiossa ei otettu kantaa oppimateriaalin tekijänoikeuksiin.

Tekijänoikeuden säilyminen opettajalla perustuu ilmeisesti opettajalla yleensä olevaan valtaan
itse päättää, millä tavalla hän opetuksen käytännössä toteuttaa. Opettaja voi itse ratkaista,



35

tuottaako hän oppimateriaalia ja jos tuottaa, minkälaista. Hän voi myös itse päättää, miten
oppimateriaalia käytetään. Hän voi halutessaan tehdä oppimateriaalia, kuten monisteita, jaetta-
vaksi luennoilla tai vaikka jaettavaksi tietoverkon välityksellä. Yliopisto ei voi käyttää tätä opet-
tajan oman harkintansa mukaan valmistamaa ja levittämää materiaalia ilman opettajan lupaa.

Opetushenkilökunta ja oppimateriaalin laittaminen verkkoon: Yliopiston työntekijän velvollisuuk-
siin kuuluu tietty opetusvelvollisuus. Virkasuhteessa olevien opettajien opetusvelvollisuudesta
sovitaan laitoksissa, ja velvollisuutta ei tarvitse sitoa opetettaviin tunteihin. Työsuhteessa olevan
henkilökunnan opetustehtävistä sovitaan aina erikseen.

Tietoverkkoa voidaan käyttää hyväksi opetuksessa monella eri tavalla. Verkossa voidaan jul-
kaista loppuunmyytyjä oppikirjoja, siellä voidaan julkaista tietyn kurssin luentomateriaali, tai
sinne voidaan luoda interaktiivinen opetusympäristö, jossa koko opetusprosessi tapahtuu.

Kun laitoksissa voidaan sopia virkasuhteessa olevien opettajien ja tutkijoiden opetusvelvollisuu-
den laajuudesta ja sen toteuttamistavoista, voidaan laitostasolla sopia, että opettaja hoitaa
opetusvelvollisuutensa esimerkiksi valmistamalla verkkoon oppimateriaalia tai pitämällä kurssin
tietoverkon välityksellä tietoverkkoon rakennetun oppimisympäristön avulla. Kun näin on sovit-
tu, yliopistolle siirtyy vähintään rinnakkainen käyttöoikeus näin tehtyyn oppimateriaaliin, sillä
materiaali on selkeästi tehty osana virkatehtäviä siinä tarkoituksessa, että yliopisto voi materi-
aalia käyttää tarkoittamallaan tavalla. Luonnollisesti siirron laajuudesta voidaan sopia toisin tai
tarkemmin. Tekijänoikeuksien siirron laajuudesta on syytä sopia tarkemmin, sillä muuten siirron
laajuus jää epävarmaksi, mikä rajoittaa yliopiston mahdollisuuksia käyttää oppimateriaalia.

Työsuhteessa olevien tutkijoiden ja opettajien kanssa on verkossa julkaistavan oppimateriaalin
valmistamisesta sovittava aina erikseen. Tekijänoikeudet valmistettuun materiaaliin siirtyvät
työsuhdetekijänoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti tai erikseen sovittavassa laajuudessa.
Jos yliopisto on antanut työsuhteessa olevalle henkilölle tehtäväksi oppimateriaalin valmistami-
sen verkkoon, siirtyy yliopistolle tähän materiaaliin yliopiston normaalissa toiminnassa tarvitse-
mat tekijänoikeudet. Suositeltavaa on tässäkin tapauksessa selvyyden vuoksi sopia tekijänoike-
uksien siirrosta tarkemmin.

Yhteistyössä tehty materiaali: Voi olla, että verkkoon luodaan esimerkiksi laitosten sisällä opet-
tajien yhteistyönä oppimateriaalikokonaisuuksia, jotka kehittyvät vähitellen yhä laajemmiksi ja
joita päivitetään säännöllisesti. Tällaisesta aineistosta on vaikea sanoa, kuka on tehnyt sen tie-
tyn osan. Tällaisen materiaalin tekijänoikeudet ovat vaikeasti selvitettävissä ja kiistatilanteessa
materiaalin käyttäminen ja ylläpitäminen voi vaikeutua. Tärkeää on, että yliopisto yksiselittei-
sesti saa tarvittavat - varsin laajat - oikeudet tällaisiin oppimateriaalikokonaisuuksiin. Nämä
kokonaisuudet voivat syntyä spontaanisti, joten oikeuksien haaliminen voi olla vaikeaa.

2.2.3. Oikeuksien hankkiminen

Keneltä oikeudet? Yliopiston tulee hankkia oikeudet materiaalin oikeudenhaltijalta. Aina ei ole
selvää, kenellä tarvittavat oikeudet ovat. Tekijöitä voi olla useita, ja tekijä on voinut siirtää oi-
keutensa muulle taholle, kuten kustantajalle. Tilanteesta riippuen joudutaan oikeuksia hankki-
maan useilta eri tahoilta. Oikeudenhaltija voi olla tekijä itse, materiaalin osan tekijä, materiaalin
kustantaja tai muu oikeudenhaltija.

Jos oppimateriaaliin ei kuulu kenenkään muun tekemiä teoksia eikä tekijä ole siirtänyt oikeuksi-
aan, yliopisto sopii verkkojulkaisemisesta suoraan ja pelkästään tekijän kanssa.

Jos oppimateriaali on jo aikaisemmin julkaistu, täytyy selvittää, mitkä tekijänoikeudet ovat siir-
tyneet paperijulkaisun kustantajalle ja mitkä kuuluvat edelleen tekijälle. Vielä ei ole syntynyt
vakiintunutta käytäntöä verkkojulkaisussa tarvittavien tekijänoikeuksien siirrosta kustantajien ja
tekijöiden välillä. Erilaisia tapoja jakaa julkaisuoikeus tekijöiden ja kustantajien välillä on useita

Kilpailukielto: Tällä hetkellä pääsääntönä näyttäisi olevan, että oppikirjojen ja tieteellisten kirjo-
jen osalta kustantajat eivät vaadi verkkojulkaisuoikeuksia itselleen. Tästä huolimatta julkaisu ei
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yleensä ole julkaistavissa verkossa ilman kustantajan suostumusta, sillä kustannussopimuksiin
liittyy pääsääntöisesti kilpailukieltoehto, jonka mukaan tekijä ei saa julkaista olennaisen saman-
laista kustannetun teoksen kanssa kilpailevaa julkaisua. Yleensä kilpailukielto estää tekijää jul-
kaisemasta samaa teosta uudelleen.

Kilpailukielto ei koske suoranaisesti yliopistoa, vaan se on tekijän ja kustantajan välinen sopi-
muskysymys. Silti luvan saaminen on monista käytännön syistä helpoin järjestää niin, että yli-
opisto neuvottelee kustantajan kanssa verkkojulkaisemisesta.

On syytä huomata, että jos kustantajat eivät ole sopimuksella siirtäneet verkkojulkaisuoikeuksia
itselleen ja jos kilpailukielto ei rajoita tekijän toimintavapautta, kustantajalla ei ole oikeutta
kieltää saman materiaalin verkkojulkaisua.

Epäselvyys tekijänoikeuksien haltijasta: Välttämättä ei päästä yhteisymmärrykseen siitä, onko
oikeus verkkojulkaisemiseen siirtynyt kustantajalle vai ei. Jos sekä tekijä että kustantaja katso-
vat, että heillä on verkkojulkaisuoikeus, ei yliopiston ole syytä tehdä omia tulkintoja oikeuksien
siirtymisestä. Silloin saattaa olla järkevää jättää sopimuksessa tarkemmin määrittelemättä, mitä
oikeuksia miltäkin osapuolelta ollaan siirtämässä. Näin on toimittu mm. Elektra-projektissa (so-
pimukset saatavissa verkko-osoitteessa http://linnea.helsinki.fi/elektra/palvelu.html).

2.2.4 Opiskelijoiden valmistama aineisto ja käyttäjäsopimukset

Tietoverkko mahdollistaa interaktiivisten opetusympäristöjen luomisen. Erilaisia kaupallisia
opetusympäristösovelluksia on tarjolla runsaasti. Nämä tarjoavat opiskelijoille laajat mahdolli-
suudet osallistua itse opetusympäristön luomiseen toimittamalla itse tekemäänsä tai kokoa-
maansa materiaalia osaksi opetusympäristöä.

Suuri osa opiskelijoiden luomasta materiaalista on tekijänoikeudella suojattua ja siksi sen käyt-
töön tarvitaan tekijän lupa. Kun opiskelija tietoisena opetusympäristön luonteesta toimittaa
tekemäänsä materiaalia opetusympäristössä julkaistavaksi, luovuttaa tämä samalla tietyt oikeu-
det materiaalin sisältämien suojattujen teosten käyttöön. Materiaali saattaa olla käytössä useita
vuosia. Oikeudellisen varmuuden ja selkeyden vuoksi on hyvä sopia, kuinka laajat oikeudet
yliopisto materiaaliin saa.

Toinen syy tehdä sopimus opiskelijan ja yliopiston välillä on opetusympäristöön tuodun aineis-
toon liittyvät oikeudelliset riskit: opiskelija voi tuoda opetusympäristöön kolmannen tekijänoike-
uksia loukkaavaa aineistoa. Aineisto voi myös loukata esimerkiksi yksityisyyden suojaa tai lii-
kesalaisuutta. Yliopiston ja opetusympäristön ylläpitäjän on käytännössä vaikeaa valvoa, ettei
tällaista lainvastaista materiaalia toimiteta opetusympäristöön ja samalla yliopiston palvelimelle.
Yliopisto ja verkkopalvelimesta vastuussa olevat työntekijät voivat silti tietyin edellytyksin joutua
vastuuseen materiaalin lainvastaisuudesta. Sopimuksella tästä johtuvat kustannukset voidaan
sälyttää viime kädessä opiskelijan kannettavaksi. Tämän täytyisi kannustaa opiskelijaa huolelli-
suuteen ja varovaisuuteen, mikä olisikin sopimuksen pääasiallinen tarkoitus. Vastuukysymyksiä
käsitellään tarkemmin loppuraportin liitteenä olevassa selvityksessä.

Sopimukseen voidaan ottaa myös muita ehtoja, kuten opiskelijan oikeus käyttää opetusympä-
ristössä olevaa aineistoa. Sopimus on hyvä tehdä dokumentoidusti joko kirjallisesti tai tietover-
kossa, kun opiskelija kirjautuu sisään opetusympäristöön. Verkossa solmittaviin sopimuksiin
liittyy tiettyjä sitovuusongelmia, mutta jos sopimuksen solmimistilanne laaditaan oikein, ei so-
pimuksen sitovuudesta ole epäselvyyttä. Tärkeintä on, että opiskelija itse ymmärtää sitoutu-
neensa ehtoihin.
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2.2.5. Johtopäätökset

Uusi digitaalinen viestintätekniikka on nostanut esiin useita uusia tekijänoikeudellisia ja muita
oikeudellisia kysymyksiä. Odotettavissa on runsaasti uutta ja yksityiskohtaista sääntelyä, jonka
kehitystä on syytä seurata tarkoin ja sopeuttaa tässä omaksuttua järjestelmää uusien vaatimuk-
sien mukaiseksi.

Tietoverkkoa ja sen vahvimpia ominaisuuksia, kuten linkittämistä ja erilaisten aineistojen yhdis-
tämistä toisiinsa, voi käyttää tekijänoikeuslainsäädännön asettamissa puitteissa.

Verkkojulkaisemisessa tekijänoikeudellisiin kysymyksiin on kiinnitettävä huomiota koko sen ajan,
kun suojattu aineisto on tietoverkossa. Voi olla, että nyt tietoverkkoon laitettavasta materiaa-
lista ainakin osa on käyttökelpoista pitkään. Jos tarvittavia oikeuksia ei heti alkuvaiheessa ole
siirretty yliopistolle riittävässä laajuudessa, järjestelmän hallinnoimisesta tulee ylivoimainen
tehtävä. Nimenomaan järjestelmän hallinnoinnin selkeyden vuoksi on tärkeää hoitaa tekijänoi-
keuksien siirrot huolella ja dokumentoidusti jo järjestelmää käyttöönotettaessa. Siksi ennen
ryhtymistään laajamittaisesti julkaisemaan oppimateriaalia tietoverkossa yliopiston on huoleh-
dittava siitä, että luotava julkaisukäytäntö on alusta alkaen riittävän yhtenäinen, selkeä ja au-
koton, jotta myöhemmin vältytään tarpeettomilta ongelmilta.

Tarvittavat oikeudet: Yliopisto tarvitsee oppimateriaaliin seuraavat taloudelliset oikeudet verk-
kojulkaisua varten: oikeudet teoksen verkkoon tallettamiseen sekä ennakkovalmistelussa tar-
vittavien kopioiden ja muuntelun tekoon, oikeuden yleisölle välittämiseen tietoverkossa, oikeu-
den ylläpidossa tarvittavaan teknisten ja sisällöllisten muutosten tekoon tietyissä rajoissa sekä
tarvittaessa oikeudet materiaalin jatkokäyttöön.

Oppimateriaalin tekijältä tai oikeudenhaltijalta on hankittava tarvittavat oikeudet verkkojulkai-
semiseen. Oikeudet olisi parasta hankkia aina kirjallisesti. Tähän tarkoitukseen olisi hallinnointia
helpottamaan syytä kehittää hankintaehdot, joita käytettäisiin kaikessa oikeuksien hankkimises-
sa. Hankintaehdot muotoiltaisiin mahdollisimman selkeiksi ja yksinkertaisiksi ja niitä käytettäisiin
mahdollisimman samansisältöisinä kaikessa suojatun materiaalin hankinnassa. Kirjallinen suos-
tumus hankittaisiin siinä vaiheessa, kun yliopisto on liittämässä materiaalin osaksi omia verk-
kosivujaan. Käytännössä kirjallisen suostumuksen hankkiminen on työlästä ja jää usein teke-
mättä. Tämä kuitenkin lisää verkkojulkaisun epävarmuustekijöitä. Vaarana on, että jälkeenpäin
tulee erimielisyyttä siitä, kuinka laajat oikeudet yliopisto on saanut ja siitä, onko kaikkien asi-
aankuuluvien tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden luvat saatu.

Ennen verkkojulkaisua on hyvissä ajoin selvitettävä, onko oppimateriaali julkaistu aiemmin, ja
voiko mahdollinen aikaisempi julkaisija kilpailukiellon perusteella kieltää verkkojulkaisemisen.

Sitaatit, kuvasitaatit ja linkittäminen: yliopisto kannattaa käyttää lain ja hyvän tavan sallimissa
rajoissa verkon sallimia keinoja oppimateriaalin havainnollistamiseen ja liittää oppimateriaali
osaksi muuta verkosta löytyvää informaatiota linkkien avulla.

Tarvittavan julkaisuoikeuden laajuus: Verkkojulkaisuoikeus voi olla yksinomainen tai rinnakkai-
nen. Yliopisto tarvitsee ainoastaan rinnakkaisen ja ei-siirtokelpoisen oikeuden materiaaliin.
Muilta osin tekijällä itsellään säilyy edelleen oikeus määrätä materiaalista.

Oikeudenhaltija ja yliopisto voivat sopia määräaikaisesta, pysyvästä tai pysyvästä mutta peruu-
tettavissa olevasta julkaisuoikeudesta. Selkeintä olisi, jos verkkojulkaisemiseen saataisiin pysy-
vät oikeudet. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Voidaan sopia myös määräaikaisesta
julkaisuoikeudesta. Jos ryhdytään hankkimaan määräaikaisia julkaisuoikeuksia, yliopiston on
kehitettävä hallinnointimekanismi, jonka avulla julkaisuoikeuksien voimassaolosta voidaan pitää
kirjaa niin, että materiaali poistetaan, kun sen julkaisuoikeus päättyy.

Verkon kautta suojattu aineisto voidaan levittää globaalisti ympäri maailman tai suljetusti yli-
opiston sisäisessä verkossa tai muuten luoksepääsyä rajoittaen. Tarvitseeko yliopisto oikeuden
avoimeen yleisölle välittämiseen vai esimerkiksi oikeuden yleisölle välittämiseen yliopiston
omassa verkossa? Kysymys oikeuden laajuudesta on periaatteellisesti merkittävä. Tekninen
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suojaus luoksepääsyn rajoittamiseksi on yksinkertaista toteuttaa. Yliopiston yleissivistävän teh-
tävän kannalta luoksepääsyn rajoittaminen on vaikea kysymys.

Maksettava korvaus: Verkkojulkaisemisesta maksettava korvaus on osapuolten vapaasti sovitta-
vissa. Korvaus voi määräytyä monella tavalla: kyseessä voi olla kertakorvaus tai aikaan tai
käyttäjämäärään sidottu korvaus. Käyttäjämäärä voidaan määrittää monella tavalla. Selkeintä
olisi maksaa verkkojulkaisusta kertakorvaus. Käyttäjämäärän mukaan maksettaessa suositeltava
on oppiaineen opiskelijoiden tai tietyn kurssin osanottajien määrään sidottu korvaus. Sivulla
kävijöiden määrään perustuvaa korvausta ei kannata käyttää.

Käyttäjäsopimukset: Interaktiivisten opetusympäristöjen käytöstä kannattaa opiskelijoiden kans-
sa laatia sopimus ainakin silloin, jos opetusympäristöä käyttää laaja opiskelijajoukko tai jos ym-
päristön on tarkoitus olla käytössä pitkään. Sopimuksessa sovittaisiin muun muassa siitä, kuinka
laajat oikeudet yliopisto saa opetusympäristöön toimitettuun materiaaliin. Lisäksi opiskelija va-
kuuttaisi, että sillä on materiaaliin tarvittavat oikeudet. Sopimuksen solmiminen esimerkiksi
opetusympäristön käyttäjäksi kirjauduttaessa on yksinkertaista.

Lainsäädännön kehittämisen seuraaminen: Uusi digitaalinen viestintätekniikka on nostanut esiin
useita uusia tekijänoikeudellisia ja muita oikeudellisia kysymyksiä. Odotettavissa on runsaasti
uutta ja yksityiskohtaista sääntelyä, jonka kehitystä on syytä seurata tarkoin ja sopeuttaa tässä
omaksuttua järjestelmää uusien vaatimuksien mukaisiksi.

2.2.6. Toimenpide-ehdotuksia oppimateriaalien tekijänoikeuksista yli-
opistossa

Päätetään mallista, jonka puitteissa verkkojulkaisussa tarvittavien oikeuksien siirtymisestä on
helppo sopia, oikeuksien siirtyminen on kiistaton ja laajuudeltaan selkeästi määritetty ja oikeuk-
sien hallinnointi pitkällä tähtäimellä on yhtenäistä ja selkeää. Tämä edellyttää seuraavia toimen-
piteitä:

• Hankitaan oikeudet kirjallisesti tai muuten dokumentoidusti ja todistettavasti.
• Noudatetaan mahdollisimman yhtenäisiä hankintaehtoja.
• Oikeuksien hallittavuuden vuoksi pyritään hankkimaan aineistoon pysyvät oikeudet kerta-

korvausta vastaan.

Pyritään sopimaan aineiston tekijöiden kanssa verkossa julkaistavan aineiston oikeuksiensiirron
laajuudesta, ja laaditaan tältä pohjalta selkeä ja kattava vakiosopimus, jota käytetään mahdolli-
simman laajasti aineiston hankinnassa. Yliopisto pyrkii hankkimaan oikeudet, joiden avulla se
pystyy pitkäjänteisesti kehittämään verkko-opetustaan itsenäisesti tai yhteistyössä muiden ta-
hojen kanssa. Tältä kannalta olisi toivottavaa saada seuraavat oikeudet:

• Rinnakkainen ja ei-siirtokelpoinen oikeus julkaista aineisto verkossa.
• Pysyvät oikeudet aineistoon kertakorvausta vastaan.
• Oikeudet aineiston rajoittamattomaan julkaisuun tietoverkossa, ei pelkästään yliopiston

sisäiseen tai muuten rajoitettuun julkaisuun.
• Tietyt oikeudet aineiston jatkokäyttöön esimerkiksi opetustilanteessa.
• Oikeudet, jotka tarvitaan aineiston ylläpitämiseen huomioiden tekijän moraaliset oikeudet.
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2.2.7. Esimerkki oikeuksien siirrossa käytettävästä sopimuksesta

Verkkojulkaisun yleiset ehdot

Näitä ehtoja sovelletaan, kun aineiston tekijä tai
kokoaja, myöhemmin "Tekijä", ja __________ yli-
opisto, myöhemmin "Yliopisto" sopivat ehdoista,
joiden mukaan Yliopisto saa oikeuden julkaista tieto-
verkossa Tekijän tekemän tai kokoaman aineiston
("Aineisto").

"Tietoverkolla" tarkoitetaan näissä ehdoissa tietotek-
niikan ja tietoliikenteen laitteista ja ohjelmistoista
koostuvaa järjestelmää, jonka avulla toisiinsa liitetyt
tietokoneet pystyvät välittämään viestejä toistensa
välillä.

1. OIKEUKSIEN LUOVUTUKSEN LAAJUUS

1.1 Tekijä luovuttaa Yliopistolle pysyvän ja ei-
yksinomaisenoikeuden Aineiston

[joko] yleisön saataviin saattamiseen Tietover-
kossa.

[tai] yleisön saataviin saattamiseen Tietoverkos-
sa niin, että seuraavilla henkilöryhmillä tai hen-
kilöillä on oikeus saada Aineisto käyttöönsä
Tietoverkossa: Yliopiston tietojärjestelmään lii-
tettyjen tietokoneiden käyttäjät, tietojärjestelmän
käyttöön oikeutetut henkilöt, sekä muut henkilöt,
joille Yliopisto myöntää luvan saada Aineisto
käyttöönsä Tietoverkossa.

[Tai muulla tavalla rajattu oikeus yleisön saata-
viin saattamiseen]

1.2. Tekijä luovuttaa yliopistolle oikeuden kohdan
1.1 mukaisten ja tähän valmistavien toimenpitei-
den kannalta tarpeellisten teknisten kopioiden ja
muutosten tekoon Aineistosta ja/tai sen osista.

2. MUUT OIKEUDET

2.1. Tekijä luovuttaa Yliopistolle oikeuden yksittäis-
ten kopioiden valmistamiseen Aineistosta pape-
rille tai digitaalisessa muodossa, käytettäväksi
opetuksessa tai tutkimuksessa tai muissa Yli-
opiston tehtävien suorittamisessa sekä oikeuden
Aineiston yleisön saataville saattamiseen ope-
tuksen tai muun Yliopiston järjestämän tilaisuu-
den tai Yliopiston tiloissa järjestetyn tilaisuuden
yhteydessä.

2.2 Tekijä luovuttaa Yliopistolle oikeuden Aineiston
tekniseen päivitykseen. Teknisellä päivityksellä
tarkoitetaan Aineiston tallennusmuodon ja -
alustan muuttamista ja muuta teknistä muok-
kaamista siinä määrin kuin on tarpeen käytettä-
vään tietojärjestelmään tehtävien teknisten
muutosten vuoksi.

2.3 Tekijä luovuttaa Yliopistolle oikeuden Aineiston
sisällölliseen päivitykseen. Sisällöllisellä päivi-
tyksellä tarkoitetaan Aineiston muuttamista siinä
määrin kuin on tarpeen vanhentuneiden tietojen
korjaamiseksi, uusien tietojen lisäämiseksi, tai
muuten tietojen muuttamiseksi Aineiston ajan-
mukaisena pitämiseksi. Ennen kuin sisällöllistä

päivitystä ryhdytään suorittamaan, päivitystyön teke-
mistä tarjotaan Tekijälle, jos tästä ei aiheudu Yliopis-
tolle haittaa.

Aineistossa esitettyjä tietoja voi muuttaa vain, jos
alkuperäisten tosiasioiden virheellisyys tai muutos on
kiistatonta tai jos muutoksiin on Tekijän suostumus.
Aineistoon on merkittävä selkeästi, miltä osin sitä on
tämän kohdan perusteella päivitetty.

3. TEKIJÄLLE MAKSETTAVA KORVAUS

Jos Aineiston oikeuksien luovuttamisesta tämän sopi-
muksen mukaan on sovittu maksettavaksi palkkio Te-
kijälle, palkkion suuruus ja maksuperusteet sovitaan
erikseen.

4. KOLMANSIEN OIKEUDET

Tekijä ilmoittaa kirjallisesti luovuttaessaan aineiston,
mihin Aineiston osiin Yliopiston tulee hakea lupa
kohdassa 1. ja 2. tarkoitettuihin toimiin kolmansilta ta-
hoilta. Tekijä vakuuttaa, että muilta osin hänellä on oi-
keus luovuttaa kohdassa 1. ja kohdassa 2. mainitut oi-
keudet Aineistoon Yliopistolle.

5. OIKEUKSIEN LOUKKAUKSET

5.1 Yliopisto asettaa vastuuhenkilön vastaamaan Aineiston
ylläpidosta. [Erityisesti 1.1 toisen vaihtoehdon mukai-
sessa tilanteessa [rajoitettu yleisön saataviin saattami-
nen] vastuuhenkilö huolehtii siitä, että Aineiston lu-
vaton käyttö estetään kohtuullisin teknisin ja järjestel-
mällisin keinoin.]

5.2 Jos vastuuhenkilön tietoon tulee, että Aineistoa käyte-
tään Tekijän tekijänoikeuksia loukkaavalla tavalla,
Yliopisto ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin näiden
loukkausten estämiseksi ja ilmoittaa loukkauksista Te-
kijälle.

5.3 Yliopisto ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat
siitä, että kolmannet, mukaan lukien Yliopiston opis-
kelijat, loukkaavat Aineiston tekijänoikeuksia tai muita
immateriaalioikeuksia. Jos Yliopisto ei ole kohdan 5.1
mukaisesti suojannut Aineistoa riittävällä tavalla, tai
jos yliopisto 5.2 kohdan mukaisessa tilanteessa ei ole
kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin tekijän-
oikeuksia loukkaavan käytön estämiseksi, yliopisto on
vastuussa näin tapahtuneen tekijänoikeuksien louk-
kaamisen Tekijälle aiheuttamista välittömistä vahin-
goista.

6. MUUT EHDOT

6.1 Yliopisto noudattaa tekijälle tekijänoikeuslain 3 §:n
mukaisia Tekijälle kuuluvia moraalisia oikeuksia. Täs-
sä tarkoituksessa Yliopisto ilmoittaa Tekijän ja/tai
muut oikeudenhaltijat ja Aineiston mahdollisen aikai-
semman julkaisijan niin kuin hyvä tapa vaatii.

6.2  Näiden ehtojen mukaiseen oikeussuhteeseen ja toi-
mintaan sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat
käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
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2.3. Verkko-opetus ja opettaja

Tietoverkkojen käytöllä on yliopistoissa tutkimuksen ja tutkijoiden välisen yhteyden pidon alu-
eella pitkät perinteet. Tekniikan viime vuosien nopea kehitys erityisesti internetin ja www-osalta
on mahdollistanut verkkojen hyödyntämisen opetuksessa ja oppimateriaalin tuottamisessa aivan
uudenlaisessa mittakaavassa. Huolimatta nopeasta teknisestä kehityksestä tietoverkkojen käyttö
opetuksessa on ollut 90-luvulla verkkaista lukuun ottamatta erityisresurssein käynnistettyjä
pilottihankkeita.

Tietoverkkojen opetuskäyttö on lisääntymässä yliopistoissa. Sähköpostin käyttö, samaten kuin
www-sivujen määrä on kasvanut merkittävästi viimevuosina. Tieto- ja viestintätekniikan opetus-
käytön uskotaan ratkaisevan monia opetuksen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä ja toisaalta
tehostettavan opiskelijan oppimista. Uuden teknologian hyödyntämistä on perusteltu myös tie-
toyhteiskunnassa tarvittavilla valmiuksilla. Itsenäinen tiedonhankinta ja -käsittely sekä tieto- ja
viestintäteknologian hallinta edellyttävät opiskelijoilta uusien medioiden luku- ja käyttötaitoa.

Uusi tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opettajan ja
opiskelijan kommunikoinnin. Itseopiskelumateriaali puolestaan ajasta ja paikasta riippumatto-
man opiskelun. Opiskelijat voivat edetä oman opiskelurytminsä tahdissa huomioon ottaen elä-
mäntilanteensa ja olosuhteensa. Koulutuksen tasa-arvon näkökulmasta erilaisten ryhmien mah-
dollisuudet opiskeluun paranevat. Odotukset verkko-opetuksen suhteen ovat kasvaneet.

2.3.1. Verkko-opintoaineistot

Puhuttaessa verkko-oppimateriaalista tai verkko-opintoaineistoista käsitetään näillä useimmiten
kirjallisen materiaalin (kirja, artikkeli, luentomonisteet) digitaalisia versioita, www -sivuiksi edi-
toitua tekstiä. Tämän tyyppinen materiaali vastaa lähinnä perinteistä kirjallista materiaalia.
Toistaiseksi www-muodossa oleva itseopiskelumateriaali muodostaa suurimman osan käytettä-
vissä olevasta verkkomateriaalista. Lisäarvona on kuitenkin riippumattomuus ajasta ja paikasta.

Tietoverkko mahdollistaa näin huomattavasti monipuolisemman opiskelun. Verkkomateriaalin
ehdoton etu on myös se, että sitä voidaan taustamateriaalin osalta laajentaa loputtomasti, sa-
maten kuin tiedon konkretisoiminen esimerkiksi animaatioiden avulla tuo mukaan kokonaan
uuden elementin.

Verkko-opintoaineistot tukevat luontevasti opiskelijakeskeisiä ja oppimista tukevia opetuskäy-
täntöjä, jotka perustuvat uusimpiin oppimiskäsityksiin. Verkkopohjaiset ryhmätyöohjelmistot,
joissa erilaiset käyttäjät ja käyttäjäryhmät voivat olla vuorovaikutuksessa ajasta ja paikasta
riippumatta ovat esimerkki aktiivisesta ja itsenäistä työskentelyä tukevasta opiskeluympäristös-
tä. Vuorovaikutusta voidaan lisätä yhteisillä sähköpostilistoilla ja keskusteluryhmillä, samaten
kuin sitä voidaan vahvistaa erilaisia aineistoja hyödyntämällä.

Verkko-opintoaineistoja voidaan luokitella seuraavasti:

I. Itseopiskelumateriaali

• Kirja, artikkeli tai muu kirjallinen aineisto, joka on siirretty verkkoon. Keskeistä on kuinka
paljon aineistoa on työstetty verkkoon sopivaksi. Se voi olla tekstiä, joka on suoraan siir-
retty sellaisenaan verkkoon tai verkkokäyttöä varten editoitu.

• Aineisto, joka sisältää linkkejä taustamateriaaliin ja laajempiin kokonaisuuksiin (kontekstu-
aalisuus), uusia näkökulmia, hakemistoja, multimediaelementtejä, asiasisällön lisäaineistoa
(kuva, ääni, animaatio, mallinnukset), simulaatioita.

• Verkotetut ja videoidut luennot, jotka voivat sisältää esim. luennolla käydyn keskustelun.
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II: Inhimillisen vuorovaikutuksen sisältävät verkkomateriaalit

• Sähköposti, sähköpostilistat.
• Keskusteluryhmät, -foorumit (keskusteluryhmissä näkyvillä ovat kaikkien kommentit ja ai-

heesta käyty keskustelu kokonaisuudessaan; työskentely ei ole sidottu aikaan eikä paik-
kaan).

• Ryhmätyöohjelmat, joissa ryhmä osallistuu samanaikaisesti työskentelyyn; mm. tiedon han-
kinnassa, prosessikirjoittamisessa, harjoitustöiden kommentoinnissa.

• Etäopetus - virtuaaliluento, jossa luennon oheismateriaali toimitetaan verkon kautta opiske-
lijoille.

Kaikkiin verkkomateriaaleihin voi liittyä ylimääräisiä elementtejä esimerkiksi itsetestausmoduli
tai opettajalle lähetettävä harjoitustyö, jossa jokainen voi testata oman oppimisensa, adaptiivi-
nen verkkomateriaali, jossa oppiaineisto sopeutuu käyttäjän lähtötasoon. Käyttäjä valitsee aktii-
visesti oman lähtötason tai ohjelma ohjaa oikealle tasolle.

2.3.2. Opettaja oppisisältöjen tuottajana

Uuden tekniikan integroiminen opetuskulttuuriin ei ole ongelmatonta. Opettajalta uusi teknolo-
gia edellyttää uudenlaisia teknisiä (laitteet, ohjelmistot), pedagogisia taitoja sekä varsinkin alku-
vaiheessa huomattavasti suurempaa työmäärää kuin perinteisen oppimateriaalin valmistaminen.

Uusien oppimiskäsitysten mukaan opettajan rooli muuttuu tulevaisuudessa yhä enemmän oh-
jaajaksi, tutoriksi. Opetuksen suunnittelun osuus kasvaa. Siirryttäessä itseopiskelumateriaalin
tuottamisesta vuorovaikutteiseen verkkomateriaaliin opettajan työmäärä kasvaa merkittävästi.
Vuorovaikutteisen oppimateriaalin tuottaminen edellyttää opettajalta asiantuntemusta usealta
eri median alalta. Itseopiskelumateriaalit voidaan tuottaa kertaluontoisesti, vuorovaikutteiset
oppimateriaalit edellyttävät jatkuvaa päivittämistä.

Pilottihankkeet ovat osoittaneet, että niissä mukana olevat opettajat ovat keskimääräistä in-
nostuneimpia uudesta teknologiasta ja näkevät sen haasteena. Pulmana on se, miten saada yhä
useammat opettajat laajemmassa mittakaavassa käyttämään ja tuottamaan verkko-
oppimateriaalia.

Aikaa opettajien kouluttautumiselle

Eräs tapa edistää verkko-opetusta ja -materiaalia on lisätä opettajien tieto- ja viestintätekniikan
koulutusta ja erityisesti opettajien mahdollisuutta osallistua koulutukseen. Opettajien osallistu-
minen koulutukseen ei aina ole ongelmatonta. Esteenä ei ole sopivien kurssien puute eikä
opettajien kiinnostus asiaan, vaan opettajien vaikeudet järjestää aikaa koulutukseen. Miten
paljon koulutusta voidaan sisällyttää työaikaan? Koulutusta toivotaan, mutta käytännössä ei ole
aikaa ja mahdollisuuksia osallistua siihen. Koulutustarpeet ovat myös eriytyneet eri tieteenalojen
osalta. Tarvitaan eri medioiden ja osa-alueiden tuntemusta. Opettajien koulutukseen liittyvät
kysymykset ovat merkittävä pullonkaula verkko-opetuksen lisäämisessä ja laadun takaamisessa.
Koulutustarve tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa töiden jakoa ja resursointia laitoksilla.
Opettajien koulutus liittyy siten myös siihen, miten kokonaistyöaikaa hyödynnetään laitoksilla.
Uusi tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa uusia haasteita myös opettajienkoulutukselle ja opetta-
jankoulutuslaitoksille.

Yliopistoyhteisön toimintakulttuuri

Laitosten toimintakulttuurit sekä eri tieteenalojen traditiot eroavat huomattavasti toisistaan.
Opettajan kannalta on ratkaisevaa, miten laitosten opetussuunnitelmissa huomioidaan uuden
tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa. Pidetäänkö laitoksilla tärkeänä, että tutkintovaa-
timuksiin sisällytetään verkko-opetusta ja -oppimateriaalia? Tuetaanko laitoksella verkko-
opetusta myöntämällä siihen erillisiä resursseja ja työtunteja? Verkko-opetuksen edistäminen
edellyttäisi laitoksilta opetussuunnitelman osalta selkeää sitoutumista uusien oppimisympäristö-
jen kehittämiseen.
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Käytännössä tilanne on usein se, että laitokset haluaisivat kehittää verkko-opetusta, mutta re-
surssien rajallisuuden vuoksi hankkeita joudutaan priorisoimaan ja opetuksen kehittäminen
häviää muille tärkeille tehtäville. Tarvittaisiin yliopiston johdon selkeää strategista kannanottoa
ja tukea, jotta laitokset ja tiedekunnat rohkaistuvat kehittämään uusia tieto- ja viestintäteknolo-
giaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä.

Opetusansiot huomioon virantäytössä

Helsingin yliopiston konsistorin (21.12.1994) hyväksymässä suosituksessa opetusansioiden
huomioonottamisessa virantäytössä tarkastellaan opetusansioita kokonaisuutena, joka muo-
dostuu opetustaidon eri osatekijöistä. Pedagogisen koulutuksen, opetustyössä hankitun käytän-
nön kokemuksen ja opetusnäytteen lisäksi on nostettu yhdeksi osatekijäksi taito tuottaa oppi-
materiaalia. Tämä tarkoittaa hakijan laatimia korkeakouluopetuksessa käytettyjä julkaisuja ja
muita materiaaleja sekä opetusteknologista oppimateriaalia. Suositus kattaa siis uutta teknolo-
giaa hyödyntävät oppimateriaalit. Opettaja voi meritoitua myös verkko-opintoaineistojen tuot-
tamisessa. Luontevasti verkkomateriaalin dokumentointi tapahtuu opetusansioiden portfolion
avulla. Opetusansioiden portfolio on nimikirjanotetta tai ansioluetteloa täydentävä asiakirja,
jossa hakija esittelee omaa opetustaan, pedagogista ajatteluaan, kehittymistään opettajana
sekä tuottamaansa oppimateriaalia haettavana olevan viran näkökulmasta.

Verkko-oppimateriaalin merkitys opetuksessa ja opetusansioiden osatekijänä kasvaa sitä mukaa,
kun käytössä olevan verkkomateriaalin määrä ja laatu kasvaa. Niin kauan kun sähköistä oppi-
materiaalia tuotetaan irrallisina pieninä hankkeina sen merkitys pysyy vähäisempänä. Tarvitaan
siis panostusta laajempiin verkko-opintokokonaisuuksiin, joiden tuottamisessa on mukana laa-
jempi tekijäjoukko. Laajemmat hankkeet ovat erityisen tarpeellisia koska niistä saadaan koke-
musta eri asiantuntijoiden välisestä yhteistyöstä.

Verkkojulkaisu tutkijan meriittinä

Tieteellinen tutkimus tuottaa julkaisuja ja oppikirjoja. Viittaukset tehtyyn tutkimukseen laske-
taan tutkijalle meriittinä. Verkkojulkaisun osalta nousee toistaiseksi ratkaisemattomia seikkoja
esiin. Miten onnistutaan dokumentoimaan se, että verkossa julkaistu teos on oma eikä muiden
tuotos. Miten sen säilyvyydestä huolehditaan? Mikä on sen julkistamishetki ja mikä on sen origi-
naalimuoto? Teos kun ei välttämättä säily alkuperäisessä muodossaan vaan muuttuu ajan
myötä.

Tieteellisen viittaamisen periaatteet ovat verkkomateriaalissa samat kuin kirjallisen materiaalin,
mutta käytäntö on vielä vakiintumatonta ja mm. yllä mainituista syistä voidaan niiden käytössä
joutua yllättäviin ongelmiin.

Perinteisistä tieteellisistä julkaisuista ja oppikirjoista saadaan rahallinen korvaus samalla kuin
siinä tekijä säilyttää tekijänoikeutensa. Jotta verkkomateriaali pystyisi kilpailemaan sekä perin-
teisten julkaisujen että oppikirjojen kanssa tarvitaan yliopistolta myös aktiivisempaa roolia verk-
kokustantajana. Verkkojulkaisuun liittyy myös oleellisesti laadun arviointi. Perinteiset tieteelliset
julkaisut ovat läpäisseet määrätyt laatukriteerit, kun artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi. Kau-
pallinen kustantaja arvioi myös julkaisua kannattavuuden kannalta. Verkkojulkaisujen arviointi-
periaatteet ovat samat kuin perinteisen oppimateriaalin mutta käytännöt puuttuvat. Tämä edel-
lyttää puolestaan, että laitosten opinnäytetyöt olisivat verkossa, verkkomuotoon toimitettuna.
Verkko-opinnäytteiden arviointi on myös meriittiä työtä ohjaavalle ja arvioivalle professoreille.

2.3.3. Opettajan muuttuvat roolit

Hyvään opetuksen suunnitteluun kuuluu mm. tehtävien laatiminen, palautteen antaminen ja
oppimisen arvioinnin suunnittelu sekä keskustelun käynnistämiseen käytettävien esimerkkien tai
tapausten valinta. Verkko-opetuksessa on erityisen hyvät mahdollisuudet käyttää monipuolisesti
havaintoaineistoja, tutkimusaineistoja ja esimerkiksi itsearviointimahdollisuuden tarjoavia tes-
tiosioita.
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Oppimateriaalia tehdessään opettaja joutuu pohtimaan, miten hänen haluamansa asiasisältö
parhaiten esitetään verkkomuodossa ja mitkä asiat tulevat juuri tällä tavalla välineellä tehok-
kaimmin esille. Tiivis yhteistyö ainakin pedagogisen asiantuntijan, teknisen asiantuntijan ja
graafikon kanssa on tarpeen. Ilman jonkinlaista tietoa siitä, millaiset tekniset ratkaisut ovat
mahdollisia käsikirjoittaja saattaa olla liian sidoksissa perinteiseen tekstimuotoon. Julkaistavan
aineiston tekeminen on aina hidasta työtä. Keskeistä lopputuloksen kannalta on miten, saadaan
aikaan mahdollisemman toimiva kokonaisuus sisällöllisesti, pedagogisesti ja teknisesti.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa edellyttää korostetusti toisenlaista pedagogista
näkemystä samalla kun se vaatii myös opiskelijalta uusia valmiuksia ja taitoja. Muuten saattaa
käydä niin, että oppimistapahtumasta tulee entistä mekaanisempi ja tylsempi, ja opiskelija ko-
kee jäävänsä ongelmineen yksin.

Opettaja ei enää ole itse yksin materiaalin tuottaja vaan mukana on usean alan asiantuntijoita.
Kun opinnäytteiden ja harjoitustöiden määrä verkossa lisääntyy, kasvaa myös opiskelijoiden
merkitys verkkomateriaalin tuottajina. Opiskelijan rooli muuttuu tiedontuottajaksi ja asiantunti-
jaksi. Puhutaan jaetusta tekijyydestä. Opettajien osalta voitaisiin myös puhua menetetystä te-
kijyydestä. Verkon avoimuudesta johtuen nousevat myös esiin kysymykset tekijänoikeuksista.

2.3.4. Visio verkkoaineiston roolista opetuksessa

Eero Puolanne

Tällä hetkellä tieteellisten alkuperäistulosten julkaiseminen elektronisessa muodossa on valtavan
nopeassa muutosvaiheessa. Näköpiirissä on, että huomattava osa tieteellisistä julkaisusarjoista
muutetaan ilmestyviksi vain elektronisessa muodossa. Henkilöiden ja ryhmien välinen tieteelli-
nen keskustelukin on paljolti siirtynyt mutkattomaksi verkon välityksellä tapahtuvaksi tulosten ja
mielipiteiden vaihdoksi.

Elektroniset julkaisut pyritään varmaankin toimittamaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin
paperimuotoiset julkaisut: käytetään referee-menettelyä ja tarkoin määriteltyjä muotoja. Sitä
kautta tieteellisen julkaisemisen olennaiset piirteet säilyvät suurin piirtein entisen kaltaisina.
Lisäarvona tulee käyttötapojen muutoksia ja saavutettavuuden helppous ajan ja paikan suh-
teen. Lisäksi monella tieteenalalla julkaisuun voidaan liittää piirteitä, joita ei voi painaa (ääni,
liike yms.) Tämä ei kuitenkaan tule olemaan ilmaista.

Opetusmateriaalit

Verkossa oleva oppimateriaali on toistaiseksi yleensä melko vaatimatonta, yksittäisten opettaji-
en laatimia kursseja. Ne ovat tasoltaan usein kurssikirjoja kevyempiä, ja ne eivät omaa mitään
erityistä lisäarvoa verrattuna perinteiseen kirjalliseen materiaaliin. Selkeää hyötyä on silloin, jos
kurssimateriaali on laajempaa ja/tai paremmalla asiantuntemuksella tehtyä kuin asianomaisen
opettajan oma kokoama kurssisisältö perinteisiä menetelmiä käyttäen. Arvatenkin tilanne tulee
nopeasti muuttumaan, kun nykyisten korkeatasoisten kokoomateosten tyyppisiä julkaisuja tuo-
tetaan elektroniseen muotoon. Ne ovat lähempänä fyysistä esikuvaansa, kirjaa, kuin sähköiset
tieteelliset julkaisusarjat paperimuotoisia.

Sähköinen muoto on tieteellisten artikkelien kohdalla monessa suhteessa edullisempi kuin kirjo-
jen kohdalla. Kokoomateosten tieto on hitaammin muuttuvaa, ja niistä osataan hakea kristalli-
soitua tietoa niiden sisäisen systematiikan perusteella. Tieteellinen julkaisusarja taas tilataan
sen yksityiskohtaisesta sisällöstä tietämättä, tai sitten siitä tarvitaan vain yksittäistä artikkelia
erikseen etsien tai tilaten. Käyttäjien suhteen julkaisusarjojen käyttö on hajanaisempaa ja yk-
sittäistä käyttäjää kohden satunnaisempaa kuin kokoomateosten. Harvoin yhdestä lehden nu-
merosta todella tarvitaan enempää kuin 0-3 artikkelia. Näin hyllyissä on paljon “turhaa”, sivuja
joita ei kukaan siinä kirjastossa koskaan lue. Mutta erityisesti elektronisiin lehtiin ja automaatti-
siin hakuihin sisältyy vaara siitä, että jokin uusi ajatus tai oivallus ohittaa rutiinietsinnän. Luovi-
en rajanylitysten mahdollisuus on “oikeita” lehtiä selatessa todellisempi.
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Perus- ja aineopetuskursseilla tarvitaan tulevaisuudessakin kirjoja. Niiden tueksi tulee mitä il-
meisimmin interaktiivisia kursseja, joissa on sekä opiskelua edistävää vuorovaikutteisuutta että
monesti myös tenttimismahdollisuus verkon kautta. Verkon materiaaliin voidaan sijoittaa opet-
tajan omaa painotusta, ottaa huomioon kansallisia tarpeita ja tuottaa monipuolisempia aineis-
toja kuin mitä kirjat ovat. Mutta toisaalta onhan käytössä videoita, havaintovälineitä jne., joilla
opetusta voidaan syventää puhutun ja kirjoitetun sanan ohella.

Akateemiset asiantuntijat

Silti yliopisto-opiskelun olennaisin piirre on jotakin muuta kuin edellä kuvatulla tavalla perus-
kursseilla opiskellaan ja ehkä opitaan. Yliopisto-opiskelu on pitkäjänteinen tiedon ja oivaltamisen
kautta osaamisen johtava prosessi, johon liittyy henkinen kypsyminen ja arvotaustan rakentu-
minen. Opettajien ohjaava rooli ja koko yliopisto- ja tiedeyhteisön vaikutus ovat tämän kasvun
oleellisia osia.

Syventävät opinnot eivät ole enää tiedon keruuta, vaan osaamisen ja asioiden hallinnan kehit-
tämistä. Kaikilla aloilla tarvitaan erityisammattitaitoa, ja se tulee olemaan juuri osaamista. Tie-
tovarantoa tarvitaan muistissa sen vuoksi, että osataan tunnistaa asiat ja ongelmat. Jokaisella
on oltava myönteinen asenne hankkia koko ajan uutta tietoa osana päivittäistäkin ongelmarat-
kaisua. Tiedonhankinnan tekniset taidot on erikseen opetettava, ja niiden jatkuvaan käyttöön on
harjaannuttava ja totuttava osana akateemista ammattitaitoa.

Tähän liittyy nyt tapahtuvan muutoksen suurin haaste: vaikka periaatteessa kirjojen ja lehtien
avulla aiemminkin on tieto ollut saatavissa, käytännössä se ei ole ollut tavoitettavissa niissä
kymmenissä tuhansissa työyhteisöissä, joissa akateemisia ihmisiä on töissä. Sen sijaan nyt tai
lähitulevaisuudessa periaatteessa kaikilla on mahdollisuus kaikkeen julkaistuun tietoon. Rajoi-
tuksina eivät ole ne käytännön esteet, jotka me kaikki tunnemme: emme tiedä, että tieto on
olemassa, missä se on, miten sen saa. On liian monta kitkasta kitisevää porttia, jotka käytän-
nössä vieroittavat akateemiset ihmiset käyttämästä jokapäiväisesti uusinta tietoa. Mutta jo tä-
nään voimme hakurutiineja käyttäen saada tiedon minkä tahansa tiedon olemassaolosta. Ainoa
portti on raha, koska ei arvokas tieto tulevaisuudessakaan tule ilmaista olemaan.

Akateemisen opetuksen päämäärä

Edellä olevaan perustuu opetuksen päämäärä. Kuitenkin jokaisella valmistuvalla on ensin oltava
oman alansa rakentamiseen tarvittava tiedeperusta eli perustieteiden riittävä hallinta. Sen va-
raan rakennetaan oman alan yleinen menetelmällinen tietous ja substanssitietous. Nämä käsit-
tävät yhteensä yli puolet tutkinnon laajuudesta. Näissä käytetään hyväksi suuruuden ekonomiaa
aina kun se on mahdollista opettajien ja opiskelijoiden ajankäytön sekä muiden resurssien käy-
tön tehostamiseksi Kaiken tämän varaan rakennetaan oman erikoisalan kova ydin: sen ne pe-
ruspiirteet, joista alan tieteenteoria koostuu ja jotka säilyvät oletettavasti pisimpään muuttu-
mattomia.

Niistä lähtökohdista opetetaan sitten kaikille taito uusien tietojen ja menetelmien haltuunottoon.
Tämä sen vuoksi, että kukaan ei voi hallita kaikkea omaan tieteenalaan kuuluvaa. Vielä vähem-
män voidaan ajatella, että kaikki valmistuneet tarvitsevat samanlaisia tietoja taitoja tai että
samat henkilöt tarvitsisivat (vain) samoja asioita koko nelikymmenvuotisen työuransa ajan.

Haaste on opettaa opiskelijat hankkimaan ja käyttämään tietoa luontevasti ja arkipäiväisesti,
tekemään se paremmin kuin keskimääräinen akateeminen tällä hetkellä. Haaste on opettaa
heidät käsittelemään ja arvioimaan joka suunnassa tulvivaa tietoa. Siinä tarvitaan perustieteiden
hallintaa, tieteellisen ajattelutavan omaksumista ja ongelmanratkaisukykyä. Vaaraksi näyttää
nousevan elektronisen aineiston käytössä se, että julkaisuista valitaan vain tiivistelmä. Tämä ei
vastaa akateemista käytäntöä, vaan tietoa tulee arvioida tavoitteenasettelun, koeasetelman ja
menetelmien sekä diskussion pohjalta. Abstrakti ei anna riittävää pohjaa tähän, vaan niistä
muodostuu helposti aloittelijalle fragmentaarinen ja pinnallinen käsitys asioista. Niiden käyttö ei
opeta syvälliseen tiedonhallintaan.
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Tieteelliseen ongelmanratkaisukykyyn tulee lisäksi ehdottomasti kytkeä arvot niin, että oman ja
muiden toiminnan vaikutuksia arvioidaan osana kaiken kokonaisuutta. Tällä tulee olemaan rat-
kaiseva merkitys maailman selviytymistrategiassa. Arvoja ei opita vain kirjoista, vielä vähemmän
elektronisesta massasta, vaan yliopisto-opettajan on tunnettava vastuunsa nostaa arvot oppi-
laittensa tutkinnon osaksi.

Näin toimittaessa syventävä opiskelu tapahtuu varttuneiden opettajien (tohtoreita) ohjauksessa.
Ryhmätöitä tehden, kirjoittaen, tuloksia, ajatuksia ja ideoita eri tavoin muille esittäen, uusinta
tietoa koko ajan verkon ja muiden tietolähteiden välityksellä hakien ja yhdistellen uusiksi, luo-
viksi kokonaisuuksiksi. Vaikka suunta on viemässä siihen, että vastuuopettajat ovat tohtorintut-
kinnon suorittaneita, yliopistossa on kuitenkin mahdollisuus kytkeä yhteen eri vaiheessa olevia
opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita, tutkijoita omalta syventymisalueelta ja muualta. Yhteydet
toimivat henkilökohtaisin kontaktein suoraan, mutta nykyisin myös verkon välityksellä.

Opettajien vastuulle jää ohjaava kokonaisuuksien arviointi, käytettävän tiedon arviointi, oppimi-
sen arviointi, menetelmien ja menettelyjen opettaminen. Tämä vaatii tietomassojen kokoamista,
arviointia, uudelleen muokkaamista ja yhdistelyä uudella tavalla käsillä olevan ongelman ratkai-
semiseksi. Kun tässä onnistutaan, opiskelija osaa tehdä sen siitä pitäen itse.

Siitä lähtee elämänikäinen opiskelu ja oppiminen Niihin ja kokemukseen perustuu uudistuva
osaaminen. Tekniikka on tehnyt tämän nyt ennen kokemattoman helpoksi. On vain varmistetta-
va entistä tiukemmin, että tietoa osataan punnita sen oikeellisuuden ja arvojen muodostamassa
kokonaisuudessa.

2.3.5. Verkko-opetus yhteiskuntatieteissä

Erkki Berndtson

Opettajan kannalta tietoverkot tarjoavat monia mahdollisuuksia opetuksen parantamiseen. Kui-
tenkin monessa tapauksessa verkon käyttö ei periaatteessa poikkea aikaisemman informaatio-
teknologian tarjoamista mahdollisuuksista. Uutta on ainoastaan verkon nopeus ja vaivattomuus.
Verkon käyttöön liittyy myös ongelmia, joista osa on käytännöllisiä ongelmia, osa potentiaalisia
vaaratekijöitä. Verkon käyttöön opetuksessa ei myöskään voida luoda mitään yleispäteviä oh-
jeita. Mikä pätee yhdessä tilanteessa, saattaa olla haitaksi toisessa. Lisäksi eri tieteenalojen
tarpeet ovat erilaiset ja niin ovat myös eri opetuksen vaiheiden.

Tahdomme tai emme, verkosta on jo tullut osa opetusta. Entistä enemmän opiskelijat kysyvät
neuvoja tai pyytävät suoranaista opinto-ohjausta verkon kautta. Monessa tapauksessa sähköi-
nen viestintä on nopea ja kätevä keino selvittää opiskelijoita askarruttavat kysymykset. Vaarana
kuitenkin on, että opettajan aika saattaa mennä sellaisten kysymysten käsittelyyn, johon vasta-
uksen opiskelija olisi itsekin löytänyt esimerkiksi opinto-opasta lukemalla. Verkko ei tällöin vält-
tämättä kannusta opiskelijaa omaehtoiseen asioiden selvittämiseen. Toisaalta jos kyse on mo-
nimutkaisemmasta asiasta, henkilökohtainen kontakti opettajan ja opiskelijan kesken on paljon
tehokkaampaa kuin pelkkä verkkoyhteys. Jos opiskelijalla on selvä kysymys tai kommentti jo-
honkin asiaan, ongelmaa ei yleensä ole. Jos taas tuntematon opiskelija lähestyy opettajaa säh-
köpostin välityksellä pyytääkseen apua vaikkapa opinnäytetyönsä tekemisessä, "apu" saattaa
jäädä ulkokultaiseksi ja puutteelliseksi. Todellinen ohjaaminen vaatii keskustelua, erilaisten
vaihtoehtojen punnitsemista ja myös sen, että opettaja näkee opiskelijan ymmärtäneen ohjeet.

Verkko voi toimia myös tehokkaana informaation välittäjänä. Opettaja voi laittaa verkkoon oh-
jeita kurssin suorittamisesta tai sellaista materiaalia, jota hän muuten jakaisi monisteina luen-
tojen yhteydessä (tilastoja, tekstiotteita, kuvia, lähteitä, linkkejä). Usein tämä tehostaa opetusta
ja säästää aikaa. Tässäkin mielessä verkko on jo osa opetusta. Oleellinen kysymys verkko-
opetuksen kannalta kuitenkin on, voidaanko verkon käyttöä opetuksessa viedä tästä pidemmäl-
le.
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Yhteiskunnallisten ilmiöiden luonne

Seuraavassa tarkastelen kysymystä yhteiskuntatieteiden kannalta. Yhteiskuntatieteet eroavat
esimerkiksi luonnontieteistä siinä, että edellisten tutkimuskohteita luonnehtii kansallisen ja kan-
sainvälisen ristiriita sekä kohteiden jatkuva, usein äkkinäinen muuttuminen. Erona luonnontie-
teiden opiskeluun on myös se, että jokaisella yhteiskuntatieteiden opiskelijalla on jo jonkinlainen
perustietämys yhteiskunnasta. Tämä perustietämys saattaa olla harhainen ja puutteellinen,
mutta se on välttämättä olemassa. Osa tästä perustietämyksestä on tulkinnallista tietoa, mutta
osa siitä on siinä mielessä "faktuaalista", ettei siihen yleensä liity tulkinnallisia erimielisyyksiä
(kuinka monta kansanedustajaa Suomessa on, mikä on suomalaisten ikäjakauma).

Yhteiskuntatieteiden opiskelun lähtökohtatilanne ei olekaan koskaan "tyhjä". Onkin korostetta-
va, että yhteiskuntatieteellinen tieto on luonteeltaan hermeneuttista, se on kohteen ymmärtä-
misen jatkuvaa syventämistä, missä täydellistä tietoa ei koskaan saavuteta. Samalla faktuaali-
nen tieto sekoittuu koko ajan tulkinnalliseen tietoon. Yhteiskunnallisten ilmiöiden jatkuvan
muuttumisen myötä jo vaadittavan faktuaalisen perustietämyksen määrä kuitenkin koko ajan
kasvaa ja siinä mielessä tällaisenkin tiedon hankkiminen on jatkuva prosessi. Tiedon tarve myös
on valtava. Kun yhteiskunnalliset ilmiöt ovat usein kansallisia, vaaditaan opiskelijalta perehty-
mistä myös rakenteellisesti ja kulttuurisesti erilaisiin konteksteihin yhtä hyvin nykyisyyden kuin
menneisyydenkin perspektiivistä.

Verkko ja perustiedon opettaminen

Juuri faktuaalisen perustiedon opettamisessa verkosta voi olla monella tapaa apua. Perinteisesti
yhteiskuntatieteissä on faktuaalista perustietoa opetettu joko pelkästään luettamalla opiskeli-
joille tenttikirjoja tai luennoimalla. Pelkkä kirjojen lukeminen on todellista omaehtoista opiske-
lua, muttei luonnollisesti kovin hyvää opetusta. Kuitenkin jo tällä tasolla verkko on nykyisin kor-
vaamaton. Ensinnäkin se auttaa perinteellisen materiaalin hankinnassa. Kirjoja ja artikkeleita
saattaa olla vaikea saada, niitä ei ole lähikirjastossa tai ne ovat loppuneet kustantajalta. Jos
tällainen materiaali on saatavissa verkon kautta, tämä on luonnollisesti suuri apu (kuitenkin kirja
perinteisessä muodossaan on varmasti helpompi opiskella kirjana kuin näyttöpäätteellä). Toi-
seksi, on opetuksen kannalta korvaamaton apu, että verkon kautta on saatavissa koko ajan
muuttuvaa tietoa, joka kirjoissa on jo vanhentuneessa muodossa. Usein tällainen tieto on saa-
tavissa virallisten instituutioiden dokumentteina (omassa opetuksessani on ollut erittäin suuri
apu kun olen voinut kehottaa opiskelijoita vierailemaan esimerkiksi valtioneuvoston, eduskun-
nan, Euroopan unionin ja eri puolueiden kotisivuilla).

Perinteisten tenttikirjojen ja luentojen sijaan/oheen on mahdollista myös laatia erityisiä verkko-
julkaisuja. Esimerkiksi CD-romin muodossa olevan materiaalin etuna on, että siinä voidaan yh-
distää tekstiä, kuvaa ja ääntä. Esimerkiksi oman alani, valtio-opin, opetuksessa asioita voidaan
havainnollistaa uudella tavalla. Jos haluan kertoa jotain Urho Kekkosen vallankäytöstä tai Veikko
Vennamon populismista nykyopiskelijoille, tekstin yhteydessä voi olla kuvaa ja ääninäytettä
kyseisten henkilöiden toiminnasta. CD-rom on kuitenkin eräässä mielessä vain parannettu kirja.
Ongelma myös on, että hyvän CD-romin tekeminen vaatii paljon enemmän aikaa kuin perintei-
sen kirjan kirjoittaminen. Kun yhteiskuntatieteissä asiat muuttuvat koko ajan, voi olla, että yh-
teiskuntatieteellisten CD-romien kustannus/hyöty-suhde ei välttämättä ole kovin hyvä. On myös
vaara, että CD-romit ja vastaavat opiskelupaketit köyhdyttävät opiskelijoiden omaehtoista ajat-
telua.

Tutkiva oppiminen

Jos verkko-opetus/verkkomateriaali nähdään yhteiskuntatieteissä pelkkänä vaihtoehtona henki-
lökohtaiselle opettamiselle, oppimisen tulokset eivät varmasti ole kovin hyviä.. Faktuaalista pe-
rustietoa voidaan vielä opiskella verkkomateriaalin avulla, mutta mitä enemmän opetuksessa on
kyse erilaisten tulkintojen opettamisesta, sitä enemmän tarvitaan opettajan ja myös opiskelijan
omaa aktiivista roolia.

Yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkinta vaatii aina olemassa olevien tulkinnan välineiden (teorioi-
den) sekä myös yleisten tieteellisen tiedonhankintamenetelmien hallintaa. Vaikka opiskelija oppii
parhaiten olemalla itse tutkija, hänet täytyy kuitenkin myös opettaa tutkimaan. Teorioiden ja
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tutkimusmenetelmien opettaminen vaatii paljon työtä ja on usein kädestä pitäen opettamista.
Yhteiskuntatieteissä on usein kyse kilpailevista tulkinnoista ja opiskelijoiden onkin opittava arvi-
oimaan niiden loogisuutta ja käyttökelpoisuutta. Tällöin asioiden "oppiminen" tapahtuu parhai-
ten jatkuvassa dialogissa opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Tässä prosessissa valmiilla
opetuspaketeilla on vain rajallinen merkitys.Verkkomateriaalin suurin hyöty onkin välineenä, jota
työstetään ja muutetaan opettajan ja opiskelijan henkilökohtaisessa kontaktiopetuksessa.

Tietenkin tiedon prosessointia ja dialogia voidaan harjoittaa myös sähköisesti. Ongelma on kui-
tenkin sama kuin perusteellisen opinto-ohjauksen antaminen verkossa. Verkkokommentointi on
erittäin aikaavievää ja usein on vaikea huomata, ovatko opiskelijat todella ymmärtäneet asiat.
Yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkinta vaatii omaehtoista ajattelua sekä rohkeutta ja mielikuvi-
tusta tarttua ongelmiin. Näitä asioita on vaikea opettaa virtuaalikursseilla.

Lopuksi: Verkko on jo oleellinen osa opetusta. Sen merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja
se myös tarjoaa monia mahdollisuuksia ennen kaikkea parempaan tiedonsaantiin ja perusasioi-
den opettamiseen. Kun kuitenkin siirrytään tutkivaan oppimiseen, verkko jää enemmän opetuk-
sen apuvälineeksi, tutkimuksen tarvitseman tiedon varastoksi sekä opettajan ja (tutkija)oppilaan
välisen käytännöllisen kommunikaation välineeksi. Tällä tasolla hyvä opetus vaatii pääsääntöi-
sesti kuitenkin aina henkilökohtaista kontaktia.

2.3.6. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Hyvä oppimisympäristö voidaan määritellä opettajan ja opiskelijan työympäristöksi, jossa on
mahdollisuus monipuoliseen ja vuorovaikutteiseen työskentelyyn. Konkreettisesti oppimisympä-
ristön kehittämisessä nousevat tärkeäksi työvälineet, tilat, oppimateriaalit ja ohjaus. Muuttuneet
oppimiskäsitykset edellyttävät panostamista uusiin oppimisympäristöihin.

Opetusministeriö on laatinut koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian. Se sisältää esityksen
koulutuksen ja tutkimuksen tason nostamisesta hyödyntämällä tietotekniikkaa ja tietoverkkoja.
Opetusministeriön merkitys on keskeinen kehitettäessä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä yli-
opisto-opetuksessa.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä ei ole kysymys vain teknisistä ja pedagogisista tai-
doista vaan laajemminkin opetuksen kehittämisestä. Helsingin yliopisto on nostanut painopiste-
alueeksi opetuksen kehittämisen. Yliopiston opetuksen ja opintojen kehittämisohjelman 1998-
2000 keskeisenä pyrkimyksenä on siirtää painopistettä perinteisestä opettajakeskeisestä opet-
tamisesta opiskelijakeskeisiin, oppimista tukeviin opetuskäytäntöihin. Strategisen tuen lisäksi
tarvitaan konkreettista resursointia sellaisille opetuksen kehittämishankkeille, joissa hyödynne-
tään tieto- ja viestintätekniikkaa. Parhaaseen tulokseen päästään, kun laitokset ja tiedekunnat
kehittävät omaa opetustaan omat lähtökohtansa ja kehittämistarpeensa huomioon ottaen.

Toimenpide-esitykset

• Ministeriö ohjaa tietoyhteiskuntarahaa määrätietoisesti ja aikaisempaa selvemmin sisältö-
tuotantohankkeille.

• Opetuksen laatuyksiköiden kriteereihin sisällytetään tieto- ja viestintätekniikan integroimi-
nen opetukseen.

• Korkeakoulujen arviointineuvoston tulisi lisätä alakohtaisiin arviointeihin uuden tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäyttö.

• Tiedekunnat ja koko yliopisto tukee ja kannustaa merkittäviä ja laajoja hankkeita: varataan
erillistä hankerahaa tieto- ja viestintätekniikkahankkeisiin.

• Laitoksilta edellytetään suunnitelmaa tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittämisestä:
opetusteknologiahankkeet nostetaan esiin tiedekuntien kanssa käytävissä tulosneuvotteluis-
sa.

• Laitoksilla panostetaan kokonaistyöaikauudistusta hyväksi käyttäen opetuksen kehittämi-
seen ja siinä erityisesti uuden tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen opetuksessa.

• Opettajille luodaan mahdollisuuksia osallistua koulutukseen.
• Verkko-opintoaineistojen arviointikäytäntöjä ja tukipalveluja kehitetään.
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2.4. Verkko-opiskelu opiskelijan näkökulmasta

2.4.1. Opiskelun motivaatio

Opiskelijoiden yleiset toiveet ja tavoitteet kysymyksissä ja hankkeissa, jotka pyrkivät kehittä-
mään ja muuttamaan opetusta, opiskelua ja oppimista, ovat yleensä varsin yhdenmukaiset.
Subjektiivisesti katsoen opiskelijat voivat vaatia opetukselta, opiskelun ympäristöiltä ja yliopis-
tolta ylipäänsä edellytyksiä hyvään oppimiseen. Opiskelun tavoitteena on mahdollisuus sijoittua
työelämään ja koulutusta vastaavaan työhön. Pelkät henkiset arvot eivät ole riittävän vahva
houkutin määrätietoiselle opiskelulle.

Yliopisto-opiskeluun kuuluu myös yhteiskunnallisia vaikuttimia: maksuton opetus perustuu tasa-
arvon periaatteeseen. Akateeminen sivistys tuo puolestaan vakautta yhteiskunnalliseen elämään
ja päätöksentekoon. Koulutus ja jatkuva kouluttautuminen ovat tietoyhteiskunnassa välttämät-
tömiä. Niiden ulkopuolelle jättäytyminen on todellista tämän päivän syrjäytymistä.

Opintoaineistojen digitaalinen tarjoaminen verkossa, lähinnä internetissä, on opiskelijoiden kan-
nalta katsoen pääosin hyvä asia. Digitaalisen oppimateriaalin etuna kaikkeen aikaisempaan ja
perinteisempään materiaaliin nähden on sen saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta ja se mo-
nimuotoisuus, joka saavutetaan yhdistämällä eri medioita.

2.4.2. Hyvä oppiminen

Opetuksessa tai oppimisessa käytettävästä mediasta riippumatta on olemassa tiettyjä seikkoja,
jotka kuvaavat opiskelijoiden tavoitteena olevan hyvän oppimisen ideaalia. Tietotekniikan käyt-
tämisen hyödyt opetuksessa ja opiskelussa riippuvat siitä, kuinka hyvin se tukee tätä tavoitetta.

Hyvän oppimisen määritteleminen yliopistoissa on mahdollista oikeastaan vain akateemisten
ihanteiden ja päämäärien kautta. Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet kasvaa oman
alansa asiantuntijaksi ja akateemisen yhteisön jäseneksi. Toisaalta opiskelun tavoitteena on
monikykyinen kansalainen, joka kykenee hoitamaan ja kehittämään julkisen ja yksityisen sekto-
rin vastuullisia tehtäviä.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseen tietotekniikka ei anna mitään uutta "viisastenkiveä". Pi-
kemminkin olisi syytä puhua tietotekniikan mahdollisesti tuomasta lisäarvosta opetuksessa ja
opiskelussa. Opetuksen kehittämisen tulee tapahtua laadullisista kriteereistä käsin. Opiskelijan
ja opettajan välinen suhde ja vuorovaikutus on kaiken akateemisen oppimisen ydin. Opiskelles-
saan ja saadessaan opetusta jollakin tieteenalalla tämän tieteenalan hengessä ja tutkimuksen
tietoja soveltaen opiskelija kasvaa vähitellen akateemisen yhteisön jäseneksi. Hän tutustuu tie-
teenalansa perusteisiin, problematiikkaan, metodeihin ja itse tutkimukseen. Hän saa opettajil-
taan sellaista henkistä valmennusta ja innoitusta, jota ilman "akateemisuus" on vain nimellistä.
Merkityksellistä on myös opiskelijayhteisön kokemus yhteisestä päämäärästä. Samoin kilpailu
toisten samassa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa voi olla hyvä kannustin. Kysymys on
siis ennen kaikkea luovan, kriittisen ja tutkivan perusasenteen omaksumisesta. Opiskelu pelkän
tutkinnon takia ei ole mielekästä - motivaation kohde on silloin väärä. Opiskelija tarvitsee tukea
nimenomaan innostuakseen tutkimuksesta, luovasta ajattelusta ja uuden etsimisestä. Tämä ei
voi onnistua ilman konkreettista sitoutumista johonkin ihmisten muodostamaan ryhmään. Tie-
totekniikan tehtävä opiskeluprosessissa on tarjota lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia opiskelulle.
Se ei kuitenkaan voi korvata henkilökohtaista kanssakäymistä oman tiedeyhteisön kanssa.

On olemassa vielä yksi tekijä, joka on syytä ottaa huomioon: opetusmetodit ja opiskelutavat
vaikuttavat merkittävästi siihen, millä tavalla opiskelija valmistuttuaan ja työelämään siirtyes-
sään käyttää saamiaan valmiuksia, miten hän opettaa ja ohjaa mahdollisia omia oppilaitaan. Jos
siis yliopisto todella haluaa vaikuttaa (ja tahtomattaankin se niin tekee) tulevien sukupolvien
opetus- ja opiskelukäytäntöihin, sen on itse tietoisesti tarjottava sitä, mitä se haluaa tulevaisuu-
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dessa osattavan. Todellisuudessa kuitenkin vanhat ja uudet opiskelu- ja opetuskäytännöt elävät
rinnakkain ja parhaassa tapauksessa täydentävät toisiaan.

2.4.3. Käytön edellytykset

Digitaalisten opintoaineistojen tehokkaan käytön edellytykset eivät opiskelijan tavoitteiden kan-
nalta juuri eroa perinteisten opintoaineistojen hyväksikäytön asettamista edellytyksistä: Opiske-
lijan on kurssille osallistuessaan voitava kohtuullisin ponnistuksin saada käyttöönsä oppimateri-
aali, joka on tarkoitus omaksua kurssin aikana. Perusvälineet tämän tiedon hyödyntämiseen
perinteisessä oppikirja- ja luentopohjaisessa opetuksessa ovat varsin huokeita, ellei ilmaisia
(kynät, vihkot ym.). Kirjassa väline sisältyy itse materiaaliin: Tiedon voi lukea suoraan kirjan
sivuilta. Tämä resurssipainotus tiedon etsimisen suuntaan välineiden hankkimisen sijasta tulisi
säilyttää myös siirryttäessä hajautetun digitaalisen oppimateriaalin käyttöön yliopisto-
opetuksessa.

Jotta opiskelijat voisivat hyödyntää verkkoon tuotettua oppimateriaalia täysipainoisesti, on heillä
oltava käytössään riittävät välineet ja osaaminen niiden käyttöön sekä kunnolliset työskentely-
tilat. Välineinä verkkopohjaisen materiaalin käytössä ovat tietokoneet ja päätteet, joiden on
oltava teknisesti riittävän tasoisia ja toimintavarmoja luodun materiaalin hyödyntämiseen vai-
vatta. Lisäksi oppimisvälineiden on kyettävä luomaan materiaalista riippuen yksi- tai kaksisuun-
tainen yhteys opiskelijan ja materiaalin välistä vuoropuhelua varten. Tämä edellyttää nopeaa ja
toimintavarmaa tietoliikenneverkkoa. Tarkkoja teknisiä laitteistovaatimuksia on mahdotonta
antaa tässä tietotekniikan huiman kehitysvauhdin vuoksi, minkä takia tarvittava laitteistotaso
tulisi kartoittaa erikseen esimerkiksi laatimalla vuosittain selvitys tarvittavien välineiden tasosta.

Välineiden käytön oppiminen on keskeisellä sijalla opiskelijan oppimisprosessissa hyvän oppi-
materiaalin löytämisen kanssa. Välineiden käytön nopean oppimisen kannalta tärkeitä ovat
seuraavat tekijät:

• Välineen ja materiaalin käytön helppous ja nopea opittavuus.
• Laadukas peruskoulutus, jolla taataan käyttäjän riittävä lähtötaso tarjottavien välineiden

hyödyntämisessä.
• Toimivat ja asiantuntevat neuvonta- ja tukitoiminnot käyttäjän ongelmatilanteiden ratkai-

semiseksi.
• Syventävä jatkokoulutus, jolla käyttäjä oppii hyödyntämään tiedonhankkimisvälineitä mak-

simaalisesti valitsemansa aihepiirin parissa.

Hyvät työskentelytilat luovat opiskelijan oppimisprosessille hedelmällisen ympäristön, jossa hän
voi täysin keskittyä uuden oleellisen asian sisäistämiseen. Tämä edellyttää asiantuntemuksella
hankittua ja järjestelmällisesti ylläpidettyä välineistöä ja ohjelmistokantaa sekä helposti tavoi-
tettavia neuvonta- ja tukipalveluita. Luontevin tapa tällaisen ympäristön luomiseksi on jonkinlai-
nen keskitetty ratkaisu. Opiskelijoiden viestiminen ja opintojen vaatima tavanomainen materiaa-
lintuottaminen on siirtymässä yhä enemmän omiin henkilökohtaisiin laitteisiin, kuten puhelin-
tekniikkaan perustuviin kommunikaattoreihin sekä kannettaviin ja kotitietokoneisiin. Tässä ti-
lanteessa tulee yliopiston tehtäväksi yhä enenevässä määrin tarjota opiskelijoille korkealaatuisia
opiskeluympäristöjä, joiden hankkimiseen opiskelijoilla itsellään ei ole mahdollisuuksia.

2.4.4. Opiskeluympäristöjen kehittäminen

Opiskelijoiden konkreettiset tarpeet opiskeluympäristöjen osalta ovat tieteenalojen erilaisuu-
desta johtuen tietenkin moninaiset. Joitakin periaatteita voi kuitenkin tuoda esiin.

Opiskelu on kehittymässä omaehtoiseen suuntaan. Tiloja ajatellen tämä kehitys siirtää opiskeli-
joita pois suurista luentosaleista entistä itsenäisempään työskentelyyn. Tämän työskentelyn
keskuksina nähdään yleensä kirjastot. Ne tarjoavat toisaalta tarvittavan kirjallisen materiaalin,
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toisaalta monia oheispalveluja, ennen kaikkea lukupaikkoja, tietokoneita internet-yhteyksineen,
monesti myös ryhmätyötiloja jne. Monia yliopistokirjastoja voi jo nyt kutsua opiskelukeskuksiksi.

Omaehtoisen työskentelyn puitteisiin on kiinnitettävä huomiota. Opiskelijan kannalta on tarkoi-
tuksenmukaista, että hän löytää mahdollisimman keskitetysti kaiken sen, mitä hän päivittäisessä
opiskelussaan tarvitsee. Ajatus opiskelijasta, joka aamulla menee "opiskelukeskukseen" ja illalla
lähtee sieltä takaisin kotiin välillä poistumatta, ei ole välttämättä kovin kaukainen. Opiskelukes-
kuksen ja tiedelaitoksen välinen etäisyys ei tällöin saa fyysisesti eikä henkisesti kasvaa suureksi,
sillä ainelaitos on joka tapauksessa opiskelijan tieteellinen koti.

Huolimatta siitä, missä opiskelijan käytettävissä olevat digitaaliset opintoaineistot ovat, on lyhy-
esti mainittava vielä pari seikkaa, jotka ovat edellytys verkkomateriaalin käytölle: Ensinnäkin
opiskelijoiden käytössä täytyy olla riittävä määrä asianmukaisesti varustettuja tietokoneita. Nii-
den huollon, käyttötuen ja opastuksen täytyy olla myös järjestetty asianmukaisella tavalla.
Opiskelijoiden koulutus yliopistotasolla perusohjelmistojen osalta ja laitosten tasolla erityisoh-
jelmistojen osalta on myös järjestettävä. Koulutus tietotekniikan ja erilaisten ohjelmistojen
käyttöön on varsin hyödyllistä myös työelämään sijoittumista ajatellen.

Tärkeä opiskeluympäristö on tietysti myös opiskelijan koti. Tietotekniikan, erityisesti internetin
hyväksikäyttö lisää mahdollisuuksia siihen, että opiskelija voi kotoa käsin tietokoneensa avulla
hoitaa jokapäiväistä kommunikaatiota ja hankkia tietoa internetistä. Tämän mahdollisuuden
varjolla yliopisto ei kuitenkaan voi siirtää kustannusvastuuta opiskelijoille. Tietoverkkojen on-
gelmat ja ohjelmistojen moninaisuus tekevät opiskelijan joka tapauksessa riippuvaiseksi yli-
opiston tuesta.

2.4.5. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

• Tietotekniikan käytön lisääminen opetuksessa ja opiskelussa on pääosin mielekästä. Sen
tehtävänä on tukea opiskelua ja tuottaa lisäarvoa opiskelussa ja tutkimuksessa.

• Opiskelijan ja opettajan samoin kuin opetuksen ja tutkimuksen välisestä vuorovaikutuksesta
on huolehdittava myös verkkoympäristössä.

• Oppimateriaalien tulee olla laadultaan korkeatasoisia. Materiaalin luotettavuuteen on myös
kiinnitettävä huomiota. Arviointi tukee laatua ja tarkoituksenmukaisuutta ja siksi sitä tulisi
kehittää.

• Opiskelun muuttuminen omaehtoiseksi edellyttää opiskelu- ja opetustilojen suunnittelua
tähän sopiviksi. Opiskelutilojen tulee olla mahdollisimman pitkään auki, jotta ne ovat tehok-
kaassa käytössä ja opiskelun vaatimalla tavalla käytettävissä.

• Yliopiston tulee huolehtia riittävästä laite- ja opiskelutilojen tarjonnasta sekä siihen liitty-
västä opastuksesta.

• Atk- ja opiskelutilojen keskittäminen kirjastojen yhteyteen tukee monipuolista aineistojen
käyttöä.

• Yliopiston tulee tarjota verkko-opetuksen keskeiset palvelut maksutta yliopiston omille opis-
kelijoille.
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2.5. Kirjasto opiskelun ympäristönä

Tavoitteet

Kirjastot ovat aktiivisia yhteistyökumppaneita opetuksen ja tutkimuksen verkko-
palveluja kehitettäessä. Ne kehittävät tiedonhallinnan opetusta ja välineitä
verkkoympäristössä ja palvelujaan monipuolisina opiskeluympäristöinä. Kirjastot
integroituvat aiempaa tiiviimmin opetukseen, tutkimukseen ja muihin yliopiston
palveluihin. Ne muodostavat kansallisia ja kansainvälisiä konsortioita palvelujen
kehittämiseksi ja verkkoaineistojen hankintaa varten.

Kirjastot selkeyttävät osaamistavoitteensa. Määrätietoisella koulutuksella han-
kitaan hyvät perus- ja erikoistuneen osaamisen valmiudet verkkoympäristöä
varten.

2.5.1. Kirjasto perinteisen yliopisto-opiskelun rakenteena

Kirjastot ovat olennainen osa yliopistoa ja akateemista työskentelyä. Pohjoismainen kirjastolai-
toksen avoimuus on osa pohjoismaista demokraattista yhteiskuntajärjestelmää ja sen arvope-
rustaa. Yliopistokirjastoissa on 80 % maan tieteellisen kirjallisuuden kokoelmista. (Sinikara
1998, Tammekann 1998) Vaikka verkkoympäristö näyttää tuovan muutoksia kirjastojen avoi-
muuteen, niiden on käytettävissä olevin keinoin edistettävä yhteiskunnan ydinarvojen toteutta-
mista. Tavoitteena tulee olla se, että kirjastot luovat myös tietoyhteiskunnassa tasavertaisia
mahdollisuuksia tiedonhankintaan.

Kirjaston merkitystä opiskelulle ei Suomessa ole selvitetty kovin perusteellisesti. OPM:n muisti-
ossa Opintojen etenemisen tehostaminen (1998) kurssikirjojen riittämätöntä saatavuutta pidet-
tiin eräänä opiskelun hidastajana. Usean yliopistokirjaston yhteistyönä ollaan parhaillaan kar-
toittamassa kirjaston ja kirjan merkitystä opiskeluprosessissa.

Opiskelu suomalaisissa yliopistoissa on nojannut useilla aloilla luento- ja ryhmäopetukseen ja
kurssikirjallisuuden lukemiseen. Opintosuoritusten arvostelusta ja kuulusteluista määrätään mm
Helsingin yliopistossa johtosäännöllä. Tiedotus tulee hoitaa oikeusturvasyistä pääosin opinto-
oppaissa. Kuulusteltavan kirjallisuuden vahvistaa tiedekuntaneuvosto laitosten johtoryhmien
esityksestä. (Johtosääntö 30.4.1992). Yliopistojen opintoaineistoa ovat

• Kirjamuotoinen painettu aineisto.
• Aikakauslehtiartikkelit.
• Luentomonisteet.
• Oheisaineisto, jota tarvitaan esim. esseetyyppisessä kirjoittamisessa ja ongelmakeskeisessä

opiskelussa.
• Hakuteokset ja sanakirjat.
• Opiskeluoppaat.
• Videot.
• Digitaaliset tiedonlähteet.

Kurssikirjapalvelu yliopistoissa liittyy maksuttoman yliopisto-opetuksen taustalla oleviin periaat-
teisiin. Palvelu laajeni 1970-luvulla, jolloin korkeakoulujen opiskelijamäärä kasvoi.

Kurssikirjanimekkeiden määrä vaihtelee tuntuvasti tieteenaloittain. Esimerkiksi Helsingin yli-
opiston painettuihin tutkintovaatimuksiin kuuluu 10.000 nimekettä, joista vuosittain vaihtuu noin
1000-1500. Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuk-
sissa on mainittu noin 600 kurssikirjaa, kun taas valtiotieteissä nimekemäärä on vajaa 3070 ja
humanistisissa aineissa lähes 5200 (Kuusela et al. 1998).
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Kurssikirjahankinnasta 70 % on keskitetty yliopistoissa joko pää- tai opiskelijakirjastoihin. Tie-
dekunta- ja laitoskirjastojen osuus on 23 % ja 7 % on sijoitettu ei-julkisiin laitoskokoelmiin.
(Nurminen 1998). Helsingin yliopistossa kurssikirjapalvelut on keskitetty Opiskelijakirjastoon,
Terkkoon (1998-) ja Viikin tiedekirjastoon (1999-). Kurssikirjapalvelussa tärkeitä ovat standar-
doitu ja ennustettava aineiston saatavuus tenttiaikaan, tehokas aineiston kierron valvonta ja
selkeät pelisäännöt. Merkittävä osa kunkin yliopiston kirjastojen kotilainauksesta on kurssikirja-
lainausta.

Merkittävin kansainvälinen opiskelijoiden kirjastopalvelua kartoittanut raportti on englantilainen
ns. Follett-raportti (1993). Yli sadasta opiskelun ja opetuksen laatutekijästä keskeiset - kolme
viidestä tärkeimmästä muuttujasta - koskivat kirjastoja. Tärkeitä olivat kirjastojen sijainti, au-
kioloajat, resurssien riittävyys sekä asiantunteva henkilöstö ja atk-palvelut. Raportin tuloksena
Englannin hallitus on tukenut huomattavalla lisärahoituksella kirjastojen ja oppimiskeskusten
uudis- ja lisärakentamista, rahoittanut elektronisen kirjaston kehittämishankkeita sekä aineisto-
jen digitointia ja konservointia.

2.5.2. Kirjastojen kehittämishankkeita 1997-1999

Oppimateriaalien tuottamisen tukipalvelu

Kirjastot ovat viime vuosien aikana olleet aktiivisesti mukana kehittämässä verkkopalveluja ja -
sisältöjä. Näistä merkittävimpiä ovat Kansallisen elektronisen kirjaston perustaminen, samoin
kuin eri alojen virtuaalikirjastot sekä Kansalliskirjaston useat kotimaiset ja kansainväliset hank-
keet. Opintoaineistoihin kohdistuvia hankkeita on vähemmän, mutta tälläkin alueella suomalai-
set yliopistokirjastot ovat varsin kilpailukykyisiä pohjoismaisiin verrattuna. Tällä hetkellä koti- ja
ulkomaisissa kirjastoissa on käynnissä mm. seuraavanlaisia kehittämishankkeita. Kokemuksia
näistä hankkeista esitellään erityisesti luvussa 3.

Elektronisen kurssikirjaston ja oppimateriaalituen palveluja

• Vaasan yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Svenska Handelshögskolans bib-
liotek:
http://www.uwasa.fi/kirjasto/ov/index.html

• Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto :OODI oppimateriaalit. Tavoite on kokeilla ja kehittää
opetusaineistojen tuottamista verkkoon yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajien kanssa:
http://www.oodi.lib.helsinki.fi

• Helsingin yliopisto, Terveystieteiden keskuskirjasto. Lääketieteen opettajien tuottamien
verkkokurssien pankki, jonka käyttöoikeus on HY:n -lääketieteen opiskelijoilla:
http://www.terkko.lib.helsinki.fi/kk.htm

Pohjoismaissa suuret kirjastot ovat paneutuneet erityisesti tutkimuksen verkkopalvelujen kehit-
tämiseen. Englantilaisessa elib-ohjelmassa on useita onnistuneita opintoaineistojen verkkopal-
veluihin liittyviä hankkeita. (Nicholson 1998) Tämän ohjelman tuloksena on myös laajennettu
kirjastojen atk-palveluja ja -tiloja. Kiinnostavia hankkeita on mm. De Montfortin, Leedsin, Stir-
lingin ja Manchesterin yliopistoissa. Oppimiskeskustyyppisen kehittämisen kannalta kiinnostavia
ovat mm, Sheffield Hallam ja Bath.

Virtuaalipolut ja tieteenalojen aihehakemistot

Opinto- ja tutkimusaineistona käytetään myös Internetin välittämää ja eksponentiaalisesti kas-
vavaa verkkoaineistoa. Kun sen merkitys kasvaa opiskelussa, tutkimuksessa ja työelämässä,
tulee kehittää välineitä aineiston tehokkaaseen hakuun, ja sen arviointiin. Sanahakuihin perus-
tuvien hakurobottien ongelma on saadun aineiston suuri määrä ja heterogeenisuus.

Tutkimuskirjastot ovat yhteisvoimin kehittämässä tieteenalojen kvalifioitujen aineistojen aiheha-
kemistoja, ns. virtuaalikirjastoa. Aihehakemistojen vahvuus on se, että niiden aineisto on valittu
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ja arvioitu määriteltyjen kriteerien mukaan. On todennäköistä, että tällaisen arvioivan palvelun
merkitys jatkossa yhä kasvaa. Tähän kuuluvat myös erilaiset tutkimusrekisterit ja verkkokurssi-
rekisterit. Ks. mm. http://www.jyu.fi/library/virtuaalikirjasto/ Virtuaalikirjaston aihehakemistot
kattavat jo laajan joukon tieteenaloja. Palvelua on tehtävä tunnetuksi ja muokattava käyttäjä-
palautteen perusteella. Aihehakemistojen ylläpito edellyttää tiivistä yhteistyötä ja tiedotusta
opetus- ja kirjastohenkilökunnan välillä. Kirjaston merkitys Internet-aineistojen lokalisoijana
maailmanlaajuisesti kasvanee.

Kansallinen elektroninen kirjasto ja opetusaineistot

Kansallisen elektronisen kirjaston kautta saatavilla on jo merkittävä joukko ulkomaisia aika-
kauslehtiä ja viitetietokantoja. (http://hul.helsinki.fi/finelib/) Määrä kasvaa koko ajan. Parhail-
laan on käynnissä käyttäjien koulutus ja elektronisten lehtien luettelointi yhteisluetteloihin.

FinELibin toiminta keskittyy valtakunnallisiin ratkaisuihin ja ensisijaisesti tutkimuskäytön tukeen.
OPM:n tuella hankitaan verkkojulkaisuja, joilla on laajaa ja monitieteistä käyttöä: lehtiä, hakute-
oksia, viitetietokantoja jne. Kun FinELib sisältää suuria julkaisukokonaisuuksia, on eri alojen
tutkimuskirjastojen tehtävänä muodostaa hakemistoja, tiedottaa ja kouluttaa omia käyttäjiään.

Opetusaineistojen kannalta tärkeä on FinELibin konsortiolisensseihin sisältyvä oikeus poimia ja
siirtää erilliselle palvelimelle tai kurssin kotisivulle ne artikkelit, jotka kuuluvat kurssivaatimuk-
siin. Tämä tulee anglosaksisten maiden tavasta jäsentää opintoaineistot erilliseksi lyhytaikaiseksi
kokoelmaksi (reserve collections). Uuden sukupolven kirjastojärjestelmissä, jonka valinta suo-
malaisiin kirjastoihin on meneillään 1999, on mahdollisuus muodostaa verkkoaineistojen tieto-
pankkeja.

FinELib tukee siis vain osittain verkko-oppimateriaalien tarvetta, sillä opintoaineistoissa paikalli-
set ja yliopistokohtaiset ratkaisut ovat tärkeitä. Aineistoja valittaessa on kuitenkin myös opiske-
lun tarpeet otettava huomioon. Teknisissä ja käyttöliittymäratkaisuissa yhteistyö on erittäin
tärkeätä.

Yliopistojen julkaisupankit

Yliopistojen julkaisutoiminnassa on vaihtelevia käytäntöjä. Elektronisen julkaisemisen suunnit-
telussa ja organisoinnissa on käynnissä useita hankkeita:

• Rakenteellisen julkaisemisen hankkeet.
• Useiden yliopistojen hankkeet, joissa väitöskirjojen, laitossarjojen ja opinnäytteiden verk-

kojulkaisemiseen etsitään malleja ja luodaan toimintapolitiikkaa; mm. Helsingin yliopiston
elektronisen julkaisupankin hanke (http://hul.helsinki.fi/elbanco/).

Kokemuksia erilaisten tallennusmuotojen käytöstä on jo olemassa, eikä säädöspohja estä opin-
näytteiden tuottamista elektronisessa muodossa. Hallinnolliset ratkaisut, ts. kenellä on kehittä-
misen ja toteuttamisen vastuu, on sen sijaan monimutkaisempi kysymys. Ylläpito ja kehittämis-
vastuu voisi liittyä keskitetysti yliopistokirjastojen tehtäväalueeseen. Ongelmaksi näyttää kuiten-
kin muodostuvan se, etteivät tiedekunnat ja laitokset ole aina halukkaita luopumaan omista
sarjoistaan keskitetyn ratkaisun hyväksi. Niissä tapauksissa, joissa julkaisutuotannolla voisi olla
taloudellista merkitystä tiedekunnalle, halu omiin tuotantolinjoihin on suurin.

2.5.3. Kirjastojen vastuu verkko-opetuksen tukirakenteena

Esitys opintoaineistojen tietopankista

Koordinaation puute on osoittautunut merkittäväksi ongelmaksi erilaisissa verkko-opetuksen
hankkeissa. Koottua tietoa, joka auttaisi jäsentämään kokonaisuutta, toimisi opettajien välisenä
linkkinä ja tukisi opiskelijoiden työskentelyä, ei kerta kaikkiaan ole olemassa. Opiskelijoiden
kannalta palvelujen luotettavuus, saatavuus ja tuki ovat välttämättömiä, jotta verkko-opetuksen
laajentaminen on ajateltavissa.
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Esitys: Muodostetaan opintoaineistojen tietopankki /tietokanta, joka sisältää seuraavia osia:

• Opettajien itse tuottamaa opetuksen verkkoaineistoa.
• Opetuksessa käytettäviä lähdejulkaisuja tai kommentoituja hakemistoja niihin.
• Opetuksessa tarvittavaa multimedia-aineistoa.
• Tutkintovaatimuksissa olevia artikkeleita tai linkkejä niihin.
• Verkkohakuteoksia ja muita opiskelua tukevia verkkojulkaisuja.
• Loppuunmyytyjen teosten verkkoversioita tarvepainatusoptioin.
• Kansainvälisiä lisenssoituja opetusaineistoja (verkkokurssit, hakuteokset jne.).
• Opetuskäyttöön tuotettua kansainvälistä ilmaisaineistoa (tähän liittyy lokalisointi, tiedotus,

aihehakemistojen muodostaminen).
• Aihehakemistoja opetuksessa käytettäviin tietoresursseihin.
• Yhteydet kirjastoluetteloihin.
• Tiedonhaun opetuksen verkkokurssit.

Opintoaineistopankin muodostamisessa on otettava huomioon seuraavia asioita:

• Tietopankki voi olla yliopisto- tai kampuskohtainen tai opetusyhteistyöhön osallistuvien
oppilaitosten yhteinen. Tietokantaratkaisujen tulee olla standardoituja ja luotettavasti
ylläpidettäviä (tiedostoformaatit, sovellusohjelmat, metadata). Käyttäjähallinnointi ja
turvallisuuskysymykset tulee järjestää yhdenmukaisella tavalla yliopiston muiden
toimintojen kanssa.

• Kurssitietopankin ylläpitäjän tulee toimia tiiviissä yhteistyössä yliopiston tiedekuntien ja
ainelaitosten sekä muiden opetusta tukevien palvelujen kanssa.

• Kurssitietopankki tulee toteuttaa ottamalla huomioon yhteydet uuteen kirjastojärjestelmään
ja kirjastoluetteloihin, kansalliseen elektroniseen kirjastoon, opetuksen ja opiskelun tuen
tietojärjestelmään, yliopiston turvallisuuspolitiikkaan, yliopiston julkaisupankkiin.

• Teknisten ratkaisujen tulee olla joustavia, jotta aineiston nopea muuttuminen ja
päivitysmahdollisuudet otetaan huomioon. Yhtä merkityksellisiä eivät sen sijaan ole pysyvän
säilytyksen kysymykset.

Organisaatio, rakenteelliset ratkaisut ja rahoitus

• Tietokantaratkaisujen tulisi olla standardeja, jotta niiden ylläpito ja tietojen konvertoitavuus
mahdollisissa teknisissä uudistuksissa onnistuvat.

• Aineistojen osoitetietojen ylläpito ja aineistojen päivitys tulee huolehtia tietokannan ylläpito-
organisaation toimesta ja tukeutua mahdollisimman paljon ohjelmallisiin ratkaisuihin: mm.
Dublin Core-luettelointi, URN-osoite.

• Aineistojen tuottajien tulee voida luottaa siihen, että myös verkkoympäristössä toimitaan
luotettavasti ja sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tämä edellyttää tiivistä
yhteistyöverkostoa tiedekuntien ja niiden ainelaitosten kanssa.

• Pienehköissä yliopistoissa voitaisiin koko verkkojulkaisemisen vastuu osoittaa yliopiston
kirjastolle, jolloin kirjaston yhteyteen integroidaan tarvittava atk-osaaminen ja tuki,
toimituksellinen tuki ja referee -järjestelmästä vastaava verkkojulkaisujen arviointi ja –
toimitusneuvosto sekä tarvepainatusjärjestelmät.

• Suurissa yliopistoissa, kuten Helsingin yliopisto, jossa on yhdeksän tiedekuntaa ja yli 30.000
opiskelijaa, muodostetaan kampuksittain/lähitieteenaloittain eriytyvät mutta yhteistä
asiantuntemusta verkostona hyödyntävät tietopankit. Kurssitietopankkien kehittämis ja
ylläpitovastuu tulee olla kirjastoilla, jotka vastaavat kampuksillaan opiskelijoiden
peruskirjastopalveluista ja ovat riittävän suuria: Terveystieteiden keskuskirjasto Meilahden
kampuksella, Viikin kampuskirjasto maatalous- ja metsätieteissä sekä biotieteissä ja
Opiskelijakirjasto keskustakampuksen viiden tiedekunnan (teologia, oikeustieteet,
humanistiset tieteet, kasvatustieteet ja valtiotieteet) opiskelijapalveluissa.

• Kirjaston tehtävä kurssi- tai oppimateriaalipankin kehittäjänä ja ylläpitäjänä edellyttää val-
miuksien hankintaa mm. tekijänoikeuksien ja lisenssien hallinnassa, teknistä osaamista
(palvelimet, käyttäjähallinnointi, tarvepainatusasiat, maksujen keruu), minkä lisäksi verk-
kojulkaisujen toimituksellinen tuki voi sijoittua kirjaston yhteyteen erikseen resurssoituna.

• Kirjastojen rooliin kuuluu myös vastuu jakelusta opiskelijoille tiloineen, laitteineen ja neu-
vonta ja käytönopetuspalveluna.
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• Tulosteiden maksullisuuteen ja maksujen keräämiseen liittyvien käytäntöjen luominen teh-
dään yhteistyössä muiden verkkopalveluja tuottavien organisaatioiden kanssa.

• Siirtymävaiheessa tarvitaan erillisrahoitusta.

Käyttöliittymät ja aineiston haku

Kansalliskirjasto on luonut verkkoaineiston luettelointiin säännöstöä ja formaatteja, jotka ovat
tulossa käyttöön kevään 1999 aikana. Perusperiaate on, että verkkoteosten tulisi löytyä kirjas-
tojen kokoelmaluetteloista ja käyttäjä näin saisi tarvitsemansa julkaisun sen muodosta riippu-
matta saman välineen kautta. Uuden kirjastojärjestelmän (Linnea 2) valinta on käynnissä ja
käyttöönottovaihe on 2000-2002. Kansallinen elektroninen kirjasto kehittää käyttöliittymää eri
tyyppiselle verkkoaineistolle. FinELib suunnittelee käyttävänsä sähköistä kansalaisen identiteetti
-välinettä tunnistukseen ja mahdollisesti korvausten maksuvälineenä. Jos tämän kortin suun-
nittelu etenee aikataulussa, se voisi olla myös opintoaineistoihin liittyvien tunnistustarpeiden ja
maksujen väline.

Kurssivaatimuksissa olevalle verkko-oppimateriaalille luodaan liittymä myös valtakunnallisen
OODI-opintohallinto -järjestelmän kautta. (verkko-osoite) Opiskelun ja opetuksen tuen tietojär-
jestelmää kehitettäessä otettiin jo suunnitteluvaiheessa huomioon mahdollisuus luoda liittymät
kirjastopalveluihin, siten että kunkin kurssin yhteyteen varattiin kenttä URL-osoitteelle. Vuonna
1999 otetaan käyttöön opintorekisteritoiminnot ja myöhemmin muita palveluja.

Kirjasto pedagogisena resurssina

Kirjastojen tehtävänä on opettaa erilaisten aineistojen hakua ja käyttöä. Opetusta annetaan
sekä lähiopetuksena että kehittämällä myös itseopiskeluun soveltuvia opetuspaketteja, jotka
parhaimmillaan voidaan suunnitella ja toteuttaa kansainvälisenä verkostoyhteistyönä. Esim.
pohjoismainen maatalousyliopistojen ja tiedekuntien hanke NOVA-web -kurssi.

Tiedonhallinnan ja hankinnan opetushankkeita:

• Teknillisen korkeakoulun kirjastolla on monipuolinen verkko-tiedonhaun ohjelma. Kirjasto
osallistuu EU:n tukemaan DEDICATE-hankkeeseen, jossa on mukana 8 teknillisen alan yli-
opistoa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää tiedonhallinnan ja hankinnan kustannusteho-
kasta etäopetusta.
http://www.hut.fi/Yksiköt/Kirjasto/Palvelut/Koulutus

• Maatalouskirjaston tiedonlähteet -verkkokurssi
http://www.honeybee.helsinki.fi/mmha/kurssi/frame2.htm

Parhaimmillaan tiedonhallinnan koulutus voidaan suunnitella opettajien, verkkopedagogiikkaan
erikoistuneiden tutkijoiden ja eri alojen kirjastojen yhteistyönä. Tällaisia hankkeita onkin jo vi-
reillä. Tiedonhaun ja -hallinnan koulutuksen tulisi niveltyä oikeaan aikaan ja oikeaan opetuksen
kontekstiin, jotta se tukee opiskelua. Tästä syystä se tulisikin suunnitella yhdessä muun opetuk-
sen kehittämisen ja vuosisuunnittelun kanssa. Parhaiten tämä toteutuu, kun kirjastonhoitajia on
mukana opetuksen kehittämisryhmissä. Helsingin yliopistossa tätä kokeillaan Viikin ja Meilahden
kampuksilla. Tätä yhteistyötä tulisi laajentaa.

Kirjasto opiskelukeskuksena

Atk-luokkien ja työasemien määrä kirjastoissa on kasvanut viime vuosina. Kirjastojen toiminto-
jen automatisointi on tuonut tietokoneet kirjastoon. Luetteloiden siirtäminen verkkoon on edel-
lyttänyt käyttäjäkoulutusta varten rakennuttujen tilojen ja atk-luokkien hankkimista sekä kir-
jastohenkilöstön perehtymistä teknologiaan ja tietoverkkoihin.

Suomessa kiinnostus yliopistokirjaston rakentamiseen opiskelukeskuskonseptin ympärille on
vireillä mm. Vaasassa ja Kuopiossa. Uusia tiloja suunniteltaessa onkin mahdollista etsiä innova-
tiivisia ratkaisuja. Helsingin yliopiston piirissä lääketieteeseen on perustettu ongelmakeskeistä
opetusta tukevia oppimiskeskuksia. Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston kehittämistavoite on
monipuolisen opiskeluympäristön tarjoaminen opiskelun tueksi.
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Englannissa kirjastojen nimeen on yhä useammin liitetty termi Learning Centre, joka kuvastaa
kirjastojen tehtävän uudenlaista painotusta. Useissa uusissa yliopistoissa (ent.Polytechnics)
opetuksen rooli on keskeisempi kuin tutkimuksen, ja myös kirjastoa on kehitetty opetuksen
tarpeista käsin. Vanhat ja traditionaaliset yliopistokirjastot ovat laajoine historiallisine kokoelmi-
neen profiloituneet merkittäviksi tutkimuskirjastoiksi.

Yhdysvalloissa suurilla ja laadukkailla yliopistoilla on opiskelijoille ja tutkijoille profiloidut kirjas-
topalvelut. Mm. Harvardin Lamont-kirjasto tarjoaa undergraduate-opiskelijoille opiskeluympä-
ristön lukutiloineen, opetus-, atk- ja käsikirjapalveluineen.. USA:ssa mm. Stanfordin yliopistossa
opiskelijakirjasto muutettiin jo vuonna 1992 mediakeskukseksi. Mediakeskuksen tehtäviin kuu-
luu välineiden, tilojen ja ohjelmien ohella laaja verkkoympäristössä toiminnan koulutus niin
opettajille kuin opiskelijoille (http://rits.stanford.edu/lair/meyer/).

Pohjoismaissa suuret yliopistokirjastot, pääkirjastot ja kansalliskirjastot kehittävät aktiivisesti
tutkimuksen elektronisia kirjastopalveluja ja toimivat yliopistonsa elektronisen julkaisutoiminnan
tukijoina. Kirjaston kehittäminen opiskelukeskuksena monipuolisine palveluineen on tavoitteena
erityisesti pienemmissä korkeakouluissa (Kautto 1999). Ruotsissa yliopisto- ja tiedekirjastoja
tukeva elin BIBSAM on tehnyt selvityksiä ja on käynnistämässä yliopistokohtaisia digitaalisiin
oppimateriaaleihin liittyviä projekteja. Norjassa "Arbeidsgruppen for digitala laeremidler" on
käynnistänyt kaksi suurehkoa projektia. Infrastruktur for digitalt bibliotek -projektissa kehitetään
BIBSYS -kirjastojärjestelmään moduleja verkko-oppimateriaalien saatavuuden edistämiseksi.
Laereveven -projektissa kehitetään verkkopohjaisen oppimisympäristön työkaluja. Myös Tans-
kan kansallisen elektronisen tiedekirjasto -hankkeen puitteissa on käynnistetty kiinnostavia yli-
opistokohtaisia oppimateriaali-hankkeita.

Kirjasto sosiaalisena oppimisympäristönä

Opiskelijoiden kirjaston käyttöä ja kirjaston merkitystä opiskelulle on tutkittu survey-tyyppisin
menetelmin mutta myös laadullisin menetelmin. Kun Kuopion yliopiston kirjastossa selvitettiin
tätä aluetta ns. eläytymismenetelmällä, erääksi tärkeäksi alueeksi tunnistettiin kirjaston merkitys
uuden opiskelijan sosiaalistumisessa yliopistoyhteisöön: Henkilökunta kirjastossa on auttamassa
ja selvittämässä kaaosta, joka on aika ajoin kaikkien mielissä. (Juntunen & Saarti 1999)

Oppimiseen liittyy aina olennaisena tekijänä yhteisöllisyys, ja syvällinen oppiminen edellyttää
aina vuorovaikutusta. Verkkoympäristö antaa mahdollisuuden globaalien yhteisöjen syntymisel-
le. Ainelaitosten, opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus on luonnollisesti keskeinen tiedeyh-
teisön kannalta. Laitos on kuitenkin yleensä avoin vain omille opiskelijoilleen. Kirjastojen sosiaa-
linen merkitys on siinä, että ne ovat eri alojen opiskelijoille ja tutkijoille avoimia yliopiston olo-
huoneita ja tätä kautta yhteisöllisyyden tukijoita.

Kirjastojen ydintehtävänä on tukea akateemista opiskelua ja tutkimusta. Verkkoympäristö vai-
kuttaa useimpiin toiminnan muotoihin ja edellyttää uudenlaisia verkostoja. Tarvitaan uuden-
laista asiantuntemusta ja osa entisestä kirjastotyöstä muuttuu oleellisesti. Kirjojen hankinta
muuttuu osin lisenssineuvotteluiksi ja kustannuksia on katettava muodostamalla konsortioita.
Verkkojulkaisun käsittely ja säilytysprosessi on erilainen kuin fyysisen kirjan. Opiskeluympäristön
tilantarve on toisenlainen kuin kokoelmapainotteisen kirjaston: hyvä opiskeluympäristö tarjoaa
luku-, ryhmä- ja atk-tiloja monipuolisten aineistojen ohella. Erityisesti ongelmakeskeiselle ope-
tukselle ja opiskelulle kirjasto on työympäristö itsenäistä ja ryhmäopiskelua varten. Siirtymävai-
he, jolloin käyttäjät tarvitsevat entisiä kirjastopalveluja uusien rinnalla on kuitenkin pitkä ja kir-
jan uskotaan säilyttävän asemansa jatkossakin.

2.5.4. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Kirjastojen integroituminen yliopistojen opetukseen ja tutkimukseen verkkoympäristössä toi-
mittaessa on välttämätöntä. Erilaista asiantuntemusta edustavien toimijoiden on verkostoidutta-
va yliopistojen sisällä, välillä ja myös laajemmin. Tämä edellyttää yhteistyötä aina opetuksen
suunnittelusta opiskelijan tukeen ja verkkoaineistojen tuottamiseen. Yliopistokirjastojen on laa-
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dittava kehittämisstrategia, jossa arvioidaan, millaisia vaatimuksia digitaalisten aineistojen laa-
jeneva käyttö aiheuttaa kirjastoille (kokoelmat, tilat, palvelut, henkilöstön osaaminen) ja millai-
sia toimenpiteitä kirjastojen tulee tehdä muuttuvassa tilanteessa.

Kirjastoilla tulee olla aktiivinen rooli verkkoaineistojen hankinnassa, paikantamisessa ja tallen-
tamisessa ja välittämisessä. Niiden tehtävänä on kehittää korkeatasoista tiedonhaun ja -
hallinnan opetusta opettajille ja opiskelijoille. Niitä tulee kehittää avoimina opiskeluympäristöinä,
joissa on saatavilla sekä painettuja että digitaalisia tietolähteitä, työasemia, luku- ja ryhmätyö-
tiloja sekä tarvittavaa neuvontaa ja ohjausta. Tämä on kirjastoille suuri haaste, erityisesti 1990-
luvun supistuneiden voimavarojen vuoksi. Tästä syystä ne tarvitsevat lisävoimavaroja erityisesti
siirtymävaiheessa, joissa nykyiset peruspalvelut ja lisääntynyt palvelujen kysyntä on pystyttävä
hoitamaan ja samaan aikaan kehitettävä uutta osaamista ja uusia palveluja.

Toimenpide-esitykset

• Kirjastotoiminnan rakenteita arvioidaan ja kehitetään sellaisiksi, että ne mahdollistavat yli-
opiston tavoitteiden mukaiset palvelut myös verkkoympäristössä.

• Opiskelua palvelevia kirjastoja kehitetään opiskelukeskuksina, joissa on monipuoliset tie-
donlähteet ja opiskelutilat sekä riittävästi atk-laitteita ja niiden käytön tukea ja ohjausta.

• Kirjastot laativat henkilöstösuunnitelman, jossa kartoitetaan henkilöstön osaamistarpeet ja
tähän perustuvat koulutussuunnitelmat. Koulutussuunnitelmissa tulee ottaa huomioon ver-
kosto-organisaatiossa toiminnan ja sen johtamisen tarpeet, samoin kuin muuttuvan infor-
maatioteknologian erityisosaaminen sekä käyttäjäpalvelujen kehittäminen.

• Yliopistojen tietohallinnon johtoryhmiin tulisi kuulua kirjastojen edustus.
• Tiedonhaun kehittämisestä vastaavien kirjastonhoitajien tulisi olla mukana opetuksen ke-

hittämisryhmissä, jotta voidaan huolehtia siitä, että tiedonhaun ja -hallinnan opetus integ-
roituu ajallisesti ja sisällöllisesti oikein muuhun opetukseen. Tiedonhaun ja -hallinnan verk-
ko-opetusta kehitetään kansallisena ja kansainvälisenä verkostona.

• Tehdään erillinen selvitys, tulisiko yliopistoihin luoda verkko-opintoaineistojen pankki tai
tietokanta, johon koottaisiin oppimateriaalina käytettävä avoin ja julkinen verkkoaineisto
taikka tiedot siitä. Palvelun vastuukirjasto huolehtisi tarvittavasta ylläpidosta sekä aineisto-
jen käytön opetuksesta. Selvityksessä otetaan huomioon tarve tietojen vaihdettavuudesta,
johon valtakunnallisesti antaa mahdollisuuden se, että käytetään standardiratkaisuja (tie-
dostoformaatit, sovellusohjelmat, metadata).
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2.6. Yliopisto

2.6.1. Uudistuva yliopisto

Sen vision mukaan, joka esiteltiin tämän raportin ensimmäisessä pääluvussa, Suomen yliopis-
toja kehitetään lähivuosina siten, että niissä voi opiskella sekä perinteisillä että virtuaalisilla me-
netelmillä. Huomisen osaajia kasvattavan yliopiston opetus ei voi olla pelkästään lähiopetusta,
sillä yliopiston on annettava opiskelijoilleen hyvät valmiudet työskennellä muuttuvassa työelä-
mässä. Yliopiston opetus ei myöskään voi olla pelkästään etäopetusta, sillä yliopiston tulee sa-
moin kehittää opiskelijoidensa yhteistyö-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja.

Tämä on yliopistojen tarjoama uusi sovellus akateemisesta vapaudesta: opiskelijoille on tarjolla
vaihtoehtoisia opiskelumuotoja. Opiskelijat voivat valita itselleen sopivan vaihtoehdon oman
elämäntilanteensa, oppimiskykynsä ja opiskelusuunnitelmansa mukaan. Näin saavutetaan kor-
keatasoisia oppimistuloksia ja otetaan huomioon opettajien ja oppijoiden erilaisuus. Tavoitteena
on yhdistää opetuksessa ja oppimisessa vuosituhantisen yliopistotradition parhaat puolet uuden
teknologian tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin, niin että opiskelijoilla valmistuessaan olisi
oman alansa syvällisen hallinnan ja osaamisen ohella työelämän edellyttämät hyvät yhteistyö-
taidot, vuorovaikutustaidot, kommunikaatio- ja esiintymistaidot sekä modernin tietoyhteiskun-
nan edellyttämät valmiudet toimia tietoverkoissa, käyttää elektronista aineistoa sekä edistää
uuden tiedon siirtoa verkkoihin.

Koska esitettyyn perusvisioon sisältyvät linjaukset vaikuttavat mitä suurimmassa määrin sekä
yliopisto-opiskelun että -opetuksen laatuun, yliopistojen on aktiivisesti edistettävä vision mu-
kaista kehitystä ja allokoitava siihen riittävästi resursseja. Yliopistojen perusrahoitus on kuiten-
kin niin alimitoitettu, että ilman Opetusministeriön satsauksia yliopistojen verkko-opetuksen
laadukas kehittäminen on lähes mahdotonta. Opetusministeriön tulee jakaa yliopistoille hanke-
rahoitusta edistääkseen opintoaineistojen ja kurssien tuottamista verkkoon. Laitokset tai tiede-
kunnat määrittelevät, mitkä osat tutkinnosta on suositeltavaa tai mahdollista suorittaa verkko-
opetuksena.

Virtuaalikurssien kehittäminen on kallista, sillä verkkopohjaisen opintoaineiston tulee olla kor-
kealaatuista ja hyödyntää nykytekniikan mahdollisuuksia. Oppikirjan tekstin siirtäminen verk-
koon sellaisenaan voi olla joskus tarkoituksenmukaista, esimerkkinä loppuunmyydyt kirjat. Vir-
tuaalikurssien ja opintojaksojen tulisi olla verkkokäyttöön suunniteltuja ja verkon mahdollisuuk-
sia hyödyntäviä korkeatasoisia opiskelukokonaisuuksia. Tällaisten valmistaminen ja tuottaminen
nielee runsaasti resursseja. Osittainenkin elektronisen opiskeluaineiston käyttö opetuksessa ja
opiskelussa vaatii jo suuria investointeja. Opetustiloja ja teknologiaa on uudistettava, opettajia
ja opiskelijoita on koulutettava uuden teknologian käyttöön, kirjastoja ja oppimisympäristöjä
kehitettävä ja tietokoneistettava. Käyttövarman, turvallisen ja riittävän laajan ATK-
infrastruktuurin ylläpito ja uudenaikaistaminen imee kasvavia summia yliopistojen perusrahoi-
tuksesta. Mitä määrätietoisemmin sekä-että -mallia kehitetään, sitä jyrkemmin kustannukset
kohoavat tällä alueella. Kertasatsaukset eivät riitä, sillä elektronisia opintoaineistoja on jatku-
vasti tuotettava lisää. Aineistoja on uudistettava ja päivitettävä tuoreen tutkimuksen tasolle.
Samoin laitteiden ja ohjelmistojen uusimisen on oltava jatkuva prosessi.

Avoimessa yliopistossa laajennetaan voimakkaasti ja nopeasti verkkopohjaisen opintomateriaa-
lin ja opintojaksojen tarjontaa. Sitä tarvitaan laajenevan aikuiskoulutuksen, täydennyskoulutuk-
sen ja elinikäisen oppimisen tueksi. Yliopistot voivat edelleenkin hyväksyä avoimen yliopiston
opintoja osaksi tutkintoa. Tiedekunnissa ja laitoksilla tuotettuja opintoaineistoja tulee hyödyntää
avoimessa yliopistossa ja päinvastoin. Lähitulevaisuudessa ei pitäisi avata mahdollisuutta suo-
rittaa suomalainen yliopistotutkinto kokonaan virtuaalisesti. Se on toistaiseksi liian kallis vaihto-
ehto ja johtaa helposti tutkintojen tason laskuun.
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Johtopäätökset ja suositukset:

• Opetusministeriö suuntaa lähivuosina hanke- ja tuloksellisuusrahoja edistääkseen elektro-
nisten opintoaineistojen tuottamista ja palkitakseen niistä yliopistoja.

• Yliopistot noudattavat mallia, jossa ne kehittävät sekä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen
perustuvaa että elektronisen opintoaineiston avulla tapahtuvaa opetusta ja opiskelua.

2.6.2. Opintoaineistojen tuottaminen verkkoon

Opintoaineistoja tuotetaan kaiken aikaa verkkoon. Nykyisin työ perustuu paljolti asiasta innos-
tuneiden opettajien ja opiskelijoiden kokeilunhaluun ja opetuksen ja opiskelun kehittelyyn. Näin
ei voi enää jatkua. Yliopistojen on ryhdyttävä määrätietoisesti luomaan edellytyksiä virtuaaliselle
opiskelulle. Ensin on asetettava aikataulutavoite. Yliopistot asettavat tavoitteeksi, että kolmen
tai viimeistään viiden vuoden kuluttua kustakin vuosittain toistuvasta perusopintojaksosta olisi
tarjolla virtuaalinen vaihtoehto, mikäli laitos katsoo, että ko. kurssi soveltuu opiskeltavaksi ver-
kon välityksellä. Myös aineopintoihin ja syventäviin opintoihin voidaan laatia virtuaalisia opinto-
jaksoja. Marssijärjestys on kuitenkin se, että kiivetään tyvestä puuhun. Määrätietoinen virtuaali-
kurssien luominen aloitetaan perusopinnoista ja edetään sitten aine- ja syventäviin opintoihin.
Mahdollisuus suorittaa tiettyjä peruskursseja virtuaalisesti nopeuttanee ja joustavoittaa opinto-
jen kulkua. Nykyisin kukin peruskurssi järjestetään yleensä vain kerran lukuvuodessa. Sairastu-
nut tai muutoin kurssilta pudonnut voi suorittaa jakson seuraavan kerran vasta vuoden kulut-
tua. Kun taas kunkin jakson suorittaminen on seuraavalle jaksolle pääsemisen edellytyksenä,
opintoihin syntyy helposti hidastavia pullonkauloja. Virtuaalikurssit ovat omiaan poistamaan
näitä hankaluuksia.

Yliopisto tukee verkkokurssien tuottamista myöntämällä anomuksesta stipendejä tai kahden tai
kolmen kuukauden virkavapauksia opettajille, jotka haluavat keskittyä laadukkaan verkko-
opintojakson valmistamiseen. Tietysti myös kokonaistyöaikaa on mahdollista käyttää elektroni-
sen opintoaineiston valmistamiseen. Yliopisto perustaa joko yksin tai yhdessä joidenkin muiden
yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen kanssa opetusteknologia-yksikön, johon kootaan elekt-
ronisen oppimateriaalin ja multimedian valmistamiseen erikoistuneita osaajia, kuten videoku-
vaajia, äänittäjiä, käsikirjoittajia, verkkopedagogeja ja viestinnän ammattilaisia.

Yliopisto subventoi näitä palveluja ja myöntää opetustaan kehittelevälle opettajalle maksutonta
tukea, mikäli kysymyksessä on opetuskäyttöön tarkoitettu ei-kaupallinen tuote. Mikäli tehdään
kaupallinen tuote (opetustelevisioon, videomyyntiin, jne.) yliopisto perii tukipalveluistaan koh-
tuullisen korvauksen. Yliopisto palkitsee vuosittain parhaat verkkokurssit opetusteknologiapal-
kinnolla.

Laitos hyväksyy kunkin verkkokurssin yleiseen käyttöön ja tutkintovaatimuksiin pyytämällä siitä
tarvittavat asiantuntijalausunnot. Vain arviointijärjestelmää kehittämällä taataan elektronisen
opintoaineiston korkeatasoisuus. Arvioinnissa hyväksytyt verkkokurssit tai muut elektroniset
opintoaineistot luetaan opetusansioiksi virantäytössä.

Yliopisto pitää tavoitteena, että perustutkintonsa suorittaneet kandidaatit ja maisterit osaavat
hyödyntää tietoverkkoja omassa työssään ja ovat avoimia vastaanottamaan uusia tietoteknisiä
innovaatioita. Kuitenkaan yliopistollisia loppututkintoja ei pitäisi voida saavuttaa pelkästään vir-
tuaalisella opiskelulla. Avoimessa yliopistossa ja täydennyskoulutuksessa verkkopohjaista kurs-
simateriaalia tarjotaan enenevässä määrin. Näin yliopistotutkintonsa suorittaneet voivat päivit-
tää tietojaan ja perehtyä samalla uudenaikaisten tietoverkkojen käyttöön.

Toimenpide-ehdotukset:

• Yliopistot kohdistavat resurssejaan opintoaineistojen tuottamiseksi verkkoon ja määrittele-
vät aikataulun ja määrällisen tavoitteen opintoaineistojen verkkojulkaisemiselle.

• Yliopistot perustavat joko yhdessä tai erikseen opetusteknologiakeskuksia tarjoamaan tuki-
palveluja multimediapohjaisten opintoaineistojen tuottamiseen.
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• Korkeatasoisten oppimateriaalien aikaansaamiseksi lisätään yliopistojen välistä yhteistyötä
sekä kansallisella tasolla että kansainvälisesti.

• Yliopistot luovat verkkoaineistojen laadun arviointijärjestelmän.
• Arvioinnissa hyväksytyt elektroniset opintoaineistot luetaan opetusansioiksi virantäytössä.
• Yliopisto palkitsee vuosittain parhaat verkkokurssit.

2.6.3. Elektroninen julkaiseminen

Terminologisesti tässä yhteydessä tehdään ero yhtäältä verkkoon tuotetun opetusmateriaalin ja
opintoaineistojen ja toisaalta elektronisesti julkaistujen artikkeleiden, tieteellisten lehtien ja tut-
kimusten välillä. Kurssikirjat kuuluvat edelliseen ryhmään, jos ne on tuotettu multimediaksi,
mutta jälkimmäiseen ryhmään, jos ne ovat perinteiseen tapaan kirjoitettuja kirjoja, jotka vain
on julkaistu elektronisesti. Nykyään gradut, väitöskirjat, artikkelit ja tutkimukset julkaistaan
kasvavassa määrin elektronisesti. Yliopistojen tehtävä on edistää elektronista julkaisemista ja
huolehtia julkaisujen korkeasta laadusta sekä järjestää elektronisten julkaisujen luettelointi ja
koodit, niin että ne ovat helposti löydettävissä ja käytössä. Kirjastot soveltuvat luonteensa puo-
lesta hyvin tällaisen informaation kokoamis- ja välittämiskeskuksiksi. Niin kuin kirjastoissa on
erilaisia perinteisten kirjojen hakuluetteloita, niin kirjastoissa olisi tulevaisuudessa luettelot
elektronisista julkaisuista ja opintoaineistoista. Laitokset voivat ylläpitää luetteloita laitoksen
opettajien ja henkilökunnan elektronisista julkaisuista ja laitoksella kehitetyistä opintomateriaa-
leista omaa tarvettaan varten. Kirjastojen rooliin taas kuuluu koko yliopistoa koskeva ja valta-
kunnallinen informaatiopalvelu. Siihen kuuluu myös elektronisten julkaisujen ja opintoaineisto-
jen vanhentuneiden ”painosten” saatavilla pitäminen. Pitkällä aikavälillä elektronisen aineiston
arkistointi tulee turvata muulla tavoin.

Elektronisten julkaisujen kustantamisesta voivat huolehtia yliopistot, tiedekunnat tai laitokset tai
kaupalliset kustantajat. Yliopistot päättävät noudattaa joko keskitettyä tai hajautettua mallia.
Joissakin ulkomaisissa yliopistoissa on menty suuriin keskitettyihin ratkaisuihin. Esimerkkinä
voitaisiin mainita Sheffield-Hallamin malli, jossa sekä opiskelutilat, opetusteknologiayksikkö että
elektroninen julkaiseminen on yhdistetty yhdeksi suureksi yksiköksi. Yliopistojen on ratkaistava,
millaisen roolin ne haluavat ottaa elektronisessa julkaisemisessa: onko edullisinta antaa elektro-
ninen julkaiseminen kaupallisille kustantajille vai hoitaa se yliopiston sisällä. Joka tapauksessa
elektronista julkaisemista on edistettävä. Julkaisijan tehtävä on huolehtia potentiaalisten julkai-
sujen laadunarviointi, ennen kuin tarjottu aineisto hyväksytään julkaistavaksi.

Tekijänoikeuskysymyksissä yliopistojen olisi hyvä noudattaa yhteisiä periaatteita ja käytäntöjä
(yhteinen sopimusmalli),jotta yliopistojen väliselle yhteistyölle luotaisiin hyvät edellytykset. Mi-
käli kysymyksessä on kaupallinen tuote, jonka tuottaja ja jakelija on ulkopuolinen yritys, yritys
noudattaa omia tekijänoikeuskäytäntöjään.

Toimenpide-ehdotukset:

• Yliopistojen kirjastot kokoavat ja välittävät informaatiota elektronisesti julkaistuista tutki-
muksista ja opintoaineistoista.

• Yliopistojen kirjastot pitävät saatavilla myös elektronisten julkaisujen ja opintoaineistojen
aikaisempia ”painoksia”.

• Tekijänoikeuskysymyksissä kaikki maan yliopistot noudattavat samoja periaatteita ja käy-
täntöjä.

2.6.4. Opetus, opiskelu ja opiskeluympäristöt

Yliopistojen on tehtävä suuret rakenteelliset linjaratkaisut, millä aikataululla virtuaalista opiske-
lumateriaalia tuotetaan verkkoon, miten elektronisen oppimateriaalin käyttö otetaan huomioon
opetustilojen suunnittelussa ja miten laitteistoja ja kirjastoja/oppimisympäristöjä kehitetään.
Kaksi näkökohtaa on hyvä ottaa huomioon suunnittelussa. Yhtäältä tarvitaan paikkaluvultaan
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melko suuria opiskeluympäristöjä esimerkiksi kirjastojen yhteyteen. Ne olisivat tarkoitetut pe-
rusopintojen alkuvaiheen opiskelijoille. Kirjastojen yhteydessä myös kirjallisuuden ja tietokan-
tojen etsinnän ja käytön neuvonta olisi luontevinta hoitaa keskitetysti. Laitteiden huolto, jatkuva
neuvonta ja valvonta tullee edullisimmaksi keskitetyillä ratkaisuilla. Toisaalta pääaineopiskelijat,
jatko-opiskelijat ja tutkijat tarvitsevat alakohtaisesti erikoisaineistoja ja ohjelmia. Saattaa olla
perusteltua sijoittaa jonkin verran atk-tiloja myös laitosten tai tiedekuntien yhteyteen. Ohjelmi-
en käytön neuvonta olisi osa alan metodikoulutusta ja annettaisiin laitoksella.

Pitkällä tähtäimellä yhä useammat opiskelijat voinevat hankkia omat laitteet kotiinsa. Yliopisto-
jen on syytä pohtia, miten tätä kehitystä ohjataan ja edistetään. Se on opiskelijalle kätevin
vaihtoehto ja yliopistolle kustannuksiltaan edullisin.

Toimenpide-ehdotukset:

• Opetustilat on varustettava niin, että elektronista opintoaineistoa voidaan hyödyntää ope-
tustilanteissa.

• Oppimisympäristöt on suunniteltava ja varustettava niin, että otetaan huomioon elektroni-
sen aineiston lisääntyvä käyttö.

• Kullakin opettajalla pitäisi olla käytössään riittävät Atk-laitteet ja käytöntuki.
• Opinnäytetöiden ja tutkimuksen tarvitsemien erikoisaineistojen takia on myös laitoksilla

oltava riittävästi Atk-laitteita pääaineopiskelijoiden ja tutkijoiden käyttöön.
• Yliopistot selvittävät toimenpiteitä, jotka tekevät opiskelijoille mahdolliseksi työskennellä

oman päätteen ääressä kotona.
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2.7. Kustannustekijöiden arviointia

Tavoitteet:

Tavoitteena on, että tietoverkkojen käyttö opetuksessa ja siitä saatavat koko-
naiskustannusten säästöt tuovat pitkällä tähtäimellä liikkumavaraa yliopiston
perustoimintaan.

On kuitenkin välttämätöntä saada lisävoimavaroja niinä vuosina (2000-2004),
jolloin tämän alueen kehittämisvaihe on menossa. Tavoitteena on verkko-
opetuksen ja oppimateriaalien laadun ja määrän ja palveluinfrastruktuurin kas-
vattaminen sekä laadukkaan opetuksen tuotteistaminen. Kehittämisvaiheen ra-
hoituksen tulisi perustua julkishallinnon rahoittajien ja yliopiston oman tuen se-
kä mahdollisesti yritysyhteistyön varaan.

Yliopistot arvioivat opetus-, tutkimus- ja palvelurakenteidensa tehokkuutta
verkkoympäristön kannalta.

Verkko-opetuksen laajentamisen kustannuksia arvioitaessa on otettava huomioon vaikutukset
koko oppimisprosessiin ja sen osatekijöihin. Innostus opetuksen kehittämiseen ei riitä, jos uu-
distamisen vaikutuksia ja toimivuutta kokonaisuutena ei oteta huomioon. Siirtymävaiheessa
verkko-opetuksen ja –opiskelun laajentaminen edellyttää huomattavia investointeja osa-
alueisiin. Pitkällä tähtäimellä kustannusrakenteen muutos saattaa tuoda liikkumavaraa perus-
toimintaan.

Elektronisten oppimateriaalien tuottamista on yleensä jäsennetty tuotantoprosessina, joka poh-
jautuu Michael E. Porterin arvoketjuajatteluun (Lehtiö 1998). Tämä jäsentely on kehitetty EU:n
komissiossa ja se on ollut EU-hankkeiden, Tekesin ja OPM:n rahoittamien projektien lähtökoh-
tana
Arvoketjumallissa on kaksi lähestymistasoa, kolme arvovaihetta ja kuusi kilpailuetua. Vaikka
arvoketjun käsite on monimerkityksinen, jäsentää malli kuitenkin prosessin keskeisiä tekijöitä.

SISÄLTÖ Sisällön luominen Tuotteistaminen ja
paketointi

Kaupallistaminen ja
markkinointi

KÄYTTÄJÄ

TEKNOLOGIA JA
INFRASTUKTUURI

Sisällön kuljetus Jakelun tukeminen ja
palveluintegraatio

Käyttöliittymät ja
liityntäjärjestelmät

KÄYTTÄJÄ

Seuraavassa arvioidaan karkealla tasolla eri kustannustekijöiden muutoksia. Tukena on käytetty
useita tuoreita raportteja, joita mm. SITRA:n rahoittamana on tuotettu (mm. Lehtiö 1998 ja
Viteli, toim.1998). Tietoja nykytilanteesta on koottu mm. Helsingin yliopiston atk-osastolta ja
kuulemalla kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita.

2.7.1. Sisällön luominen

Yliopistojen tutkimusjulkaisut

Yliopistojen julkaisuissa on yleensä ollut periaatteena se, että aineistoon tutustuminen on mak-
sutonta ja tulostamisesta peritään maksu, joka kattaa sekä sovitut tekijäkorvaukset että tulos-
tamisen kustannukset. Näin on menetelty mm. Elektra-projektissa. Jokaisen artikkelin kirjoitta-
jan kanssa on tehty sopimus aineiston käytöstä projektissa; tekijöiden kanssa on sovittu Kopio-
ston määrittelemästä kertakorvauksesta (50 mk). Kopiosto on hoitanut sopimukset ja niihin
liittyvät korvaukset. Yhteisten periaatteiden löytäminen yliopistojen julkaisupankkien kanssa on
tärkeätä, sillä näihin on tulossa ainakin väitöskirjoja, opinnäytteitä ja laitossarjoja. Niin väitös-
kirjojen kuin opinnäytteiden verkkojulkaisut ovat aineistoa, jossa ei makseta tekijäpalkkioita.
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Avoimen yliopiston tekijäkorvausperusteet

Helsingin yliopiston avoimen yliopiston yksiköt ovat toimineet verkkokurssien kustantajina siten,
että kurssit on hankittu avoimen yliopiston hallintaan ja siten myös jatkokäytön oikeudet siirty-
vät avoimelle yliopistolle. Tekijöille maksettavissa korvauksissa on noudatettu seuraavia peri-
aatteita (Anssi Lindberg, Senja Jouttimäki 1999):

Verkkokurssien tuotanto on tapahtunut siten, että opettaja on suunnitellut sisällön ja avoimen
yliopiston tuotantoyksikkö on huolehtinut aineiston muokkaamisesta verkon kautta opiskelta-
vaksi kurssiksi. Opiskeluun liittyvissä interaktiivisissa osuuksista opettajalle on maksettu eri kor-
vaus.

Sekä päätoimisten että sivutoimisten tekijöiden kanssa tehdään jokaisesta kurssista kustannus-
sopimus, jossa määritellään tekijän ja kustantajan väliset velvoitteet, luovutettavat oikeudet,
sopimusaika, maksettavat korvaukset ja muut yksityiskohdat.

Kursseista opettajalle/sisällön tuottajalle maksetaan korvausta käsikirjoituksesta ja opettami-
sesta.

Käsikirjoituksesta ja suunnittelusta maksetaan sivutoimiselle tekijälle tuntipalkkio, maksimitun-
timäärä sovitaan etukäteen. Lisäksi materiaalista voidaan maksaa liuskapalkkiota silloin, kun se
on materiaalin luonteesta johtuen mielekästä. Palkkiosta sovitaan uudelleen, kun materiaalin
päivittäminen tulee ajankohtaiseksi. Päätoimisten kanssa sovitaan, minkä osuuden heidän ko-
konaistyöajastaan hanke kattaa.

Opettamisesta maksetaan soveltaen avoimen yliopiston muussa lähi- ja etäopetuksessa käytös-
sä olevia korvausperusteita. Korvattavia tehtäviä ovat mm. vastaanotot, keskusteluryhmiin osal-
listuminen ja niiden ohjaus, etätehtävien arviointi ja palautteen antaminen.

Varsinaisten verkkokurssien lisäksi avoin yliopisto tuottaa verkkoon oppimateriaaleja, joita hyö-
dynnetään oheis-, lisä- ja tukimateriaaleina perinteisen opetuksen yhteydessä. Nämä materiaalit
ovat kaikille avoimia, vapaasti selattavia ja hyödynnettäviä - niiden käytöstä ei peritä maksuja.
Materiaaleista voidaan sopimuksen mukaan maksaa käsikirjoittajalle/opettajalle soveltaen yllä
esiteltyjä periaatteita, mutta palkkiot harkitaan tapauskohtaisesti; joissain tapauksissa kyseessä
voidaan katsoa olevan opetuksen valmisteluun liittyvä tehtävä, jonka korvaus sisältyy opetus-
palkkioon.

Helsingin yliopiston avoin yliopisto suunnittelee palkkiperusteiden muutosten sellaiseksi, että
palkkio jaetaan työn eri vaiheisiin.

• Kurssin suunnittelusta maksetaan tuntipalkkiota relevantista kuukausipalkasta laskettuna -
tuntimäärä sovitaan etukäteen.

• Käsikirjoittamisesta maksetaan samoin etukäteen sovittava tuntipalkkio.
• Sisällön tuottamisesta rakenteen ja käsikirjoituksen pohjalta maksetaan standardisivupalk-

kiota.
• Päivittämisestä ja ylläpidosta sovitaan erikseen.

Esimerkki: kahden Helsingin yliopiston oppikurssin rakentaminen verkkoon

1. Turvallinen työskentely laboratoriossa

Turvallinen työskentely laboratoriossa kuuluu kaikille kemian ja biokemian opiskelijoille pakolli-
siin yleisopintoihin (laajuus 1 ov, 12 h). Tekijät: FT Pirkko Tilus ja FM Markus Valkeapää. Pe-
rustana oleva oppimateriaali: Luentomoniste 72 s. Verkkokurssin kustantaja: Avoin yliopisto
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Vertailu Perinteinen luentokurssi
1980 alkaen

Verkkokurssi
1998 alkaen

Osallistujat HY kemian opiskelijoita 200/v
Avoin yliopisto n 20

HY opiskelijoita 9
Avoin yliopisto 13

Ajankäyttö ja palkkiot Luennot 12 h.
Virkatyön osuus Monisteen päivitys, luentojen val-

mistelu, tenttien laadinta ja korjaus
76 h

Suunnittelu 120 h

Erillispalkkio Toimitustyö/luennoijalle ja toiselle
tekijälle
Tutorointi sähköpostitse
Tentin laadinta ja korjaus

Tekninen toimitustyö Avoimen suunnittelijat

Arviointia toteutuksesta (Pirkko Tilus)

• Verkkokursseja tulee markkinoida aktiivisesti ja tehokkaasti - keskeista onnistumiselle.
• Kurssista tulisi olla selailuversio, johon voi tutustua ennen kurssimaksun maksamista.
• Verkkokurssin sisällysluettelon ja kuvauksen tulee olla havainnollinen.
• Verkkokurssia on laadittaessa tulisi lähteä verkon monipuolisista mahdollisuuksista, ei niin-

kään tekstisidonnaisuudesta.
• Toteutuksessa tieteenalan (kemian) asiantuntijan ja verkkotoimittajan tulee löytää

”yhteinen kieli” - tässä voi olla ongelmia.
• Oman kuvituksen käyttö säästää kuvituksen tekijänoikeuksien hankinnassa.
• Tenttiaikataulu on suunniteltava niin, etteivät mahdolliset tietoliikenneongelmat kaada sitä.
• Tulostamismahdollisuudet (tarve, tekninen toteutus ja mahdolliset kustannustekijät) on

suunniteltava osana kurssia.
• Oppimistuloksia on jatkuvasti arvioitava.
• Interaktiivisuutta verkossa käytettiin vähän muutoin kuin ongelmatapauksissa.
• Kurssi vaatii päivitystä vähintään joka kolmas vuosi.
• Opetusmeriittinä kurssi merkitään julkaisuluetteloon.

2. Catalysis and Enantioselective Synthesis

Http://chemistry.pc.helsinki.fi/orglab/nevalainen/aloitus.htm
Tekijä: dos. Vesa Nevalainen

Oppimateriaali: Luennoijan kokoama 200 sivua (portfolio). Oppimateriaali on rahoitettu opetuk-
sen kehittämisen hankerahoituksen avulla. Laajuus: 2 ov, orgaanisen kemian syventävät opin-
not, englanninkielinen.

Vertailu Perinteinen luentokurssi
1995 alkaen

Verkkokurssi
1997 alkaen

Osallistujia Noin 15 joka toinen vuosi n. 15 joka toinen vuosi
Ajankäyttö ja palkkiot Luennot 24h Kurssin suunnittelu, linkitykset ja

ajantasaistaminen 1,5 – 2 kk
Verkkotoimitus : 3 opiskelijaa 3 kk
(hankerahoituksella)

Päivitys Vaatii jatkuvaa päivittämistä tieteen-
alan voimakkaan kehittämisen vuoksi

Arviointia kurssista (Pirkko Tilus)

• Kurssia on käytetty luentokurssin yhteydessä mutta soveltunee myös itseopiskeluun.
• Teknisiä ongelmia: sähköpostikieli ei tunne p-kirjainta.
• Kurssin tulostaminen on vaikeata valitun pohjan vuoksi, mutta tämä saattaa olla myös tar-

koituksenmukaista; aineisto sisältää runsaasti 2D- ja 3D-kuvitusta
• Pääsy kurssin www-sivuille on toistaiseksi vapaata.

Kustannuksia arvioitaessa on erotettava kokonaiskustannukset laitoksen tai tiedekunnan kan-
nalta, samoin kuin se, mistä verkko-opetuksessa maksetaan erilliskorvaus. Jos verkkokurssi on
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opettajalle vaihtoehtoinen tapa opettaa ja siihen käytetty aika otetaan huomioon esimerkiksi
sovittaessa kokonaistyöajan jakautumisesta suunnitteluun ja opetukseen, tämä on osa virka-
tehtäviä.

Digitaalisen oppimateriaalin tekijäkorvauksista

Yliopistoilla ei ole omassa toiminnassaan kokemuksia digitaalisen tuotannon tekijäkorvausten
määräytymisperusteista. Kustantajien toiminnasta voidaan saada joitakin viitteitä. Arviot keski-
määräisistä suunnittelun tekijäkustannuksista ovat CD ROM -tuotteissa 25 % ja verkkotuotteissa
10 %. Toteutuksen mutta erityisesti markkinoinnin osuus koko prosessissa on suuri. (Maisala et
al.1998, 18-19.)

Multimediakokonaisuutta luotaessa tekijäkorvaukset koostuvat sisällön tuottajille maksettavista
palkkioista sekä kuvaan ja musiikkiin liittyvistä korvauksista. Yhteistyö Kopioston ja Teoston
kanssa on näissä tärkeä.

Etälukion materiaalituotanto

Opetushallituksen etälukioprojektissa on laadittu peruspaketti etälukiotoimintaan. Paketti käsit-
tää 20 oppiaineen yhteensä 68 www-modulia ja radio-etäopetusohjelmat (20 oppiaineeseen,
yhteensä 160 puolen tunnin ohjelmaa). Radio-ohjelmista on tuotettu myös Opetushallituksen
myyntiin kasettiversiot. Tekijäpalkkiot radio-ohjelmiin maksetaan Euroopan sosiaalirahaston
tuella. Päätökset kyseisestä rahoituksesta on tehty opetusministeriössä. Radio-ohjelmien tekijä-
palkkiot olivat yhteensä 1,6 milj. mk ja siten keskimäärin 10.000 mk yhtä puolen tunnin radio-
ohjelmaa kohden.

Opetushallitus omistaa www-tuotannon ja radio-opetusohjelmat. Tekijänoikeudet on lunastettu
kertakorvauksina ja kirjallisiin sopimuksiin perustuen. Radiotuotannossa on kuitenkin huomatta-
va osuus myös Yleisradiolla. Etälukiomateriaalin peruspaketin kustannukset olivat 3 milj. mk
sekä 13 henkilötyökuukautta /vuosi opetushallituksessa. (Digiopetus-työryhmän muistio 1999,
14.)

Tekijäkorvausten periaatteet

Tekijäkorvausten periaatteet vaativat vielä selkiyttämistä ennen kuin arvioita sen vaatimasta
rahoituksesta voidaan esittää. Yliopistojen opetusaineistot ovat suhteellisen eriytyneitä ja perus-
kurssien aineistoa lukuun ottamatta niiden potentiaalinen käyttäjäkunta on melko pieni. Samalla
esimerkiksi syventävien opintojen aineisto vaatii sisällöllisesti korkeatasoista ja erikoistunutta
asiantuntemusta. Onkin ilmeistä, että tuotantoa on rahoitettava pääosin julkisin varoin.

2.7.2. Tuottaminen

Tavoitteet:

Laadukkaiden verkko-opintoaineistojen koko tuotantoketju hallitaan ja organi-
soidaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Organisointimallit perustuvat laatu-
ja kustannusanalyyseihin. Tuottamisen rakenteita arvioidaan ja kehitetään jat-
kuvasti.

Verkko-opetuksen ja oppimateriaalien tuottamisen rakenteet puuttuvat yliopistoista. Ilmeisesti
sama koskee laajemminkin tätä aluetta. Tietotekniikasta ja opetuksen kehittämisestä kiinnostu-
neet opettajat ovat erilaisin tukikurssein kouluttautuneet laatimaan tietoverkkojen kautta väli-
tettävää opintoaineistoa. Hankerahoituksen tuella on laadittu myös multimediaopetusta, joko
verkkokurssina tai CD ROM-tuotteena. Rompputuotannossa on käytetty usein pienehköjä uus-
mediayrityksiä.
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Verkkotukea opettajat ovat saaneet osin atk-osastosta, tiedekuntien atk-suunnittelusta tai kir-
jastoista, kuten Terkon elektronisesta kurssikirjastosta tai Opiskelijakirjaston Oodi-hankkeen
kautta. Vastaavanlaisia kirjastojen hankkeita on Vaasassa, Jyväskylässä ja Hankenilla. Tämä
kaikki on kuitenkin ollut pienimuotoista ja kokeilevaa.

Tuottajaosaamisessa tarvitaan uudenlaisia taitoja: kykyä löytää oikeat kohteet ja rahoittajat
sekä optimaalinen tekijäkokoonpano. Edelleen tuottajan on osattava organisoida tämä kaikki
kustannus-tehokkaasti ja niin että tuote on hyvälaatuinen ja edelleen markkinoimaan se yli-
opiston ulkopuolelle ja kansainvälisesti.

Avoin yliopisto tuottajana

Avoimen yliopiston virtuaalistamishanke alkoi vuonna 1997, palvelu avattiin tammikuussa 1998
ja projektivaihe on mitoitettu vuoden 2000 loppuun. Ensimmäiset verkkokurssit alkoivat syksyllä
1997 ja vuoden 1998 aikana tuotettiin toistakymmentä uutta kurssia yksittäisistä opintojaksoista
ja niiden osista perusopintokokonaisuuksiin. Kurssien määrä kasvaa koko ajan.

Verkkokurssien suunnittelu ja toteutus on tiimityötä. Työpanos ja kustannukset koostuvat eri
tekijöistä:

• Päätoiminen projektiorganisaatio (2 suunnittelijaa ja 2 www-toimittajaa, osa-aikainen pro-
jektipäällikkö).

• Atk-ohjelmointityötä muutamia tunteja kurssia kohti.
• Avoimen yliopiston suunnittelijan ja hallintohenkilöstön työpanosta jonkin verran.
• Tekniikka (ostetaan atk-osastolta).
• Käsikirjoitus (joko päätoiminen avoimen yliopiston lehtori tai sivutoiminen esim. asianomai-

sen ainelaitoksen henkilökuntaan kuuluva). Työmäärä vaihtelee suuresti kurssin laajuudesta
ja sisällöstä riippuen muutamista kymmenistä tunneista jopa satoihin tunteihin.

Kurssit ovat hyvin erilaajuisia ja -sisältöisiä, joten mitään yleistystä ei kustannuksista eikä kurs-
sien työmäärästä voida vielä sanoa. Vuoden 99 aikana tuotantoprosessista ja opetuksesta ai-
heutuvia kustannuksia seurataan aiempaa tarkemmin, jotta jatkossa pystyttäisiin myös teke-
mään johtopäätöksiä ja mm. vertailuja suhteessa muihin opetusmuotoihin.

Avoimen yliopiston verkkokurssit ovat suljettuja, vain ilmoittautuneille ja opintomaksun maksa-
neille avautuvia. Verkkomateriaalin lisäksi kursseihin voi sisältyä muuta materiaalia, esimerkiksi
monisteita ja äänitteitä. Oppikirjoja korvaavaa verkkomateriaalia ei tuoteta. Kursseihin sisältyy
harvoin kovin laajoja tekstimateriaaleja. Keskeistä sisältöä ovat tavallisesti opiskeluprosessiin
liittyvät ohjeet, virikkeet, keskusteluryhmät, oppimispäiväkirjat sekä muut interaktiiviset yksilö-
ja ryhmätyökalut. Kursseihin voi liittyä verkko-opiskelun lisäksi perinteisiä kirjallisuuskuulusteluja
luokkahuoneessa.

Tuotantokustannusten jakautuminen

Tekijäkorvaukset ovat vain osa verkkoaineistojen tuotantokustannuksista. Yleensä opettaja ei
yksin pysty toteuttamaan monipuolista ja laadukasta opetuskokonaisuutta. Sisällön luomisen
tueksi tarvitaan niin sisällön tuotantotukea ja ”paketointia” ja teknistä infrastruktuuria.

Lehtiön raportin (1998) liiteselvityksen esimerkit multimedian tuotantokustannuksista havainnol-
listavat kustannusrakennetta:
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Multimedia Suunnittelu Tuotanto Markkinointi Kokonaiskustannuk-
set

Pienimuotoinen
opettajavetoinen
multimedia

130.000 mk 10.000 mk 140.000 mk

Laaja peli-
multimedia
(kaupallinen kustan-
taja mukana)

300.000 mk 400.000 mk 100.000 mk 800.000 mk

Laaja multimedia-
tietokanta englannik-
si

Medialeikkeet tuo-
tettiin itse, 70.000 mk

600.000 mk 60.000 mk 730.000 mk

Verkko-
oppimateriaali

Julkishallinto / Vir-
katyö, 50.000 mk

100.000 mk 10.000 mk 160.000 mk

Viikottain päivitettävän verkkosivuston kustannuksiksi arvioitiin 45.000 mk/kuukausittain.

Tuotannon tukirakenteiden luominen vaatii lisärahoitusta. On kuitenkin odotettavissa, että siinä
vaiheessa, jolloin on luotu sovelluskelpoiset tekniset ja tuotantoketjun mallit, kustannus-hyöty-
suhde paranee nopeasti. Kun nostetaan esiin arvioituja parhaiden käytäntöjen kokemuksia ja
toimintamalleja, nopeutetaan ja samalla standardoiduilla ratkaisuilla varmistetaan laatua.

2.7.3. Jakelun ja palvelun infrastruktuuri

Tavoitteet:

Yliopistoissa on vuonna 2004 hyvälaatuinen ja optimaalisesti mitoitettu infra-
struktuuri joustavaa verkko-opetusta ja –opiskelua varten. Tämä kattaa oikein
sijoitellut opetuksen suunnittelu- ja opetustilat sekä opiskelutilat ja –laitteet se-
kä niihin liittyvät tehokkaat ja taloudelliset tukipalvelut.

Nämä kulut ovat jatkuvia ja ne on viety perustoimintamenoihin. Verkko-opetus
noudattaa samaan maksuttoman opetuksen periaatetta kuin muukin yliopisto-
opetus. Mahdolliset opiskelijoilta perittävät maksut (mm. tulostaminen) ovat
kohtuullisia ja kattavat välittömät kulut.

Kehityssuunta

Yliopistojen Funet-verkko toimii hyvin ja sitä kehitetään välittämään myös liikkuvaa kuvaa ja
erilaisia multimedia-aineistoja. Sen sijaan yliopistojen omissa lähiverkoissa on huomattaviakin
toimintaongelmia. Näiden taustalla oleva merkittävä syy on käytön voimakas kasvu ja samalla
standardoinnin puutteellisuus. Tämä kaikki lisää myös ylläpitohenkilöstön tarvetta. Yliopistojen
tietotekniikkastruktuuria ja toimintapolitiikkaa onkin uudistettava, jos verkkoympäristöön halu-
taan siirtyä ilman tarpeettomia kustannuksia.

Tekniikan nopea kehittyminen myös muutoin vaikeutta ennustettavuutta. Laitteiston hinta pysy-
nee suhteellisen ennallaan samalla kun kapasiteetti kasvaa. Kannettavien laitteiden ja matkapu-
helinten siirtokapasiteetin tuntuva lisäys saattavat vähentää yliopiston tiloihin sijoitettujen opis-
kelijalaitteiden tarvetta.
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1. Opetustilat ja laitteisto

Yliopistoissa on toistaiseksi riittämättömästi opetustiloja, joissa on vakiona monipuolinen ja
luotettava opetusteknologinen varustus. Jotta opetusteknologiaa käytettäisiin luontevasti, sen
tulisi olla suunnilleen yhtä helposti saatavilla kuin liitutaulun.

Esimerkki:

Helsingin yliopiston tiedekunnissa on hieman yli 30 mikroluokkaa. Mikroluokkien varustuksena
on yleensä dataprojektori. Mikroluokkia on myös atk-osastolla (4) ja suurimmissa kirjastoissa.
Kirjastojen mikroluokkia käytetään erityisesti tietokantojen ja verkkotiedonhaun opetukseen,
minkä lisäksi ne ovat opiskelijoiden käytettävissä muuna aikana. Liikuteltavia dataprojektoreita
on vähän. Poikkeuksena on valtiotieteellinen tiedekunta, jossa on 7 dataprojektoria. Verkko-
konferenssitiloja yliopistolla on 1999 alle 10. Kiinnostus niiden käyttöön on ollut vähäistä. Lisäksi
on huomattava niiden kalliit käyttökustannukset, sillä käytön tukena tarvitaan 1-2 henkilöä.
Suuri osa opetustiloista on edelleen varustettu piirtoheittimellä ja liitutaululla. Osa
TV/videolaitteistolla. Siirrettäviä diaprojektoreita ja nauhureita tai dataprojektoreita on jossain
määrin.

2. Opettajan laitteet ja verkkoyhteydet

Opettajilla on käytössään yleensä tietokone sekä työpaikalla että kotona. Valtaosa opettajista
käyttää ainakin sähköpostia omassa työssään. Opettajien laitevarustukseen ja verkkotukeen
liittyy kuitenkin seuraavia ongelmia Helsingin yliopiston atk-osaston arvion mukaan:

• Atk-osaston arvion mukaan vain noin puolet koneista on uudehkoja laitteita, puolet DOS +
WP 5.1. tasoa. Tieteenalakohtaiset erot ovat merkittäviä.

• Tiedekuntien mikrotuki on useissa tiedekunnissa riittämätöntä. Tilannetta vaikeuttaa tieto-
verkon katkot ja muut käyttöongelmat

• Opettajien atk-taidot ovat riittämättömiä verkkomahdollisuuksien tehokkaaseen hyödyntä-
miseen.

3. Opiskelijan tilat ja laitteet

Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevassa selvityksessä suositellaan tavoitetasoksi yksi
tietokone jokaista kolmea opiskelijaa kohden (Viteli et al. 1998, s. 32) Ko. selvityksen mukaan
enemmistöllä kyselyyn vastanneista opiskelijoista on kotitietokone käytössään ja osalla Internet-
yhteys. Kyselystä ei tosin käy ilmi, minkä tasoisia laitteita kotikoneet olivat ja kuinka monipuoli-
sen aineiston käyttöön ne antavat luontevan mahdollisuuden.

Esimerkit:

• Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten laitevarustustasoksi Opetushallitus suosittaa 6 op-
pilasta per tietokone ja 5 tuntia viikossa käyttöaikaa per opiskelija. Vrt. ammatillisissa oppi-
laitoksissa 4 opiskelijaa per tietokone ja 10 viikkotuntia käyttöaikaa. (Lehtiö 1998, 16.)

• Englantilaisissa yliopistoissa opiskelijoiden työasemia on vaihtelevasti (1:10 - 1:100) ja kes-
kiarvo on 1 laite/17 opiskelijaa kohden. (The Impact of On-Demand Publishing 1997, 128.)

Yliopistoissa on viime vuosina lisätty opiskelijoiden laitekantaa melko paljon mutta pääosin han-
kerahoituksella. Huomattava ongelma jatkoa ajatellen on se, että perustoiminnan käyttömeno-
suunnitelmasta puuttuvat toistaiseksi laitekannan laajentamisen ja uusintamisen menoerät.
Tästä syystä on tärkeätä arvioida kokonaiskustannuksia ja päättää tavoitetasosta samoin kuin
yliopiston toimintapolitiikasta kustannuksia ajatellen.

• Helsingin yliopiston laitekanta on vuonna 1999 seuraavanlainen. Määrä on suuntaa-antava,
sillä luvut muuttuvat koko ajan. Opiskelijoiden laitekanta vaihtelee merkittävästi tieteen-
aloittain. Seuraavat luvut perustuvat atk-osaston arvioon. Tiedekunnat voidaan jakaa kol-
meen ryhmään:
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Tiedekunta Työasemia per tiedekunta Opiskelijaa per työasema
teologinen, oikeustieteellinen ja
humanistinen

20-100 80-150 opiskelijaa yhtä työasemaa
kohden

maatalous-metsätieteellinen ja eläin-
lääketieteellinen

10-50 50-60 opiskelijaa yhtä työasemaa
kohden

lääketieteellinen, matemaattis-
luonnontieteellinen, kasvatustieteel-
linen ja valtiotieteellinen

60-250 30 - 40 opiskelijaa yhtä työasemaa
kohden

atk-osaston mikroluokat 220
kirjastojen asiakastyöasemat n. 130

Jos tavoitteeksi asetettaisiin 3 opiskelijaa/työasema, kustannukset ovat pysyvästi mittavia, sillä
budjetoinnissa on otettava huomioon laitekannan uusintatarve noin joka neljäs vuosi. Kustan-
nuksia arvioitaessa on myös päätettävä, mitä laskennallista lukua käytetään opiskelijoista:

• Koko opiskelijamäärä (32.000) ei liene oikea, sillä opintojen aktiivisuuden aste vaihtelee.
• OPM:n kanssa sovittujen tutkintojen määrää kerrottuna 5-7:lla eli tavoitteellisilla opintojen

kestovuosilla (4000 x 5 = 20.000; 4000 x 7 = 28.000).
• OPM:n suositusta, jota käytetään mm. Kansallisen elektronisen kirjaston lisenssineuvotte-

luissa: opiskelijamäärä jaettuna 5:lla eli siis 20 % ilmoitetusta opiskelijamäärästä (6400).
• Jatkossa kehitettävää erottelua kokopäivä- ja osa-aikaisiin opiskelijoihin, jolloin suhdelukuna

voitaisiin käyttää kokopäiväopiskelijoita (mm. Englannin korkeakouluja koskevissa tilastoissa
pohjalukuna käytetään kokopäiväisten opiskelijoiden lukumäärää).

Työaseman laskennalliset ylläpitokustannukset

Opiskelijan työaseman kustannukset muodostuvat laitekokoonpanosta, ohjelmistolisensseistä ja
tilakustannuksesta. Todellisuudessa mukaan on laskettava myös ylläpito- ja neuvontakustan-
nukset, jotka Helsingin yliopiston atk-osaston arvion mukaan ovat: jokaista 50 työasemaa koh-
den yksi henkilötyövuosi. Tilakulut voidaan laskea karkealla mitoituksella 100 mk/m2/kk (vuok-
rakustannus 60 mk + osuus yleiskustannuksista 0.43 %).

Tila
Palkka

Mikro
Mk

Ohjelmat
Mk

Tilat
Mk

Palkat +
sivukulut
Mk

Kulut per
yksikkö
Mk

Kulut per
yksikkö per
tunti
Mk/h

2,4 - 2,25 m2
11.000mk/kk

2250 750 2880
2250

3830 9710
9080

3,6
3,4

2,4 –2,25 m2
9.000 mk

2250 750 2880
2250

3130 9010
8380

3,3
3,1

Merkittäviä muuttujia ovat 1) kuinka paljon tilaa varataan työasemaa kohden, 2) millaisella
palkkaustasolla tehdään ylläpitotyötä ja 3) miten pitkäksi vuorokautinen käyttöaika muodostuu
ilman että siihen joudutaan varaamaan erillispalkkausta esim. vartiointina tai päivystyksenä.

Esimerkki

• Helsingin yliopiston Opiskelijakirjastossa työasemat ovat käytettävissä 2700 tuntia vuodes-
sa. Yhden työaseman tuntikustannus keskitetyssä palvelussa on siis noin 3,1- 3,6 mark-
kaa/tunti. Jos aukioloaika on esim. 1800 tuntia; tuntikustannus on 4,7 - 5,4 mk. Kustannuk-
sia arvioitaessa on merkityksellistä se, miten työasemat sijoitellaan: suhteellisen keskitetyt
ratkaisut merkitsevät huomattavia säästöjä tilanteessa jossa laitteita tarvitaan paljon.
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2.7.4. Kirjastotoiminnan muutokset

Tavoitteet:

Yliopistojen aineisto- ja tietopalveluja tuottavat yksiköt ovat avoimia opiskelu-
ympäristöjä, joiden aineistot, tilat, asiantuntemus ja yhteistyöverkostot tukevat
tehokkaalla, joustavalla ja taloudellisella tavalla opetusta ja tutkimusta. Kirjas-
tot, opetus ja teknologia on integroitu toisiinsa.

Kirjastojen menorakenne muistuttaa koko yliopiston perusrahoituksen jakautumista siten, että
henkilöstökulut ovat suurin menoerä (noin 35-36 %). Kirjastoille tunnusomaista on myös tila-
kulujen suuri osuus (noin 35 %) , mikä aiheutuu erityisesti kokoelmatiloista. Oppimateriaalipal-
velun kustannustekijät muuttuvat verkkoympäristössä.

Kurssikirjapalvelun toiminnot Muutokset verkkoympäristössä
Kurssikirjallisuuden hankintahinta Välivaiheessa lisäkustannuksia
Muun opintoaineiston hankintahinta Välivaiheessa lisäkustannuksia
Valintaan hankintaan ja käsittelyyn liittyvä työ Valintatyö säilyy ja ehkä lisääntyy. Hankinta muuttuu

osin lisenssineuvotteluiksi. Tekijänoikeusasioiden hoito.
Luettelointi, metadata tarvitaan, mutta vähenee. Ei fyysi-
sen kirjan käsittelyä ja kuljetusta.

Kokoelmien ylläpitotyö (karsinta, siirrot, poistot) Pitkäaikaissäilytys elektronisissa arkistoissa järjestettä-
neen keskitetysti - kallista. Käyttöaineistot palvelimella -
edellyttää ylläpitoa (osoitteet, päivitykset). Fyysinen työ
muuttuu asiantuntijatyöksi.

Asiakaspalvelutyö
• lainaus, neuvonta, tiedotus
• palautusten käsittely ja hyllytys
• karhunnat, varaukset

• Fyysinen kirjojen lainaus vähenee, käyttöoike-
uksien valvonta tarvitaan, neuvonta ja tiedotus
vaatii työtä.

• Fyysinen työ vähenee
• Käyttäjähallinnointi (oikeudet), tulostusmaksut

ja muut mahd. korvaukset
Tiedonhaun ja kokoelmien käytön opetus Opetus ja verkkokurssien kehittäminen tärkeätä: vaatii

monipuolista asiantuntemusta
Atk-palvelut

• laitehenkinta ja jatkuva uusiminen
• laitteiden ja ohjelmien ylläpito
• neuvonta

• Laitekustannukset kasvavat
• Laitteiden määrä kasvaa
• Ylläpitotarve: 50 laitetta/htv
• Tarve kasvaa

Tilakulut
• kokoelmatilat
• Atk-tilat
• luku- ja ryhmätyötilat

• Ei jatkuvan kasvun tarvetta
• Tilatarve kasvaa: 2,5 m2/työasema
• Monimuototilojen tarve kasvaa

Keskitetyt kurssikirjapalvelut ovat olleet kustannustehokkaita mm. siksi, että lähitieteenalojen
oppimateriaalissa on runsaasti päällekkäisyyttä. Automatisoinnin laaja käyttö palvelussa sallii
myös volyymin kasvattamisen ilman merkittävää henkilöresurssien lisäystä. Mm. Helsingin yli-
opiston opiskelijakirjastossa lainauksen ja erityisesti uusintojen kasvu parin viime vuoden aikana
on lähes kaksinkertaistanut tapahtumatilastot (500.000 – 1.000.000). Vakinaisen henkilöstön
määrä ei ole kasvanut samaan aikaan.

Kurssikirjallisuuden hankintaan on vuosina 1993-1997 käytetty Suomen yliopistokirjastojen han-
kintavaroista 8-10 %, vuositasolla 6.5-8 miljoonaa mk. Opiskelijaa kohden aineiston hankintaan
on käytetty ko. vuosina keskimäärin 50 –30 mk. Yliopistojen talouden kiristyessä ja opiskelija-
määrien kasvaessa markkamääräinen osuus opiskelijaa kohden on pienentynyt merkittävästi.
Lisäksi yliopistojen välillä on huomattaviakin eroja, joita kireän talouden vuodet ovat kasvatta-
neet. Lähde: Suomen tieteellisten kirjastojen tilasto 1993-1997.)

Verkkoympäristö muuttaa ja monipuolistaa hankittavaa aineistoa. Samalla se muuttaa henki-
löstön osaamistarpeita siten, että myös kirjastotehtävissä erikoistuminen, tieteenalojen sisältöön
ja palvelujen tuottamiseen, samoin kuin tekniseen ympäristöön liittyvät osaamistarpeet kasva-
vat. Erikoistumista on tapahduttava niin kirjastojen ja lähiorganisaatioiden välillä kuin niiden
sisällä.
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2.7.5. Kustannusrakenteen muutos yliopistossa

Rahoitus- ja kustannuskysymyksiä selvittänyt projektin RAHA-ryhmä piti tärkeänä, että siirryttä-
essä nykyistä enemmän käyttämään opetuksessa verkkoa ja digitaalisia aineistoja prosessin
kokonaiskustannus ei nouse. Tämä tarjoaisi yliopistoille erään keinon suoriutua koulutustavoit-
teistaan ja tehostaa tutkimusta alenevasta resurssikehityksestä huolimatta. Seuraavassa taulu-
kossa esitetään karkea arvio siitä, miten työryhmä katsoo kustannusten suhteellisesti muuttu-
van verkkoaineistojen käytön lisääntyessä. Työryhmä pitää välttämättömänä, että siirtymävai-
heessa myönnetään erillisrahoitusta teknisten valmiuksien kehittämiseen sekä uudentyyppisen
opetuksen ja opetusmateriaalin suunnitteluun ja valmisteluun.

Arvio kustannusrakenteen muutoksen suunnasta

Kustannuslaji Kokonaiskustannus Yliopiston
osuus

Opiskelijan
osuus

1. Tilat pienenee - .
2. Atk-laitteet ja tuki kasvaa merkittävästi + +
3. Kirjallisuuden hankinta pienenee - -
4. Kirjastopalvelut kasvaa + +
5. Opintoaineistojen suunnittelu ja tuotanto kasvaa merkittävästi ++ .
6. Opetus pienenee - +
7. Opiskelu (kokonaisaika) pienenee merkittävästi -- +

+ kasvaa; - pienenee; . ei relevantti

1. Tilat

Tilojen käyttö muuttuu niin, että suuri osa työstä tehdään yksintyöskentelynä ja pienryhmissä
laitoksissa ja kirjastoissa. Kokeellisissa tieteissä laboratorio tai vastaava työtila on samanaikai-
sesti digitaalisen materiaalin käyttötila. Opiskelijat käyttävät myös hyvin paljon omia tietoko-
neitaan asunnollaan tai kannettavia muuallakin. Tämä heijastuu tilojen käyttöön.

2. Atk-laitteet ja tuki

Atk-laitteiden ominaisuuksia ja käyttöä sekä omistussuhteita on vaikea luotettavasti arvioida
muutaman vuoden päähän. Silti yliopistojen tulee varautua laitteiden määrän voimakkaaseen
kasvuun ja verkkojen kapasiteetin kohottamiseen. Atk-tuen määrän on ainakin lyhyellä aikavä-
lillä lisäännyttävä huomattavasti. Opiskelijoiden ja opettajien taitojen lisääntyminen saattaa
vähentää ajan kanssa tuen tarvetta. On myös oletettavaa, että välineen tekninen käyttö tulee
helpottumaan.

3. Kirjallisuuden hankinta

Digitaalisen aineiston määrä tulee lisääntyessään korvaamaan osan painetun kirjallisuuden tar-
peesta. Tämä koskee kurssikirjallisuutta ja muuta kurssimateriaalia sekä uusia tieteellisiä julkai-
susarjoja ja monografioita. Tässä on kuitenkin tieteenalakohtaisia eroja sekä julkaisutavoissa
että kehityksen nopeudessa. Kokonaisuutena digitaalisen aineiston hankinta muodostunee lo-
pulta halvemmaksi.

4. Kirjastopalvelut

Painettu materiaali säilyttää merkittävän osan asemastaan edelleenkin, mikä erityisesti koskee
vanhempaa materiaalia. Kirjastot ottavat vastuulleen digitaalisten materiaalien ylläpidon tehtä-
viä, mikä merkitsee toiminnan ja siten kustannusrakenteen painottumista nykyistä enemmän
siihen suuntaan. Mielekäs vastuunjako tieteellisten laitosten kanssa on siinä yhteydessä selvi-
tettävä, ettei resursseja kohdenneta päällekkäisinä samoille alueille ja/tai jätetä merkittäviä
alueita kattamatta.
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5. Opintoaineistojen suunnittelu ja tuotanto ja 6. Opetus

Opettajien työtä kuluu nykyistä suurempi osa verkko-opintoaineiston suunnitteluun. Opetusme-
netelmien muuttuessa sekä omaehtoisen ja ryhmäopiskelun kehittyessä kulunut resurssinkäyttö
saadaan takaisin. Siirtymävaiheessa suunnittelu ja kehittäminen vaativat kuitenkin erillisrahoi-
tusta, varsinkin kun perinteistä ja uutta opetusmuotoa joudutaan käyttämään rinnakkain. Osa
opetuksesta pysyy ja sen pitääkin pysyä tässä mielessä ennallaan. Opiskelijat osallistuvat ope-
tukseen ryhmätöissä kurssiavustajina nykyistä enemmän, mistä on hyötyä myös heidän oman
osaamisensa kehittymiselle.

Tuotantotuki vaatii investointeja, joista osa on kertaluonteisia. Mikäli yliopistotasolla luodaan
riittävän monipuoliset ja suhteellisen keskitetyt tukirakenteet (multimediatuotannon osaamis-
keskus, -keskukset), tuotantotuen kustannukset todennäköisesti laskevat oppimateriaaliyksikköä
tai kurssia kohden.

7. Opiskelu

Vaikka opiskelua ei perinteisesti lasketa kustannuksiin, se itse asiassa on kansantalouden tilin-
päätöksessä yliopistoyhteisön suurin kustannuserä. Opiskelun ajankäyttöä on mahdollista huo-
mattavasti tehostaa, kun opetustilanteiden ajallinen jäykkyys vähenee ja opetuksettomien pak-
koaukkojen määrä vähenee. Tämä parantaa myös merkittävästi sivuaineopiskelun joustavia
suorittamismahdollisuuksia, koska niiden opetuksen ajoituksia ei ole voitu senkään vertaa suun-
nitella muita kuin pääaineopiskelijoita ajatellen. Myös itseopiskelun ajankäyttö on tehostettavis-
sa. Edelleen oppimateriaalin hankkimiseen tai odottamiseen kuluva aika pienenee.

Opetuksen ja opiskelun kustannukset ovat niin suuret, että niissä tapahtuvat kustannusmuutok-
set paljolti määräävät lopputuloksen.

2.7.6. Johtopäätöksiä ja toimenpide-esityksiä

• Yliopistot osallistuvat uuden tietoyhteiskuntaohjelman ns. kärkihankkeisiin muodostamalla
riittävän suuria ja monipuolisia verkostoja; yliopistojen erityistehtävänä on
verkkokehitykseen liittyvä tutkimus.

• Yliopistot ottavat riittävät atk- ja kirjastopalvelukustannukset käyttömenosuunnitelmaansa
siten, että mukana on laitekannan ja ohjelmistojen jatkuva uusintatarve, tukihenkilöstökulut
ja tilakulut.

• Yliopistot etsivät myös uudenlaisia rahoitus- ja yhteistyökonsortioita yliopistomaailman
ulkopuolelta, kuitenkin niin, että yliopiston perustehtävää - tutkimukseen perustuvaa ylintä
opetusta ei vaaranneta.

• Yliopiston omalla hankerahoituksella tuetaan uusia, yliopiston kehittämisen kannalta tärkeitä
kehittämishankkeita. Niiden laadunarviointi ja seuranta tapahtuu vuosittaisen raportoinnin
yhteydessä.

• Yliopistot pitävät yllä kattavia rekistereitä hankerahoituksestaan ja sen tuloksista. Yliopistot
järjestävät säännöllisin väliajoin hankerahoituksen arvioinnin, jonka avulla seurataan jako-
perusteiden, toteutuksen ja hankkeiden laadun onnistumista sekä tarvittaessa tehdään
päätöksiä uudelleen suuntaamisesta. Kun hankerahoituksen tavoitteena joka tapauksessa
on rohkaista kokeiluihin ja tarvittaessa riskin ottoon, ei epäonnistumistakaan sanktioida. Yli-
opiston on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei epäonnistuneita kokeiluja keinotekoisesti pi-
detä hengissä.

• Yliopistot seuraavat teknologisia innovaatioita ratkaista laitekustannuksia
• Yliopistot perustavat joko yhdessä tai erikseen opetuksen ja opiskelun tukeen ja digitaalisen

oppimateriaalin tuottamiseen keskittyviä palvelyksiköitä.
• Yliopistot luovat ohjeistuksen toimintavarman ja standardoidun elektronisen kampuksen

kehittämiseksi. Pyritään vahvistamaan standardiratkaisuilla toimintavarmuutta ja alenta-
maan ylläpitokustannuksia. Ohjeistuksen tulee nojata kustannus- ja palveluanalyyseihin.
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Esitykset tiedekunnille

• Tiedekunnat laativat verkko-opetuksen kehittämistä koskevan suunnitelman. Tässä suunni-
telmassa määritellään tavoitteellinen verkko-opetuksen taso ja laajuus. Suunnitelmassa
määritellään myös ne periaatteet, joilla opettajalle korvataan laadukkaan oppimateriaalin
laatiminen.

• Tiedekunnat määrittelevät tavoitetason sille, kuinka suuri osuus perustutkintojen perusteella
saatavista voimavaroista käytetään opiskelijoiden atk- ja kirjastopalveluun. Palvelujen ta-
voitetaso tulisi asettaa sellaiseksi, että se antaa opiskelijalle perusedellytykset suorittaa tut-
kintonsa tavoitellussa ajassa. Tähän liittyen tiedekunnat selvittävät alansa opiskelijoiden
optimaalin työasematarpeen ja ottavat huomioon eri opintovaiheet. Selvityksiä käytetään
hyväksi resurssimitoituksessa ja palvelujen sijoituksesta päätettäessä.

Esitykset verkko-opetuskorvausten perusteista

• Yliopisto ja tiedekunnat laativat suosituksen laitosten tueksi siitä, millaisin periaattein verk-
ko-opetuksen suunnittelu mitoitetaan kokonaistyöaikaan. Suositeltavaa on, että esimies ja
asianomainen opettaja laativat kirjallisen sopimuksen, jossa määritellään suunnittelun ta-
voitteet ja tuotettavan aineiston käyttöehdot sekä evaluointisuunnitelma.

• Virkatyöajan käyttö tuotteistetussa verkko-oppimateriaalissa.
• Jos kaupallisen kustantajan tilaaman kurssin suunnitteluun ja/tai tuottamiseen käytetään

yliopiston virkatyöaikaa, laitosten tiloja tai laitteita, siitä tulisi tehdä maksullisen palvelun
periaatteita soveltava projekti, josta maksetaan korvaus laitokselle.

• Jos verkkokurssi tehdään kokonaan virkatyönä, tulee laitoksella/yliopistolla olla siihen pysy-
vä rinnakkainen käyttöoikeus. Päivitysoikeus ja –velvollisuus säilyy ensisijaisesti tekijällä.

• Luodaan periaatteet sellaiselle verkko-opetuksen kehittämiselle, jossa yliopiston perusopis-
kelija osallistuu verkko-opetukseen maksuttoman opetuksen periaatteiden mukaisesti ja
sama opetus tuotteistetaan maksulliseen yliopiston ulkopuoliseen jakeluun. Periaatteissa
määritellään tekijän, laitoksen ja tuottajan oikeudet.



74

2.8. Verkko-opiskelun edellytysten kehittäminen

Tavoitteet:

"Jos haluat hyviä laivanrakentajia, synnytä kaipaus mereen."

Vuoteen 2000 mennessä yliopistot ovat määritelleet tavoitteensa ja tavoitteelli-
set rakenteet verkko-opetuksen laajentamiselle. Vuoteen 2004 mennessä yli-
opistoilla on toimivat verkko-opetuksen ja –aineistojen tuottamisen, ylläpidon ja
palvelujen sekä tähän alueeseen kohdistuvan tutkimuksen rakenteet, jotka voi-
vat olla verkostomaisia niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Niissä voi-
daan yhdistää julkisen sektorin ja elinkeinoelämän vahvuuksia, kuitenkin niin
että yliopiston tavoitteet ja arvot otetaan huomioon.

Sähköisen oppimateriaalituotannon alueella on neljä ydinosaamisaluetta (Lehtiö 1998; Carduso
1996). Menestyäkseen organisaation on hallittava vähintään yksi näistä hyvin. Keskeiset osaa-
misalueet ovat: Pääsy yksinoikeudella ainutlaatuisiin aineistoihin (omat ja uudet), luova sisällön
esittäminen ja sen paketointi, visuaalisen esittämisen ja viestinnän osaaminen sekä jakelu-
kanavien hallinta (markkinointi ja jakelu).

Verkko-opetuksen rakenteet on periaatteessa mahdollista järjestää keskitetysti tai hajautetusti.
Mallien paremmuuteen vaikuttavat mm. yliopistojen koko, monialaisuus, ratkaisujen kustannus-
hyötysuhteet ja kunkin yliopistojen toimintapoliittiset valinnat. Asia on ajankohtainen myös kan-
sallista virtuaaliyliopistoa suunniteltaessa. Opetuksen ja tutkimuksen palveluja on rakennettava
rinnakkain, sillä niitä käytetään ristikkäin ja toisiinsa lomittuvina. Verkkoympäristön suunnitte-
lussa avainsanoja ovat systeeminen lähestyminen, verkostorakenteet, verkostotalous ja jousta-
vuus sekä jatkuva arviointi. Systeeminen lähestyminen tarkoittaa tässä sitä, että suunnittelussa
on otettava huomioon kokonaisuus ja sen prosessien kytkeytyminen toisiinsa. Ei riitä, että luo-
daan hyvät edellytykset jollekin osa-alueelle, vaan kaikkia osa-alueita on kehitettävä samaan
aikaan. Muuten prosessi ei toimi.

Verkkoympäristössä on luotava työnjako ja rakenne ainakin seuraaville toimijoille:

• Opettajat: suunnittelu, yhteistyö, pedagoginen ja verkkokoulutus, meritoituminen ja
palkinta.

• Opiskelijat: tutorointi, opiskelutilat ja -laitteet.
• Hallinto: opintohallinto, pedagoginen tuki, tilahallinto.
• Kirjastot: opiskeluympäristöinä, käyttöön liittyvä tuki, lisenssit.
• Atk-palvelut: verkko, teknologinen osaaminen.
• Kustannustoiminta ja talousrakenteet.
• Avoin yliopisto, yliopistopaino, muut yliopistot.
• Suhde yritystoimintaan.
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SISÄLTÖ Sisällön luominen
• opettaja
• verkkopedagogi-
• nen tuki
• tutkimus

Tuotteistaminen ja
paketointi
• tukiyksikkö
• tekijänoikeuksi-

en hankinta
• tekniset inno-

vaatiot
• multimedia

Kaupallistaminen ja
markkinointi
• markkinointi-

osaaminen
• yritysyhteistyö

KÄYTTÄJÄ

TEKNOLOGIA JA
INFRASTUKTUURI

Sisällön kuljetus
• verkko
• ohjelmistot
• atk-

organisaatiot

Jakelun tukeminen ja
palveluintegraatio
• kirjastot
• työasemat ja

niiden tuki
• lisenssien han-

kinta
• tiedonhaun

opetus

Käyttöliittymät ja
liityntäjärjestelmät
• yleiset käyttö-

liittymät
• turvallisuus
• käyttäjäoikeuk-

sien valvonta

KÄYTTÄJÄ

Ratkaisuja vaativat ongelmat

Keskeisiä esteitä verkko-opetuksen laajentamiselle ovat motivaatiokysymykset ("miksi verkko-
opetusta pitäisi antaa?"), osaamisen esteet, tekniset esteet sekä hyvien oppimateriaalien puute.
Verkko-opetuksen kehittämisen tulee nostaa opetuksen arvostusta, ei entisestään laskea sitä.
Tästä syystä on luotava välineitä korkeatasoisen opetuksen ja oppiaineiston arvioinnille ja pal-
kitsemiselle.

Mm.Vitelin selvityksessä (1998) todettiin, että suurimmat esteet yliopistoissa opettajan kannalta
ovat tärkeysjärjestyksessä 1) oma aikapula, 2) riittämätön pedagoginen tuki, 3) oma tekninen
ja pedagoginen osaaminen ja 4) tekninen tuki. Opiskelijan kannalta ongelmien tärkeysjärjestys
on toinen: 1) opiskelijoiden työpisteiden määrä laitoksilla, 2) aikapula, 3) oman osaamisen taso,
4) kurssien päällekkäisyys ja 5) opettajien aikapula.

Jotta verkko-opetusta voidaan lisätä, tulee rakenteellisin keinoin löytää ratkaisuja näihin ongel-
miin. Muutos onnistuu, jos opettajilla ja opiskelijoilla on motivaatio ja edellytykset uudenlaisiin
opiskelun muotoihin. Jotta ainakin ensi alkuun vaivalloisiksi koettuja muutoksia ollaan yliopisto-
yhteisössä valmiita tekemään, niiden täytyy olla perusteltuja ja perusteltavissa.

2.8.1. Selkeät perustelut ja tavoitteet vaikuttavat motivaatioon

Yliopiston on määriteltävä kantansa verkko-opetuksen laajentamiseen ja sen jälkeen toimittava
periaatelinjausten suuntaisesti. Laajentamisen syynä tulee ensisijaisesti olla ne tarpeet, jotka
tulevat akateemisten ammattien muutoksesta ja tämän muutoksen vaikutuksista yliopisto-
opiskeluun. Huomisen akateemisen kansalaisen on pystyttävä toimimaan yhteiskunnassa ja
ammateissa, joissa tietotekninen osaaminen on itsestäänselvyys. On pystyttävä hakemaan tie-
toa, prosessoimaan ja arvioimaan sitä riippumatta sen lähteestä myös silloin kun lähettäjän
sertifikaattia ei ole olemassa.

2.8.2. Miten vaikuttaa opettajan ajan puutteeseen?

Kokonaistyöajan toteuttaminen yliopistoissa antaa laitosten esimiehille ja opettajille mahdolli-
suuden uudenlaisten ratkaisujen tekemiseen. Työajan seuranta auttaa myös opettajaa arvioi-
maan omaa ajankäyttöään. Kun säädökset eivät sido opetusvelvollisuutta vakiomuotoiseksi, on
tiedekunnittain ja laitoksittain mahdollista tehdä järjestelyjä, joilla opetuksen suunnittelu näh-
dään investointina oman laitoksen tai tiedekunnan tulevaisuuteen.
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Tiedekunnissa ja ainelaitoksilla tulisi laatia usean vuoden opetussuunnitelma, jossa suunnitel-
laan, missä järjestyksessä siirrytään käyttämään verkko-opetusta. Suunnitelmassa otetaan
huomioon opettajien tarvitsema tietotekninen ja pedagoginen koulutus ja laaditaan investointi-
suunnitelma. Opettaja voidaan vapauttaa suunnittelemaan verkko-opetusta ja oppiaineistoa
sovituksi ajaksi. Laitoksen esimies laatii opettajan kanssa sopimuksen tavoitteista ja verkko-
opetuksen tekijänoikeudellisista kysymyksistä soveltamalla tämän hankkeen esittämää malliso-
pimusta.

2.8.3. Mistä pedagoginen tuki opettajille?

Ajan puute on usein opettajalle esteenä jatko- ja täydennyskoulutuksen osallistumiselle. Kaikilla
yliopistoilla ei ole myöskään mahdollisuuksia laajamittaiseen opettajien pedagogiseen koulutuk-
seen.

Opetusministeriön tuella tulisikin luoda korkeatasoisia etäopetusohjelmia, joiden tavoitteena on
lisätä opettajien ammattitaitoa verkkopedagogiikan ja tekniikan. Tällaisen opetusohjelman luo-
misessa tulee käyttää koti- ja ulkomaisia asiantuntijoita. Opetuksessa käytetään etä- ja lä-
hiopetuksen vuorottelua ja tuetaan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen syntymistä. Va-
kiinnutetaan ohjelman suorittaminen ansioksi yliopistojen virantäytöissä. Korkeatasoinen ohjel-
ma tuo vaihtoehdon keskeiseksi todettuun ongelmaan samanaikaisesti laajalle joukolle yliopisto-
opettajia. Tällaisella ohjelmalla olisi toinenkin etu puolellaan. Kun opettaja opiskelee itse verkon
mahdollisuuksia käyttäen, hän harjaantuu oman opiskelun kautta havainnoimaan ja arvioimaan
verkko-opiskelun mahdollisuuksia ja erityisvaatimuksia.

Tuetaan myös yliopistojen järjestämää lähiopetusta. Kasvatustieteelliset tiedekunnat profiloitu-
vat siten, että osa niistä voi kehittyä kansainvälisesti tunnustetuiksi verkkopedagogiikan koulu-
tus-, tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiksi.

2.8.4. Tuottamisen tuki

Yliopistot organisoivat teknisen tuotantotuen tavalla, joka tekee laadukkaan aineiston tuottami-
sen mahdolliseksi. Malli voi olla keskitetty tai osittain hajautettu. Kun verkkoaineiston tuottami-
nen edellyttää monipuolista osaamista, jonkinasteinen keskittäminen tarvitaan.

Malli 1. Keskitetty tuki- ja palveluyksikkö

Yliopistoissa, joilla opetus- ja tutkimustoiminta keskittyy tiiviisti kampusalueelle, verkko-
opetuksen tukipalvelut voidaan keskittää yhteen yksikköön, joka tukee opetuksen kehittämistä,
ja järjestää tuottamisen tukipalveluja sekä huolehtii jakelusta ja sen tuesta sekä lähi- että
etäpalveluna. Keskitetyn yksikön etuna on kustannustehokkuus, osaamiskeskittymästä tuleva
synergiaetu, tuotannon ja kehittämisen jatkuva vuorovaikutus. Tämä malli tukee paremmin
opiskelua ja opiskelijoita kuin tutkimusta ja tutkijoita. Parhaimmin malli on toteutettavissa niissä
yliopistoissa, joissa rakennetaan uusia kirjastoja ja oppimiskeskuksia.

Esimerkki: Sheffield Hallam -yliopiston Adsetts Centre

http://www.shu.ac.uk/services/lc

(Ks. myös liitteenä oleva raportti opintomatkasta) Englantilaisessa Sheffield Hallam –yliopiston
learning centre on integroitu ratkaisu. Adsetts Centre (15 000 m2) rakennettiin vuonna 1996.
Rakennus on 7-kerroksinen, avoin suunnittelultaan ja joustavasti muutettavissa toiminnan
muuttuessa. "Oppimiskeskus" on visionäärinen käsite, jossa asiantuntijoiden avulla integroidaan
palveluita uudella tavalla. Kyseessä on uusi kokonaisvaltainen opiskeluympäristö, jonka halutaan
stimuloivan oppimista ja opiskelua. Keskukseen yhdistettiin kirjasto- ja tietopalvelut, luento- ja
ryhmätyötiloja, audiovisuaaliset ja multimediapalvelut, TV- ja valokuvausstudiot ja graafinen
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suunnittelu, yliopistopaino ja yliopiston opetuksen kehittämisinstituutti (Learning and Teching
Institute), jossa tehdään oppimiseen ja opetukseen liittyvää tutkimusta. Multimedia-osasto
tuottaa opintoaineistopaketteja ja tukee opettajia uuden opetusteknologian käyttöönotossa.

Esimerkki. De Montfortin yliopiston opetuksen tukipalvelut.

De Montfort -yliopistossa Leicesterissä kirjaston yhteyteen on sijoitettu useita opiskelua ja
opettamista tukevia palvelukeskuksia, mm. Euro-opiskelun keskus, matematiikan oppimiskes-
kus,
henkilöstökoulutuskeskus ja opetuksen tukiyksikkö. Elektronista aineistoa tuotettaessa otetaan
huomioon eri käyttäjäryhmät, kokemus- ja näkemyserot, ohjelmistot ja laitteistot sekä materi-
aalin laatu. Yliopistossa on keskitytty opiskelijoiden ja opettajien kouluttamiseen, sillä Internetin
käytön katsotaan kuuluvan opiskelijan perustaitoihin. Yliopistossa on Student Learning Deve-
lopment Centre, joka suunnittelee ja tuottaa koulutusaineistoa sekä perinteisessä muodossa
että verkkoaineistona. Info Skills -opetuspaketin tavoitteena on ohjata opiskelijoita etsimään,
käyttämään, arvioimaan, soveltamaan ja tuottamaan tietoa. De Montfortissa kirjastossa on di-
gitaalinen ryhmä, joka vastaa elektronisesta julkaisutoiminnasta.

Malli 2. Usean yliopiston yhteinen tuotantoyksikkö

Yliopistot ovat viime vuosina perustaneet useita yhteisiä tutkimuslaitoksia. Yliopistojen tulisi
selvittää taloudellisin ja toiminnallisin perustein, olisiko mahdollista luoda yhteinen organisaatio
tai alueellisia organisaatioita, joiden tehtävänä olisi yliopistojen piirissä tapahtuvan verkko-
opetuksen kehittäminen, tuotteistaminen ja palvelujen tarjoaminen.

Tällainen organisaatio voisi olla osa muodostuvaa virtuaaliyliopistoa taikka se voitaisiin koota
yliopistojen ja aikuiskoulutusyksiköiden yhteisenä siten, että mukana on informaatioteknologian
yrityksiä ja alan tutkimusta.

Malli 3. Yliopiston sisäisenä verkostona toimivat tukirakenteet

Yliopistojen piirissä verkko-opetuksen tuki on usein hajaantunut useaan eri yksikköön. Yliopis-
toissa on yleensä tiedotuslehden toimitusta, tiedotustoiminnan videopalvelua, yliopistopainojen
pieniä kustannusyksiköitä ja mahdollisesti vastaavia ylioppilaskuntien piirissä, atk-yksiköiden
opetuksen tukipalveluja sekä tuottamisen tukipalveluja myös kirjastoissa. Tähänastiset tukitoi-
met ovat riittämättömiä ja vasta pieni osa opettajista on käyttänyt niitä hyväkseen. Eräät yli-
opistot ovat lakkauttaneet av-keskuksiaan.

Tukiorganisaation kehittämisessä olisi otettava huomioon ne vaikeudet, joihin yliopiston pelk-
kään tuotantoon erikoistuneet yksiköt ovat viime vuosina joutuneet, kun niistä on puuttunut
riittävä volyymi, joka pakottaa ja mahdollistaa jatkuvan kehittämisen.

Tehokkaan tuotantotuen järjestäminen edellyttää koko sisältötuotantoketjun analysointia sekä
sen määrittelyä, mitä osaamista tulee olla itsellä ja mitä hankitaan esim. alan pienyrityksiltä.
Yhteistyö suurten yritysten kanssa, joilla on kapasiteettia tuotekehittelyyn, toisi toimintaan
välttämätöntä tuotekehitystä. Tarvittavat resurssit muodostuisivat nykyisten organisaatioiden
uudelleen organisoinnilla, yliopiston omalla rahoituksella ja mahdollisesti ulkopuolisella rahoituk-
sella.

2.8.5. Oppimateriaalien laatusarja

Helsingin yliopiston elektronisen julkaisupankkiryhmän toimesta on pohdittu verkkosarjojen
perustamista siten, että kuvitteellinen "Yliopiston verkkojulkaisut" sarja sisältäisi alasarjoina
väitöskirjat, laitoksen tutkimusjulkaisut ja tutkielmat. Aineisto jakautuisi tiedekunnittain ja mah-
dollisesti laitoksittain. Pohjoismainen esimerkki tällaisesta mallista on Linköpingin yliopiston
elektroninen sarja (Linköping University Electronic Press, http://www.ep.liu.se/).
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Verkko-opintoaineistoille tulisi luoda vastaavankaltainen yliopiston sarja työnimellä "opintoai-
neistot" tai "kurssiaineistot". Tällaisella sarjalla on toimitusneuvosto, johon kuuluu paitsi sisällön
asiantuntijoita, myös teknologian ja verkkopedagogiikan asiantuntemusta. Tavoitteena on, että
opintoaineistojen verkkosarjaan hyväksytään korkeatasoisia aineistoja. Sarjan tulisi luoda kana-
va, joka palkitsee niitä opettajia, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään korkeatasoista opetusta
ja sen materiaaleja.

Sarjaan hyväksyminen tulee lukea opetusmeriitiksi, joka otetaan huomioon samalla tavoin kuin
tieteellinen julkaisu. KOTA-luokitusta tulee uudistaa niin, että myös tällainen verkko-opetuksen
kehittäminen otetaan opettajan ja laitoksen tuloksena huomioon.

Yliopistoille ja tiedekunnille Opintoaineisto-sarja luo väylän tuotteistaa opetustaan mm.

• Suunnitteilla olevaan kansalliseen virtuaaliyliopistoon.
• Perusopetuksen tueksi ja samalla avoimen yliopiston opetukseen.
• Valinnaiseksi osuudeksi lukioille.
• Täydennyskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen tarpeisiin.

Yliopisto on jo tähän mennessä jakanut opetusteknologiapalkintoja ja arvioinut tällä tavoin
verkko-opetusta. Hyvätkin opetusohjelmat ovat kuitenkin jääneet vaille kanavaa, joilla niitä
voitaisiin tehdä tunnetuiksi.

Opetusohjelman päivittämisessä voitaisiin toimia samaan tapaan kuin kirjojen uusintapainoksis-
sa. Kun näkyviin pannaan version numero ja tieto muutosten laajuudesta, on mahdollista päät-
tää, onko kyseessä kokonaan uusi teos vai päivitetty aineisto. Perusaineisto tallennetaan ja
arkistoidaan esim. polttamalla se CD-arkistolevylle.

Sarjan luominen joko yliopiston sarjaksi tai tiedekuntien sarjoiksi edellyttää jatkoselvittelyä
seuraavista asioista:

• Kustantajaroolien määrittely.
• Toimitusneuvoston roolin määrittely: toimitusneuvosto ottaa arvioitavakseen ja päättää

hyväksymisestä verkkosarjaan asiantuntijalausuntojen perusteella. Toimitusneuvostolla tulisi
olla tarvittaessa myös aktiivinen rooli, jolloin se tavallaan tilaa opetusaineiston ja suosittaa
yliopistolle sen rahoitustukea.

• Yliopiston tulisi varata verkkotoimituksen käyttöön erillisrahoitus, jolla tekijöille voidaan
maksaa sovittavat korvaukset. Tekijänoikeus säilyy tekijällä, yliopistolla on kuitenkin rinnak-
kainen käyttö- ja levitysoikeus aineistoon.

• On suotavaa, että yliopiston verkkosarja olisi suhteellisen keskitetty ratkaisu ainakin aluksi,
jotta sillä olisi riittävä asiantuntemus käytettävissään arvioinnissa.

• Sarja voisi sisältää multimediaa, opetusohjelmia, www-pohjaisia oppimisympäristöjä tai
verkkokirjoja.

• Sarjan aineisto tulisi luetteloida koti- ja kansainvälisiin rekistereihin ja lisätä riittävällä mark-
kinoinnilla tunnettuutta.

• Tukena voitaisiin käyttää verkkomyyntipalveluja.

Tarvittavat jatkotoimenpiteet

• Päätetään verkko-opintoaineistosarjan perustamisesta kuhunkin yliopistoon.
• Luodaan oppimateriaalisarjoille yhteiset laadun arviointikriteerit joko opetusministeriön toi-

meksiannosta tai yliopistoittain.
• Opetusministeriö uudistaa KOTA -luokitusta niin, että arvioitu verkko-oppimateriaali luetaan

tieteellistä toimintaa vastaavaksi.
• Luodaan verkostoyhteistyönä luodulle aineistolle hyväksilukemisen periaatteet.
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2.8.6. Palvelujen keskittäminen

Opiskelijoiden merkittävimpänä ongelmana on mainittu atk-laitteiden puute. Edellä on arvioitu
palvelujen järjestämisen kustannusrakenteen muutoksia ja arvioitu myös yksikkökustannuksia,
joilla on merkitystä palveluja merkittävästi laajennettaessa. Samalla on arvioitava teknologisen
kehityksen innovaatioita, joista erityisesti langattoman tiedonsiirron kapasiteettilisäykset ja hen-
kilökohtaisten laitteiden hankinta saattavat vähentää kiinteiden työasemien laite- ja tilakustan-
nuksia.

Toistaiseksi tarvitaan joka tapauksessa lisää työasemia opiskelijoita varten. Työasemien sijoit-
telu opiskelijoita varten tulee järjestää siten, että tukipalvelut ovat riittäviä ja että pitkä vuoro-
kausittainen käyttö voidaan järjestää ilman erilliskustannuksia. Työasemien sijoittaminen kir-
jastojen yhteyteen on koettu hyväksi mainittujen etujen lisäksi siksi, että opiskelijalla on samas-
sa ympäristössä käytettävissään myös kirjalliset tietolähteet ja näin monipuolisempi työskentely-
ympäristö.

Esimerkkejä englantilaisista ja hollantilaisista ratkaisuista:

• Hollannissa Tilburgin yliopisto on valinnut strategiseksi kilpailutekijäksi elektronisen kam-
puksen luomisen. Useassa eri pisteessä olevat kirjastopalvelut keskitettiin yhteen rakennuk-
seen. Samalla kirjastoon sijoitettiin noin puolet – 450 - opiskelijakäyttöön varatuista työa-
semista. Näin on saatu toimiva, tehokas ja kustannuksia säästävä ratkaisu aikaan. Kirjaston
palveluja on automatisoitu pitkälle itsepalveluksi: lainaus ja palautus, samoin kuin kopioiden
ja tulosteiden maksu toimikortilla hoituu vaivattomasti.

• Englannissa on samoin keskitetty kirjastojen yhteyteen laajoja työasemapalveluja: Bathin
yliopiston kirjastossa on samoin noin puolet opiskelijakäytön työasemista (350) ja kirjasto
on avoinna 24 tuntia/vrk. Bathissa käytetään nimeä kirjasto ja oppimiskeskus. Periaate on
sama; kirjastopalvelut ja atk-palvelut on yhdistetty saman katon alle, kuitenkin niin, että
kirjastohenkilökunta vastaa kirjasto- ja tietopalvelusta ja atk-henkilökunta mikrotuesta ym.
atk-opastuksesta. Suuri määrä koneita ja verkossa olevaa tietoa mahdollistaa atk-pohjaisen
opetuksen, opettajat käyttävät oppimiskeskusta paljon opetustilana. Tiedonlähteet ovat
käytettävissä ympäri vuorokauden. Yöllä käytetään lähinnä tietokoneita, kirjojen lainauskin
on mahdollista itsepalveluperiaatteella. Öisin päivystää vain vahtimestari taustavoimanaan
vartiointihenkilökunta.

• De Montfortin yliopiston kirjastoon laajennettiin lisäsiipi 400 työasemalle. Sheffield Hallam –
yliopiston opiskelukeskus on monipuolisin, sillä noin 1600 lukupaikan lisäksi siellä on 400
työasemaa sekä verkko-opetuksen tuotanto- ja koulutuspalvelut.

Yliopisto-opiskelu eroaa kuitenkin oppimisen prosessiltaan merkittävästi tieteenalasta riippuen.
Ne alat, joilla opiskelu nojaa laboratoriotyöskentelyyn, harjoituksiin, kenttäopetukseen, tarvitse-
vat opetustiloja laitoksen yhteyteen muita enemmän. Näyttää tarkoituksenmukaiselta, että jat-
kossakin verkko-opetuksen tarvitsemat laitteet ja tilat ovat osittain keskitettyjä ja osittain lai-
tosten yhteydessä. Laitoksiin sijoitetuille palveluille on varattava riittävä ylläpitotuki, joka voisi
yhdistyä opettajien tarvitsemaan laite- ja ohjelmistotukeen.

2.8.7. Tiedonhallinnan verkostoituva koulutus

Opiskelijat pitävät verkkokäytön esteenä myös osaamisen puutteita. Koulutus verkkoympäris-
töön on jatkossa olennainen osa akateemisia perustaitoja. Tämä alue kuuluu kirjastojen ja ai-
nelaitosten yhteiseen kehittelyyn. Jatkossa tulisi pyrkiä riittävän monipuolisten suunnitteluryh-
mien muodostamiseen, jotta voidaan taata korkeatasoisten tiedonhallinnan verkkokurssien
tuottaminen.

Edellytys tehokkaalle, monipuoliselle ja oikein ajoittuvalle koulutukselle on se, että opettajat ja
kirjastonhoitajat pystyvät poistamaan keskinäiset raja-aidat ja työskentelemään nykyistä tii-
viimmin yhdessä jo opetuksen suunnitteluvaiheessa. Kurssien tulisi soveltua opettajien ja opis-
kelijoiden lähi- ja etäopiskelua varten.
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2.8.8. Opintoaineistopankki

Yliopistoissa on jo nyt melko paljon aineistoja laitosten kotisivuilla. Yliopistoissa ei ole kokonais-
kuvaa lisääntyvistä aineistoista. Sekä tiedotus että ylläpito on vaihtelevaa ja osin sattumanva-
raista. Toinen tärkeä alue on ulkomaisten aineistojen lokalisointi, hankinta ja tiedottaminen.
Kirjastojen tulee luoda tähän palveluja.

Perustetaan kuhunkin yliopistoon verkko-opintoaineistojen pankki tai tietokanta, joka sisältää

• Opettajien itse tuottamaa opetuksen verkkoaineistoa.
• Opetuksessa käytettäviä lähdejulkaisuja tai hakemistoja niihin.
• Opetuksessa tarvittavaa multimedia-aineistoa.
• Tutkintovaatimuksissa olevia artikkeleita.
• Verkkohakuteoksia ja muita opiskelua tukevaa verkkojulkaisuja.
• Loppuunmyytyjen teosten verkkoversioita tarvepainatusoptioin.
• Kansainvälisiä opetusaineistoja (verkkoaineistot, hakuteokset), joihin kirjasto on hankkinut

lisenssin - yhteistyö ja työnjako FinELibin ja tieteenalakohtaisten tutkimusaineistojen kanssa
on määritelty.

• Kansainvälinen opetuskäytön ilmaisaineistoa.
• Aihehakemistoja opetuksessa käytettäviin tietoresursseihin.
• Yhteydet kirjastoluetteloihin.
• Tiedonhaun opetuksen verkkokursseja.

Määritellään kirjastojen vastuut tietopankin ylläpidossa. Pienissä yliopistoissa vastuut voidaan
keskittää yhteen kirjastoon, suurissa luontevimmin kampuksittain. Mm. Helsingin yliopistossa on
jo olemassa opiskelijapalvelujen kampuskohtainen (keskusta, Meilahti, Viikki) vastuunjako,
johon tämä palvelu voidaan liittää.

Mahdollisuudesta muodostaa palvelu yhteisin periaattein kaikissa yliopistoissa tehdään erillinen
selvitys.

2.8.9. Keskitetty aineistojen jakeluorganisaatio: koulutuksen tavara-
talo

Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm on esittänyt, että vuosille 1999-2004 olisi perusteltua laatia valta-
kunnallinen ohjelma, ohjeistus ja esitys sisältötuotannollisen toiminnan rahoittamiseksi ja to-
teuttamiseksi siten, että sisältötuotanto olisi hajautettu mutta jakelu keskitetty. Keskitetyn ja-
kelun järjestämiseksi esitetään kansallista tuki- ja rahoitusorganisaatiota ja jakelujärjestelmää,
jotta sisällöille taattaisiin keskitetty tuki, rahoitus ja jakelu. Tällaisen keskitetyn ja hajautetun
mallin yhteisiä etuja hakevan ratkaisun tavoitteena olisi tuottaa pitkällisiä yhteistyö- ja tuotanto-
sopimuksia, joita rahoittaa joko OPM tai tilaaja tai av-tuotannon tapaan rahoitus muodostuu
hybridimallina. Keskitettyä jakeluyhtiötä, jota voitaisiin rahoittaa esim. tieteen lisärahoituksesta,
Ekholm kutsuu työnimellä Educational Warehouse. Sen tehtävänä olisi toimia kahdensuuntai-
sesti välittämällä ja lokalisoimalla ulkomaista aineistoa yliopistoyhteisölle sekä tuottaa ja välittää
yliopistojen aineistoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Muistiossa esitetään työryhmän perusta-
mista valmistelemaan toteutusmallia. (Ekholm 1998.)

Ehdotusta kannattaa tutkia, sillä kotimaisilla pienillä yliopistomarkkinoilla yhden yliopiston on
vaikea saada taloudellisesti kannattavia ratkaisuja aikaan. Esimerkkeinä tästä ovat ne kannatta-
vuusongelmat, joihin yliopistojen av- ja kustannusyksiköt ovat usein joutuneet kun toiminta on
siirretty tulosvastuulliseksi.

Esimerkki: Keskitetty yliopistolisenssien hankinta - CHEST ja HERON

Englantilaisten yliopistojen keskitettyjä palveluja ovat CHEST (The Combined Higher Education
Software Team, per. 1988), SCOPE (Scottish Collaborative On-demand Publishing Enterprise) ja
HERON (Higher Education Resources ON-demand).
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CHESTin tehtävänä on neuvotella ohjelmistojen ja tietokantojen lisenssisopimuksista. Neuvot-
telut koskevat sopimuksen hintaa ja ehtoja. CHESTin ylläpitäminä oli tammikuussa 1999 55
ohjelmistosopimusta, 30 tietokantasopimusta ja 5 sopimusta opintomateriaaleista. Lisenssisopi-
muksen perusteella kaikki konsortioon kuuluvan organisaation opiskelijat ja henkilökunta voivat
käyttää tuotetta. Kaupallinen käyttö on sen sijaan kielletty.

SCOPE - hanke oli kolmentoista yliopiston konsortio ja osa eLib-ohjelmaa. Tavoitteena oli laa-
jentaa informaatioteknologian hyväksikäyttöä, levittää informaatiota entistä tehokkaammin
elektronisen kirjaston välityksellä, luoda räätälöityjä opetuspaketteja ja tarvepainatuksen val-
miudet sekä helpottaa loppuunmyydyn materiaalin saamista käyttöön. Hankkeessa laadittiin
sopimukset kaupallisten kustantajien kanssa. Projekti päättyi 1998. Lisätietoa siitä on saatavissa
osoitteesta: http://www.stir.ac.uk/infoserv/scope . Jatkohanke HERON pyrkii koko Englannin
kattavan palvelun luomiseen. Projektista vastaa Stirling University ja sen yhteiskumppaneita on
yliopistoja sekä Blackwell-kustantamo. Hankkeen tavoitteena on luoda kansallinen elektronisten
aineistojen tietopankki opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseksi, siihen liittyen tekijänoi-
keuskysymysten ja maksujen selvittäminen. Lisätietoa hankkeesta on saatavissa osoitteesta
http://www.stir.ac.uk/infoserv/heron/project.htm

2.8.10. Tarvepainatus ja tulostaminen

Verkkoaineistojen tueksi on luotava myös toimiva tarvepainatusjärjestelmä erityisesti teksti-
muotoiselle aineistolle. Kaikki merkit viittaavat siihen, että tarvepainatus (print-on-demand)
tulee voimakkaasti lisääntymään.

Tarvepainatuksen käsite on moniulotteinen ja osin täsmentymätön vielä. Sillä tarkoitetaan sekä
verkossa olevan ”näköispainosmuodossa” olevan julkaisun tulostamista omiksi tarpeiksi että
lyhyiden (50-400) painosten painamista digitaalisilla painokoneilla. Lyhyiden painosten painami-
nen on selvä tendenssi. Suomessa jopa mainospainotuotteiden keskipainos on vain 1500 kpl ja
Euroopan laajuudessakin vain noin 3000 kpl. Kirjankustantajien tarve varastojen pienentämi-
seen on suuri, sillä niihin sitoutuu paljon pääomia. Sama kustannustietoisuus koskee myös julki-
sia organisaatioita. Kirjan yksikköhinta ei muodostu ainoastaan painatuslaskusta, vaan myös
varastoinnista, sidotusta pääomasta sekä varastoon vanhentuvista kappaleista. Verkosta omaan
käyttöön tarvittavan, yksin kappalein tehtävän julkaisun (200 sivua) ”painamisen” tai
”painattamisen” yksikköhinta tullee olemaan suunnilleen 200 mk eli samaa luokkaa kuin kirja-
kaupasta ostettuna. Hintaan vaikuttaa tosin oleellisesti jälkikäsittely: tehdäänkö tuotteesta kir-
jan muotoinen vai yhteen niitattu kappale.

Kopiointi Perinteinen kopiointi tullee säilymään hinnaltaan kilpailukykyisenä vaihtoehtona, mutta
se tulee muuttamaan muotoaan. Se mikä aikaisemmin kopioitiin hyllyssä olevasta kirjasta, tu-
lostetaan uusilla monitoimilaitteilla tai oheistulostimilla verkossa olevasta mm. pdf-muotoisesta
aineistosta. Yliopistojen päätettävissä on, kuinka kauan opiskelijat saavat tulostaa ilmaiseksi
mutta kopioida maksullisesti. Kopioinnin hintojen ei odoteta nousevan. Tulostamisen hinta voi-
daan periaatteessa pitää samalla tasolla kopioinnin kanssa, ellei tulosteisiin liity tekijänoikeudel-
lisia kustannuksia . Tämä riippuu kokonaisratkaisusta, millä tulostusfasiliteetit rakennetaan opis-
kelijoiden ulottuville.

Muut ”lukuvälineet” Usealla taholla kehitellään parhaillaan elektronisia vastineita paperille ja
kirjalle. Eräs mahdollisuus on kirjan näköinen ja oloinen elektroninen kirja, johon voidaan uu-
destaan ja uudestaan ladata kirjoja luettaviksi. Paperin tekijät ja myyjät budjetoivat 20% suu-
ruisia vuosikasvuja pitkälle ensi vuosituhannelle nimenomaan tulostamisessa ja tarvepainatuk-
sessa käytettäville papereille. On siis vaikea nyt uskoa että lähivuosina tulisi ”opiskelijahintaisia”
ratkaisuja muiksi lukuvälineiksi.

Yliopistojen kannalta näyttää välttämättömältä, että verkkoaineistojen yleistyessä tulostaminen
tehdään maksulliseksi. Mm. Helsingin yliopistossa periaatepäätös on tehty, Jyväskylän yliopiston
kirjastossa maksullinen tulostaminen on jo käytössä. Ongelmallista on tällä hetkellä käyttökel-
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poisen maksuvälineen puuttuminen.

Esimerkkejä:

Helsingin yliopiston opiskelijakirjastossa on kokeiltu erilaisten maksujen välineen Ylioppilaskun-
nan kehittämää Unicard -korttia, joka toimii myös kirjastokorttina ja jossa on ns. kolikkokukka-
ro. Kirjastoon on asennettu tarvittavat kortinlukulaitteet ja linjayhteydet. Periaatteessa järjes-
telmä toimii, mutta opiskelijat käyttävät korttia varsin vähän.

Helsingin yliopiston Yliopistopaino on ottanut käyttöön monitoimikoneita, joilla on mahdollista
sekä tulostaa että kopioida. Kopiokortin tueksi on kehitetty ohjelmallista ominaisuutta, joka
mahdollistaisi tulosteen maksun perimisen. Käytännössä järjestelmää ei ole vielä saatu toimi-
maan ja se olisi joka tapauksessa väliaikainen ratkaisu.

Malli toimivasta kopioiden ja tulosteiden maksujärjestelmästä on hollantilaisessa Tilburgin yli-
opiston kirjastossa. Kirjastokortti on samalla toimikortti, jolla hoidetaan kirjastorutiinit sekä eri-
laiset maksut. Järjestelmä toimii hyvin kovassakin käytössä kirjastossa, jossa on noin 350 opis-
kelijamikroa. Maksujen periminen ja kortin lataaminen toimivat itsepalveluna ja ohjelmallisesti,
joten niihin ei sitoudu juurikaan henkilötyötä.

2.8.11. Teknologiset ratkaisut

Verkon liikennöintinopeus FUNET-verkossa kasvaa. Käyttäjien määrä ja uudet palvelut lisäänty-
vät. Korkeakoulujen pitää huolehtia siitä omien verkkojen toimivuudesta ja riittävästä laadusta.
Toimintavarmuus korostuu puhelin- ja digitaalisen TV:n palveluissa. Myös reaaliaikaiset palvelut
ovat haaste verkon toiminnalle. Toimintavarmuus saattaa edellyttää osaltaan luopumista tä-
hänastisesta "akateemisesta vapaudesta".

Laajakaistaverkkojen tulisi levitä kampuksilta koteihin ja opiskelija-asuntoloihin. Tekniikka lan-
gattomien paikallisverkkojen hyödyntämiseksi tulee yleistymään. Verkon yli tapahtuva tutki-
muslaitteiden etäkäyttö ja verkon yli toimivat ryhmätyövälineet lisääntyvät.

Tietoverkon käytön pitää olla turvallista ja luotettavaa. Maksullisten palvelujen tarjoajat edel-
lyttävät määrittelyä palvelujen käyttäjistä. Tietoturva ja henkilön tunnistaminen ovat olennaisen
tärkeitä. Verkon turvallisuus ja verkkomateriaalin oikeellisuus tulevatkin oleman verkkopalvelu-
jen suuria haasteita. Ydinkysymyksiä ovat:

• Auktorisointi/valtuus, ”voinko käyttää palvelua?”
• Autentikointi, ”oletko se henkilö jona esittäydyit?”
• Oikeaperäisyys, ”onko tämä tieto se sama jona se on arkistoon kirjattu?”
• Yksityisyys/salaus, ”zzxhgjia\*ad#bd” eli viestien kryptaaminen.

Verkon tietoliikenne- ja palveluratkaisut pitää rakentaa täyttämään kaikki neljä vaatimusta.
Vaatimukset on otettava huomioon myös kirjastopalvelujen toiminnassa. Tietoturvaratkaisujen
pitää kuitenkin perustua yleisiin luotettaviin julkisiin standardeihin ja toimintatapoihin.
Kehitys näyttäisi kulkevaan suuntaan jossa verkkoa käyttävillä henkilöillä olisi jonkin varmenne
tahon antama sertifikaatti (yleinen ja henkilökohtainen avain) upotettuna älykorttiin. Kortissa
olevan henkilökohtaisen avaimen avulla käyttäjä voi myös kryptata viestinsä ja tietoliikenneyh-
teytensä. Tämän tekniikan käyttöönottoa hidastaa vielä valmisteilla olevat määrittelyt ja tarvit-
tavien lukulaitteiden puuttuminen.
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3. OSAPROJEKTI 2: OPINTOAINEISTOJEN TEKNISET
TOTEUTUKSET JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ
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3.1. Johdanto

Jyväskylän ja Vaasan yliopistoissa lähdettiin vuonna 1996 kehittämään elektronisen kurssikir-
jaston mallia opetusministeriön rahoittamassa projektissa. Ideana oli ajatus kurssikirjallisuu-
desta, joka olisi jatkuvasti asiakkaiden saatavilla, joka helpottaisi aineistoon liittyviä päivittäis-
töitä kirjastostossa ja säästäisi kirjastojen hyllytilaa.

Tällaiselle kurssikirjastolle tarvittavaa teknistä mallia rakensivat Jyväskylän yliopiston digitaalisen
median maisteriohjelma ja Vaasan yliopiston viestintätieteiden laitos. Yliopistojen kirjastot hank-
kivat projektiin aineistoa, jonka avulla voitiin tutkia uudenlaisen kurssikirjaston käyttöä. Aineis-
toa testaukseen saatiin myös Svenska handelshögskolanista. Teknisenä lähtökohtana käytettiin
SGML-standardia. Muutama aikaisemmin painettuna ilmestynyt kurssikirja siirrettiin rakentei-
seen muotoon ja saatiin käyttöön SGML-selainten avulla ja konvertoituna HTML-muotoon www-
dokumentteina Internetissä. Jyväskylän yliopiston kirjasto teetti kasvatustieteen perusopintoihin
kuuluvan kokoomateoksen, joka julkaistiin pelkästään sähköisessä muodossa (HTML).   Projek-
tien oppimateriaali oli pääasiassa yliopistojen omien opettajien tuottamaa, mutta yhteiseksi
aineistoksi saatiin WSOY:n kustantama loppuunmyyty kurssikirja, josta tuotettiin SGML- ja
HTML-versiot Vaasan yliopistossa. Tähän aineistoon on käyttöoikeus vain Jyväskylän ja Vaasan
yliopistoyhteisöillä.

Osa elektronisen kurssikirjaston projektin aineistosta kytkettiin opetukseen vuoden 1997 lopulla
ja vuoden 1998 alkupuolella. Tällaisiin kursseihin sisältyi sekä Jyväskylässä että Vaasassa yhte-
nä osiona sähköisen oppimateriaalin käytettävyyden arviointi. Projektin lopussa voitiin todeta,
että valtaosa opiskelijoista oli innostuneita aineiston käytöstä ja vielä useampi toivoi lisää opin-
toihin liittyvää materiaalia verkkoon. Yleisimmiksi ongelmiksi osoittautuivat laitteiden riittämät-
tömyys kirjastoissa ja atk-luokissa sekä tulostukseen ym. teknisiin seikkoihin liittyvät asiat.

Opintoaineistot verkossa  -projektin osaprojektissa II on jatkettu aineistojen siirtoa verkkoon ja
kyselty käyttäjien tarpeita ja mielipiteitä. Projektin keskeinen osuus on kuitenkin liittynyt koko
tuotantoprosessin selvittämiseen ja entistä huomattavasti selkeämmin opetukseen ja oppi-
misympäristöihin.

Svenska handelshögskolanin projektissa luotiin uudenlainen malli opintoaineiston tuottamiselle
yhteistyössä opettajan kanssa. Tavoitteena oli kustannuksiltaan tehokas sähköisen julkaisemi-
sen malli, joka tukee opetuksen kehittämistä. Vaasan yliopiston puolella hankittiin lisää materi-
aalia mm. avoimen yliopiston tarpeita varten, vertailtiin teknisiä toteutuksia  ja työskenneltiin
läheisessä yhteistyössä opetuksen kehittämisryhmän kanssa.

Opintoaineistojen luominen on ketju, joka alkaa kirjoittamisesta ja päätyy aineiston vastaanot-
toon. Ketjussa jokainen yksittäinen jäsen on tärkeä ja ketju säilyy eheänä vain, jos yhteistyö yli
yksikkörajojen toimii. Projekteilla oli omat ohjausryhmänsä, joihin kuului opetus- ja tutkimus-
henkilökuntaa, opintohallinnon ja tietotekniikan asiantuntemusta, aineiston välittäjä, opiskelija
ja kirjaston henkilökuntaa.
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3.2. Sähköinen opintoaineisto

Projektin yhtenä tavoitteena oli hankkia uutta opintoaineistoa verkkokäyttöön. Vaasan yliopiston
kirjasto on hankkinut eri tiedekuntien aineistoa sähköiseen kokoelmaan. Tavoitteena oli koota
yhteen kirjaston hallinnoimaan kokoelmaan jo verkossa hajallaan olevaa opintoaineistoa sekä
konvertoida uutta aineistoa kokoelmaan. Svenska Handelshögskolan taas on analysoinut yhden
aineiston käyttötapoja monipuolisesti casena.

3.2.1. Vaasan sähköinen opintoaineistokokoelma

http://www.uwasa.fi/kirjasto/ov/

Kokoelmaan on hankittu eri tiedekuntien ja avoimen yliopiston opetukseen liittyvää materiaalia:
opettajien tuottamaa aineistoa, kirjoja, luentomonisteita, artikkeleita sekä yksi verkkoon luotu
simulaatio organisaation toiminnasta. Yliopiston omien opettajien materiaalit käsittelevät yritys-
yhteistyötä, logistiikkaa, tietotekniikkaa, markkinointia, laskentatointa ja julkisjohtamista. Aikai-
semman projektin aineistoa on tarjolla mm. kielten ja viestinnän opiskelijoille (liite 1). Myös
monilla muilla laitoksilla eri tiedekunnissa opintoaineistojen siirtämistä verkkoon pidettiin hyö-
dyllisenä ja sitä tarjottiin lisää sähköiseen kokoelmaan. Talousoikeuden laitokselta saatiin asi-
antuntijalausunto verkkoaineiston tekijänoikeuksia koskeneen raporttiluonnokseen.

Aikaisemman projektin aineistona sähköiseen kokoelmaan sisältyy yksi kaupallisen kustantajan
kirja: WSOY:n 1980-luvulla julkaisemasta loppuunmyydystä teoksesta tuotettiin sähköinen ver-
sio, jonka käyttöoikeudet ostettiin; käytöstä raportoidaan myöhemmin WSOY:lle. OPI!-
projektissa ostettiin lisäksi Editalta sähköisinä tiedostokirjoina kaunokirjallisuutta sekä tavalli-
simpien atk-ohjelmien käytön ja sähköisen julkaisemisen  oppaita. Ostettu aineisto on  vain
Vaasan yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä.

Kokoelmasta tehtiin linkit Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Sanomalehtiyliopis-
toon, kirjaston tiedonhaun peruskurssiin sekä oman yliopiston opettajien kotisivuilla olevaan ja
muualta verkosta löytyvään aineistoon. Tarkoituksena on ohjata käyttäjät mm. virtuaalikirjasto-
projektin keräämille tiedonlähteille ja koota linkkejä oppiaineittain verkossa olevaan eri alojen
klassikkokirjallisuuteen.

3.2.2. Pilotprojekt inom Hanken: Svenska II

Dagens krav på att utveckla IT-lösningar inom undervisning och publiceringsverksamhet inom
högskolorna gör den här typen av projektverksamhet meningsfull. Strävan är att utveckla och
understödja nya undervisningsformer som också är kostnadseffektiva. Syftet med Hankens
projekt är att bygga upp en modell för publicering av läromedel i elektronisk form inom ett
mindre universitet.

Undervisningsmiljön, aktörerna och deras roll i publiceringsprocessen är något vi vill undersöka.
Slutanvändarens (studentens) roll som konsument av materialet spelar en betydande roll i mo-
dellen.

De centrala frågorna inom projektet är:

• Vilka krav på undervisningsmiljön ställer elektroniska läromedel?
• Finns det beredskap bland lärarkåren att använda nya undervisningsmaterial och undervis-
ningsformer?
• Vill lärarna själva utveckla sitt undervisningsmaterial också i elektronisk form?
• Hur handha frågor om ersättning till skribenter och  institutioner?
• Hur handha säkerhetsfrågor och skydd mot olaglig användning av materialet?
• Vilken inställning har slutanvändaren till elektroniskt kursmaterial?
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För att kunna komma fram med en modell för hur vi kunde tänkas lösa frågan om elektroniska
läromedel på nätet beslöt arbetsgruppen inom Hanken i ett tidigt skede att göra ett test med
verkliga publikationer som används i undervisningen under början av vårterminen 1999. Det
visade sig inte särskilt lätt att hitta lämpliga publikationer, som dels fanns till hands, dels hade
ett stort antal studerande som potentiella användare. Vi begränsade oss därför till en publika-
tion, visserligen i tre delar, nämligen Kristina Zilliacus-Roslins kompendiesamling Svenska II
(kurskompendiet, exempelsamling och facit). Författarens och lärarens insats var av oerhört
stor betydelse för att projektet skulle kunna genomföras så därför vill vi återge Kritina Zilliacus-
Roslins motiv för att medverka i projektet som ett direkt citat:

"Varför jag ville vara med i projektet?

Jag ville

• på ett för mig behändigt sätt
• få ut ett för studenterna lättillgängligt självstudiematerial
• som studenterna skulle lockas att gå in i
• eftersom det är roligt att klicka sig fram;
• få PDF testat eftersom jag inte gillade tanken att allt material lekande lätt kan kopie-
ras;
• i ett tidigt skede av mina planer på nätpublicering få erfarenhet av att lägga läromedel
på ett nät;
• ta chansen att få publikationspoäng tack vare att materialet testas på Internet."

Inställningen till elektroniska läromedel och också inställningen till ny undervisningsteknik eve-
luerades med en enkät bland den undervisande personalen. Enkäten riktades till 69 lärare i
Helsingfors. 31 enkätsvar returnerades vilket utgör en svarsprocent på 45 %.

Av dem som svarat på enkäten anser 84 % att det finns material inom undervisningsämnet som
kunde överföras till nätet. Exempel på material det kunde vara fråga om är övningar, föreläs-
ningsuderlag och kompendier. 81 % var också villiga att lägga ut undervisningsmaterial på nä-
tet om någon annan skulle utföra överföringen och sköta det tekniska.

Lärarna ansåg att fördelarna med elektroniskt material är att det är aktuellt, och ett modernt
sätt att undervisa; också modern undervisningsteknik i sig har ett egenvärde. Elektroniskt ma-
terial är lätt att uppdatera och är billigt för studenterna. Det ger möjlighet till individualisering
av undervisningen och ger bättre möjligheter till självständigt arbete. Också grupparbeten un-
derlättas. Studenterna kan arbeta i egen takt och arbeta då det passar den egna arbetsrytmen.
En fördel är också att materialet finns till hands och man inte behöver riskera att det blir stulet.

Följande nackdelar med elektroniskt material ansågs föreligga: Läsbarheten på skärm  är inte
tillräckligt god. Kursmaterial och kursböcker måste skrivas ut på papper för att kunna läsas. Det
kan vara svårt att hitta lämpligt material om man inte skriver det själv, och vill man utnyttja
artiklar och material utarbetat vid andra högskolor uppstår det svårigheter med copyrightbe-
stämmelserna. Nätets säkerhet är en källa till oro. Man kan inte lita på att nätet fungerar utan
störningar, i undervisningssituationen är ett nätavbrott otrevligt. Kursmaterial på nätet innebär
också att det ställs stora krav på tillgång till datorer för de studerande. Studenterna behöver tid
att utföra uppgifter vid datorerna. Det finns också farhågor att elektroniskt material kan verka
som ett incitament till att utebli från föreläsningar. Det pedagogiska kunnandet ställs inför nya
utmaningar och det kan vara svårt för läraren att hitta rätt pedagogiskt grepp.
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3.3. Tekniset ratkaisut ja sisältöjen jäsentäminen

3.3.1. Hanken: PDF (Portable Document Format) och utskriftsmöjlig-
heter

Hanken–projektets arbetsgrupp kunde ta del av det arbete som skedde inom huvudprojektet i
de andra universiteten och fick på det sättet en möjlighet att bygga upp en strategi för verk-
samheten. Inom huvudprojektet och andra närliggande projekt hade man testat SGML, XML
som publiceringsformat och därmed också strukturering av olika typer av dokument. Vi ville
välja ett publiceringsformat som verkade fungera med ett minimum av teknisk specialkunskap
och valde därför PDF (Portable Document Format). Inom biblioteket fanns ett behov av att byg-
ga upp ett kunnande om elektronisk publicering och också för detta ändamål verkade PDF-
formatet vara väl ägnat.

Adobe Acrobat PDF (Portable Document Format) har utvecklats för att transportera dokument
mellan olika system. Detta format sparar dokumentets ursprungliga utseende. För att läsa PDF-
filen behövs Adobe Acrobat Reader. Detta är ett gratisprogram på Internet och programvaran
kan laddas ner från Adobe-företagets webbplats. Dokumentet är läsbart med olika operativsy-
stem.

Adobe Acrobat Exchange är ett program för att editera existerande PDF-dokument. Alla förins-
tällningar görs i Exchange. PDF dokument kan förutom interna hypertext-länkar innehålla också
externa URL-länkar. Dokumentet kan tillföras en innehållsförteckning och t.ex. ljud- och bildfi-
ler. Säkerheten kan förinställas på olika nivåer. Man kan förhindra att dokumentet öppnas och
läses utan vederbörligt lösenord. Likaså kan man förhindra editeringar och utskrift av doku-
mentet. (Enbart bläddring samt formatjusteringar behöver tillåtas.)

Alla PDF-filer är producerade utgående från MS-Word dokument. Adobe Acrobat Distiller är ett
program som konverterar PostScript-filer till PDF-dokument. I vissa fall är PDF-dokumentets
kvalitet bättre om det ursprungliga dokumentet först skrivs ut som PostScript-fil och sedan kon-
verteras till PDF-format med hjälp av Acrobat Distiller. Alternativt kan PDF-dokumentet skapas
med Acrobat PDF Writer som producerar en elektronisk kopia av dokumentet. Länkar, bokmär-
ken och andra egenskaper kan inte läggas till PDF-dokumentet då PDF-Writer används. Doku-
mentets säkerhet kan inte heller ställas in.

Editeringsegenskaperna i PDF-dokumentet är begränsade främst till uppbyggnad av innehålls-
förteckning, tillägg av bild- och ljudfiler samt hypertextegenskaper.
Eftersom dokumenten i Svenska II är sammanhängande, har ett nätverk med interna och ex-
terna länkar byggts upp. Även innehållsförteckningen är uppbyggd med länkar inom dokumen-
tet. Dessutom finns innehållsförteckningen i alfabetisk ordning i form av bokmärken hela tiden
tillhands.

Dokumenten lades upp på Hankens webbserver så att ingångslänkar finns från både  svenska
institutionens och bibliotekets sidor. Utskrift förhindrades från alla andra datorer i Helsingfors
utom en dedikerad pc (i biblioteket). Ett kurskompendium färdigt uppkopierat kunde köpas från
studenternas intressebyrå som i vanliga fall fungerar som serviceenhet för studenterna i fråga
om studiematerial. I Vasa kunde kurskompendiet skrivas ut på studenternas intressebyrå och
där kunde man också köpa kompendiet i uppkopierad form.

3.3.2. Vaasa: HTML, SGML, exe

Vaasan yliopiston kirjaston tutkittavina olivat HTML-, SGML- ja exe-muotoiset ratkaisut. Vaasan
sähköiseen opintoaineistokokoelmaan kuuluu myös pdf-muotoista aineistoa, mutta sen käyttöön
tai tuottamiseen ei perehdytty sen tarkemmin. Pdf-aineistoa tutkittiin monipuolisesti Svenska
Handelshögskolanilla.
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Vaasassa SGML-aineistoon oli perehdytty jo aikaisemmin Elektroninen kurssikirjasto -projektissa
(EKK), jonka aikana tehtiin myös kysely opiskelijoille. EKK-projektin aikana saatuja tuloksia
päätettiin hyödyntää myös Opintoaineistot verkossa -projektissa. HTML-aineistoa päätettiin
hyödyntää sen helppouden vuoksi. Editalta ostettiin HTML-, pdf- ja exe-muotoisia aineistoja
vertailun vuoksi.

Elektroninen kurssikirjasto –projektissa tuotettiin kaikki aineistot ensin SGML-muodossa siten,
että tekstit merkattiin "käsin" tarvittavilla koodeilla. Teokset ovat luettavissa MultiDoc Pro –se-
laimen avulla yliopiston PC-luokissa ja kirjastossa. SGML:n lisäksi teokset konvertoitiin HTML-
muotoon ja siirrettiin saataville Internetiin. Molempien versioiden käyttöä selvitettiin 1997 teh-
dyllä kyselyllä, joka liitettiin osaksi Tietotekniikan perusteet –kurssia. Kommentteja saatiin myös
Tyylit ja rekisterit –kurssilta, jossa käytettiin WSOY:ltä hankittua kirjaa.

Opiskelijat pitivät www-dokumentista käytön tuttuuden perusteella, mutta monet heistä havait-
sivat SGML-selaimen edut, jotka mahdollistivat kurssikirjan uudentyyppisen lukemisen. Se-
laimella katsottiin olevan kaksi selvää etua:

• Selaimen hakuominaisuudet ovat monipuoliset.
• Selaimessa on vasemmassa reunassa navigointi-ikkuna, jossa teoksen sisällysluettelo näkyy

koko ajan. Navigointi-ikkunassa (sisällysluettelossa) olevat otsikot ovat linkkejä, joita nap-
sauttamalla teoksessa on helppo liikkua. Sisällysluettelon näkyminen helpottaa myös koko-
naisuuden hahmottamista.

OPI!-projektissa tarjotun aineiston skannaaminen ja muokkaaminen sopivaan muotoon SGML-
konversiota varten ei tuntunut mielekkäältä, koska se olisi vienyt liikaa aikaa.  SGML-muotoa ei
kuitenkaan ole hylätty, vaan sen pariin palataan kirjaston muissa hankkeissa. (RAJU = Raken-
teinen julkaiseminen yliopistoissa.)

VY:n kirjaston sähköiseen kokoelmaan saatu aineisto julkaistiin HTML-muodossa, koska aineis-
ton julkaiseminen WWW:n kautta on nopeaa ja sen avulla tavoitetaan opiskelijat helposti. Sen
lisäksi päätettiin testata WWW:n kautta julkaistavaa pdf- ja exe-muodossa olevaa aineistoa.

Aineistoa päätettiin myös ostaa Editalta. Pdf- ja exe-muotoiset aineistot haettiin yliopiston
omalle palvelinkoneelle ja tallennettiin domain-suojattuun hakemistoon. Näin niitä voi käyttää
vain Vaasan yliopiston verkossa olevilta koneilta kuten Edita on toivonut. HTML-muotoiseen
aineistoon tehtiin linkit Vaasan yliopiston kirjaston sähköisestä kokoelmasta. Toistaiseksi niiden
lukemiseen on tarvittu salasana, mutta tulevaisuudessa salasana poistuu Editan salliessa vapaan
pääsyn sivuille Vaasan yliopiston verkossa olevilta koneilta. IP-numerot on jo ilmoitettu Editalle.

Pdf eli Adoben Portable Document Format -muodossa on sekä kauno- että tietokirjallisuutta.
Pdf-aineiston etuna on se, että teokset näyttävät samalta kuin painettunakin. Aineiston lukemi-
seen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka saa ladata omalle koneelleen Adoben
www-sivuilta. Editan pdf-teoksista on myös mahdollista suorittaa hakuja. Pdf-aineistoa esiteltiin
jo tarkemmin kohdassa 3.1.

Exe-muodossa oleva aineisto on kaunokirjallisuutta. Aineiston käyttäminen vaatii teosten asen-
tamisen omalle tietokoneelle, mutta suunnitelmissa on jakaa aineistoa palvelinkoneelta. Aineisto
on myös valmiiksi asennettu kirjaston tietokoneille. Exe-muodossa olevasta aineistosta on mah-
dollista luoda omalle tietokoneelle "tiedostokirjasto", ts. saman käyttöliittymän avulla pystyy
käyttämään kaikkia teoksia samanaikaisesti, lukemaan niitä ja suorittamaan niistä hakuja.

Exe-aineiston haittana on se, että aineistoa ei ole suunniteltu massakäyttöön. Teoksiin on mah-
dollista tehdä kirjanmerkkejä, jotta halutun kohdan löytäminen myöhemmin olisi helpompaa.
Teoksiin voi tehdä myös huomautuksia haluamiinsa kohtiin, jolloin ne näkyvät aina kyseistä
kohtaa luettaessa. Kirjanmerkit ja huomautukset ovat kaikille käyttäjille yhteisiä, joten niiden
määrän kasvaessa suureksi ne menettävät merkityksensä. Liian suuresta kirjanmerkki- ja huo-
mautusmäärästä on vaikea löytää omia merkintöjään. Exe-aineistot soveltuvatkin parhaiten
henkilökohtaiseen käyttöön.
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Aineiston teknistä toteutusta suunnitellessa on otettava huomioon materiaalin käyttötavat ja -
ikä. SGML-muoto sopii hyvin pitkäikäisille aineistoille kuten kirjoille tai monena vuonna käytettä-
ville luentomonisteille. Rakenteinen teksti on helppo tallentaa esim. tietokantoihin ja päivittää.
Samasta SGML-aineistosta saa myös konvertoitua paperi-, verkko ja CD-ROM-julkaisuja.

Lyhytikäisen aineiston, esim. vain yhden vuoden käytössä olevien luentomonisteiden tekniseen
toteutukseen ei kannata käyttää runsaasti aikaa. Vaihtoehtoja on kaksi: HTML tai pdf. HTML-
version saa tuotettua nopeasti uusilla editoreilla tai käsin koodaamalla. Sen päivittäminen on
helppoa, samoin aineiston siirtäminen verkkoon. Aineistoa voidaan myös täydentää lisäämällä
linkkejä ulkopuoliseen aineistoon.

Projektissa ei ole vielä tutkittu metadatan merkitsemistä teksteihin esim. Dublin Coren perus-
teella. Niihin on kuitenkin liitetty luettelointisääntöjen mukaiset CIP-kirjaukset ja annettu yli-
opiston kustantajatunnuksen mukaiset ISBN:t.

Saatavilla olevista sähköisistä teoksista on tiedot kirjaston Kustaa-tietokannassa. Koska kirjas-
tolla ei ole ollut www-liittymää tietokantaan, teksteihin ei ole päästy suoraan tietokannasta.

3.3.3. Luettavuuden parantaminen (Vaasa)

Verkkoaineiston tuottamisessa pelkkä sujuva tekninen osaaminen tai sopivan muodon valitse-
minen ei riitä. Aineistoa tuotettaessa on otettava huomioon loppukäyttäjä, tekstin lukija. Verk-
koon siirretyn aineiston on oltava myös helppokäyttöistä. Ruudulta luettavan tekstin ulkoasuun,
"taittoon", on kiinnitettävä huomiota.

Tekstiä muokatessa on otettava huomioon HTML:n, eri selainten ja selainversioiden asettamat
rajoitukset sekä käyttäjien verkkoyhteyksien nopeus. Toistaiseksi vain harvalla opiskelijalla on
mahdollisuus käyttää opiskelija-asuntoon asennettua kiinteää verkkoyhteyttä, joten suurin osa
käyttää suhteellisen hitaitakin modeemeja. Tämän takia verkko-opintoaineiston on oltava "ke-
vyttä". Eri tiedostojen koko on säilytettävä pienenä: kuvat eivät saa olla suuria eikä yhdelle
www-sivulle kannata sisällyttää kymmeniä sivuja tekstiä tai lukuisia kuvia.

HTML-aineiston verkkojulkaisemista pohdittaessa päädyttiin MultiDoc Pro -selaimen navigointi-
ikkunan tapaisen ratkaisuun. Se toteutettiin frameja eli kehyksiä käyttämällä. Kehysten avulla
selainikkuna jaettiin kahteen osaan: vasemmalla puolella näkyy teoksen sisällysluettelo ja oike-
alla varsinainen teksti. Sisällysluettelo sisältää linkkejä, joiden avulla tekstissä voi navigoida.
Varsinainen teksti on jaettu pienempiin osiin latautumisajan nopeuttamiseksi. Lukemista on
myös helpotettu marginaaleilla. Marginaalien lisäksi sisällysluettelon sisältävä kehys kaventaa
varsinaisen tekstin sisältävää ikkunaa, näin rivit ovat lyhyemmät ja miellyttävämmät lukea (ks.
esim. http://www.uwasa.fi/kirjasto/ov/logi).

Kehysten käyttö ja teoksen osiin jakaminen tekee tulostamisesta työläämpää. Siksi teokset tar-
jotaan myös yhtenä kokonaisuutena, jonka voi helposti tulostaa. Tekstin muotoiluun ei ole kiin-
nitetty huomiota, koska kokonaista versiota ei ole tarkoitus lukea ruudulta. Pohdittavana on,
kannattaisiko tulostettava aineisto julkaista myös pdf-muodossa, jolloin opiskelija tietäisi etukä-
teen tulostamiensa sivujen määrän.

Lukijoille on kirjoitettu neuvoja selaimen hakuominaisuuksien hyödyntämisestä.
(http://www.uwasa.fi/kirjasto/ov/info.html) sekä Editan tiedostokirjojen asentamisesta
(http://www.uwasa.fi/kirjasto/ov/edita/ohje.html). Myös muita oppaita kirjoitetaan tarpeen
mukaan sekä verkon käyttökynnyksen madaltamiseksi kerätään linkkikokoelmia, joista tiedon-
haku ja sähköisen aineiston käyttö on helppo aloittaa.
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3.4. Verkkoaineistojen käyttö erilaisissa oppimisympäris-
töissä

3.4.1. Verkkoaineiston käyttö Vaasan yliopistossa

Vaasan yliopiston kirjasto tutki verkkoaineiston käyttöä sekä lähi- että etäopetuksessa. Lä-
hiopetusta tutkittiin tekemällä kyselyt sekä opettajille että opiskelijoille, etäopetuksesta esitel-
lään muutama tapaus, joissa verkkoa on hyödynnetty.

Kysely opettajille (http://www.uwasa.fi/kirjasto/ov/opekysely.html)

Projekti kyseli syksyllä opettajien ja opiskelijoiden käyttötottumuksia ja -toivomuksia verkkoai-
neistosta. Kysely tehtiin yhdessä opetuksen kehittämisprojektin OPKEn kanssa. Kyselyllä halut-
tiin selvittää verkossa olevan aineiston käyttöä opetuksessa ja sen kehittämisessä sekä opettaji-
en halukkuutta tarjota omaa luentoaineistoaan verkossa. Vastausten mukaan
(http://www.uwasa.fi/ov/opevastaus.html) mukaan parikymmentä opettajaa oli jo tuottanut
opetusmateriaalia verkkoon tai oli kiinnostunut sen tuottamisesta. Kysyttäessä halukkuutta
tarjota opetusaineistoa verkossa saatiin opettajilta parikymmentä myönteistä vastausta, joissa
tarjottiin mm. eri aineiden peruskursseja, väitöskirjoja ym.

Monet halusivat tehostaa verkkoaineiston käyttöä opetuksessa ja toivoivat koulutusta aineiston
teknisestä tuottamisesta verkkoon, mutta ennen kaikkea pedagogista koulutusta verkossa to-
teutettavasta opetuksesta. Vastaukset olivat ristiriitaisia: toisaalta esim. päivittämistä tai ai-
neiston tuottamista pidettiin helppona, toisaalta vaikeana ja aikaavievänä.

Hyviä puolia: Vaikeuksia:

• helppo saatavuus ja ylläpidettävyys
• materiaali yhdessä paikassa
• ajankohtaisin materiaali muutenkin verkossa
• ei tarvitse käydä kaikkea luennoilla läpi
• vastuu opintoaineiston hankinnasta siirtyy

opiskelijalle
• opitaan moderneja taitoja
• paperimonistus vähenee

• aineiston ylläpitäminen hankalaa
• vaatii paljon valmistelua, laatiminen suuritöistä:

verkossa olevan tiedon on oltava laadukasta ja
hyväksi havaittua, koska opiskelijat uskovat
materiaalin olevan tyhjentävää

• käyttötottumukset: aineistoa ei voi laittaa
pelkästään webbiin, koska kaikki eivät osaa sitä
käyttää

• vielä puutteelliset yhteydet
• laajojen tekstien hahmottaminen hankalaa näytöltä

  
• tavoittaa paremmin esim. avoimen yliopiston ja

muut etäopiskelijat
• uusi opetusmuoto on kiinnostava

• materiaalin tekijänoikeus- ja palkkiokysymykset
ovat vaikeita

• ei kokemuksia, onnistuuko vuorovaikutus?
  
• Työaikaa jää enemmän tutkimukseen • opetuksen tekoon menee enemmän aikaa, sen

huomioonottaminen opetustunteja laskettaessa
tärkeää

• verkkotyöskentelyä ei vielä koeta opettamiseksi
 
 Kysely opiskelijoille (http://www.uwasa.fi/kirjasto/ov/opiskysely.html)
 
 Opiskelijoiden kyselyllä kerättiin tietoja verkon käytöstä opiskelussa yleensä sekä jo olemassa
olevan sähköisen opintoaineiston käytöstä. Opiskelijoiden näkemykset verkkoaineiston käytettä-
vyydestä vaihtelivat, mutta opiskelijakyselyn vastauksista näkyy, että valtaosa vastaajista oli
siitä kiinnostunut. (http://www.uwasa.fi/ov/opisvastaus.html)
 
 Opiskelijat käyttivät verkkoa saadakseen ajan tasalla olevaa tietoa nopeasti. Mielipiteet
vaihtelivat varautuneista ("käytän verkkoa, vaikka tiedon löytäminen onkin hankalaa")
innostuneisiin ("en tulisi enää toimeen ilman nettiä"). Käyttökokemuksista riippumatta verkkoon
toivottiin lisää erityyppisiä materiaaleja kurssimonisteista ja harjoituksista vanhoihin tenttikysy-
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myksiin. Opiskelijoiden suhtautuminen verkkoaineistoon on positiivista ja he olivat varmoja siitä,
että verkon käyttötaidoista on hyötyä tulevaisuudessa.
 
 Verkossa olevaa aineistoa käytetään seuraavasti:
 
• Taustamateriaalia ja vinkkejä esitelmiä, tutkielmia, gradua, aineseminaareja ym. harjoitus-

ja projektitöitä varten sekä lisätietona aiheista, joista ei ole kirjoja; uusimman tiedon
saamiseksi.

• Viitteitä, artikkeli- ja yhteystietoja, tilastoja, oikeudellisia tietokantoja: Finlex, valtionhallinto,
lakikirjat, Eduskunnan kirjasto.

• Pörssien sivuja, talouslehtiä; muut lehdet ja uutiset.
 
 Esimerkiksi verkossa olevat kirjat ovat opiskelijoille eräänlainen hätävara. Niitä kysytään silloin,
kun opiskelijat eivät halua lähteä kovalla pakkasella kirjastoon tai silloin, kun painettua versiota
tenttikirjasta ei enää ole mahdollista saada lainaksi ennen tenttiä.
 
Verkkoa käyttämättömät opiskelijat kertoivat syikseen mm. seuraavia:
 
• Laiska etsimään, ei ehtinyt tutustua, ei piittaa; ei ole tarvetta tai laitteita.
• Aineistoa ei saatavilla tai saatavilla muutenkin; kirjoissa riittävästi luettavaa.
• Pitkien tekstien lukeminen epämiellyttävää.
• Ennakkoluuloinen; käyttää muutenkin vähän verkkoa.
 
 Opiskelijoilla ei ollut vielä aikaa perehtyä verkon käyttöön ja sen mahdollisuuksiin. Verkossa
olevan tiedon laatua kritisoitiin: "En luota verkossa olevaan aineistoon", toisaalta opiskelijat
eivät olleet varmoja, löytävätkö he haluamaansa tietoa: "Ei ole aikaa opetella eikä kukaan
neuvo". Verkkoaineiston pelättiin myös tulevan vanhan aineiston lisäksi eikä korvaamaan sitä.
 
 Opiskelijat suhtautuivat opettajien verkon käyttöön kriittisesti. Opiskelijoiden käsityksen mukaan
opettajien verkon käytön vähäisyys johtuu heidän passiivisuudestaan sekä perinteisten opetus-
menetelmien "kunnioittamisesta":
 
• Opettajien antama neuvonta on vähäistä; verkkoaineistosta mainitaan vain ohimennen tai

siitä joutuu itse ottamaan selvää.
• Opettajat eivät osaa tai tiedä, kuinka hyödyntää verkkoa; opettajat haluavat "pihdata" tie-

toa, koska luulevat luennoilla käymisen vähentyvän.
 
 Verkko-opiskeluun suhtauduttiin kaksijakoisesti. Varsinkin avoimen yliopiston puolella mielipiteet
verkko-opiskelusta jakautuivat selvästi kahtia. Toisaalta opiskelijat kannattivat voimakkaasti
itseopiskelun lisäämistä ja halusivat opiskella omaan tahtiinsa, toisaalta opiskelijat eivät
halunneet menettää kosketustaan luennoitsijaan, ts. ihmiseen, joka olisi paikalla vastaamassa
kysymyksiin ja neuvomassa tarvittaessa. Vastuu omista opinnoista, etä- ja itseopiskelu asetettiin
siis vastakkain henkilökohtaisen ohjauksen kanssa.
 
 Etäopiskelu
 
 Opintoaineistojen verkottaminen irrottaa opiskelun sidonnaisuudesta aikaan ja paikkaan, mikä
palvelee hyvin varsinkin etäopiskelijoiden tarpeita. Projektin aineistosta logistiikan peruskurssi
toteutettiin yhteistyössä avoimen yliopiston AKKU-projektin kanssa ns. kuusiokuntien etäopis-
kelun tukemiseksi. Kirjasto on myös saanut rahoitusta aineiston laajentamiseksi ja yhteistyön
kehittämiseksi AKKU-projektien kuntien kirjastojen kanssa.
 
 Toinen etäopiskelun muoto on verkkoaineiston käyttäminen kotikoneilta. Loppuvuodesta 1997
alkoi kiinteän verkkoyhteyden kokeilu Leipätehtaan opiskelija-asuntolassa. Projektissa Leipä-
tehtaalla asuvia opiskelijoita käytettiin yhtenä vertailuryhmänä. Oletuksena oli, että he käyttävät
verkkoa enemmän kuin muut opiskelijat. Kyselyn tuloksena oli, että lähes jokainen käytti verk-
koa päivittäin, opiskelutarkoituksessa viikottain ja yksi vastanneista oli käyttänyt Vaasan sähköi-
sen kokoelman teosta jo usean kuukauden ajan. Leipätehtaalla asuvat opiskelijat halusivat lisää
opintoaineistoa sekä opetusta verkkoon.
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 Projektissa kerättiin tietoja myös Julkisjohtamisen päätöksenteon simulointikurssilta
(http://www.uwasa.fi/ytt/jujosim.htm). Verkkoon rakennettiin organisaatio ja kommunikaatio-
kanavat sekä harjoiteltiin päätöksentekoa. Opiskelijat pitivät tällaista tehokkaana oppimisympä-
ristönä.

3.4.2. Inlärningsmiljö och distributionskanaler i Hanken: slutanvända-
rens åsikter

Vid terminsstarten i januari då kursen Svenska II startade i både  Helsingfors och Vasa gav
lärarna ut information om var kursmaterialet kunde hittas på nätet. Kursdeltagarna informera-
des också om att detta var ett projekt som senare under kursens gång skulle evalueras. Under
kursen har materialet använts regelbundet i undervisningen och kursdeltagarna har utfört upp-
gifter med materialet som stöd.

I studentenkäten, som riktades till de ca 125 studerande som deltog i kursen svenska II i Hel-
singfors och Vasa var antalet svar 89 st.

Med enkäten försökte vi få svar på följande frågor som berör slutanvändaren av det elektronis-
ka materialet:

• Vilken datorutrustning hade kursdeltagarna?
• I vilken utsträckning används Internet?
• Hur användes kurskompendiet?
• Vilka kommentarer hade kursdeltagarna om det elektroniska kurskompendiet?
• I vilken utsträckning används information som finns på Hankens webbplats?
• I vilken utsträckning används material på Internet utanför Hanken?
• Har lärarna uppmanat studenterna att använda material på nätet (också utom denna kurs)?
• Hurudant material önskas på Hankens nät i framtiden?

På frågorna som ger bakgrundsinformation – datorutrustning resp. Internet-användning
– svarade ett övervägande flertal (75 st svar) att de använder högskolans datorer, men dessut-
om innehar nästan 2/3 (65 st) en egen dator. 2/3 (69 st) använder e-post dagligen och hälften
(44 st) använder Internet dagligen.

Av svaren på frågorna om formerna för distribution av kurskompendiet framgår det att den
elektroniska formen på nätet använts av 28% av de svarande.  Av svaren framgår inte om de
svarande enbart testat formen eller också aktivt utfört övningsarbeten.   Exempelsamlingen
fanns också tillgänglig på studentservern "Burken" under kursen. Detta för att PDF-dokumentet
inte möjliggör interaktivitet.
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Användningen av kurskompendiet

Orsaker till att man valde kurskompendiet enbart i elektronisk form:

• Det är enklare att läsa från datorn och materialet är lätt att hitta.
• Det finns till hands när det behövs och är enkelt att använda.
• Man behöver inte bära med sig material, däremot kan en utskrift vara bra att ha hemma.
• Billigt och lätt att använda när man gör övningsuppgifterna.

Orsaker till att man valde att köpa kurskompendiet i färdigt uppkopierad form:

• Det är enkelt, kräver inget extra arbete.
• Det är lättare att läsa tryckt text, tungt att läsa på datorskärm.
• Svårt att komma åt datorerna i högskolan.

Orsaker till att man valde att skriva ut kompendiet på skrivaren i biblioteket:

• Förmånligt alternativ och enkelt.
• Svårt att hålla många fönster öppna samtidigt på en liten datorskärm.
• Bra att få kompendiet utskrivet i biblioteket, man behöver inte skriva ut hela dokumentet,

bara den del man avser att läsa.
• Lätt och billigt alternativ.
• Det är lättare att göra egna anteckningar på ett pappersdokument.

På frågorna om innehållet (innehållsförteckning, länkar inom och utom dokumentet) kan man
göra tolkningen att de flesta var nöjda med innehållet. Ett övervägande flertal ansåg att såväl
innehållsförteckning som länkar var "bra eller tilfredsställande".
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På frågan om utnyttjande av information på Hankens webbplats visade sig institutionernas
hemsidor vara de populäraste följt av studiehandboken, biblioteket och datacentralen. Material
på Internet utanför Hanken hade utnyttjats av 74 % (66 st).

Enligt 75 % (67 st) hade också lärarna uppmanat de studerande att använda material på nätet.
Det framkom också av svaren att detta i dagens läge kan uppfattas som en självklarhet, man
behöver inte uppmana därtill.

De studerande vill gärna ha material i framtiden om studier och kurser på nätet. Föreläsnings-
material, information om kurser och kursmaterial, länkar till bakgrundsmaterial och kursböcker
är sådant man gärna ser på nätet. I gruppen Annat dominerar önskemålen om äldre tentupp-
gifter.
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3.5. Oppimisympäristöjen kehittäminen

Vaasaan vuonna 2001 valmistuvan tiedekirjaston keskeinen osa on oppimiskeskuksen suunnit-
telu. Kirjastosta tulee Svenska handelshögskolanin, Vaasan yliopiston ja  Åbo Akademin Öster-
bottens högskolan yhteinen ja siihen tulee hyvät tilat monimuotoiseen opiskeluun ja uuden-
tyyppisen opiskelun valmistamiseen ja vastaanottoon. Yliopistot esittävät vuonna 1999 käytävis-
sä tulosneuvotteluissa opetusministeriölle yhteisenä hankkeena oppimiskeskuksen suunnittelua
ja käynnistämistä.

Sähköisen oppimateriaalin suunnittelu ja käyttökokeilut ovat tarjonneet yhden lähtökohdan
uudenlaisen oppimis- ja palveluympäristön kehittämiseksi. Vaasan yliopiston opetuksen ja ke-
hittämis- ja arviointiryhmä OPKE pyrkii edistämään opetuksen kehittämistä. Projektit toimivat
läheisessä yhteistyössä.Hankenilla "Läromedel i nätet"-projekti on antanut lisäpontta verkko-
pohjaisten oppimateriaalien kehittämiselle. Hankenin tulevassa IT-ohjelmassa, jonka kirjaston,
atk-keskuksen,opetuksen ja tutkimuksen yhteistyöelin ITR (Rådet för informationstjänster och
informationsteknik) laatii, verkko-opiskelulla on keskeinen rooli.

Opintoaineistot verkossa –projektin tutustumismatka Britanniaan tammikuussa 1999
(http://www.seneca.lib.helsinki.fi/nero/GB/britannia.htm) antoi malleja oppimisympäristöjen
kehittämiseen kirjastotoiminnan ja sähköisten oppimaterialien pohjalta. OPI!/Läromedel i nätet-
projektin luonnollinen jatko onkin oppimiskeskusmallin luominen ja sen palveluiden suunnittelu.
Oppimiskeskusidean taustalla on mm. konstruktiivinen oppimiskäsitys, painopiste siirtyy opet-
tamisesta opiskelijan oppimiskyvyn kehittämiseen. Oppimiskeskus-ympäristössä tapahtuva opis-
kelu tukee yhteisöllistä, kollaboratiivista oppimista, josta jo suomalaisissakin kasvatustieteellisisä
seminaareissa luennoidaan.

3.5.1. Modell för produktion och distribution av elektroniska lärome-
del i Hanken

Syftet med vårt projekt var att skapa en modell för publicering av läromedel i elektronisk form
inom ett litet universitet. Pilotprojektet: Svenska II genomfördes inom rätt snäva tidsramar men
gav ändå en god bild av hur produktionsprocessen kan ske och vilka problem som uppstår.

Den elektroniska inlärningsmiljön innefattar flera delar: En pedagogisk miljö där man utgår från
inlärningssituationen, och ser till undervisningsmaterialets funktion och innehåll. En del som
utgör den administrativa funktionen; sköter koordineringen och  uppbevaringen av material; ger
produktionstekniskt stöd, sköter licensiering copyrightfrågor o.dyl. En teknisk nätmiljö där bl.a.
säkerhetsfrågor, distributionsfrågor och robustheten i systemlösningarna poängteras. Samar-
betet mellan dessa funktioner måste löpa smidigt.

Därför kan man utgå ifrån att en satsning på elektroniskt kursmaterial kräver en förankring av
idén inom högskolan, från ledning till slutanvändare (studenten).

Det behövs ett organ som säkrar kontinuiteten och förmedlar kunnande och utvecklar verksam-
heten.

Den nya inlärningssituationen kräver ett nytänkande inom pedagogiken och i utvecklandet av
kursmaterialen. Att enbart på nätet lägga ut exakt samma material man tidigare producerat
som föreläsningsunderlag och kompendier innebär att nätet fungerar enbart som en distribu-
tionskanal och arkiv. Materialet finns tillhands och kan användas när som helst av studerande.
Detta kan givetvis vara ett mål i sig, men då utnyttjar man inte de möjligheter till bl.a. interakti-
vitet som ett kursmaterial i elektronisk form kan ge. Produktion av nya läromedel är tidskrävan-
de och man kan inte tänka sig att en lärare automatiskt vid sidan av sin undervisning skall göra
detta.

Som en modell för framtiden vill vi betona att det är fråga om en process med flera aktörer:
författaren – den tekniska producenten (förläggaren) – arkivarien – distributören – administra-
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tören av betalningsrörelsen – nätadministratören – slutanvändaren. Man kan dock särskilja den
grupp som består av ‘mellanhänderna’ från dels författaren (läraren), dels slutanvändaren (stu-
denten).

För att sköta publicering av läromedel behövs en funktion inom högskolan som kan skapa kon-
tinuitet och  standardisera produktion, distribution och arkivering av läromedlen. Författarna
borde även erbjudas konsultering i IT-pedagogik och språkgranskning. Dessa åtgärder skulle
innebära att vi fick en snabbare övergång av läromedel (kurskompendier, föreläsningsmaterial,
osv.) från tryckt till elektronisk form.

Elektroniska läromedel förutsätter inte alltid egen produktion. Man kan använda utomstående
material som delar av böcker, artiklar och kursmaterial producerat av andra högskolor men
detta förutsätter avtal eller licenser och för naturligtvis med sig kostnader. Distrubutionstekniskt
medför det också ett höjt krav på säkerheten. Kursmaterialet kan inte ligga fritt tillgängligt på
nätet, utan användningen måste begränsas till den egna högskolan, eller till deltagarna i en
enskild kurs. Skydd mot olaglig kopiering måste upprättas. Dessa frågor gäller också material
producerat av en lärare vid högskolan.

Debiteringsfrågan och hur den bör skötas är synnerligen viktig. Idag förväntas de studerande
själva skaffa sig sitt studiematerial. Biblioteken tillhandahåller elektroniska tidskriftstjänster, ett
beränsat antal kursböcker, tidskrifter och övrig litteratur. Kopieringsfunktionen sköts med ko-
pieringskort och kurskompendier säljs i uppkopierad form. I framtiden måste troligen en debi-
tering ske också av stora delar av det material som kopieras direkt från nätet. Smartkort och
andra medel för elektronisk identifiering och debitering måste tas i bruk.

Den fysiska miljön måste också undergå förändringar. Hur många datorer per studerande be-
hövs i framtiden? Nyckeltal som framlagts är en dator /tre studerande. Men hur stort är det
verkliga behovet? Kan vi räkna med att många studenter kommer att välja att arbeta hemifrån
och då använda egen dator och inringningslinjer. Hur stor del av undervisningen kommer i
framtiden att ske i klassrum där det behövs datorer? Vilken är distansundervisningens roll och
kommer vi att i framtiden ha ett virtuellt universitet?

Det är frågor som inte kan besvaras i en handvänding utan som behöver utredas inom varje
universitetsenhet.

Författaren

Produktion
Avtal

Licenser
Arkiv

Distribution
Inlärningsmiljön
Säkerhetsfrågor

Slutanvändaren
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3.5.2. Oppimiskeskusmalli, Vaasan yliopisto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tieto- ja viestintätekniikan ja verkossa olevien tiedonlähteiden merkitys on oppimiskeskustoi-
minnassa ratkaiseva. Oppimiskeskus sisältää valtavan määrän tiedonlähteitä, niin painettuina
kuin verkossa, asiantuntijahenkilökuntaa, koneita ja viimeisintä cd-rom- ja multimediateknologi-
aa, luentosaleja ja ryhmätyötiloja. Tärkeää on hyvien oppimateriaalien tuottaminen ja opettajien
kouluttaminen käyttämään tietotekniikkaa hyvän opettamisen välineenä. Oppimiskeskuksessa
tarjotaan sekä opinto-, kirjasto- että atk-palveluita ja samalla oppimiskeskushenkilökunnan työ-
kenttä laajenee.  Oppimiskeskus tarjoaa integroidun opiskelu- ja työskentely-ympäristön niin
opiskelijoille kuin opettajille. Oppimiskeskuksen luomisessa yhdistyvät erilaiset tiedot ja taidot,
mutta  keskinäistä vuorovaikutusta tarvitaan runsaasti. Keskukseen voidaan suunnitella myös
aiheenmukaisia pienempiä yksiköitä yhteistyössä opettajien kanssa, esim. matematiikan oppi-
miskeskus, yritystietokeskus, henkilöstön oppimiskeskus jne. Etäopetuksen tuen kehittämiseksi
jatketaan yhteistyötä täydennyskoulutuskeskusten kanssa.

OPI!-projekti on yhdessä OPKE-projektin kanssa vienyt Vaasassa koko yliopistoa verkko-
opetuksen suuntaan. Laajemmin nähtynä yllä kuvattu malli on osa opetuksen kehittämistä.

OPPIMISKESKUSMALLI (luonnos)

OPISKELIJAT                                                                                                             OPETUS

Opintoinformaatiopalvelut Kirjasto- ja tietopalvelut Atk-palvelut

Opetuksen pedagoginen ja tekninen tuki
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3.6. Yhteisiä päätelmiä ja ehdotuksia

Verkossa oleva opintoaineisto ja verkko-opetus ovat vielä monille uusia ja tuntemattomia asioi-
ta. Niihin liittyvä termistö on osin outoa, varsinainen verkon käyttö ja tiedonhaku verkosta ovat
epäselviä toimintoja. Verkon hyödyntäminen opetuksessa ei ole yhtä arkipäiväistä kuin televisi-
on, radion ja videoiden käyttö, joten kaivataan lisää tiedotusta ja neuvontaa verkon käyttökyn-
nyksen madaltamiseksi.

Verkkoaineisto ei ole itseisarvo, vaan verkon kautta tarjottavan aineiston laatuun on kiinnitettä-
vä huomiota. Silloin tämä aineisto on tehokas tapa helpottaa ja kehittää opetusta. Rinnalla tar-
vitaan kuitenkin myös muita tapoja, joista osa opettajista ja opiskelijoista pitää edelleen enem-
män ja jotka voivat olla yhtä tehokkaita ja aktivoivia.

Opintoaineistojen projekteissa on kaiken kaikkiaan edetty merkittävästi, vaikka esiin on noussut
vähintään yhtä monta uutta kysymystä kuin on löydetty vastauksia. Kurssikirjan paremman
saatavuuden idea elää yhä, mutta siitä on siirrytty konkreettiseen kehitystoimintaan opetuksen
ja julkaisemisen alueilla ja malliehdotukseen opetuksen ja opiskelun tukiyksikön luomiseksi.
Projektin osapuolille tämä on tärkeä tulos myös siksi, että oppimiskeskusyksikön toiminnan
käynnistäminen on keskeinen tavoite suunniteltaessa Svenska handelshögskolanin, Vaasan yli-
opiston ja Åbo Akademin Österbottens högskolan yhteistä tiedekirjastoa, joka valmistuu Vaa-
saan keväällä 2001.  Tätä suunnittelua tukevat myös kokemukset, jotka saatiin tammikuussa
1999 Opintoaineistot verkossa –projektin yhteiseltä Britannian matkalta.

OPI ja Läromedel i nätet –projektit päättyvät ehdotuksiin jatkotoimenpiteiksi.  Nämä suunnitel-
mat liittyvät läheisesti yliopistojen väliseen laajempaan yhteistyöhön.

3.6.1. Opetuksen pedagoginen ja tekninen tukiyksikkö

Sähköisten opintoaineistojen ja opetuksen tuottaminen verkkoon edellyttävät opetuksen peda-
gogisen ja teknisen tukiyksikön perustamista oppimiskeskuksiin. Se tukee opintoaineiston ja
verkko-opetuksen valmistelua ja sähköistä julkaisemista.

Sen tehtäviä tulevat olemaan

• Opetusmateriaalin tuotanto verkkoon yhteistyössä opettajien kanssa.
• Tietotekninen osaaminen.
• Verkkokurssien suunnittelutuki (viestinnän, multimedian, grafiikan ym. tuntemus).
• Pedagoginen tuki (esim. verkkopedagogiikan hallinta ja koulutus).
• Tekijänoikeus- ja korvauskäytäntöjen tuntemus.
• Sähköinen julkaiseminen.
• Aineistojen tiedonhallinnan koulutus.
• Opintohallinnon ja kirjastojen tuntemus.

3.6.2. Aineisto

Aineiston tuottamisessa on kokeiltu sekä aikaisemman painetun aineiston siirtoa verkkoon että
uuden aineiston tuottamista suoraan verkkoversioksi.  Jatkossa priorisoidaan uutta aineistoa,
jolloin sisältö ja muoto tukevat yhdessä opetuksen tavoitteita. Vanhempaa aineistoa siirretään
kuitenkin tarpeiden ja resurssien mukaan verkkoon opiskelun taustamateriaaliksi ym. Samoin
linkitetään oman kokoelman täydennykseksi vapaasti saatavissa olevia aineistoja, esim. eri alo-
jen klassikkotekstejä.

Tekniset ratkaisut riippuvat opetuksen ja yksittäisten kurssien tavoitteista: jos tarvitaan useita
tulostusmuotoja, monipuolisia hakumahdollisuuksia ja melko pysyvää perusrakennetta, johon
tehdään usein muutoksia, suositaan rakenteista dokumentointia (SGML, XML). Multimedian ja



101

uusien ohjelmistojen ja työkalujen osuutta kokonaismäärästä lisätään tarpeiden ja resurssien
mukaan. Teknisiin ratkaisuihin eri yliopistoissa vaikuttaa luonnollisesti myös yliopiston julkaisu-
toiminnan kokonaistilanne.

Projektissa on perustettu sähköisiä opintoaineistokokoelmia, joihin pääsee kirjastojen kotisivu-
jen välityksellä ja joita jatkossa käytetään rinnakkain painetun aineiston kanssa. Tieto verkko-
versiosta on yleensä kirjastojen kokoelmatietokannoissa. Suurehko osa kokoelmista on toistai-
seksi kenen tahansa vapaasti käytettävissä ja linkitettävissä muualta. Näiden luettelointi kirjas-
tojen yhteistietokantoihin on osaksi vielä epäselvää.

3.6.3. Koulutus
 
 Uuden oppimisympäristön lanseeraus vaatii tehokasta tiedotusta ja tiedonhallinnan koulutusta.
Teknisen osaamisen lisäksi myös verkon kautta tarjottavan aineiston laatuun on osattava kiin-
nittää huomiota.  Tiedonhallinnan koulutusta olisi suunniteltava yhteistyönä eri yliopistojen kes-
ken.
 
 Opiskelijat
 
 Opiskelijoille on suunniteltava tiedonhallintapaketti, jolla ”navigoidaan” uudenlaisessa oppimis-
tai opiskeluympäristössä.  Sen avulla oppii etsimään, käyttämään, arvioimaan , soveltamaan ja
tuottamaan uutta tietoa.  Koulutus toteutetaan monimuotoisena, osa verkossa, osa luento-
opetuksena ja ryhmätyöskentelynä. Se koostuu seuraavista osista:
 

 1) Tiedonhaun koulutus
 

• kirjasto- ja tietojärjestelmät
• erilaisten tiedonlähteiden käyttö

 
 2) Internet opinnoissa
 

• Internetin palvelujen käyttäminen (sähköposti, WWW)
• verkossa olevat opintoaineistot ja oppimisympäristöt;
• verkossa olevan tiedon arviointi ja käyttö

 
 3) Tiedon käyttö uuden tiedon tuottamisessa
 

• ongelmanratkaisutaidot
• tehokas lukeminen ja muistiinpanotekniikka
• tiedon käyttö akateemisessa ympäristössä
• opinnäytteiden kirjoittaminen

Opettajat

Opettajille on tarjottava

1) Yleistä tiedonhaun hallinnan koulutusta, joka sisältää erilaisten tiedonlähteiden käyttöä.

2) Teknisten interaktiivisten oppimisympäristöohjelmien  käyttökoulutusta (esim. WebCT,
Lotus Learning Space yms.).

3) Verkkopedagogista koulutusta.

OPI!-projektin kyselyn tuloksista kävi ilmi ennen kaikkea verkkopedagogisen koulutuksen tarve.
Opettajat tarvitsevat tietoa siitä, miten opetus suunnitellaan silloin, kun se toteutetaan verkos-
sa.
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Kirjastohenkilökunta

Kirjastohenkilökunnan työkenttä laajenee opetuksen suuntaan. On erikoistuttava joko koulutus-
ohjelmien sisällön mukaan tai opintoasiain hallintoon, esim. erilaiseen opintoinformaatioon.
Tiedonhaku- ja atk-taitoja on edelleen kehitettävä, uudenlaiset oppimis- ja tietoympäristöt vaa-
tivat uudenlaisia kirjastonhoitajia; informaatikoita tai tietoneuvojia (vrt. engl. information advi-
cer), joiden tehtävänä on oppimiskeskuksen asiakkaiden neuvonta yli perinteisten tehtävärajo-
jen.

Vaasan yliopiston OPI! & OPKE-projektit suunnittelevat yhdessä kirjasto- ja opintoasiain henki-
lökunnan yhteistä koulutusta, jonka tarkoituksena on tutustuttaa eri osapuolet toistensa työhön.

Hankesuunnittelua

Tiedonhallinnan koulutuksesta on vireillä uusi yhteishanke Helsingin yliopiston kasvatustieteelli-
sen tiedekunnan kirjaston, Opiskelijakirjaston, Svenska handelshögskolans bibliotekin, Åbo Aka-
demin pedagogiska fakultetenin ja Vaasan yliopiston  kirjaston, opintoasiain hallinnon ja huma-
nistisen tiedekunnan kesken. Tiedonhallinnan koulutus tulee siinä olemaan osa strategiaa, jolla
yliopistoja tuetaan siirtymään verkko-opiskelun suuntaan.

3.6.4. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Yliopistojen kirjastojen opintoaineistoprojektit ovat luoneet hyvän perustan opettajien, hallin-
non, kirjastojen ja teknisten palveluiden yhteistyölle yliopistojen sisällä. Projektit ovat kartutta-
neet positiivisia kokemuksia eri yliopistojen välisestä yhteistyöstä. Opintomatka Britanniaan
kartoitti oppimiskeskusten ja sähköisten opintoaineistojen tilannetta muualla.

Kun opintoaineistoja nyt tuotetaan hajallaan eri yliopistoissa, tulisi selvittää, millaisen kansalli-
sen verkko-opintoaineiston kokoelman voisimme perustaa. Erityisesti ulkomaisessa aineistossa
keskitetty hankinta ja sopimuspolitiikka kannattaisi hoitaa FinELibin tapaisella organisaatiolla.
Aineistoista voitaisiin muodostaa myös tieteenaloittaisia kokonaisuuksia, joita kartutetaan yhtei-
sesti ottamalla huomioon eri yliopistojen opetustarpeet.
.
Kansallisella tasolla verkko-opintoaineistojen kasvava käyttö tulee ottaa huomioon siirryttäessä
uuteen kirjastojärjestelmään vuosina 2000/2001.

Tärkeä yhteistyöalue on  yliopistojen yhteisten käyttöliittymien kehittäminen. Niissä erilaiset
opintopalvelut  liittyvät toisiinsa ja ovat selkeä osa monipuolisia kirjastopalveluita. Käyttöliitty-
miä kehitetään parhaillaan mm. FinELibissä. Mukaan tulisi saada opintohallinnon rekisterit, joi-
den yhteiskäyttöä suunnitellaan Helsingin yliopiston koordinoimassa OOTT-hankkeessa.

Laajempaa kokemusten vaihtoa ja taitojen kehittämistä tulisi hankkia kansainvälisen yhteistyön
avulla. Pohjoismaissa mielenkiintoisia projekteja ovat erityisesti Oslon yliopiston Laereveven ja
norjalaisen kirjastojärjestelmien BIBSYSin projekti "Infrastruktur för digitalt bibliotek". Handels-
högskolan i Århus toteuttaa oppimateriaalipalvelun käyttöliittymän kehittämisprojektia, joka on
osa Tanskan kansallista elektronista tiedekirjastoa. Ruotsissa kansallinen yliopisto- ja tiedekir-
jastoja tukeva elin BIBSAM on käynnistämässä projekteja tällä alueella.
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LIITE:

VAASAN YLIOPISTON SÄHKÖINEN OPINTOAINEISTO
(Maaliskuu 1999)

Artikkelit

Ruuhela, Reijo & Timo Salmi & Martti Luoma & Arto Laaksonen (1982)
Direct Estimation of the Internal Rate of Return from Published Financial Statements with
results on the long-run growth, profitability, and financing behavior of major Finnish pulp
and paper firms

Salmi, Timo & Martti Luoma (1981)
Deriving the Internal Rate of Return from the Accountant's Rate of Profit: Analysis and
Empirical Estimation

Salmi, Timo (1986)
Laskentatoimen ja rahoituksen kvantitatiivinen tutkimusprosessi ja kytkeminen lähioppiai-
neisiin

Salmi, Timo & Ilkka Virtanen & Paavo Yli-Olli (1990)
On the Classification of Financial Ratios: A Factor and Transformation Analysis of Accrual,
Cash Flow, and Market-Based Ratios

Salmi, Timo & Teppo Martikainen (1994)
A Review of the Theoretical and Empirical Basis of Financial Ratio Analysis

Kirjat

Lauren, Christer & Marianne Nordman (1988)
Från kunskapens frukt till babels torn

Salmi, Timo & Ilkka Virtanen (1997)
Measuring the Long-Run Profitability of the Firm; A Simulation Evaluation of the Financial
Statement Based IRR Estimation Methods

Saukkonen, Pauli (1984)
Mistä tyyli syntyy

Vesalainen, Jukka (1996)
Yritysyhteistyön malleja

Luentomonisteet

Imppola, Jorma (1998)
Logistiikan peruskurssi

Jakobsson, Matti
Käyttöjärjestelmät ja varusohjelmistot
Multimedia Programming
Tietorakenteet ja olio-ohjelmointi
Analysis and Design of User Interfaces
Tieteenfilosofia-seminaari

Muroma, Martti
Suunnitelmallinen markkinointi
Markkinointitutkimus
Kulutushyödykkeiden markkinointi
Matkailun perusteet (verkostoyliopistossa)
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Rauhala, Anja (1994)
Tietotekniikan perusteet

Oppaat

Tarvonen, Sari: Aineseminaarien tiedonhakukurssi

Edita / pdf:
Excel 7 - Oivaopas
Word 7 - Oivaopas

Laskentatoimen opintojaksokuvauksia sekä kurssimateriaalia

Oppimisympäristö

Hyyryläinen, Esa
Julkisjohtamisen simulaatio
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-ESITYKSET
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4.1. Johtopäätökset

Yliopistojen tehtävänä on kouluttaa asiantuntijoita ja tutkijoita siten, että ammatillisen osaami-
sen lisäksi tuetaan ihmisenä ja kansalaisena kasvamista. Tähän kuuluvat vuorovaikutustaidot,
eettiset kysymykset, kielitaito, kulttuurien tuntemus ja kyky vastuunottamiseen. Yliopistojen on
myös verkottuvassa maailmassa rakennettava opetustoimintansa ensisijaisesti lähiopetuksen
varaan kuitenkin niin, että opetuksessa ja tutkimuksessa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja
viestintätekniikkaa. Tavoitteena on, että jokaisella yliopistosta valmistuvalla on kyky hankkia ja
luoda uutta tietoa sekä työskennellä verkkoympäristössä. Sen lisäksi yliopistoilla tulee olla ala-
kohtaisesti erikoistuneen verkko-osaamisen koulutusvastuu.

Tieto- ja viestintäteknologia on muuttamassa myös akateemista koulutusta edellyttäviä am-
matteja. Viestintätekniikan nopea kehitys ja digitaalisen viestinnän lisääntyminen kaikilla alueilla
edellyttää ennen pitkää kaikilta kansalaisilta verkkotiedon käyttötaitoja. Tämä luo erityisiä vaa-
timuksia koulutusorganisaatioille. Niiden on kyettävä kouluttamaan asiantuntijoita, jotka eivät
vain pysty käyttämään verkkotietoa vaan jotka osaavat luoda uutta, kouluttaa sekä tutkia tieto-
yhteiskunnan monitahoisia prosesseja ja vaikutuksia.

Tärkeätä on, että yliopistot, niiden laitokset ja tiedekunnat kehittävät toimintaansa tästä tavoit-
teesta käsin ja toisaalta, että opetusministeriö siirtymävaiheessa tukee yliopistoja. Tarkoituk-
seen varattava hankerahoitus ei saa pienentää jo ennestään niukkaa perusrahoitusta. Tieto- ja
viestintätekniikan laajeneva käyttö yliopisto-opetuksessa edellyttää strategista suunnittelua ja
strategisia valintoja. Tässä suunnittelussa tulee ottaa huomioon opetus ja tutkimus, kirjastot,
atk- ja julkaisupalvelut sekä hallinto.

Digitaalinen viestintätekniikka on nostanut esiin useita uusia tekijänoikeuskysymyksiä. Verkko-
julkaisemisen tarjoamien uusien ylläpito- ja kehittämismahdollisuuksien käyttämiseksi on tärke-
ää, että julkaistavaan aineistoon saadaan riittävät oikeudet ja että oikeuksien siirto on selkeä ja
kiistaton. Oikeuksien siirron laajuus ja muut tekijänoikeuskysymykset tulee ratkaista yhteisym-
märryksessä tekijätahojen kanssa, sillä tekijöiden aktiivinen ja oma-aloitteinen osallistuminen
verkkojulkaisemiseen on välttämätöntä.

Yliopistojen tulisi yhdessä opetusministeriön kanssa huolehtia siitä, että opetuksen maksutto-
muuden periaatteesta pidetään jatkossakin kiinni.

Seuraaviin toimenpide-ehdotuksiin on koottu osaprojektien yhteiset esitykset. Esitykset ovat
pääosiltaan hankkeen johtoryhmän ja Helsingin yliopiston ohjausryhmän valmistelemia. Tämän
lisäksi osaprojektien raportteihin sisältyy yksityiskohtaisempia esityksiä.

4.2. Tekijänoikeuksiin liittyviä toimenpide-ehdotuksia

Päätetään mallista, jonka puitteissa verkkojulkaisussa tarvittavien oikeuksien siirtymisestä on
helppo sopia, oikeuksien siirtyminen on kiistaton ja laajuudeltaan selkeästi määritetty ja oikeuk-
sien hallinnointi pitkällä tähtäimellä on yhtenäistä ja selkeää. Tämä edellyttää seuraavia toimen-
piteitä:

• Hankitaan oikeudet kirjallisesti tai muuten dokumentoidusti ja todistettavasti.
• Noudatetaan mahdollisimman yhtenäisiä hankintaehtoja.
• Oikeuksien hallittavuuden vuoksi pyritään hankkimaan aineistoon pysyvät oikeudet kerta-

korvausta vastaan.

Pyritään sopimaan aineiston tekijöiden kanssa verkossa julkaistavan aineiston oikeuksiensiirron
laajuudesta, ja laaditaan tältä pohjalta selkeä ja kattava vakiosopimus, jota käytetään mahdolli-
simman laajasti aineiston hankinnassa. Yliopisto pyrkii hankkimaan oikeudet, joiden avulla se
pystyy pitkäjänteisesti kehittämään verkko-opetustaan itsenäisesti tai yhteistyössä muiden ta-
hojen kanssa. Tältä kannalta olisi toivottavaa saada
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• Rinnakkainen ja ei-siirtokelpoinen oikeus julkaista aineisto verkossa.
• Pysyvät oikeudet aineistoon kertakorvausta vastaan.
• Oikeudet aineiston rajoittamattomaan julkaisuun tietoverkossa, ei pelkästään yliopiston

sisäiseen tai muuten rajoitettuun julkaisuun.
• Tietyt oikeudet aineiston jatkokäyttöön esimerkiksi opetustilanteessa.
• Oikeudet, jotka tarvitaan aineiston ylläpitämiseen huomioiden kuitenkin tekijän moraaliset

oikeudet.

Laaditaan sopimus, jossa sovitaan interaktiivisen opetusympäristön ylläpitäjän ja käyttäjien
välisistä tekijänoikeuskysymyksistä ja opetusympäristöön toimitettuun aineistoon liittyvästä
oikeudellisesta vastuusta.

4.3. Toimenpide-ehdotuksia yliopistojen yksiköille (tiede-
kunnat, laitokset ja osastot)

• Yksiköt määrittelevät, millaiset tieto- ja viestintätekniikan käytön ja soveltamisen sekä tie-
donhaun ja -hallinnan valmiudet alan opiskelijoiden tulisi saada opiskelun kuluessa.

• Yksiköt tukevat tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa sekä korkeatasoisten digi-
taalisten oppimateriaalien kehittämistä.

• Yksiköt arvioivat, mitkä opintokokonaisuudet sopivat parhaiten digitaalisessa muodossa
opiskeltaviksi.

• Yksiköt selvittävät opettajien koulutustarpeen tieto- ja viestintätekniikassa ja verkkopeda-
gogiikassa.

• Yksiköt luovat opettajille edellytyksiä digitaalisten oppimateriaalien suunnitteluun hyödyn-
tämällä kokonaistyöaikajärjestelmää.

• Yksiköt kehittävät digitaalisten opintoaineistojen arviointikäytäntöjä ja ottavat arvioidut
oppimateriaalit huomioon virantäytössä opetusansioina.

• Yksiköt selvittävät alansa ja eri opintovaiheiden opiskelijoiden optimaalin työasematarpeen
verkko-opetusta laajennettaessa. Selvityksiä käytetään hyväksi, kun päätetään palvelujen
sijoituksesta.

• Yksiköt pitävät huolta siitä, että verkko-opetus tukee tutoroivaa opetusta ja opiskelijoiden
integroitumista tiedeyhteisöön

• Yksiköt käyttävät hyväksi opiskelijoiden tietotekniikan asiantuntemusta opetusta ja oppi-
materiaaleja kehitettäessä.

4.4. Toimenpide-ehdotuksia kirjastoille

• Yliopistokirjastot laativat kehittämisstrategian, jossa otetaan huomioon tieto- ja viestintä-
tekniikan lisääntyvän opetus- ja tutkimuskäytön vaatimukset kirjastojen toiminnalle.

• Kirjastoja kehitetään avoimina opiskeluympäristöinä, joissa on käytettävissä painettuja ja
elektronisia aineistoja, työasemia ja lukutiloja sekä neuvontapalveluja.

• Kirjastot integroituvat aiempaa tiiviimmin opetukseen ja tutkimukseen. Jotta tämä on mah-
dollista, on kirjastonhoitajien voitava osallistua opetuksen kehittämiseen ja muuhunkin yli-
opiston toiminnan suunnitteluun.

• Kirjastot kehittävät valmiuksia koota, varastoida ja välittää digitaalisia opintoaineistoja.
• Kirjastot kehittävät tiedonhaku- ja -hallintataitojen koulutusta yhteistyössä opettajien kans-

sa.
• Kirjastot selvittävät mahdollisuudet luoda yhteisiä periaatteita ja konsortioita digitaalisen

oppimateriaalipankin, lisenssien hankinnan ja hallinnoinnin hoitamiseksi.
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4.5. Toimenpide-ehdotuksia yliopistoille

• Yliopistot kehittävät opetusta ja opiskelua siten, että niissä otetaan huomioon sekä henkilö-
kohtaisen vuorovaikutuksen että uuden tieto- ja viestintäteknologian käytön tarve.

• Yliopistot kohdistavat resurssejaan digitaalisten opintoaineistojen tuottamiseksi verkkoon.
• Yliopistot perustavat joko yhdessä tai erikseen opetuksen ja opiskelun tukeen ja digitaalisen

oppimateriaalin tuottamiseen keskittyviä palveluyksiköitä.
• Yliopistot ratkaisevat mahdollisimman yhteismitallisella tavalla, miten digitaalinen oppimate-

riaali arvioidaan ja arvioitu oppimateriaali julkaistaan : opintoaineistojen laatusarja tarjoaisi
tähän erään mahdollisuuden.

• Yliopistot selvittävät mahdollisuutensa toimia verkkokustantajina.
• Yliopistot lisäävät tiedotusta tekijänoikeudellisista kysymyksistä ja sitouttavat opiskelijat

noudattamaan hyväksyttyjä periaatteita.
• Yliopistot laajentavat sivuaineopiskelun mahdollisuuksia tietoverkkoa hyväksi käyttäen.
• Yliopistot pitävät huolta siitä, että riittävän monet opetustilat on varustettu verkko-

opetukseen soveltuvilla välineillä.
• Yliopistot tukevat atk-laitteiden keskittämistä toisaalta kirjastojen, toisaalta perusyksiköiden

yhteyteen.
• Yliopistot tukevat ratkaisuja, joiden avulla opiskelijat pystyvät käyttämään yliopistojen verk-

kopalveluja myös kotoaan ja opiskelija-asuntoloista käsin.
• Yliopistot varustavat opetus- ja ryhmätyötiloja verkkoyhteyksillä myös kannettavia tietoko-

neita varten.
• Yliopistot selkeyttävät ulkopuolisten käyttäjäryhmien palvelu- ja maksuperiaatteet.
• Yliopistot etsivät ja käyttävät hyväkseen yhteistyömahdollisuuksia toisten yliopistojen,

avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

4.6. Toimenpide-ehdotuksia opetusministeriölle

• Opetusministeriö tukee hankerahoituksella tieto- ja viestintätekniikkaa käyttävän opetuksen
ja elektronisten opintoaineistojen kehittämistä.

• Opetusministeriö tukee hankerahoituksella kirjastojen kehittämistä avoimina opiskeluympä-
ristöinä ja digitaalisten aineistojen palveluyksiköinä.

• Opetusministeriö tukee yliopiston opettajien ja muun henkilöstön täydennyskoulutusta.
• Opetusministeriö sisällyttää opetuksen laatuyksiköiden kriteereihin tieto- ja viestintätekno-

logian käytön.
• Opetusministeriö laatii kansalliset ohjeet tekijänoikeuksista ja vastuista sopimiseksi digitaa-

listen oppimateriaalien tuottamista, julkaisemista ja käyttöä varten.
• Korkeakoulujen arviointineuvosto sisällyttää alakohtaisiin ja korkeakoulujen välisiin arvioin-

teihin uuden tieto- ja viestintäteknologian käytön.
• Opetusministeriö kehittää KOTA-luokitusta siten, että siinä otetaan huomioon arvioidun ja

julkaistun digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen.
• Opetusministeriö päättää laskennallisten opiskelijamäärien periaatteet, erityisesti digitaalis-

ten aineistojen ja ohjelmistojen hankintaa varten.
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