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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN SOVELTAMINEN KIELTEN OPETUKSEEN 

Tavoitteet
Tutkielman tavoitteena on tarkastella tieto- ja viestintätekniikan soveltamista kielten 
opetukseen palvelunäkökulmasta. Tavoitteena on selvittää Helsingin 
kauppakorkeakoulun kielten ja viestinnän laitoksella vallitseva tilanne ja tunnistaa 
tekniikan tarjoamat uudet mahdollisuudet.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmä

Tutkielmassa käydään läpi kirjallisuutta kartoittaen tieto- ja viestintätekniikan 
soveltamista kielten opetukseen. Kirjallisuutta käytetään myös selvitettäessä syitä 
tieto- ja viestintätekniikan soveltamiselle. Keskeisessä roolissa on palvelujen 
tehokkaan jakelun teoria.

Tutkielman empiriaosa toteutettiin Helsingin kauppakorkeakoulun kielten ja 
viestinnän laitoksella teemahaastattelujen avulla.

Tulokset

Tutkimuksessa selvisi, että tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan parantaa kielten 
opetusta, mutta toistaiseksi se ei ole tuonut opetukseen tehokkuutta. Tehokkuuden 
puute johtuu lähinnä opetuksen laatua korostavasta ajattelusta. Tutkimuksen teorian 
mukainen tehokkuusajattelu vaatisi opetuksen uudelleen organisointia. Tässä tärkeä 
osa olisi erilaisten opiskelijoiden tunnistaminen ja kohdennettujen palveluiden 
tarjoaminen.

Tieto- ja viestintätekniikan soveltamisen suurimmat ongelmat HKKK:lla liittyvät 
tarvittavan tuen puutteeseen. Tutkimus paljasti myös tieto- ja viestintätekniikkaa 
soveltavien opettajien työmäärän olevan erittäin suuri.
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1. Johdanto

Tieto- ja viestintätekniikka on väistämättä tulossa osaksi opetusta myös 

yliopistoissa. Kiijoittajan kahden vuoden työkokemus Helsingin 

kauppakorkeakoulun (myöhemmin HKKK) kielten ja viestinnän laitoksella 

mikrotukihenkilönä vuosina 1998-2000 toimii tämän tutkimuksen pohjana. 

Tuohon aikaan laitoksella aloitettiin voimakas panostus tieto- ja viestintätekniikan 

hyödyntämiseen kielten opetuksessa. Tässä tutkimuksessa selvitin sitä, miten 

tieto- ja viestintätekniikkaa on sovellettu kielten opetukseen kielten ja viestinnän 

laitoksella ja miten se on siihen vaikuttanut.

Yliopistotason opetuksen saralla on tietotekniikan hyväksikäytöstä puhuttu jo 

kymmeniä vuosia. Monilla teknisillä aloilla tietotekniikka onkin jo täysin 

erottamaton osa opetusta. Kielten opetuksen alue on kuitenkin ollut aina hyvin 

vaikea alue sen vaatiman vuorovaikutteisuuden takia. Internetin ja muiden 

tietoverkkojen yleistyessä tämä vuorovaikutuksen vaatimus on tullut 

mahdolliseksi täyttää. Suurista lupauksista huolimatta tietotekniikka ei ole vielä 

kielten opetuksessa läpäissyt akateemista kynnystä monista yrityksistä huolimatta. 

Tämä tutkielma pyrkii valottamaan syitä tähän, ja samalla tutkimaan kielten 

etäopetuksen ja tietotekniikan keskinäisiä rooleja Helsingin kauppakorkeakoulun 

kielten ja viestinnän laitoksella.

Uusimmat tutkimukset opetuksen alalla keskittyvät oppimiseen ja sen teoriaan, 

mikä tarkoittaa opiskelijalähtöistä tutkimusta. Oppija onkin tärkein palanen 

oppimisprosessissa. Myös tässä tutkimuksessa tämä nousee selkeästi esille.
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1.1. Tutkimusongelma

Tutkimuksessa selvitetään, miten tieto- ja viestintätekniikkaa tulisi soveltaa 

kielten opetukseen. Tähän kysymykseen etsitään vastauksia seuraavilla 

alakysymyksillä:

• Miksi ja miten tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään kielten opetuksessa?

• Miten tieto- ja viestintätekniikalla voidaan parantaa kielten opetusta?

• Mitkä ovat tieto- ja viestintätekniikan kielten opetukseen soveltamisen 

kannalta ongelmallisia alueita?

1.2. Tutkimuksen rajaus

Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta on näkemys opetuksesta palveluna. 

Tutkimuksen empiriaosan muodostaa Helsingin kauppakorkeakoulun kielten ja 

viestinnän laitoksella toteutettu tapaustutkimus, joka pohjautuu 

opetushenkilökunnan ja hallintohenkilökunnan haastatteluihin.

Tutkimuksen kohteena on tieto- ja viestintätekniikan tarjoamat mahdollisuudet 

kielten opetuksessa. Tutkimuksen kannalta tärkeä rajaus on sen keskittyminen 

erityisesti tietoverkkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. HKKK:n tarjoaman kielten 

ja viestinnän opetus on varsin huonosti yleistettävissä muiden yliopistojen 

tarjoamaan kielten opetukseen. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2002 ja kuvaa 

senhetkistä tilannetta vallitsevien olosuhteiden valossa.

Tämä tutkimus ei ota kantaa tulevaisuuden verkko-opiskeluympäristöjen kannalta 

elintärkeään asiaan: tekijänoikeuksiin. Kun oppimateriaalia laitetaan verkkoon, on 

erittäin tärkeää huolehtia tekijänoikeuksista, jotta oppimateriaalin taso pysyy 

korkeana. Tekijänoikeudet ovat osaltaan myös kulttuuriin liittyvä asia, eikä siihen 

ole mitään helppoa vastausta. Opiskelijoiden kannalta kaikkein paras vaihtoehto
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olisi opettajien taijoama vapaa pääsy heidän tuottamaan materiaaliin. Opettajat 

taas näkevät vapaan jakelun vaarana heille itselleen eivätkä täten suostu tällaiseen 

avoimeen järjestelyyn.

Tässä tutkimuksessa ei tarkastella myöskään opiskelija-arvioinnin ongelmaa. 

Ongelma ei liity niinkään tekniikkaan vaan siihen, miten varmistetaan 

opiskelijoiden rehellisyys testaustilanteessa. Mahdollisia ratkaisuja ovat erilliset 

testipaikat, joita voidaan järjestää esimerkiksi kirjastojen yhteyteen, tai sitten 

testauksen suorittaminen perinteisesti yliopistolla. Jälkimmäinen vaihtoehto ei 

kuitenkaan toteuta enää etäopiskelun perusajatusta. Monimuoto-opiskelussa sitä 

voidaan käyttää paremmin, sillä opiskelijat joutuvat muutenkin osallistumaan 

lähitapaamisiin.

Tieto- ja viestintätekniikkaa sovellettaessa opetukseen törmätään useasti 

kustannusten ongelmallisuuteen. Verkkomateriaalin kehitys on kallista eikä 

tuottojen analysointi ole helppoa. Tieto- ja viestintätekniikan soveltamisen kuluja 

ja tuottoja tulisi tarkastella kriittisesti. Tämän tutkimuksen puitteissa voimme 

todeta tieto- ja viestintätekniikan mahdollistavan kielten opetuksen laadullisen 

parantamisen. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, millä 

kustannuksella nämä parannukset ovat tulleet. Tutkimus valotti kuitenkin sen 

verran kulupuolta, että on syytä tuoda esille kysymys siitä, onko laadulliset 

parannukset todella olleet niin suuria, että korkeat kehitys- ja ylläpitokulut ovat 

perusteltavissa.

Tutkimuksen karmalta oleellista on huomata, että ihannetapauksessa opetus on 

täysin opiskelijalähtöistä, mutta todellisuudessa jopa yliopistoissa opetus on hyvin 

opettajalähtöistä. Tulevaisuuden karmalta opettajien näkemys onkin erittäin 
merkittävässä asemassa. Jotta yliopistomaailman pienet voimavarat voitaisiin 

summata oikein, on tärkeä tietää, millainen näkemys opettajilla on tieto- ja 

viestintätekniikasta asemasta opetuksessa tulevaisuudessa.
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1.3. Tutkimusmenetelmät

Käytän tutkimuksessa Mäkelinin ja Vepsäläisen (1989) kehittämää 

palvelustrategiamallia kuvaamaan tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia 

mahdollisuuksia kielten opetukseen. Palvelustrategiamallin valintaa puoltaa sen 

yleinen näkökanta palveluihin, minkä vuoksi se on sovellettavissa hyvin myös 

opetukseen. Toisaalta sen huomioon ottama teknologiaulottuvuus tarjoaa 

hedelmällisen alustan tieto- ja viestintätekniikan sijoittamiselle viitekehykseen.

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina. Tutkimuksen tekoa helpotti tutkijan 

hyvät suhteet kohdeorganisaatioon ja haastateltaviin. Osittain aineisto pohjautuu 

myös tutkijan omiin havaintoihin ja kokemuksiin.

1.4. Tutkielman rakenne

Tutkielman ensimmäinen osa muodostaa johdannon. Toinen kappale käsittelee 

niitä asioita, jotka ovat vaikuttaneet tieto- ja viestintätekniikan yleistymiseen 

opetuksessa. Näitä ovat yhteiskunnan, pedagogiikan ja tietotekniikan muutokset. 

Käsittelen myös etäopetuksen teoriaa lyhyesti, sillä se voidaan nähdä tieto- ja 

viestintätekniikan äärimmäisenä sovelluksena. Kolmannessa osassa syvennyn 

palvelustrategiamalliin, joka muodostaa tutkimuksen teorian. Neljännessä osassa 

kerron tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksen tulokset esitellään viidennessä 

osassa, ja lopuksi kuudennessa osassa tutkimuksen teoria ja tulokset kerätään 

yhteen sekä keskustellaan tulevaisuuden tutkimuskohteista.
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2. Tieto- ja viestintätekniikan yleistyminen opetuksessa

Tässä kappaleessa käyn ensiksi läpi syitä, jotka nostavat tieto- ja 

viestintätekniikan hyödyntämisen opetuksessa tulevaisuudessa merkittäväksi 

tekijäksi yliopistotasolla. Suurimmat syyt juontavat yhteiskunnan muutoksista, 

mutta myös tekniikan kehittyminen on tärkeä tekijä. Viimeiseksi käyn läpi 

etäopetuksen ajattelua, joka osaltaan on tieto- ja viestintätekniikan soveltamisen 

taustalla.

2.1. Yhteiskunta muuttuu

Suurimmat paineet opetuksen kehittämiselle tulevat yhteiskunnasta itsestään. Yhä 

suurempi osa nuorista hankkii itselleen yliopistotutkinnon tai vastaavan. Kun 

fyysinen työ suoritetaan entistä useammin konevoimalla, niin tietotyön osuus 

suhteessa fyysiseen työhön kasvaa ja täten myös vaatimukset koulutetuille 

työntekijöille. Toisaalta myös elinikäisen oppimisen -konsepti on nousemassa 

pinnalle. Tämä juontaa yhteiskunnan yhä nopeutuvasta muutosnopeudesta. 

Yhteiskunta kasvaa kohti tilaa, jossa osaaminen määritellään tiedon etsimisen, 

käyttämisen ja hallitsemisen avulla perinteisten fyysisten osaamisen sijasta 

(Kotilainen & Kivikuru 1999,14).

Tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa korostuva elinikäinen oppiminen luo paineita 

yhteiskunnan opetusjärjestelmälle. Näitä paineita helpottamaan on perustettu 

erilaisia avoimia opiskelumahdollisuuksia (mm. kaikki Suomen yliopistot 

tarjoavat avoimia opiskelumahdollisuuksia), jotka tarjoavat henkilöille 

mahdollisuuden hankkia koulutusta asuinpaikasta, ajasta, pohjakoulutuksesta jne. 

riippumatta (Immonen 2000, 21). Näissä opinnoissa tieto- ja viestintätekniikan 

soveltaminen opetukseen on tuottanut jo monia innovatiivisia kursseja. Kun 

yhteiskunta kehittyy yhä kiihtyvämmällä tahdilla kohti tietointensiivisempää
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maailmaa, myös oppimisen tarve kasvaa. Yliopistojen opiskelijamäärät ovat 

kasvaneet 90-luvulla Suomessa noin 5% vuosivauhdilla (Havén 1998, 32). 

Perinteiset opetusmenetelmät eivät enää tue tätä kehitystä, vaan on kehitettävä 

uusia entistä tehokkaampia menetelmiä.

Sinko ja Lehtinen (1998) määrittelevät osaamisen uusiksi haasteiksi mm. 

monimutkaisten ongelmien ja muutoksen hallinnan, yhteisöllisyyden ja 

verkottumisen, kyvyn arvioida tietoverkosta saatavan informaation pätevyyttä ja 

soveltuvuutta, ihmisten ja kulttuurien ymmärtämisen, eettiset kysymykset, ja 

näiden kaikkien suhteuttamisen ihmisten nykyisiin ajatusmalleihin. Nämä 

tulevaisuuden haasteet syntyvät ja kasvavat tieto- ja viestintätekniikan kehityksen 

mukana. Tämän vuoksi onkin tärkeää tuoda se myös osaksi opiskelua, sillä näihin 

haasteisiin voidaan vastata juuri tieto- ja viestintätekniikan avulla. Sen avulla 

voidaan opiskelija ohjata monimutkaisten ongelmien äärelle. Tällöin hän joutuu 

samalla arvioimaan hänelle tulevaa informaatiota ja mahdollisesti ottamaan osaa 

oppimisyhteisöön. Entistä suurempi paino opetuksessa onkin viime aikoina 

laitettu vuorovaikutukselle, jota uusi tekniikka tukee entistä paremmin.

Yhtenä tulevaisuuden haasteena koetaan ihmisten medialukutaidottomuus. 

Nopeasti yleistynyt digitaalinen tekniikka tiedon välityksessä ei vielä näy 

opetuksessa samalla tavoin kuin se on näkyvästi esillä yhteiskunnassa. Tämä viive 

johtuu siitä, että opetukseen mukaan pääseminen on pitkällinen prosessi sen 

institutionaalisesta asemasta johtuen. Uusien asioiden tuominen opetukseen 

tarkoittaa yleensä niiden yleistä kokemista arvokkaaksi ilmiöksi. Nyt vasta ollaan 

havahtumassa mediakasvatuksen tärkeyteen. (Kotilainen & Kivikuru 1999, 14)

Euroopan yhdentyminen on tuonut useat eri kielet ja kulttuurit entistä lähemmäksi 

toisiaan. Euroopan Komission koulutuskomissaari Vivian Reding toteaa, että 

eurooppalainen tietoyhteiskunta on syntymässä, ja siinä koulutuksen laadulla ja 

nuorten luovuudella ja liikkuvuudella on suuri osa. Tulevaisuuden yhdentyneen
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Euroopan tiellä on kuitenkin vielä monia esteitä, joista yksi tärkeimpiä on 

ehdottomasti kielimuurit. EU onkin ottanut asiakseen panostaa kielten opetukseen 

Euroopassa. (European Commission 2001) Tämä näkyy myös Suomessa monina 

EU:n rahoittamina projekteina kielten opetuksen alueella, (ks. Ahonen ym. 1999, 

17-21)

Euroopan yhdentyvä koulutus) ärj estelmä luo myös paineita suomalaiselle 

yliopistokoulutukselle. Käytännössä hyvin erilaiset tutkinnot ja arvostuksen puute 

ovat pitäneet ulkomaiset yliopistot suomalaisopiskelijoiden ulottumattomissa. 

Jotta tulevaisuudessakin Suomessa opiskelijoiden taso pysyisi korkealaatuisena, 

on yliopistojen kehityttävä laadullisesti kilpailukykyisiksi Euroopan suurten 

yliopistojen kanssa.

Opiskelijat ovat myös alkaneet vaatia enemmän vastinetta käyttämälleen ajalle, ja 

työssäkäynnin paineet ovat painostaneet opiskelijat entistä useammin valitsemaan 

luennon ja työn välillä. Varsin selkeästi on havaittavissa se, että kurssien alussa ja 

lopussa luennoilla on lähes koko kurssin osallistujamäärä, mutta kurssin 

keskivaiheilla luennoilla istuu vain puolet opiskelijoista.

2.2. Tieto- ja viestintätekniikan kehitys

Kun ajatellaan viestinnän kehittymistä aikojen alusta, - viestimällehän kaikki 

opetus perustuu - voimme nähdä neljä erilaista aikakautta. Ensimmäisenä oli 

ihmisten välinen puhe viestimän välineenä. Tarinat ja tiedot kulkivat eteenpäin 

kertomusten kautta. Vähitellen kehittyi kirjoitustaito, jolloin tiedot saatiin 

ikuistettua tuleville sukupolville ilman, että henkilöt olivat tekemisissä toistensa 

kanssa. Kirjojen vallankumous sai alkunsa, km Gutenberg kehitti painokoneen 

1440-luvulla. Vielä tänäkin päivänä kirjat ja lehdet ovat tärkein tiedonlähteemme. 

Kuitenkin tieto- ja viestintätekniikan kehittymisen ja erityisesti Internetin myötä 

olemme tällä hetkellä astumassa uudelle aikakaudelle. Tietotekniikka on
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kehittynyt teknisesti niin korkeatasoiseksi, että elämme suurinta muutosta 

tiedonvälityksessä sitten Gutenbergin painokoneen. Tämä heijastuu myös 

yliopisto-opiskeluun. Nykyään tekstit usein vielä tulostetaan tietokoneelta 

lukemista varten, mutta yhä enemmän on havaittavissa siirtymistä kohti 

paperitonta aikaa. Tekniikka mahdollistaa tiedon jakelun vaivattomasti 

sähköisessä muodossa. Paperiton toimisto oli viime vuosikymmenen kuuma 

puheenaihe. Lupauksista huolimatta paperin kulutus vain kasvoi ja tämä trendi 

jatkuu edelleen. Kuitenkin esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen tukija Lauri 

Hetemäki ennustaa Demarille 27.1.1999 antamassa haastattelussa 

sanomalehtipaperin kulutuksen vähentyvän digi-informaation yleistyessä. Vielä 

tekniikka ei ole sillä tasolla, jolla näemme yleismaailmallisen kiijojen siirtymisen 

toissijaisiksi lähteiksi, mutta yhä nopeutuva tiedonsiirto näkyy jo joillain alueilla 

erittäin selkeästi. Esimerkiksi pörssikursseja ei enää tarkisteta aamun lehdestä 

vaan omalta päätelaitteelta. Tässä painettu sana on jäänyt jo toissijaiseksi 

lähteeksi. Tämä kehitys on väistämätöntä, vaikka se ei välttämättä tapahdu vielä 

pitkään aikaan.

Kun tarkastellaan tekniikan kehittymistä viimeisen kymmenen vuoden aikana, 

voidaan puhua todellisesta vallankumouksesta nimenomaan viestintätekniikan 

puolella. Tietotekniikka sinänsä koki oman vallankumouksensa 80-luvulla 

henkilökohtaisten tietokoneiden (PC) myötä, mutta viime vuosikymmenellä esiin 

nousseet uudet viestintäteknologiat, lähinnä langaton tiedonsiirto ja Internet, ovat 

nostaneet esille aivan uusia mahdollisuuksia. Opetuksen kannalta katsottuna juuri 

Internet on se ilmiö, jonka vaikutukset ovat olleet vaikuttavia ja tulevat 

muuttamaan opetusta sellaisena, kun me sen tänään tunnemme. Datan siirto 

vaivattomasti ja tehokkaasti maailman laidalta toiselle on mahdollistanut entistä 

suuremman ihmisjoukon päästä osalliseksi siitä valtavasta tietomäärästä, joka 

maailmassa vallitsee. Samalla ovat avautuneet mahdollisuudet ulkomaisten 

tutkintojen suorittamiseen pitkienkin matkojen päästä. Tietoverkoissa tapahtuvan 

opiskelun kustannusrakenne vaatii suuria opiskelijamääriä, joten etäopetukseen
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erikoistuneet yksiköt maailmalla, kuten Open University Iso-Britanniassa, 

varmasti suuntaavat katseitaan maansa rajojen ulkopuolelle.

Vielä viime vuosikymmenellä tietokoneiden rajat tulivat vastaan äänen ja 

liikkuvan kuvan toistamisessa ja tuottamisessa. Tekniikka kuitenkin taijoaa 

nykyään mahdollisuuden jopa reaaliaikaiseen äänen ja kuvan siirtoon verkossa. 

Suurimmat pullonkaulat ovat loppukäyttäjien yhteysnopeuksissa, mutta ne ovat 

nopeasti häviämässä samalla, kun laadukasta ääntä ja kuvaa saadaan mahdutettua 

entistä pienempää datamäärään. Tämä ns. viimeisen mailin ongelma, eli yhteydet 

käyttäjältä pääverkkoon, on saatu lähes ratkaistuksi Suomessa nopeiden ADSL ja 

kaapelimodeemiyhteyksien avulla. Tosin varsin korkea hinta ja toimitusten hitaus 

aiheuttavat vielä päänvaivaa, mutta hyvin pian voidaan otaksua suurimman osan 

yliopisto-opiskelijoista omistavan nopean Intemet-yhteyden kodissaan. Jo nyt 

monet pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntolat ovat verkotettuja omilla kiinteillä 

yhteyksillään. Syyskuussa 2002 arvioitiin Suomessa olevan 180 000

laajakaistaliittymää, ja niiden kasvuvauhdin olevan noin 10 000 uutta liittymää 

vuodessa (Kallionpää 2002). Verkko-opetuksen kaimalta huolestuttavinta on 

opettajien verkkoyhteyksien heikko taso. Jotta opettajat omaksuisivat tietoverkot 

osaksi opetusta, on heillä oltava kunnolliset verkkoyhteydet siellä, missä he 

työskentelevät. Ongelmaksi tässä muodostuu yliopisto-opettajien 

työskenteleminen monesti toimistonsa ulkopuolella ja jopa kotona. Tätä voitaisiin 

tukea valtion taholta esimerkiksi verohelpotuksilla laitteiston hankinnassa.

Internet on mahdollistanut aivan uudenlaisen viestinnän. Tietokonevälitteinen 

viestintä (computer mediated communication, CMC) on yksi tärkeimpiä 

kehitysaskeleita tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa opetukseen. 

Wareschauer (1997) listaa viisi ominaisuutta, jotka yhdessä erottavat 

tietokonevälitteisen viestinnän muista viestimistä:
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1. tekstipohjainen ja tietokonevälitteinen

2. monelta-monelle

3. aika-ja paikkariippumaton

4. pitkien etäisyyksien yli toimiva

5. hypermedia linkkien kautta jaettu

Tekstipohjaisuus ja tietokonevälitteisyys tuovat viestintään muodon, joka on 

helposti tallennettu, arkistoitu, uudelleen arvioitu, muokattu ja välitetty edelleen. 

Tässä yhdistyvät puheen vuorovaikutteisuus ja tekstin analysoitavuus. Se, että 

tietokonevälitteinen viestintä tapahtuu monelta-monelle, tuo ryhmäkeskusteluihin 

aivan uudenlaisia piirteitä. Se mahdollistaa vuorovaikutteisuuden samalla, kun 

asioita voidaan sulatella ja niihin palata uudelleen. Aika- ja 

paikkariippumattomuus edelleen lisää mahdollisuuksia kriittisempään ja 

syvällisempää keskusteluun. Samalla se antaa paremmat mahdollisuudet ottaa 

yhteyttä toiseen henkilöön. Koska tietokonevälitteinen viestintä mahdollistaa 

viestinnän pitkien matkojen päähän, voidaan yhteistyötä tehdä helpommin eri 

oppilaitosten välillä. Samaa vaikutusta tukee tietokonevälitteisen viestinnän 

viimeinen ulottuvuus eli sen avulla voidaan dokumentteja jakaa helposti ympäri 

maailman. Wareschauer (1997)

Nämä ominaisuudet tuovat opettajalle mahdollisuuden luoda oppimisympäristö, 

jossa opiskelijat itse tuottavat materiaalia yksin ja yhdessä samalla oppien. Tämä 

mahdollistaa konstruktivismin oppien, joita käsittelen luvussa 2.4, entistä 

paremman soveltamisen opetukseen.

2.3. Kielten opetus ja tietotekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kielten opetuksessa on tutkittu varsin laajasti 

Euroopassa, jossa alan kattojärjestönä toimii EuroCALL. Yhdysvalloissa, 

Kanadassa, ja Australiassa on myös toteutettu paljon tutkimusta alalta ja varsinkin
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tietoverkkojen käytöstä opetuksessa. Iso-Britanniassa toimiva Open University on 

yksi alan uranuurtajia. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa on keskitytty 

varsinkin etäopetukseen näissä maissa vallitsevien pitkien etäisyyksien takia.

Jo vuosien 1986-1988 aikana tehtiin HKKK: 11a laaja selvitys tietokoneavusteisen 

opetuksen mahdollisuuksista (Lifländer 1989). Raportissaan Lifländer toteaa, että 

opetusohjelmat soveltuvat niin luokka- kuin itseopiskeluun. Näistä jälkimmäisen 

hän näkee mahdollisena tapahtua myös etäopiskeluna. Suurimpana ongelmana 

tietokoneavusteisessa opetuksessa hän näkee suoritusten arvioinnin. Hyötyjä hän 

listaa saavutettavan seuraavanlaisissa opetustapahtumissa (Lifländer 1989, 190):

• suurten ryhmien opetuksessa

• koulutuksessa, jossa vaaditaan tietty perustaso

• aineissa, joiden oppiminen vaatii paljon harjaannuttamista

• massakursseissa, jotka edellyttävät verrattain yksinkertaista esitestausta tai 

lopputenttiä

Tutkimusprojektin aikana toteutettiin myös muutamia koehankkeita, joiden 

pohjalta havaittiin, että opettajien ammattitaidon siirtäminen tietokoneohjelmiin 

on hyvin hankalaa, sillä ”taito perustuu (myös) usein yllättävien tilanteiden 

sujuvaan hallintaan ja inhimilliseen vuorovaikutukseen eikä edellytä tarkkaa 

opetuksen suunnittelua.” (Lifländer 1989:184) Projektin suosituksena oli perustaa 

tao-laboratorio HKKKdle.

Lifländer (1989:185) nostaa esille myös opiskelijoiden käytön tuotannossa. 

Samoin kontaktien luomisen mm. Taideteolliseen korkeakouluun, jolloin töitä 

voitaisiin tuottaa opiskelijatöinä. Kun ajatellaan opiskelijoiden ja opettajien 

taustaa tietotekniikan parissa, tämä tuntuu tänä päivänä entistä validimmalta 

argumentilta. Ahonen ym. (1999: 41) toteavat raportissaan, että on luultavaa
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opetusteknologioiden massakäyttöönoton tapahtuvan vasta opettajakunnan 

uudistuessa. Tämän viiveen nopeuttamiseksi opiskelijoiden mukaanotto olisi 

perusteltua.

Opetusministeriön keväällä 1999 laatima Koulutuksen ja tutkimuksen 

tietostrategia vuosiksi 2000-2004 on tällä hetkellä tärkein valtakunnallinen 

strategia, johon monet nykyiset tietoverkkojen hyväksikäyttöön opetuksessa 

tähtäävät hankkeet perustuvat. Sinko ja Lehtinen (1998) ovat selvittäneet 

tilannetta Suomessa varsin laajasti ja todenneet kokeilu- ja kehittämishankkeita 

löytyvän runsaasti, mutta niiden toiminta on ollut varsin toisistaan eristäytynyttä. 

Tätä vasten onkin ymmärrettävää monien yhteistyöorganisaatioiden kehittyminen. 

Ne ovat keränneet yhteen projekteja ja niiden tekijöitä, (mm. IT-Peda, OVI, Peda- 

Forum, Kielikeskuspäivät, Communication Skills Workshop, Kieliverkko, 

Virtuaalikielikeskus) Kielten opetuksen alalla viimeisin projekti on 

virtuaalikielikeskushanke (http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/virtuaali-

kielikeskushanke/), joka on myös osa virtuaaliyliopistohanketta. 

Opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa 2000-2004 

tavoitteeksi asetettu virtuaaliyliopisto (http://www.virtuaaliyliopisto.fi/) toimii 

yleisesti yliopisto-opetuksen verkosto-organisaationa. Virtuaaliyliopistolla 

tähdätään suomalaisen huippuosaamisen turvaamiseen. Hankkeen tärkeimpiä 

alueita on eri toimijoiden verkottuminen, monimuoto-opetuksen taijoaminen ja 

tiedon sekä osaamisen levittäminen. Sekä virtuaalikielikeskus että 

virtuaaliyliopisto ovat löyhiä yliopistojen muodostamia yhteenliittymiä, jotka 

eivät itse tuota mitään opetusta vaan opetuksen jäljestäminen on jäsenyliopistojen 

harteilla.

Tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa kielten opetukseen lähtökohtana on 

ollut joko tehokkaampi ja parempi opetus tai kustannussäästöt. Selkeästi parempia 

tuloksia on saavutettu juuri paremman opetuksen kehittämisessä. Tieto- ja 

viestintätekniikka tulisikin nähdä ensisijaisesti uusien opetustapojen
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mahdollistajana ja opetuksen monipuolistajana, ei suinkaan uutena opettajan 

korvikkeena. Koska tieto-ja viestintätekniikka vaati varsin suuria panostuksia, on 

asiaa kuitenkin tarkasteltava myös taloudellisesta näkökulmasta. Panostukset 

tietotekniikkaan ovat hyvin alkupainotteisia ja täten kustannussäästöt yleensä 

eivät toteudu tiukassa vuositasolla tehdyssä tarkastelussa (Keegan 1996, 177). 

Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella tiettyjä tietotekniikkapanostuksia 

investointeina ja toisia kuluina.

Huomattavaa on, että tutkimukset ovat osoittaneet vain vajaan 20% opettajista 

omaksuneen tieto- ja viestintätekniikan osaksi opetusta (Viteli ym. 1998). Jotta 

tieto- ja viestintätekniikka toisi yliopistotason opetukseen todellista lisäarvoa 

vaaditaan sekä teknologian, pedagogiikan ja sisällön asiantuntemusta. (Ahonen 

ym. 1999, 7) Tällaisia ihmisiä opettajakunnassa on vielä varsin vähän. Viteli ym. 

(1998) listaa tieto-ja viestintätekniikan käytön suurimmiksi ongelmiksi opettajille 

ajan puutteen, puutteellisen pedagogisen ja tietoteknisen tuen sekä puutteelliset 

tieto-ja viestintätekniikan taidot.

2.4. Opetuksen uudet tuulet

Vaihtoehtojen tärkeyttä ja opiskelijan oman oppimistavan hyödyntämistä 

korostetaan useissa uusissa tutkimuksissa (Peters 2000, 90-91). Käytännössä 

tällainen personoitu opetus on vielä suunnittelun ja jopa ideoinnin tasolla. 

Tietotekniikan avulla mahdollisuudet personoida opetusta entistä enemmän 

opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimismieltymysten mukaan kuitenkin 

tulevaisuudessa tulevat kasvamaan merkittävästi. Tällä hetkellä tietotekniikka 

koetaan usein vain apuvälineeksi, jonka avulla osa tehtävistä voidaan tehdä entistä 

tehokkaammin. Tärkeätä on kuitenkin huomata tietotekniikan tuoma mahdollisuus 

opetuksen laadulliseen parantamiseen (Ahonen ym. 1999, 5).
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Tenenbaum, Naidu, Jegede ja Austin (2001, 88) kuvaavat konstruktivismia 

tärkeimmäksi nykytrendiksi opetuksen alalla. Siinä oppiminen tapahtuu oppijan 

tekojen ja kokemuksien kautta. Tutkimuksessaan he tutkivat Australiassa 

konstruktivismin oppeja etäopetuksessa. Heidän kriteereinään olivat seuraavat 

seitsemän kohtaa (Tenenbaum ym. 2001, 98):

1. ”aineisto relevanttia opiskelijan henkilökohtaisiin kokemuksiin

2. todellisuuteen perustuva aineisto

3. runsas ja rohkaistu vuorovaikutus luennoitsijan ja opiskelijoiden välillä

4. runsas ja rohkaistu vuorovaikutus opiskelijoiden kesken

5. opiskelijat identifioivat omat oppimisalueet ja arviointi proseduurit

6. opiskelijakeskeinen ethos rohkaisten opiskelijoita tuomaan esille 

ajattelunsa
7. aineisto esitettynä ’parhaana ratkaisuna tähän päivään mennessä 

ilmestyneisiin todisteisiin nähden’.”

Peters (2000, 164) kiijoittaa, että oppiminen ei nykytutkimuksen mukaan ole 

olemassa olevien mallien kopioimista omaksi vaan niiden pohjalta ihmiset luovat 

omat mielikuvansa, joihin ihmisen aikaisemmat kokemukset vaikuttavat. Täten 

oppiminen on hyvin yksilöllinen tapahtuma. Tältä pohjalta Peters (2000, 164) 

esittää konstruktivismin neljä vaikutusta opetukseen:

• Koska oppiminen on yksilöllinen tapahtuma, on opiskelijan 

otettava itse aloite oppimiseen

• Kokeminen, ajatteleminen ja toimiminen eivät seuraa toisiaan 

lineaarisesti vaan kiertävänä toisiaan seuraavana prosessina

• Opettajan tehtävä ei enää ole opettaa tietoa ja taitoja vaan luoda 

oppimisympäristö, jossa opiskelija ohjautuu itseoppimisen pariin
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• Opetushenkilökunnan uusi tehtävä on mahdollistaa ja kannustaa 

opiskelijoita oppimaan heidän omalla tavallaan

Tieto- ja viestintätekniikka antaa mahdollisuuden hyödyntää konstruktivismin 

oppeja entistä paremmin. Opiskelijan henkilökohtaiset kokemukset voidaan ottaa 

huomioon ohjaamalla hänet sellaisten tehtävien pariin, joissa hän voi soveltaa 

oppimaansa hänen omiin kiinnostusalueisiinsa. Kielten opetukseen tämä 

tarkoittaa esimerkiksi saumattomammin opiskelijan muiden opintojen kanssa 

sovellettua opetusta. Tällöin se kieli, mitä opiskelija oppii, olisi kaikkein 

relevanteinta hän tulevaisuutensa kannalta.

Opiskelijoille tulisi taijota myös entistä enemmän mahdollisuuksia arvioida omia 

oppimistapojaan ja myös soveltaa hänelle parhaiten soveltuvia tapoja ja 
menetelmiä hänen omaan oppimiseensa.

2.5. Etäopetus

Koska tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja erityisesti Internet on nostanut 

pinnalle uudelleen etäopetuksen yhtenä varteenotettavana opetusmenetelmänä, 

perehdyn tässä kappaleessa sen erityispiirteisiin. Etäopetuksen teorialla on 

merkittävä osa, kun pohditaan tieto-ja viestintätekniikan soveltamista opetukseen.

Peters (2001, 18) huomauttaa, että tuhansien vuosien ajan opetus tapahtui 

kasvokkain lähiopetuksena. Tämän vuoksi etäopetusta on alun perin lähdetty 

kehittämään siltä pohjalta, että se saataisiin vastaamaan mahdollisimman paljon 

lähiopetusta. Läheisyyden katsottiin olevan tarpeellinen ja toivottava osa opetusta. 

Tänä päivänäkin läheisyyden ja sosiaalisten kontaktien katsotaan olevan tärkeä 

osa opetusta, mutta etäopetuksessa ei enää yritetä soveltaa vanhoja lähiopetuksen 

malleja vaan keskitytään luomaan omaa teoriaa. Toisaalta lähiopetuskin saa koko 

ajan vaikutteita tietotekniikan tarjoamista etäopetusmahdollisuuksista. Tästä onkin
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seurannut lähi- ja etäopetuksen sekoittuminen monimuoto-opetukseksi, jossa ei 

täysin noudateta kummankaan ääripään oppeja vaan pyritään yhdistämään niiden 

hyviä puolia. Seuraavassa käsitellään etäopetuksen määritelmää samalla miettien 

sen vaikutusta tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa opetukseen.

Carswell (1998, 47) määrittelee etäopetuksen seuraavasti: ’... termi etä tarkoittaa 

ei samassa paikassa samaan aikaan ja termi opetus sisältää sekä opettamisen että 

opiskelun.' Tässä määritelmässä näkyy selkeästi aika- ja paikkariippumattomuus, 

joka yhdistetään oleellisena osana myös tieto- ja viestintätekniikkaan. Täten 

voimme todeta tältä osin tieto- ja viestintätekniikan sopivan erinomaisesti 

etäopetuksen käyttöön. Määrittelyssä myös otetaan mukaan opetuksen kaksi 

puolta opettaminen ja opiskelu. Jälkimmäistä tukee Keeganin (1996, 38) 
määrittely, jonka mukaan etäopetuksessa1 (distance education) yhdistyvät kaksi 

eri näkökulmaa: etäopettaminen (distance teaching) ja etäopiskelu (distance 

learning). Etäopetusta voidaan siis pitää laajempana käsitteenä, joka sisältää sekä 

opettajan että opiskelijan näkökulman. Tämä on hyvä lähtökohta pohdiskelulle 

etäopetuksen määritelmälle, mutta käsitettä on vielä syytä tarkentaa.

Garrison (teoksessa Carswell 1998, 47) määrittelee etäopetuksen tapahtumaksi, 

jossa opettaja ja opiskelija ovat ’... fyysisesti erillään’. Keegan (1996, 44-45), 

joka kerää ansiokkaasti yhteen useiden etäopiskelua tutkineiden henkilöiden 

määritelmät, toteaa myös, että opettajan ja opiskelijan erillään olo on keskeinen 

etäopetuksen piirre. Hän kuitenkin pehmentää rajausta näennäispysyvään (quasi 

permanent) erillään oloon, jolloin satunnaiset kontaktit sallitaan opetusprosessin 

aikana. Usein etäopetuksessa on osana jonkinlainen lähitapaaminen: 

aloitusseminaari, tentti, palauteseminaari, lopetussemmaan.

1 Seppo Tella (1998) käyttää etäopetusta suomennoksena kuvaamaan sekä DT:tä että DE:tä. 

Tämän tutkimuksen kannalta nämä kaksi on eroteltava toisistaan, joten käytämme tässä 

tutkimuksessa etäopetusta kuvaamaan ’distance education’ -konseptia.
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Keskeinen etäopetukseen liittyvä tekijä on sen institutionaalisuus. Jotta 

oppimistapahtumaa voidaan kutsua opetukseksi, täytyy sen takana olla joku 

julkinen tai yksityinen instituutio, johon se on sidoksissa. Tämä erottaa 

etäopetuksen itsenäisestä opiskelusta, jota tapahtuu kaiken aikaa. (Keegan 1996, 

45) Tämän ymmärtäminen on ensisijaisen tärkeää tieto- ja viestintätekniikan 

soveltamisessa opetukseen. Jotta opiskelijat pystyvät motivoitumaan verkossa 

olevan materiaalin käyttöön, on heille osoitettava selkeästi sen taustalla oleva 

instituutti.

Välittäjämediana etäopetuksessa toimii jokin mekaaninen tai sähköinen 

viestintäväline kuten puhelin, kirja, tietokone jne. (Keegan 1996, 45). Tämä 

määritelmä sisältää myös Internetin, mutta ei suinkaan rajaa etäopetusta 

pelkästään yhteen mediaan. Verrattuna kasvokkain tapahtuvaan luennointiin 

lähiopetuksessa etäopetus on tämän määrittelyn puitteissa selkeästi erotettavissa.

Keegan (1996, 46) tekee tärkeän eron etäopetuksen ja opetuksen apuna 

käytettävän tietotekniikan välille määrittelemällä etäopetukselle vaatimuksen 

kaksisuuntaiseen viestintään. Tämä tarkoittaa, että opiskelijalla on oltava 

mahdollisuus vuoropuheluun opettajan kanssa omasta aloitteestaan. Tätä 

vaatimusta ei yksittäinen tietokoneohjelma pysty toteuttamaan - ainakaan 

toistaiseksi. Tämä rajaa etäopetuksen ulkopuolelle erillisissä medialuokissa tehdyt 

itsenäiset harjoitukset. Toisaalta tämä määritelmä myös johtaa olettamukseen, että 

etäopetuksessa vaaditaan jonkinlaisen tutorin tai opettajan läsnäoloa opetuksen 

aikana.

Edelleen etäopetuksen ja lähiopetuksen välille on löydettävissä ero 

ryhmätyöskentelyssä. Etäopetus korostaa yksilöllistä oppimista, kun taas 

perinteinen luokkaopetus on nojaa ryhmässä oppimiseen. (Keegan 1996, 46) 

Nykyisin tosin etäopetuksessakin yhä useammin nojataan ryhmätyöskentelyyn
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verkossa olevien ryhmätyöohj elmistoj en kehittyessä. Oppimisprosessi on 

kuitenkin etäopiskelussa yksilön vastuulla ryhmäpaineen puuttuessa sellaisena 

kuin se on lähiopetuksessa.

Seuraavassa on yhdistetty etäopetusta Keeganin (1996, 50) mukaan luonnehtivat 

ominaisuudet:

- ”Opettaja ja opiskelija ovat yleensä eri paikassa oppimisprosessin aikana 

(tämä erottaa etäopetuksen perinteisestä lähiopetuksesta).

- Koulutusorganisaation vaikutus oppimisprosessin, oppimateriaalin ja 

oppimisen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa (tämä erottaa sen ei- 

organisoidusta itseopiskelusta).

- Teknisten medioiden käyttö (kirjallinen aineisto, ääninauhat, video, 

tietokoneet) yhdistämään opettaja ja opiskelijat sekä välittämään 

oppimateriaalia.

Kaksisuuntaisen viestinnän mahdollistaminen siten, että opiskelijat voivat 

hyötyä dialogista ja myös sen aloittaa (tämä erottaa sen muusta 

teknologian käytöstä opetuksessa).

- Opiskelijat eivät yleensä kokoonnu ryhmiin. Opiskelu on yksilöllistä, 

mutta mahdollisuus satunnaisiin tapaamisiin on kuitenkin olemassa.”

Verduin ja Clark (1991, 11-12) ovat Keeganin kanssa samoilla linjoilla, mutta 

ovat muutamissa kohdin halunneet tarkentaa määrittelyä. He nostavat 

koulutusorganisaation tarjoaman arvioinnin eli testauksen erikseen esille 

tärkeimpänä osana sen tarjoamaa tukea. Testaus on sinänsä tärkeä osa opetusta, ja 

varsinkin opetuksen arvostuksen kannalta se on ehdottoman tärkeää. En näe 

testauksen erityistä esille nostamista kuitenkaan tässä yhteydessä perusteltuna, 

sillä mielestäni se sisältyy jo koulutusorganisaation tukeen. Toinen kohta, jossa 

Verduin ja Clark ovat eri mieltä Keeganin määritelmän kanssa, on viimeinen, 

yksilöllisyyttä korostava kohta. He jättäisivät sen pois sillä perustella, että on
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olemassa useita etäopetusjärjestelmiä, joissa käytetään etäryhmäopiskelua. He 

viittaavat Wisconsin-Extension yliopiston ETN-opetuspuhelinjäijestelmään, joka 

mahdollistaa opiskelijoille läsnäolon luennolla videoneuvottelulaitteiston avulla. 

Tällainen opetus on kuitenkin lähempänä lähiopetusta kuin puhdasta etäopetusta, 

sillä opiskelijat eivät ole ajasta riippumattomia ja opetuksessa käytetään 

lähiopetuksen metodologiaa. Toisaalta uusien teknologioiden mahdollistamat 

virtuaaliset ryhmät ovat entistä useammin käytössä. Tältä kannalta katsottuna 

Verduinin ja Clarkin määritelmä voitaisiin hyväksyä. Etäopetus on kuitenkin 

edelleen nimenomaan opiskelijan yksilöllisyyttä ja autonomiaa korostava, joten 

sen tuominen esiin määritelmässä on perusteltua. Erityisesti tämä on tärkeää, 

koska sillä on suoria vaikutuksia valittaviin opetusmenetelmiin.

Etäopetuksen yhteydessä usein viitataan myös avoimeen opiskeluun (open 

learning), joustavaan opiskeluun (flexible learning) ja hajautettuun opiskeluun 

(distributed learning). Nämä ovat kehittyneet etäopetuksesta korostamaan oppijan 

vapauksia, joihin uusimmat pedagogiset suuntaukset myös viittaavat. Toisaalta 

usein puhutaan myös avoimesta etäopetuksesta (open and distance learning), joka 

yhdistää nämä termit kuvaten etäopetukseen tullutta opiskelij alähtöisyyttä. 

Toisaalta lähiopetuksessa käyttöön otettu tieto- ja viestintätekniikka on lähentänyt 

sitä kohti etäopetusta. Tällöin usein puhutaan monimuoto-opetuksesta. 

Monimuoto-opetus onkin merkittävässä osassa, kun tieto- ja viestintätekniikalla 

haetaan laadullista tehokkuutta.
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3. Palvelustrategiamalli

Seuraavassa tarkastelen Mäkelinin ja Vepsäläisen palvelukanavia kuvaavaa 

palvelustrategiamallia (myöh. ps-malli), jonka pohjalta tarkastelen tieto- ja 

viestintätekniikan soveltamista kielten opetukseen. Ps-malli on systemaattinen 

tapa tarkastella palvelujen kehittämistä ja auttaa ymmärtämään palvelujen ja 

teknologian välistä suhdetta. Käsittelen kappaleessa myös ns. universaalipalvelun 

ongelmaa, joka on usein ongelmana julkisten palveluiden, kuten yliopisto-opetus, 

tuottamisessa.

Palvelu merkitsee asiakkaan tietojen ja muiden resurssien tilan muutoksia, jotka 

tapahtuvat määrättyyn aikaan ja/tai määrätyssä paikassa (Mäkelin & Vepsäläinen 

1989, 35). Kielten opetus voidaan täten nähdä palveluna, sillä siinä opiskelijan 

tietoja pyritään muuttamaan määrättyyn aikaan ja määrätyssä paikassa.

Tietotekniikalla voidaan palveluja tehostaa ja lisätä niiden tuottavuutta. 

Kehityksen on perustuminen aikaisemmin rutiinien tehostamiseen, tietojen 

integrointiin ja käyttäjien tukemiseen on vienyt huomion pois asiakassuhteiden ja 

ulkoisten suhteiden kehittämisestä. Tietotekniikan avulla syntyy myös tuotantoon 

palvelujen piirteitä sen lähestyessä asiakasta. (Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 5-7).

Mäkelin ja Vepsäläinen (1989, 8) esittävät seuraavan kuvauksen palvelusta: 

”Palvelun täydellinen kuvaus edellyttää (silloin), että määritellään kaksi asiaa: 

palvelun sisältö eli millä tavalla palvelu tyydyttää asiakkaan taipeet ja kuinka 

nämä tunnistetaan, sekä palvelun jakelukanava eli kenen toimesta palvelut 

toteutetaan ja millaisten jäijestelmien kautta asiakkaat löydetään ja heihin 

pidetään yhteyttä.” Tästä voimme erottaa palvelulle kaksi ulottuvuutta: sisältö ja 

jakelukanava. Palvelukanavan valinta muodostuu näiden kahden tekijän yhteen 

sovittamisesta, jolloin puhutaan myös asiakastyytyväisyydestä. Mäkelinin ja
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Vepsäläisen (1989, 8) mukaan palvelun sisällön ja jakelukanavan tarkastelulla 

erikseen voidaan nähdä uusia ratkaisumalleja, kun päästään eroon vanhoista 

ajattelumalleista.

3.1. Ps-mallin tausta

Ps-mallin teoreettisen rakenteen taustana Mäkelin ja Vepsäläinen (1989, 34) 

esittävät kolme lähtökohtaa:

1. ”Kolme erilaista palvelunäkemystä, jotka ovat markkinointi-, tuotanto-, ja 

tietoyrityksen näkökulmat

2. Williamssonin kehittämä vaihdantakustannusteoria, jonka avulla ps-malli 

voidaan perustella tieteellisen eksaktisti

3. Tapaustutkimukset, joiden avulla mallia on kehitetty ja joissa sitä on 

sovellettu”

3.1.1. Kolme palvelunäkemystä

Ps-mallin taustalla olevat eri palvelunäkemykset voidaan kuvata seuraavasti: 

Markkinoinnin näkökulma pyrkii erottamaan muuten samanlaiset tuotteet 

toisistaan erilaisten lisäpalvelujen avulla. Tuotannon näkökulma ajaa palveluiden 

standardointia kustannusten alentamisen ja laadun parantamisen toivossa. 

Tietoyrityksen näkökulmasta tavoitteena on projektimuotoisesti tuottaa 

monimutkaista ja asiakaskohtaista palvelua. (Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 15)

3.1.2. Vaihdantakustannusteoria

Ps-malli perustuu Williamssonin (1975 ja 1985) vaihdantakustannusteoriaan, 

jossa lähtökohtana toimii transaktio sen sijaan, että tarkkailun kohteena olisi 

erikseen joko tuotanto, kulutus tai markkinointi. Teoria perustuu lähinnä 

liiketoimintakustannusten minimointiin, ja tällöin toiminnan tavoitteena voidaan
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pitää sellaista yrityksen ja toimialan rakennetta, joka mahdollistaisi 

mahdollisimman pienet tuotannon ja vaihdannan kustannukset. (Williamsson 

1975 ja 1985 Mäkelinin & Vepsäläisen 1989,19-22 mukaan)

Transaktioiden määrä, säännöllisyys sekä niihin kohdistuvat kustannukset 
toimivat vaihdantakustannusten kolmena vaihtelua kuvaavana dimensiona. 

Vaihdantaprosessin tehokkuus korostuu sekä yksinkertaisia että monimutkaisia 

tuotteita valmistettaessa. Williamssonin kokonaisvaltainen teoria mahdollistaa 

erilaisten palvelunäkemysten yhdistämisen niin, että vaihdannasta syntyvät 

kustannukset voidaan pyrkiä minimoimaan sekä asiakkaalle että palvelun 

tuottajalle. Transaktiot voidaan tulkita asiakkaalle tuotettavan lisäarvon 

synnyttämiseen tarvittavien toimintojen summaksi. (Mäkelin & Vepsäläinen 

1989,21)

Tämän tutkimuksen kannalta oleellista on huomata, vaihdantakustannusteoria 

keskittyy erityisesti kysymykseen palvelun tehokkaasta hankinnasta eli ns. make 

or buy -ongelmaan. Tässä nousee esille epävarmuuden ja erityisinvestointien 

merkitys. Mitä pienempi on epävarmuus ja erityisinvestointien tarve, sitä 

paremmin hankintaan sopii palvelun hankita ulkoa. Toisaalta taas epävarmuus ja 

suuret erityisinvestoinnit johtavat organisaation sisällä toteutettuun palveluun. 

(Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 22)

3.2. Palvelun sisältö

Palvelun sisältöä voidaan kuvata kahdella tekijällä: palvelun

monimutkaisuudella/tilannekohtaisuudella ja asiakassuhteen luonteella. Näihin 

paneudun seuraavaksi.
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Palvelun monimutkaisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi voidaan mainita useita eri 

seikkoja. Näistä Mäkelin ja Vepsäläinen (1989, 35) nostavat esiin mm. seuraavat:

• ”asiakkaiden tarpeiden monimutkaisuus sekä ratkaisuvaihtoehtojen 

lukumäärä

• tarvittavan tilanmuutoksen riippuvuus ympäristöstä, ehtojen lukumäärä

• ympäristötekijöiden huono ennustettavuus sekä epävarmuus

• asiakkaan omat valmiudet ja mahdollisuudet määrittää ratkaisuvaihtoehdot 

sekä näiden ennustettavuus

• tiedonvälityksen määrä ja laatu ”

Palvelu on yksinkertainen, jos asiakas tietää täsmälleen, mitä haluaa, ja 

vaihtoehtoja on vähän eikä ympäristön epävarmuudesta ja muutoksista ei ole 

pelkoa (Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 35). Kielten opetuksessa voidaan puhua 

tällaisesta palvelusta, kun kyseessä on esimerkiksi sanaston tai kieliopin opiskelu. 

Tällöin opiskelijalla on hyvin selkeä kuva, mitä hän on opiskelemassa ja 

vaihtoehtoja on hyvin vähän. Sanastot ja kielioppi ovat myös hyvin stabiili osa- 

alue, jolloin muutoksia ei tarvitse pelätä. Toisaalta sanaston ja kieliopin 

siirtäminen tiettyyn kontekstiin tuo opetukseen runsaasti vaihtoehtoja ja 
epävarmuutta, mikä tekee siitä hyvin monimutkaisen palvelun.

Palvelun tietointensiivisyydellä voidaan myös kuvata sen monimutkaisuutta. 

Tietointensiivisyys jakautuu data-, informaatio- ja tietämysintensiivisyyteen. 

Tehtävän sisältäessä suhteessa paljon dataintensiivistä tietoa eli yksinkertaista 

pelkistettyä tietoa se yleensä luokitellaan yksinkertaiseksi. Toisaalta paljon 

kokemusperäisiä sääntöjä ja alueen tuntemusta vaativa tehtävä eli 

tietämysintensiivinen tehtävä on yleensä monimutkainen. (Mäkelin & 
Vepsäläinen 1989, 37)
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korkea

tietointensiivisyyden
määrä
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Asiakas
kohtaiset
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palvelut

Massa-
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tietämys- щ informaatio- ц|||||ц tapahtuma-
intensiiviyys intensiiviyys intensiiviyys

KUVIO 1. Erityyppisten palveluiden tietointensiivisyys (mukaillen Mäkelin & Vepsäläinen 

1989,115)

Palvelun sisällön toinen pääulottuvuus, asiakassuhteen luonne, tarkoittaa palvelun 

eri osapuolten, sekä yksilöiden että organisaatioiden, välisen yhteydenpidon, 

yhteistyön ja kilpailun muotoja. Asiakassuhteen luonne voidaan jakaa kahteen 

tyyppiin, joista toinen pyrkii pitkäaikaiseen sekä pysyvään (relationship-based 

service) ja toinen tilapäiseen ja tapahtumakeskeiseen (transaction-based service) 

palvelusuhteeseen. Monimutkaisten palveluiden tapauksissa asiakassuhteesta 

muodostuu luonnollisesti kiinteä sekä pysyvä. Yksinkertaisille palveluille on 

tyypillisempää tilapäinen asiakassuhde. Asiakassuhdetta kuvaa näin sekä palvelun 

monimutkaisuuden aste että suhteen elinkaari. (Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 38) 

Kielten opetuksen kannalta asiakassuhteen laatu pyritään pitämään opettajien 

puolelta lähempänä asiakaskeskeistä mallia kuin tapahtumakeskeistä mallia. Tämä 

on havaittavissa kurssin tasosta riippumatta. Toisaalta sanastojen ja kieliopin 

opiskelussa opettaja-opiskelijasuhde on hyvin tilapäinen liittyen lähinnä 

opiskelijan satunnaisiin kysymyksiin.
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Palvelusuhteen luonne ja palvelun monimutkaisuus muodostavat palvelumatriisin, 

joka kuvaa kustannuksien luonnetta eri tilanteissa. Kiinteässä asiakassuhteessa 

tuotantokustannukset ovat korkeat ja vaihdantakustannukset alhaiset. Lyhyessä ja 

tilapäisessä asiakassuhteessa tilanne on päinvastainen. Vaihdantakustannusten 

minimointia kuvaavat matriisin lävistäjällä toimivat kolme yleistä ja tehokasta 

palveluideaa (Mäkelin & Vepsäläinen 1989,41):

• Asiakaskohtaiset palvelut, jotka ovat monimutkaisia sekä kiinteisiin 

asiakassuhteisiin nojaavia palveluita

• Standardipalvelut, jotka ovat suhteellisen monimutkaisia mutta yleisesti ja 

selvästi määriteltyjä

• Massapalvelut, joita kuvaa yksinkertaisuus j a transaktio.

Yksinkertaiset palvelut, jotka perustuvat kiinteää ja pysyvään asiakassuhteeseen, 

kärsivät pienestä arvonlisästä ja korkeista tuotantokustannuksista. Vastaavasti 

monimutkaiset palvelut tilapäisin asiakassuhtein kohtaavat laatuongelmia ja 

korkeat vaihdantakustannukset.

3.3. Palvelukanavat

Mäkelin ja Vepsäläinen kutsuvat palvelun toimittamista toteuttavia pysyviä 

rakenteita palvelukanaviksi (1989, 44). Kanavavaihtoehtojen pohjalta syntyy 

palveluiden jakelukanavien kanavamatriisi, jolla kuvataan organisaatioita ja 

niiden välisiä tietojärjestelmiä. Jakelukanava on tehokkuuden kannalta kriittinen 

tekijä ja sen tehokkuutta voidaan tarkastella kanavaorganisaation sekä 

kanavajärjestelmän avulla. Mäkelinin ja Vepsäläisen (1989, 46) mukaan 

palvelukanavat ovat erittäin monimutkaisia sosioteknisiä rakenteita.
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Ps-mallin mukaan yrityksen rakenne kuvaa niiden kanavaorganisatorista 

luonnetta. Kanavaorganisaatio on arvoketjun eri vaiheisiin liittyvien tekijöiden 

sekä niiden asemien, päätöksentekovallan suhteiden ja valmiuksien kokonaisuus. 

Tämän kaltaisista rakennelmista voidaan havaita kolme erilaista kanavatyyppiä 

(Mäkelin & Vepsäläinen 1989,47):

1. Välittäjät, jotka ovat erikoistuneita jakelijoita, kuten konsultit, agentit, 

dealerit ja brokerit.

2. Palveluyrityksen oma henkilöstö, joka on lähinnä oma kenttäorganisaatio.

3. Itsepalvelu, jonka asiakas toteuttaa itse.

Todellisuudessa perusmallien väliltä löytyy useita hybridejä, jotka voivat olla 

tilannekohtaisesti hyvin erilaisissa suhteissa keskenään. Arvoketjun pituus määrää 

kanavaorganisäätiön pituuden. Lyhyimmillään asiakas tuottaa palvelun itse 

esimerkiksi automaattia käyttäen. Pisimmillään palvelun toteuttaa 

välittäjäorganisaatio kuten tilanteessa, jossa asiakas turvautuu esimerkiksi 

sijoitusneuvojaan. Kielten opetuksessa palvelu on lyhimmillään, kun opiskelija 

opettelee esimerkiksi sanastoa suoraan kirjasta. Pisimmillään arvoketju on 

esimerkiksi graduohj auksessa, jossa opettaja henkilökohtaisesti avustaa 

opiskelijaa. Tällöin kaikki tieto välittyy ohjaajan kautta.

Ps-mallissa tietojärjestelmät ymmärretään laajasti. Organisaatioiden välisiä 

tietojärjestelmiä kutsutaan kanavajärjestelmiksi. Kanavajärjestelmät luokitellaan 

kolmen kriteerin: järjestelmän hallinnan, viestintätavan sekä verkon pituuden ja 

leveyden mukaan (Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 49). Erottelun pohjalta voidaan 

esittää kolmenlaisia kanavaj ärj estelmiä, jotka eivät ota sinänsä kantaa 

palveluyrityksen sisäiseen järjestelmäarkkitehtuuriin, vaan keskittyvät 

organisaatioiden välisiin järjestelmiin ja verkkoratkaisuihin (Mäkelin & 

Vepsäläinen 1989, 50):
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1. Yksisuuntaiset jäijestelmät, jotka kuvaavat organisaatioiden 

tietojenkäsittelyyn liittyviä, pääasiassa arvoketjun suuntaisia, manuaalisia 

tai etäkäyttöyhteyksiä. Näitä ovat esimerkiksi vikailmoitukset.

2. Kaksisuuntaiset jäijestelmät, jotka ovat on-line tai verkkoyhteyksille 

perustuvia keskitettyjä tai hajautettuja ratkaisuja. Nämä jäijestelmät ovat 
horisontaalisesti rajoitettuja.

3. Monensuuntaiset järjestelmät, jotka ovat joustavia horisontaalisia 

toimialaverkkoja tai elektronisia markkinoita. Nämä jäijestelmät 

mahdollistavat mm. eri toimittajien vertailun esimerkiksi internetissä.

Samoin kuin palvelun sisältöä kuvattiin palvelumatriisilla, voidaan 

palvelukanavaa tarkastella kaksiulotteisella kanavamatriisilla. Pystyakselilla 

kuvataan kanavaorganisaatiota. Vaaka-akseli esittää kanavaj äij estelmää. 

Tuloksena saadaan kuvaus tehokkaista ”geneerisistä” palvelukanavista, jotka 

sijoittuvat matriisin yksisuuntaisesta järjestelmästä ja ulkopuolisesta välittäjästä 

monisuuntaiseen itsepalvelukanavaan, joka jakaa matriisin lävistäjänä kulmasta 
kulmaan.

Matriisin esittämässä tilanteessa manuaalinen kanavajäijestelmä ja lyhytkeljuinen 

organisaatiorakenne johtavat menetettyyn myyntiin, koska jäijestelmä ei palvele 

asiakkaan taipeita ja kiinteät kustannukset ovat korkeat tuottoihin ja hyötyihin 

verrattuna. Vastaavasti tietoverkon varassa toimiva pitkäketjuinen organisaatio 

kohtaa liian raskaan kanavan ongelmat, jotka syntyvät arvokkaan verkon 

kuormittamisesta kalliilla välittäjillä. Lävistäjälle sijoittuvat palvelukanavat 

toimivat tehokkaimmin, koska niiden suorat kustannukset sekä puutteellisesta 

toimituskyvystä koituvien vahinkojen määrät ovat minimissään. (Mäkelin & 

Vepsäläinen 1989, 52-53)

Tässä näkemyksessä matriisin lävistäjälle sijoittuu kolme tehokasta palvelun 

jakelukanavaa (Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 53):
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1. Välittäjien tukijärjestelmät, jotka perustuvat yleensä monipuoliseen

laskennalliseen tukeen, mutta silti suhteellisen alkeelliseen

tiedonvälitykseen organisaatioportaiden välillä
2. Kentän palvelujäijestelmät, jotka ovat sisäinen verrattain tehokas

palvelujärjestelmä, kuten työasemaverkot

3. Itsepalveluverkot, kuten toimialaverkot tai elektroniset markkinat 

organisaatioiden ja asiakkaiden väleissä.

3.4. Ps-mallin yhteenveto

Mäkelin ja Vepsäläinen kiteyttävät ps-mallin rakenteen 4-3-2-1 kaavaan, jossa 

sekä palvelun monimutkaisuus että kanavaj ärj estelmä integroituvat

sovitusmatriisissa (kts. kuvio 2) palveluideaksi. Viitekehykseen edetään 

seuraavassa j äij estyksessä:

1. Perusmuuttujat ja ulottuvuus: joita kuvaavat palvelun monimutkaisuus ja 

asiakassuhteen luonne sekä jakelukanavaan liittyvät organisaatiot sekä 

tietojärjestelmät

2. Analyysikehikko, jonka lopputuloksena palvelumatriisin ja 

kanavamatriisin integraatiosta syntyy sovitusmatriisi.

3. Eriytymis- ja kehityssuunnat: matriisin puitteissa menestyviksi suunniksi 

voidaan nähdä massapalveluiden ja elektronisten markkinoiden sekä 

asiakaskohtaisten neuvontapalveluiden alat.
4. Mittarina hyvyys: palvelutuotannon ja asiakkaan kulutuksen yhtälöstä 

syntyvien vaihdantakustannusten minimointi, joka tarkoittaa taloudellista 

tehokkuutta.
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Yhteenvedosta koostuneen ps-mallin sovitusmatriisin graafinen esitys näyttää 

tältä:

Palvelumatriisi Kanavamatriisi
Palvelun monimutkaisuus Kanavajärjestelmä

monimutkainen yksinkertainen

asiakas
kohtainen

standardi

tallenne verkko

välittäjän
tuki

oma
kenttä

Sovitusmatriisi
Palveluidea

asiakaskohtainen massa

neuvonta

universaali
palvelu

elektroninen
markkina

KUVIO 2. Ps-malli, Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 62
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3.5. Universaalipalvelu ja sen eriyttäminen

Universaalipalvelulla tarkoitetaan pitkälle vietyä yleistä ja yhtäläistä periaatetta, 

jossa kaikille asiakkaille tarjotaan saman jakelukanavan kautta samaa palvelua. 

Tämä käsite sekä sen konsepti on sekä yrityksiin että julkisiin palveluihin 

vakiintunut pitkän historiallisen kehityksen tulos. Sekä teknologian että 

talouselämän kehittyminen ja niiden mukanaan tuomat uudet palvelutarpeet ovat 

nousseet ongelmiksi aina kansantalouden ja hyvinvoinnin tasolla 

palveluorganisaatioiden reagoinnin hitauden vuoksi. Hitaudella tarkoitetaan 

kyvyttömyyttä monipuolistaa palveluiden tarjontaa sen kysynnän muuttuessa ja 

monipuolistuessa. Ilmiö näkyy erityisesti säännöstellyillä aloilla, joilla on pitkälle 

vietyjä standardipalveluita. Koulutus on yksi tällainen ala, jolla yhteiskunta pyrkii 

tarjoamaan kaikille kansalaisille yhtäläiset palvelut. Universaalipalvelulle voidaan 

määritellä neljä sille ominaista piirrettä (Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 71):

1. Pyrkimys kaiken kattavaan palvelu- ja tuotetarjontaan: tarjotaan 

monenlaisia tuotteita samalla kertaa.

2. Kehittymättömät asiakassuhteet: passiivinen suhde asiakkaaseen ja huono 

sekä segmentoimaton asiakastuntemus

3. Monoliittinen jakelukanava: konttoriverkostoon perustuva jakelukanava 

korkein kiintein kustannuksin

4. Tietojärjestelmän kehittymistavoitteena integroitu sisäinen järjestelmä: 

kehittymätön järjestelmä, joka sitoo yhden kontaktin yhteen työasemaan

Universaalipalvelun ongelmat syntyvät organisaation jäykkyydestä, joka lopulta 

rajoittaa tarjottavaa palvelua. Ongelmiksi muodostuvat korkeat 

tuotantokustannukset, pieni arvonlisä sekä laatuongelmat korkeine 

vaihdantakustannuksineen (Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 71-72). Usein 

universaalipalveluja varten on rakennettu raskas kenttäorganisaatio, joka toimii 

myös ainoana jakelukanavana ja on kömpelö reagoimaan.
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Universaalipalvelun kehittäminen on monesti vaikeaa sen ajauduttua kustannus-ja 

laatukriisiin. Vaikka tietojäijestelmäarkkitehtuurilla voidaan saavuttaa merkittäviä 

parannuksia, voidaan niillä myös pyrkiä epärealistisiin tuloksiin. Tämä johtuu 

siitä, että järjestelmä ei vastaa palveluideoita. Ps-mallin mukaan 

universaalipalvelulta tulee eriyttää tietojärjestelmällä tukien. Universaalipalvelun 

kehittäminen kulkee tällöin kahteen suuntaan (Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 72- 

75):

• Standardoitujen palveluiden tuominen elektronisille markkinoille suorin 

asiakasyhteyksin

• Palveluiden asiakaskohtaistuminen ja monimutkaistuminen, jolloin 

asiakaskohtaistuminen edellyttää henkilökohtaista kontaktia ja neuvontaa

Perinteisen universaalipalvelun määrittely toimii lähtökohtana, josta on edettävä 

ps-mallin palveluportfolion mukaisesti toiseen edellä esitetyistä suunnista. Tämä 

tarkoittaa asiakaskohtaisten ja massatyyppisten palveluiden erottelua sekä niihin 

sopivien strategioiden valintaa. (Mäkelin & Vepsäläinen 1989, 96)

3.6. Ps-analyysi

Mäkelin ja Vepsäläinen kuvaavat (1989) ps-analyysin rakenteen portfolioajattelun 

avulla. Ps-analyysi rakentuu asiakassuhteen sekä jakelukanavan yhdistämisestä 

palvelusegmenttien strategiaksi. Ps-mallin idea etenee asiakkaan tarpeiden 

näkökulmasta menestystekijöiden kiteytymäksi palveluiden sisällön sekä 

jakelukanavan tehokkaan yhteensovittamisen avulla. Ps-analyysin kriittinen 

menestystekijä on tietyn tyyppisen asiakkaan ja palvelun tuntemus, jota kuvaa 

palvelusegmentti. Palvelusegmentillä toimintatapa määräytyy aiemmin esitetyn 

sovitusmatriisin mukaisesti (Mäkelin & Vepsäläinen 1989,101).
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Yhteenvetona Mäkelin ja Vepsäläinen (1989, 102) esittävät ps-analyysimallin, 

jonka pohjalta kehityspanos voidaan suunnata tärkeimpiin kohteisiin sekä 

palveluissa, organisaation toimintatavoissa että tietoj äij estelmissä.

Suunnitelmallisen etenemisen tavoitteena on vastata kolmeen kysymykseen:

1. Mitkä ovat tärkeimmät taijotut palvelut? Tässä yhteydessä on tarkasteltava 

miten palvelut tulee kohdentaa sekä koordinoida suhteessa laajempaan 

palveluportfolioon palvelustrategian määrittelemiseksi.

2. Miten tietotekniikalla voidaan tehostaa palveluja? Uusien sovellusten 

merkitystä tulee punnita sen mukaan, ketkä niistä hyötyvät.

3. Mitkä ovat strategian toteuttamisen tärkeimmät tavoitteet ja kriittiset 

palvelusegmentit seuraavien vuosien aikana?

3.7. Palvelutekniikat

Tietotekniikan vaikutuksia palveluihin voidaan tarkastella Mäkelinin & 

Vepsäläisen (1989, 124) luokittelun mukaan, jossa tietotekniikan vaikutukset on 

jaettu kolmeen ryhmään:

• asiakassuhteen tiivistäminen

• jakelukanavien suoristaminen

• palvelun sisällön laajentaminen

Eri tekniikoita Mäkelin ja Vepsäläinen (1989:127) luokittelevat sen mukaan, 

mihin suuntaan ne vaikuttavat palvelu- ja j akelukanavamatriiseissa. 

Asiakassuhdetekniikoihin he liittävät mm. asiakastietokannat, 

jakelukanavatekniikoita ovat mm. puhelin, kotipäätteet ja tietoverkot. Palvelun 

laajentamiseen vaikuttavia tekniikoita ovat asiantuntij aj äij estelmät ja 

tietokoneavusteinen opetus.
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Seuraavassa pohdintaa palvelutekniikoista kielten opetuksen kontekstissa.

3.7.1. Asiakassuhteen tiivistäminen

Asiakassuhteen tiivistäminen voidaan tulkita opettaja-opiskelijasuhteen 

tiivistämiseksi. Opiskelijatietokantojen integrointi osaksi opetusjärjestelmiä auttaa 

opettajia seuraamaan opiskelijoiden edistymistä ja paremmin arvioimaan heidän 

lähtötasonsa. Vaikka sinänsä opetuksen siirtäminen tietoverkkoihin saattaa tuntua 

suhdetta etäyttävältä, voidaan asiaa tarkastella siltä pohjalta, että hyvin toteutetut 

tietojärjestelmät auttavat opettajaa ymmärtämään opiskelijan tilannetta paremmin. 

Opettaja pystyy näin ohjaamaan opiskelijan sellaisten tehtävien pariin, jotka 

sopivat opiskelijan tasolle.

3.7.2. Jakelukanavan suoristaminen

Tietoverkot tarjoavat nopeamman ja suoremman tavan saattaa ajankohtainen 

opetusmateriaali opiskelijalle verrattuna perinteiseen opetusmonisteiden jakoon. 

Tässä tosin piilee se vaara, että monisteet siirretään sinänsä verkkoon ja täten 

niiden tulostaminen vain siirtyy eri osapuolelle. Tietoverkkojen suurimpana 

hyötykäyttönä on kuitenkin vielä ajankohtaisten tiedotusten jakelu. Sähköpostista 

on tullut jokapäiväinen apuväline opiskelijoille, ja siksi on luontevaa käyttää tätä 

kanavaa ajankohtaisten tiedotteiden jakeluun.

3.7.3. Palvelun sisällön laajentaminen

Palvelun sisällön laajentamiseen sopivat järjestelmät - asiantuntijajärjestelmät ja 

tietokoneavusteinen opetus - ovat opetuksen kannalta haasteellisin mutta myös 

antoisin puoli. Se, mitä opettaja-opiskelijasuhteen tiivistämisellä saadaan aikaan, 

voidaan tällä tavoin siirtää käytäntöön. Erilaiset oppimisympäristöt tuovat lisää 

sisältöä tavalliseen lähiopetukseen kun taas tietokoneavusteiset opetusohjelmat
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taijoavat mahdollisuuden selkeiden ja yksinkertaisten asioiden opettamiseen 

tehokkaasti suurelle massalle.

3.8. Tietoverkkopohjaisten palveluiden kehittäminen

Ongelmana usein tietoverkkopohjaisia palveluja kehitettäessä on se, että atk- 

asiantuntijat ymmärtävät melko heikosti palveluja. Yksi tärkein kehittämiseen 

liittyvä seikka on tunnistaa milloin palvelua tulisi tarjota henkilökohtaisesti ja 

milloin se olisi viisasta tarjota itsepalveluna. Uuden tekniikan soveltamisessa 

palveluihin käytetään yleensä ns. käänteistä tuotesykliä, jossa ensiksi pyritään 

nykyisen palvelun tehostamiseen, sitten nykyisen palvelun tuottavuuden ja laadun 

parantamiseen sekä lopuksi uusien palveluiden kehittämiseen. (Mäkelin & 

Vepsäläinen 1989,144-147)

Tietoverkkojen päävaikutukset ovat aika-, paikka- ja asiakassuhdevaikutukset. 

Kun nämä vaikutukset yhdistetään edellä mainitun käänteiseen tuotekehityssyklin 

vaiheisiin saadaan seuraava vaikutus-arvo -matriisi, josta voidaan nähdä 

tietoverkkojen vaikutusten eteneminen kehityksen mukana.

Aika

i
g Paikka

1 1 
es 
>

Asiakassuhde

KUVIO 3. Vaikutus-arvo -matriisi (Mäkelin & Vepsäläinen 1989,149)
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4. Empiirinen osa

Tässä luvussa käsitellään empiirisen tutkimuksen toteutukseen liittyviä asioita. 

Ensiksi esitellään empiirisen työn tehtävät sekä tutkimusmenetelmän valintaan ja 

luotettavuuteen liittyvät seikat. Edellisessä luvussa käytiin tutkielmaan liittyvä 

teoreettinen keskustelu, jonka pohjalta esiteltiin kanavaratkaisuja kuvaava ps- 

malli empiirisen tutkimuksen viitekehystä varten. Mallin tehtävänä on kuvata 

teoreettisella tasolla palvelukanavavaihtoehtoja.

4.1. Empiirisen työn menetelmä

Tutkielman tehtävänä on kuvailla miten erilaiset palvelukanavaratkaisut sopivat 

kielten opetukseen ja miksi tietyt palvelukanavaratkaisut toimivat paremmin kuin 

toiset. Tutkimuksen on tarkoitus kuvata opetuksen kehittämisessä kohdattavia 

vastoinkäymisiä sekä palvelukanavan valintaan liittyviä piirteitä palvelujen 

kanavavaihtoehtoja kuvaavan matriisin avulla. Empiirisen osan tehtäviksi on 

asetettu teoriaosiossa esiteltyjen erityyppisten tieto- ja viestintätekniikkaa 

soveltavien palvelukanavien valintaan liittyvien seikkojen tarkastelu kielten 

opetuksessa. HKKK:n kielten laitoksen toimintaa kuvaavassa case-tutkimuksessa 

sovelletaan ja tarkastellaan teoriaosassa esitettyä viitekehystä sekä kirjallisuudessa 

esitettyjä tietotekniikan soveltamiseen opiskeluun liittyviä eri näkökulmia.

4.1.1. Kvalitatiivinen case-tutkimus

Tutkittava aihealue, tutkimusongelma sekä saatavilla oleva aineisto tukevat 

kvalitatiivista tutkimusta. Tässä tutkimuksessa kvalitatiivisen tutkimusotteen 

käyttäminen on perusteltua myös siksi, että kyseessä on todellisen elämän 

kuvaaminen ja tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä pyritään kuvaamaan 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Läpikäydyn kiijallisuuden perusteella tieto

ja viestintätekniikan soveltamisesta yliopistotason kielten opetukseen tehtyä
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tutkimusta löytyy varsin vähän, vaikka yleisesti tieto- ja viestintätekniikan 

soveltamisesta opetukseen löytyy paljon tutkimustietoa.

Uusitalo (1991) toteaa kvalitatiivisen tutkimuksen olevan nimensä mukaisesti 

tutkimusta, jossa tutkimusaineisto on verbaalista. Tämän tutkimuksen tehtävänä 

on selventää tarkasteltavan ilmiön luonnetta haastattelun avulla, pyytämällä 

haastateltavaa kuvailemaan omien kokemustensa pohjalta tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöä kielten opetuksessa, sen onnistumisiin ja 

epäonnistumisiin liittyviä seikkoja sekä erityisiä ongelmia, joita on matkan 

varrella ilmennyt. Empiriassa tutustutaan haastateltavien subjektiiviseen 

näkemykseen teoriassa esitetyn ilmiön osalta.

Kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmistä aihepiirin tarkasteluun ja 

tutkimusongelmaan vastaamiseen soveltuu parhaiten tapaustutkimus (case- 

tutkimus, case-study), jossa huomio keskitytään yksittäisten tapausten dynamiikan 

ymmärtämiseen. Tapaustutkimus soveltuu menetelmäksi myös siksi, että 

tutkittava ilmiö on hyvin aikasidonnainen ja tutkijalla ei ole mahdollisuutta 

vaikuttaa siihen (Yin 1994, 9). Tutkimuksen tarkoituksena on ilmiön syvällinen 

ymmärtäminen sekä uusien näkökulmien löytäminen, jolloin yleistettävyys on 

analyyttistä tilastollisen yleistettävyyden sijasta.

Tässä tutkimuksessa on tutkittu kielten ja viestinnän laitoksen taijoamaa tieto- ja 

viestintätekniikkaa soveltavaa opetusta sekä opetuskanavien valintaa ja niiden 

käyttöä, kun opetusta laajennetaan verkkoon. Näiden valintojen ja vaikutusten 

pohjalta on pyritty tekemään johtopäätöksiä tietotekniikan soveltuvuudesta kielten 

opetukseen. Tutkimuksen varsinaisena tarkoituksena ei ole tarjota laajasti 

yleistettävää tietoa tieto- ja viestintätekniikan käytöstä kielten opetuksesta, vaan 

tuoda esille yksi mahdollinen teoreettinen tarkastelukulma.
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4.1.2. Aineiston hankinta ja tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineisto hankittiin haastattelulla. Haastattelun valinta on perusteltua, 

kun tutkimuksen tulosten oletetaan tuottavan monitahoisia vastauksia ja saatua 

informaatiota pyritään selventämään ja syventämään (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 1997). Tutkimusongelman ratkaisemiseksi tarvittavan tiedon 

hankintamenetelmäksi valittiin haastattelutyypeistä teemahaastattelu. 

Tämäntyyppisessä haastattelussa kysymysten muoto ja järjestys saattavat 

vaihdella, koska niitä ei ole ennalta määrätty. Teemahaastattelun kannalta 

oikeiden ja luotettavien tietojen saamiseksi haastatteluiden tavoitteet asetettiin 

selkeästi kuvaamaan aihealueen ja tutkimusongelman luonnetta.

Aluksi haastatteluilla kartoitettiin teoriamallin pohjalta kohdeorganisaation 

palvelukonseptia ja palvelutarjontaa. Haastatteluiden edetessä tehtävänä oli 

syventää rakennetun mallin pohjalta valintojen syiden ja seurausten sekä niihin 

vaikuttavien tekijöiden ymmärrystä. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 

yhdeksää HKKK:n henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Sen lisäksi käytiin useita 

epävirallisia keskusteluita haastatelluiden sekä muiden tärkeäksi katsotuiden 

henkilöiden kanssa tutkimuksen edetessä.

4.1.3. Aineiston analyysi ja luotettavuuden arviointi

Teemahaastattelun avulla saadun tutkimusaineiston luotettavuutta tarkastellaan 

reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden avulla. Reliabiliteetti tarkoittaa 

luotettavuutta eli tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä antaa vastauksia siihen mitä mitataan. 

Tutkimuksen validiteetti kasvaa mittauksen kohdistuessa tarkasteltavaan 

aiheeseen. (Uusitalo 1991) Tutkimuksen validiteettia pyrittiin parantamaan 

antamalla haastatelluille mahdollisuus tutustua työhön ja kommentoida sitä ennen 
sen lopullista muotoa.
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Ulkoista validiteettia voidaan tarkastella tutkimusten johtopäätösten ja tätä 

tukevan tutkimusaineiston johdonmukaisuudella. Haastattelututkimuksen 

ulkoiseen validiteettiin vaikuttaa ensisijaisesti se, että haastattelija saa 

haastateltavalta oikeaa ja totuudenmukaista tietoa. (Yin 1994, 36) Tämän 

tutkimuksen haastatteluista saatujen vastausten voidaan olettaa olleen vilpittömiä. 

Validi tutkimus kytkee empiiriset ja teoreettiset käsitteet selkeästi toisiinsa ja 

mahdollistaa aineiston perusteella tehtyjen päätelmien seuraamisen vaivattomasti 

(Uusitalo 1991).

Haastattelututkimuksella kerätty aineisto sisältää reliabiliteetin vaatimukset mikäli 

sen sisällössä ei esiinny ristiriitaisuuksia (Yin 1994, 99). Haastattelututkimuksen 

reliabiliteettia voidaan kasvattaa jäljestämällä olosuhteet haastattelun karmalta 

suotuisiksi, esimerkiksi varaamalla tarpeeksi haastatteluun käytettävissä olevaa 

aikaa. Laadullisen tutkimuksen tuloksissa ja johtopäätöksissä on kiinnitettävä 

huomiota yleistettävyyteen. Teorian, hypoteesien ja tosiasioiden välillä on tehtävä 

selkeä ero, koska yksittäisen tapauksen kohdalla on kysymys analyyttisestä 

yleistyksestä. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa esimerkiksi 

vähentämällä tutkijan vaikutusta tuloksiin. (Yin 1994 ) Tämän tutkimuksen 

reliabiliteettia tukee se, että tutkimuksen toteutti yksi henkilö, mikä vähentää 

käsitteiden ja toteuttamistapojen epäyhteneväisyyttä. Lisäksi haastattelija oli 

perehtynyt tarkasteltavan laitoksen toimintaan ja tunsi haastateltavat hyvin, koska 

hän oli työskennellyt siellä kaksi vuotta.
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5. HKKK:n kielten ja viestinnän laitos

Seuraavassa esittelen Helsingin kauppakorkeakoulun kielten ja viestinnän 

laitoksella tieto- ja viestintätekniikan soveltamista kielten opetukseen käsittelevän 

haastattelututkimuksen tulokset. Kappaleessa esittelen ensiksi Helsingin 

kauppakorkeakoulun kielten ja viestinnän laitoksen sekä tieto- ja 

viestintätekniikan soveltamisen kannalta tärkeät yksiköt Helsingin 

kauppakorkeakoulussa. Esittelen myös opettajien käytössä olevat palvelut ja 

tekniikan. Sen jälkeen esittelen itse tutkimustulokset.

5.1. Laitoksen toiminta

Helsingin kauppakorkeakoulun kielten ja viestinnän laitos on Suomen johtava 

talousviestinnän tutkimus- ja opetusyksikkö. Sillä on pitkät perinteet tieto- ja 

viestintätekniikan hyväksikäytöstä kielten opetuksessa alkaen jo 1980-luvulta 

(Tammelin 1998). Laitos on panostanut voimakkaasti tietotekniikkaan viime 

vuosina. Kielten ja viestinnän laitos on nimetty kaksi kertaa peräkkäin opetuksen 

huippuyksiköksi Suomessa (1999-2000 ja 2001-2002). Eräänä perusteluna 

laitoksen valinnalle esitetään seuraavaa: ''‘Uusien ja avointen, opetusteknologiaa 

hyödyntävien oppimisympäristöjen toteutuksessa laitos edustaa oman alansa 
kärkeä." (Moitus 2000, 357)

Kielten ja viestinnän laitoksella annetaan opetusta suomen kielessä ja viestinnässä 

sekä englannin yritysviestinnässä, joissa voi suorittaa pääaine opinnot, sekä 

ranskan, saksan, italian, japanin, venäjän, espanjan ja ruotsin kielissä, joissa voi 

suorittaa sivuainekokonaisuuden. Laitoksella oli vuonna 2001 vakinaista 

opetushenkilökuntaa 31, joista kolme oli professoreja. Opetustapahtumia vuonna 

2001 oli 11292 opintoviikon edestä. Laitoksen toimintakustannukset olivat 8,2 

miljoonaa markkaa (1,4 miljoonaa euroa). (Helsinki School of Economics 2001)
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Kielten opetuksessa HKKK:n kielten laitos nojaa vahvasti talouselämän tarpeisiin 

perustuvaan opetukseen (Opetuksen huippuyksikköesitys). Tämä erottaa sen 

selkeästi yliopistojen kielikeskuksista, jotka tarjoavat kokonaisvaltaista kielten 

opetusta monialaiselle opiskelijajoukolle. HKKK:lla kauppatieteiden maisterin 

tutkintoon kuuluu pakollisena 20 opintoviikkoa kieliä. Koska kielten opiskelu 

eroaa varsin paljon HKKKrn muusta opetuksesta erityisesti suuren pakollisten 

lähiopetustuntien määrän takia, monilla opiskelijoilla HKKKrssa on vaikeuksia 

saada kieliopintoja suoritettua ajallaan. Ne muutamat kielten kurssit, joita 

HKKK:ssa voi suorittaa etäopiskeluna, ovat olleet kautta aikojen erittäin 

suosittuja.

Vuonna 1998 laitoksella otettiin käyttöön uudet digitaaliset kielistudiot. Samaan 

aikaan osaltaan uusien kielistudioiden innoittamana kielten laitoksella aloitettiin 

voimakas panostus tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttöön opetuksessa. 

Tietotekniikan tuominen monien opettajien arkeen aiheutti muutoksen, jonka 

suuruutta ei etukäteen täysin ymmärretty. Tämä aiheutti yhdessä monien muiden 

tekijöiden kanssa ongelmia, joista osa jopa johti opetustuntien epäonnistumisiin, 

ja siten myös negatiiviseen suhtautumiseen tietotekniikkaa kohtaan. 

Tietotekniikka jäi vain tietyn asiasta kiinnostuneen ryhmän apuvälineeksi suurelta 

osin henkilökohtaisten pelkojen ja ennakkoluulojen vuoksi. Aiheesta tehtiin 

vuonna 1999 pro gradu -tutkielma (Ristimäki 1999), joka keskittyi lähinnä 

opettajien kokemuksiin tietotekniikan integroinnista luokkaopetukseen. Ristimäen 

tutkimus osoittaa, että kielten ja viestinnän laitoksella opettajat jakautuivat 

selkeästi uuden tekniikan omaksujiin, ja niihin, jotka vaativat selkeitä näyttöjä sen 

hyödyistä ennen sen hyväksymistä osaksi opetusta. Tarkastellessa tilannetta 

uudelleen nyt, kun tutkimuksen toteutuksesta (syksy 1998) on kulunut noin neljä 

vuotta, se vaikuttaa hyvin samanlaiselta. Voidaan todeta, että tuo kuilu on jopa 

saattanut syventyä näiden kahden ryhmän välillä. Tekniikan omaksujat ovat
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ehtineet jo pitkälle tietotekniikan soveltamisessa, eikä uusia opettajia ole 

juurikaan siirtynyt tähän ryhmään. Tämä on huolestuttava kehityssuunta.

Helsingin kauppakorkeakoulun kielten ja viestinnän laitoksella on tietotekniikkaa 

käytetty opetuksessa varsin kauan, mutta vasta viime vuosina se on noussut esille 

siinä määrin, että sitä on syytä ajatella strategisena osana kielten opetusta. Syy 

tähän löytyy tietoverkkojen - sekä intranetin että Internetin - kehittymisestä ja 

niiden tarjoamien mahdollisuuksien kasvusta.

Kielten ja viestinnän laitos on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä alun perin 

Oulun yliopistolla rakennettua verkossa toimivaa TELSI-oppimisympäristöä. 

TELSI onkin ollut tärkeä osa kielten ja viestinnän laitoksella jäljestettyjä 

verkkokursseja. Nykyisin järjestelmä tunnetaan Optima-nimellä. HKKK tarjoaa 

myös vaihtoehtoista oppimisympäristöä (WebCT) verkko-opetuksen käyttöön, 

mutta ainakaan toistaiseksi sitä ei ole kielten ja viestinnän laitoksella käytetty. 

Oppimisympäristöjen yleisestä ylläpidosta huolehtii tällä hetkellä opetuksen 

innovaatiokeskus. Opettajat vastaavat itse oppimisympäristöjensä sisällöstä ja 

niiden soveltamisesta opetukseen.

5.2. Opetuksen tukipalvelut

Tärkeässä osassa tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa kielten opetukseen 

HKKKlla ovat ATK-palvelut, AV-keskus ja opetuksen innovaatiokeskus. 

Seuraavassa käyn lyhyesti läpi näiden roolin opetuksen tukemisen karmalta.

5.2.1. A TK-palvelut

ATK-palveluiden vastuulla ovat HKKKn tietojärjestelmät sekä verkkopalvelin- 
ja työasemainfrastruktuuri. HKKKn tietoverkot ovat yhdistetty Internetiin 

FUNET-verkon kautta. ATK-palvelut tarjoavat henkilökunnan ja opiskelijoiden
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käyttöön useita palveluita, kuten sähköposti-, www-, tulostus-, tietoliikenne- ja 

tiedostopalvelinta. ATK-palveluiden vastuualueelle kuuluu noin 1000 

mikrotietokonetta. (Helsingin kauppakorkeakoulun verkkosivut)

ATK-palvelut toimivat teknisenä tukena HKKK:n koneita ja verkkoja koskevissa 

asioissa. Kielten laitokselle on osoitettu yksi ATK-tukihenkilö, jonka 

vastuualueelle kuuluu myös HKKK:n muita laitoksia. ATK-tuen tehtävänä on 

ylläpitää tietokoneita ja niiden ohjelmistoja sekä antaa tukea näiden käytössä. 

Hänen toimenkuvaansa ei kuitenkaan kuulu tukea ja opastaa tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöä opetuksessa.

5.2.2. A V-palvelut

AV-palvelut vastaavat HKKK:n AV-laitteista ja niiden tuesta. Se ylläpitää 

videoneuvottelulaitteistoa, tv-studiota, ääni- ja kuvanauhastoa sekä av- 

itseopiskelutilaa. Tämän lisäksi sen palveluihin kuuluu kolmen kielten 

medialuokan käytön opastus ja valvonta sekä ääni- ja kuvamateriaalin tuotanto 

opetukseen yhdessä kielten opettajien kanssa. (Helsingin kauppakorkeakoulun 

verkkosivut)

Käytännössä AV-palveluissa tuotetaan varsin vähän kielten materiaalia lähinnä 

opettajien vähäisen kiinnostuksen takia. Oman materiaalin tuottaminen on myös 

varsin suuritöinen työ, sillä laadukasta materiaalia saadakseen on materiaali 

suunniteltava, valmistettava ja editoitava. AV-keskuksella on kuitenkin hyvät 

valmiudet tällaisien palveluiden tarjoamiseen. Oman materiaalin käyttö on 

tekijänoikeuksien puolesta parempi kuin valmiin materiaalin, koska 

valmismateriaalia ei yleensä ottaen voi laittaa verkkoon. AV-palveluissa on myös 

valmius luentojen lähettämiseen verkkoon streamaustekniikkaa hyväksikäyttäen. 

Tällainen toiminta vaatii kuitenkin opetustuntien suunnittelua siten, että luennon 

lähettäminen verkon kautta on perusteltavissa. Kielten opetuksessa varsinainen
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luennointi on niin vähäistä, että tällaisen tekniikan käyttö voi olla hyvin vaikeasti 

perusteltavissa.

5.2.3. Opetuksen innovaatiokeskus

Helsingin kauppakorkeakoulun johtosäännössä opetuksen innovaatiokeskuksen 

tehtävä määritellään seuraavasti: ”.. .tehtävänä on edistää opetuksen 

innovaatioiden tuottamista ja käyttöönottoa yliopistossa.” Opetuksen 

innovaatiokeskus taijoaa henkilökohtaista pedagogista ja teknistä tukea opettajille. 

Sen lisäksi se jäljestää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutusta, 

seminaareja ja tietoiskuja. Opetuksen innovaatiokeskus myös tukee opettajia 

verkkopohjaisten opiskeluympäristöjen suunnittelussa ja käytössä. (Helsingin 

kauppakorkeakoulun verkkosivut) Käytännössä yksikössä toimii puolitoista 

henkilöä, mikä on varsin vähän kun tarkastellaan asiaa siltä kannalta, että heidän 

vastuullaan on sekä kehittää opetusta että tukea opettajia opetuksen 

kehittämisessä. HKKKrn laajuus huomioon ottaen se on myös erittäin pieni 

resurssi.

5.3. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa

Tutkimuksen tavoitteena oli kielten opetuksen kuvaus siten, että voitaisiin nähdä 

ne mahdollisuudet, joita tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa opetukseen. 

Seuraavassa kuvaan haastattelujen pohjalta, miten tieto- ja viestintätekniikan 

hyödyntämisessä on onnistuttu HKKK:n kielten ja viestinnän laitoksella. Käyn 

läpi myös haastattelujen pohjalta nousseita tieto- ja viestintätekniikkaa 

hyödyntävien kurssien kehitystyöhön liittyviä asioita.

Haastatteluista ilmeni tieto- ja viestintätekniikan sopivan kielten opetuksen 

apuvälineeksi. Kuitenkin oli huomattavaa, että tietotekniikkaa itsessään ei nähty 

ratkaisu mihinkään ongelmaan vaan enemmänkin uuden mahdollistaja. Opettajat
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ovat lähteneet kehittämään erityisesti opetusta eivätkä niinkään tietotekniikkaa. 

Tietotekniikan koettiin tarjoavan paljon mahdollisuuksia opetuksen laadun 

parantamiseen. Erilaisilla malleilla pystytään taijoamaan lisämotivaatiota ja - 

harjoitusta opiskelijoille hyvinkin erilaisissa tilanteissa.

Kielten ja viestinnän laitoksella toteutetut verkko-opetusta käyttävät kurssit ovat 

pääsääntöisesti hyödyntäneet uuden välineen mahdollistamaa opetuksen 

monipuolistamista. Tieto- ja viestintätekniikan koettiin tuovan opetukseen 

enemmän opiskelijoiden henkilökohtaisia kokemuksia. Opetukseen saatiin myös 

lisää vaihtelua ja todentuntuisuutta, mikä lisäsi opiskelijoiden motivaatiota. 

Opiskelijoita pystyttiin myös ohjaamaan henkilökohtaisemmin. Palaute sekä 

opiskelijoille että opiskelijoilta koettiin parantuneen tieto- ja viestintätekniikan 

ansiosta. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollisti myös opiskelijoiden keskinäisen 

arvioinnin toteuttamisen järkevästi. Kaikki nämä seuraavat konstruktivismin 

tarjoamia oppeja.

Tieto- ja viestintätekniikan soveltuvuudesta eri kursseille oltiin yleisesti sitä 

mieltä, että mitään yleispätevää ohjetta ei voi antaa. Kaikki kurssit ovat soveltuvia 

tietotekniikan soveltamiseen, mutta sen tarkoitus on mietittävä jokaisen kurssin 

kohdalla erikseen. Selkeästi kirjoittamisen kurssit olivat päällimmäisenä, kun 

puhuttiin verkkoon tukeutuvista kursseista. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä 

onhan tietoverkoissa juuri kirjoitettusana luontevin viestintämuoto. Toisaalta 

myös suullisilla kursseilla verkon mahdollistama parempi hallinnointi on 

tervetullut lisä opetukseen.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyt ovat ilmenneet parhaiten kursseilla, jotka on 

toteutettu kahden eri oppilaitoksen välillä. Tällöin ei ole tarvittu keinotekoista 

syytä verkkoon menolle, vaan todelliset syyt ovat pakottaneet opiskelijat 

siirtymään verkkoon. Muutenkin verkkoviestinnän onnistuminen tuntuu vaativan 

lähikontaktin puuttumisen tai vaikeuden. Vaikka varsinaisia epäonnistumisia ei
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mainittu, niin kursseilla, joilla verkkoympäristö oli käytössä ja saman aikaisesti 

kaikki opiskelijat tapasivat toisensa säännöllisesti lähiopetuksessa, opiskelijoiden 

palaute oli kaikkein negatiivisinta tieto-ja viestintätekniikkaa kohtaan.

Toteutuneissa hankkeissa esille nousee opiskelijoiden hyvinkin äärimmäiset 

reaktiot. Osassa kursseja opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä verkon 

antamaan lisäarvoon, kun taas toisille verkkoympäristön mainitseminen nostaa 

turhautumisen tunteet pintaan. Tämä johtuu varmasti pitkälti opiskelijoiden 

ensikosketuksesta tieto- ja viestintätekniikkaan opetuksessa. Mikäli ensikokemus 

on ollut epäonnistunut, negatiiviset tunteet nopeasti valtaavat mielen. Toisaalta 

positiivinen ensikokemus antaa mahdollisuuden katsoa tieto- ja viestintätekniikan 

soveltamista avoimin mielin.

Yksi huomattava seikka oli, että tieto- ja viestintätekniikan käytön taustalla oli 

myös selkeästi työelämän tarpeet. HKKK:sta valmistuvalta maisterilta odotetaan 

työelämässä hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia, joihin opetuksen 

verkkoympäristöt osaltaan kuuluvat. Osaltaan tähän vaatimukseen pyritään 

vastaamaan tutustuttamalla opiskelijat jo opiskeluaikana verkkoympäristöissä 

toimimiseen. Ongelmana on kuitenkin se, että verkkoympäristössä toimimisen 

opettamiseen ei ole selkeää paikkaa opetussuunnitelmassa. Koska opiskelijoiden 

ajatukset verkkoympäristöjen käytöstä muotoutuvat heidän ensikosketuksessaan 

verkko-opintoihin, olisi tärkeää, että heille annettaisiin mahdollisimman rikas 

ensikokemus. Useimmille tämä ensikosketus tapahtuu kuitenkin suomen kielen ja 

viestinnän peruskurssin osana toimivassa yritysviestinnän osiossa. Onkin 

perusteltua kysyä, miksi muutenkin sisällöllisesti sangen laajalle kurssille 

langetetaan tällainen taakka. Jotta opiskelijoiden asenteet verkko-opiskelua 

kohtaan olisivat tulevaisuudessa entistä myönteisemmät, on tutustuttaminen 

verkkoympäristöön tapahduttava muualla kuin pakollisen kurssin yhdessä 

pienessä osiossa.
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Verkko-oppimisympäristöjä käytetään monilla kursseilla lähiopetuksen tukena 

sekä erillisten kurssiosien suoritusympäristönä. Varsinaisia etäkursseja kielten ja 

viestinnän laitoksella on vain kaksi: ympäristöenglannin perus- ja jatkokurssit, 

mutta HKKKrn ja toisen oppilaitoksen välisiä yhteiskursseja järjestetään verkko- 

oppimisympäristöissä monia. Tammelin (2000) jakaa laitoksella toteutetut tieto

ja viestintätekniikka hyödyntävät kurssit seuraavasti: (1) verkkosimulaatio 

lähiopetuksen tukena, (2) verkkoympäristöt lähiopetuksen tukena, (3) 

verkkokurssi lähiopetustunnein, (4) verkkomoduuli lähiopetuksena toteutetun 

kurssin osana, (5) monimuoto-opetus ja (6) verkkokurssi (kts. Kuvio 4).

Sovitusmatriisi
Palveluidea

asiakaskohtainen massa

KUVIO 4. Tieto-ja 

viestintätekniikan 

soveltaminen kielten 

opetukseen HKKK:ssa. 

T ammelinin j aottelu 

sijoitethma ps-malliin.
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Kun tarkastellaan kuvion 4 mukaista jaottelua ps-malliin, nähdään tieto- ja 

viestintätekniikan soveltamisessa suuntaus kohti asiakaskohtaisempia 

itsepalveluja, jotka mallin mukaan ovat tehottomia. Mallin mukaisesti tieto- ja 

viestintätekniikan hyödyntämisessä tulisikin seuraavaksi kiinnittää huomiota sen 

tehokkuuteen.

Kielten ja viestinnän laitoksella on tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa 

helpotettu sillä, että varsinaisia verkossa toimivia etäkursseja ei käytännössä ole 

lähdetty tuottamaan. Laitoksella on päädytty käyttämään tieto- ja 

viestintätekniikkaa opetuksen apuna ja pienten kurssin osien 

toteutusmenetelmänä. Tällöin saadaan kurssien lähiopetustuntej a vähennettyä, 

mikä on tavoitteena opiskelijoiden vaatiessa yhä paremmin muiden kurssien väliin 

sopivaa kielten opetusta. Samalla opettajilla on kuitenkin lähiopetustuntien tuoma 
kurssinhallinta itsellään.

5.3.1. Opetuksen kehittäminen

Erittäin tärkeä seikka, joka nousi esille haastatteluissa, on opetuksen kehittämisen 

lähtökohta. Jotta tietotekniikan käytöstä voidaan saada hyötyä opetukseen, on 

alusta alkaen oltava selvillä ne tarpeet, joita tyydyttämään ratkaisut toteutetaan. 

Näihin tarpeisiin on opetuksessa selkeästi kaksi näkökulmaa: opettajan ja 

opiskelijan. Näistä juuri opiskelijan näkökulma tuntui olevan vallitseva ajatellen 

tieto- ja viestintätekniikan käytön oikeutusta opetuksessa. Yksi tällainen 

opiskelijoiden tarpeita täyttämään syntynyt tavoite on lähiopetustuntien 

vähentäminen. Tämä on ollut monien tietotekniikkaa soveltavien opetusprojektien 

taustalla. Nämä projektit ovat onnistuneet yleensä ottaen melko hyvin 

toteuttamaan tavoitteensa, mutta kääntöpuolella on varsin usein opettajan 

työmäärän lisääntyminen.
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Toinen esille noussut tarve on opetuksen personointi, sillä opiskelija-aines on yhä 

heterogeenisempää ja tavallisesti opettaja joutuu kulkemaan keskijoukon vauhtia. 

Etuja saavutetaan, kun yhä heterogeenisempää opiskelijaryhmää voidaan 

tietotekniikan avulla lähentää siten, että heikommat opiskelijat voidaan ohjata 

lisähaijoitusten pariin ja pidemmälle ehtineille voidaan antaa haasteellisempia 

tehtäviä. Tässä oli onnistuttu heikommin kuin lähiopetustuntien vähentämisessä. 

Syynä tähän oli tarvittavan materiaalin puuttuminen sekä opiskelijoiden 

haluttomuus tehdä lisähaijoituksia.

Kielten ja viestinnän laitoksella on pitkään tehty hedelmällistä yhteistyötä 

Optima-verkko-oppimisympäristön tuottajan kanssa. Oppimisympäristön 

kehityksessä on otettu opettajien tarpeita jopa suoraan huomioon, mikä on 

tuottanut oppimisympäristöalustan, joka tarjoaa varsin monipuoliset kielten 

opetusta tukevat ominaisuudet. Ongelmia on aiheuttanut lähinnä epävarmuus 

oppimisympäristön tulevaisuudesta. Opetuksen kehittämisen kannalta olisi 

ensisijaisen tärkeää varmistaa yhteistyön jatkuvuus.

Huomionarvoista toteutetuissa kursseissa on se, että suurin osa on toteutettu osana 

opettajien mediakasvatusohjelmaa. Kurssit ovat kehitetty siten projektinomaisesti. 

Uusia kursseja, joissa tieto-ja viestintätekniikkaa on hyödynnetty, on syntynyt sen 

jälkeen muutama, mutta pitkälti on keskitytty parantamaan jo olemassa olevia 

kursseja. Tämä on osoitus siitä, että kurssin kehittäminen vaatii paljon resursseja 

ja selkeän projektinomaisen kehitystyön. Uusia opettajia ei ole siirtynyt 

tuottamaan uusia kursseja, vaan kehitystyötä ovat tehneet ne opettajat, joilla on jo 

asiasta kokemusta. Valmiiden ympäristöjen käyttäjiksi on kuitenkin tullut uusia 

opettajia varsin hyvällä menestyksellä. Tästä voi päätellä tieto- ja 

viestintätekniikan sopivan opetuksen avuksi ja sen omaksumisen olevan 

opettajille kohtuudella mahdollista. Opetusympäristöjen kehitystyö sen sijaan 

tuntuu vaativan aikaisempaa kokemusta ja suuria panostuksia.
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5.3.2. Resurssi- ja tukiongelmat kehitystyössä

Yksi suurimpia ongelmia kielten ja viestinnän laitoksella tietotekniikan 

soveltamisessa opetukseen on suunnittelun ja toteutuksen vaatimat resurssit. 

Opettajilla löytyy suuri määrä ideoita, mutta niiden toteuttaminen jää, koska 

toteuttamiseen ei löydy riittäviä ja oikeita resursseja. Yksi ongelma on se, että 

tekninen tietämys on vajavaista eikä osata pyytää oikeilta henkilöiltä oikeita 

asioita. Osaltaan ongelma johtuu siitä, että oikeanlaista apua ei ole tarjolla ja 

osaltaan siitä, että projektit koetaan liian paljon omaksi tuotokseksi eikä siten 

haluta antaa muiden koskea siihen. Tämä tuottaa varsin kirjavaa jälkeä verkkoon, 

mikä ei ole HKKK.n eikä laitoksen edun mukaista.

Vaikka useissa tutkimuksissa on todettu, - jopa juuri HKKK:n kielten ja 

viestinnän laitoksella toteutetuissa (ks. Tammelin (1998)) - että tieto- ja 

viestintätekniikan ottaminen osaksi opetusta vaatii toteuttamiseen teknisen tuen, 

toteutetaan vielä monia projekteja ilman tuota tietotekniikan osaajaa. Meisalo ym. 

(2000, 120-121) toteavat, että digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen on pitkälti 

ryhmätyötä, jossa vaaditaan useiden eri alojen asiantuntijoita. Erityisesti he 

mainitsevat teknologian osaajat, aineen asiantuntijat ja pedagogin. Kielten 

opettajat ovat HKKKrn mittapuun mukaan erittäin koulutettuja pedagogisella 

alueella ja aihealueen osaaminen heillä on tietysti myös vankka, joten tällöin 

kehitystyö voisi tapahtua kahden henkilön voimin. Toisena osapuolena olisi 

pedagogian ja aihealueen asiantuntija eli opettaja ja toisena tietotekniikan 

asiantuntija, jolta tosin vaaditaan opetuksen ja kielten asteittaista ymmärrystä. 

Mikäli tämä tietotekninen asiantuntija toimisi kaikkien kielten verkkoprojektien 

parissa, niiden laatua, yhtenäisyyttä, oppeja ja kehitysnopeutta voitaisiin selkeästi 

parantaa. Tämä myös parantaisi opiskelijoiden kokemaa kielten opetusta. Myös 

kehityksen toteuttaminen projekteina auttaisi kehitystyön arviointia ja selkeyttäisi 
kehitysprosessia.
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Tällä hetkellä HKKKrn taijoamat palvelut opettajille, jotka kehittävät tietoteknisiä 

ratkaisuja opetuksen tueksi, ovat varsin hajallaan. Opettajille on hyvin vaikeata 

löytää henkilö, jolta olisi mahdollista saada tietyntyyppistä apua. Tähän ratkaisuna 

voisi olla juuri tuo tietotekniikan asiantuntija, joka sen lisäksi, että itse hallitsee 

paljon teknisiä ratkaisuja, tietää parhaat asiantuntijat tuottamaan tietyt 

erikoisratkaisut. Tällöin henkilön rooli olisi myös eräänlainen 

projektikoordinaattori. Henkilöllä tulisi olla myös kykyä pedagogisen ajattelun 

ymmärtämiseen, (kts. Kuvio 5)

KUVIO 5. Kielten verkkoympäristöjen toteutus projekteina. Projektikoordinaattorin 
hallinnoima tuotanto tuottaa yhtenäisen lopputuloksen.

Toinen lähtökohta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen on HKKK:n 

ulkopuolelta hankitut ohjelmat ja toteutuksen tuki. Ongelmana tässä on laitoksella 

vallitseva näkemys kaupallisten toimijoiden puutteellisesta osaamisesta
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pedagogian ja aihealueen osa-alueilla. Toisaalta myös opettajien ajattelumalli, 

jossa kaikki opetuksen osat tulee olla omia, haittaa ulkoisten toimijoiden käyttöä. 

Kuitenkin hyviä esimerkkejä on saatu sellaisesta toiminnasta, jossa laitoksen 

opettaja toimii yhdessä kaupallisen yrityksen kanssa siten, että ulkoa toteutetaan 

tekninen toteutus ja sisältä tuodaan projektiin aine ja pedagoginen osaaminen.

S. 3.3. Opettajien työskentely

Tietotekniikan mukana tuoma työmäärän lisääntyminen moninkertaiseksi on asia, 

joka nousi selkeästi esille. Yleisesti kuvattiin tärkeäksi luonteenpiirteeksi 

tietotekniikan kanssa työskentelevälle opettajalle lievää hulluutta. Kestävän 

kehityksen kannalta tämä ei kuitenkaan liene kovin pysyvä ja suotava olotila. 

Opettajien työskentelyn seuraaminen voisi olla hyvin valaisevaa selvitettäessä, 

mihin aika oikeastaan kuluu. Vaikka tietotekniikan ottaminen mukaan opetukseen 

on selvästi tuonut uusia asioita opetukseen, monet vanhat tavat ovat säilyneet, 

mikä saattaa aiheuttaa paljon turhaa työtä. Toisaalta prosessien läpikäymisellä 

saattaisi olla mahdollista löytää uusia ja parempia keinoja toteuttaa kyseinen 

tehtävä ja toisaalta sillä voitaisiin löytää keino tehdä vanhat asiat tehokkaammin. 

Kumpikin tapa lisäisi varmasti kehityksen laajuutta.

Suuren työmäärän ongelma ei välttämättä johdu tekniikan soveltamisesta sinällään 

vaan sen tarjoamasta mahdollisuudesta tuoda uutta opetukseen. Tällöin saattaa 

käydä niin, että opettaja huomaamattaan lisää työmääräänsä tarpeettomasti. Tässä 

kohti tulisi jokaisen opettajan pysähtyä ja miettiä, mitkä asiat ovat oleellisia tehdä 

ja mitkä tuottavat vain pienen lisäarvon nähtyyn työmäärään nähden.

Tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta kiinnostuneet opettajat ovat valmiita 

käyttämään laskemattomat määrät tunteja kehittääkseen omia kursseja, mutta he 

eivät välttämättä ole kiinnostuneita toimimaan uusien kiinnostuneiden opettajien 

kouluttajina. Tällöin on vaara, että osa opettajista pysyy tietotekniikan
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ulkopuolella, koska he kokevat tietotekniikan liian vaikeana ja eivät halua käyttää 

aikaansa sen oppimiseen. Heille yritetään taijota ratkaisuja, jotka ovat kömpelöitä 

ja hitaita käyttää ilman tietoteknistä osaamista. Toisaalta mikäli näille henkilöille 

tarjottaisiin ratkaisuja, joiden avulla he selkeästi voisivat parantaa opetuksen 

laatua ilman suurempia opettelujaksoja, he voisivat vähitellen siirtyä myös 

tekniikan puolustajiin. Myös opettajien kouluttaminen tulisi olla jatkuva prosessi 

eikä perustua muutamiin projekteihin.

5.3.4. Tietotekninen puoli

Haastattelussa ilmeni selkeästi tietotekniikan käyttämiseen liittyvä tietotekniikan 

toimiminen, mikä on ehdottoman tärkeää tieto- ja viestintätekniikan 

soveltamisessa opetukseen. Opettajilla on oltava sellaiset välineet, ettei heidän 

tarvitse kuluttaa turhaa aikaa toimimattoman tekniikan takia. Kuitenkin on 

oleellista tunnistaa ne tarpeet, joihin opettajien käytössä olevan tietotekniikan on 

vastattava. Ei ole järkevää antaa opettajille käyttöön viimeistä tekniikkaa, mikäli 

sille ei ole käyttöä. Sen sijaan tekniikan pitää olla toimivaa ja niiltä osin 

optimoitua, mihin se on tarkoitettu. Suurimmat ongelmat tekniikan puolella 

liittyvät verkkoyhteyksiin, jotka ovat laitoksesta riippumattomia. Korkeakoulun 

tasolla toimiva infrastruktuuri määrittelee melko paljon myös opettajien käytössä 

olevan tekniikan tason.

Haastatteluissa ilmeni, että opettajilla on käytössään vanhentunutta tekniikkaa, 

mikä vaikeuttaa selkeästi sen hyödyntämistä. Toisaalta osa ongelmista tulee esille 

hetkittäisistä erityistarpeista, joiden tuottaminen muualla olisi järkevämpää kuin 

panostaminen niitä varten tarvittavaan tekniikkaan. Esimerkiksi kuvan ja äänen 

tuottaminen on sellainen alue, jossa opettajien roolia tulisi pohtia tarkkaan. Osa 

yksinkertaisimmista tehtävistä on järkevää opettaa ja antaa opettajien tehtäväksi, 

kun taas monimutkaisemmat ja suuritöiset tehtävät on syytä antaa ammattilaisten 

tehtäväksi.
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Erityinen verkkojulkaisemisen teknisen ja graafisen puolen tietotaidon puute 

näkyy tarkastellessa kielten ja viestinnän laitoksella toteutettuja verkkosivuja. 

Sivujen ulkoasu on teknisesti ja graafisesti melko alkeellisella tasolla. Graafisesta 

ulkoasusta voidaan tietysti puhua makuasiana, mutta kun sivujen yhtenäisyys on 

täysin olematonta, voidaan oikeutetusti arvostella graafista ulkoasua. Tätä asiaa ei 

välttämättä ole kunnolla tiedostettu, sillä haastatteluissa kävi ilmi, että opettajilla 

oli hyvin erilainen käsitys sivujen ulkoasusta kuin ulkopuolisilla henkilöillä. 

Asialla on kaksi puolta. Toinen on HKKK:n ulkoinen viestintä, mitä verkkosivut 

edustavat ja toinen on opettajien mielenkiinnon ylläpitäminen sillä, että he voivat 

toteuttaa oman näköisensä sivut. Yhteinen oppimisympäristöalusta on tuonut 

sivuille hieman ryhdikkyyttä, mutta edelleen laitoksen sisällä toteutetut sivut ovat 

melko vaatimattomia. Tämän osa-alueen kehittäminen voisi olla laitoksen 

ensimmäinen askel - kyseessä on kuitenkin Suomen liike-elämän viestinnän 

arvostetuin yksikkö.
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6. Pohdintaa ja yhteenveto

Tässä kappaleessa kerään yhteen tutkielman teorian ja haastatteluiden tuottamat 

tulokset. Pohdin myös tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen tulevaisuutta 

Helsingin kauppakorkeakoulun kielten ja viestinnän laitoksella sekä kertaan 

tutkimuksen valossa esiin tulleita kehittämiskohteita. Lopussa kerään yhteen 

tulevaisuuden kannalta tärkeitä jatkotutkimuksen aiheita.

Tämän tutkimus nostaa esille monia muuallakin esille nousseita asioita sekä 

HKKK.lle ominaisia asioita. Vaikka samoihin johtopäätöksiin on päästy useissa 

eri tutkimuksissa, niiden esiin nostamiselle löytyy perusteita. Tieto- ja 

viestintätekniikan soveltaminen opetukseen on edelleen ongelmallista. Tässä 

tutkimuksessa myös osaltaan kootaan yhteen monia eri näkökulmia tieto- ja 

viestintätekniikan soveltamiseen. Tutkimuksen tärkein asia on tuoda esille yhä 

uudelleen ne tarpeet, joita opetuksen kehittämisessä on. Näiden tarpeiden 

ymmärtäminen on tärkeää myös HKKK:n kielten ja viestinnän laitokselle, mikäli 

se haluaa olla edelläkävijä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä ja vahvistaa 

kuvaa edistyksellisestä kielten ja viestinnän opetusta taijoavasta laitoksesta. 

Osaltaan verkkokursseilla vaikutetaan myös koko Helsingin kauppakorkeakoulun 

ulkoiseen olemukseen.

Tieto- ja viestintätekniikka ei ole kuin yksi apuväline eikä sitä pidä pitää 

kaikkivoipana. IT-koulutuksen uranuurtaja Risto Linturi (Flink 2002) sanoo 

ITviikon haastattelussa, ettei usko verkkokurssien voimaan. Hän nostaa tunteiden 

merkityksen tärkeimmäksi oppimisen välittymisen kannalta. Hän kuitenkin 

muistaa sanoa, että verkossa oppiminen on meidän jokapäiväistä elämää, eikä se 

itsessään ole paha. Tähän on helppo yhtyä sillä, myös tämä tutkimus on tuonut 

esille sen tosiasian, että lähiopetustuntien merkitys on suuri. Tärkeää onkin
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miettiä, miten sosiaaliset kontaktit ja verkon tarjoamat mahdollisuudet joustavaan 

opiskeluun saadaan parhaiten yhdistettyä.

6.1. Ps-mallin soveltaminen kielten opetukseen

Ps-mallin soveltuvuudesta kielten opetukseen voidaan olla montaa mieltä, mutta 

tämä tutkimus osoittaa, että sen avulla voidaan tutkia tieto- ja viestintätekniikan 

soveltamista kielten opetukseen uudesta näkökulmasta. Yliopisto-opetuksen 

takana vallitsee paljon muita perustavaa laatua olevia funktioita kuin pelkästään 

tehokkaan palvelun tuottaminen, mutta tehokas palvelu ei sinänsä pitäisi olla este 

millekään yhteiskunnalliselle tehtävälle.

Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen kielten opetukseen on selkeästi tuonut 

parannusta opetukseen. Tämä ei kuitenkaan ole tehostanut laitoksen resurssien 

käyttöä. Kehitys onkin lähinnä tapahtunut ps-mallin kuvaaman 

universaalipalvelun parantamisella eikä sen eriyttämisellä. Todellisten 

tehokkaiden palveluiden kehittäminen vaatisi aivan eri tason panostuksia kuin nyt 

on tehty. Tieto- ja viestintätekniikkaa ei ole kuitenkaan käytetty juurikaan 

lisäämään uudenlaisia palvelukanavia. Edelleen kurssit tarjotaan lähinnä vain 

yhden palvelukanavan kautta ja palvelun eriyttäminen mm. etäkursseilla on ollut 

vähäistä.

Verkossa tapahtuvan opetuksen on pelätty heikentävän opetuksen 

tilanneherkkyyttä, mutta toisaalta verkko on myös mahdollistanut aivan uuden 

ulottuvuuden tilanneherkkyyteen. Mikäli ajattelemme tätä ps-mallin kautta ja 

ajattelemme kahta kehityssuuntaa - toista kohti massapalvelua ja toista kohti 

asiakaskohtaista palvelua - näemme, että massapalvelun kohdalla 

tilanneherkkyyttä menetetään kun taas asiakaskohtaisessa palvelussa se lisääntyy.
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Yleisesti koko korkeakoulun kannalta voidaan todeta, että tietoverkoilla on 

pystytty eriyttämään muutamia opiskelijoiden käyttämiä massapalveluja. Tällaisia 

ovat mm. opetukseen ilmoittautuminen, omien henkilötietojen muuttaminen ja 

suoritustietojen tarkastelu. Näiden vaikutus itse opetukseen on ollut kuitenkin 

varsin pieni.

6.1.1. Ps-mallin mukainen eriyttäminen

Universaalipalvelun eriyttämisessä on tärkeätä ymmärtää asiakkaiden tarpeita eli 

tässä tapauksessa opiskelijoiden tarpeita. Jotta universaalipalvelua voidaan alkaa 

eriyttämään, on opiskelijoiden tarpeet tunnettava. Tämän tutkimuksen puitteissa 

opiskelijoiden tarpeita ei tutkittu riittävissä määrin, että mitään konkreettista 

voitaisiin esittää. Kuitenkin tutkimuksessa tuli usein esille, sekä opettajien että 

opiskelijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa, että varsinkin kielten etäkursseille 

on suurta kysyntää. Tältä pohjalta voidaan ajatella, että jonkin massakurssin 

etätoteutus voisi olla taloudellisesti perusteltavissa.

Tärkeä kysymys on myös sisällön ja jakelukanavan eriyttäminen. Kielten opetus 

ei tulisi olla sidottu HKKK:n päärakennuksen А-siipeen niin kuin se nyt voidaan 

nähdä. Siellä, missä opetuksen rakenteisuus on hyvin suurta, voidaan opetusta 

siirtää tehokkaasti etäopetuksen muotoon. Rakenteisuus Mooren (1993) mukaan 

tarkoittaa vähäistä dialogin tarvetta, mikä mahdollistaa opettajien vähäisen 

osallistumisen kurssille (Peters 2001, 42). Näin voidaan tekniikan avulla 

vapauttaa resursseja vaativampien kielen rakenteiden opetteluun ja itse viestinnän 

opetteluun. Ps-mallissa tällainen opetus sijoittuisi oikeaan alareunaan. 

Kehittämällä innovatiivisia verkkopalveluita voidaan opiskelijoille tarjota 

oppimisen tueksi palveluita, jotka palvelevat opiskelijoiden oppimista kuten 

erilaisia kirjepohjia, sanakirjoja, ym. Tällaisina massapalveluina voitaisiin tarjota 

myös osia edistyneimmistä kielten opinnoista, mikäli ne täyttävät 

rakenteellisuuden määritelmän. Osiot voitaisiin tarjota myös lähiopetuksena,



60

mutta resursseja ei enää vaadittaisi samaa määrää kuin tällä hetkellä. Myös 

erinäiset hallinnolliset palvelut olisi syytä siirtää täysin verkkoon, jotta nämä 

yksinkertaiset palvelut eivät rasittaisi opettajia. Tietotekniikan tuominen osaksi 

kielten opetusta antaa mahdollisuuden myös uudistaa opetusta ja miettiä uusien 

metodien käyttöä perusteellisesti.

Ps-analyysissä ensimmäinen kohta käsittelee sitä, mitkä ovat tärkeimpiä 

palveluita. Toisessa kohdassa punnitaan tietotekniikan mahdollisuuksia tehostaa 

näitä palveluja. Kolmas kohta käsittelee strategian tärkeimpiä tavoitteita ja 

kriittisiä palvelusegmenttejä. Kielten ja viestinnän laitoksen ensisijainen palvelu 

on tuottaa kielten opetusta. Laitoksella on kuitenkin muitakin palveluita kuten 

esimerkiksi kielitutkinnot ja viestinnän tutkimus. Näiden kaikkien tunnistaminen 

on ps-analyysin lähtökohta. Tässä tutkimuksessa on keskitytty lähinnä katsomaan 

kielten opetusta ja tietotekniikan mahdollisuuksia sen tehostamisessa. Ps- 

analyysin viimeisessä kohdassa tarkastellaan kriittisimpiä palvelusegmenttej ä. 

Näiden määrittely on ps-analyysin tärkein kohta, sillä juuri palvelusegmentin 

tunnistamisella voidaan valita oikea palvelukanava. Perusopiskelijat eivät siis 

muodosta yhtä palvelusegmenttiä, vaan jako on tapahduttava palvelutarpeiden 
mukaan.

6.1.2. Kielten laitos vaikutus-arvo -matriisissa

Kun tarkastellaan kielten ja viestinnän laitoksella toteutettuja kursseja vaikutus- 

arvo -matriisissa, nähdään kehityksen tapahtuneen lähinnä tehokkuuden ja laadun 

suhteen. Tieto- ja viestintätekniikan avulla on onnistuttu kursseilla parantamaan 

tiedon kulkua ja saavuttamaan näin tietoviiveen supistumista. Tämä on saavutettu 

esimerkiksi elektronisella dokumenttien hallinnalla, jolloin tehtävien palautus on 

nopeutunut, sekä elektronisella ilmoitustaululla, joka on mahdollistanut nopean 

tiedotuksen kurssimuutoksista. Varsinaisia innovaatioita tässä ei kuitenkaan ole 
saavutettu eli palvelun nopeutumista ei ole tapahtunut.
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Paikan suhteen voidaan sanoa, että mittakaavaa ollaan joillain kursseilla saatu 

laajennettua taijoamalla opetusta verkossa, mutta globaali ohjaus ja valvonta on 

vielä kehityksen alla. Tosin yksi kurssi on tällä hetkellä käynnissä, jossa opetus 

tapahtuu Yhdysvalloista käsin. Tämä osoittaa, että kehittymistä on tapahtumassa 

myös tällä alueella.

Asiakassuhteen alueella kehitys on tapahtunut osittain tehokkaampina suhteina 

opettajan ja opiskelijan välillä sekä erityisesti opiskelijoiden keskinäisten 

suhteiden välillä. Tieto- ja viestintätekniikka on mahdollistanut tehokkaan 

palautteen annon opiskelijoille. Tosin tämä on aiheuttanut paljon työtä opettajille. 

Toisaalta työskentely verkossa on mahdollistanut entistä tehokkaamman tiedon ja 

osaamisen välittymisen eri osapuolien välillä. Kuitenkaan tälläkään alueella ei ole 

nähtävissä vielä innovaatioiden syntymistä.

Arvo

Aika 

i
g Paikka

J l
ее>

Asiakassuhde

KUVIO 6. Kielten ja viestinnän laitoksen tarjoama opetus vaikutus-arvo - 

matriisissa
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6.2. Tulevaisuuden näkymät

Muutoksen taustavaikuttajia tarkastellessa yksi tärkeä kohta oli elinikäinen 

oppiminen. Tämän toteuttamiseksi on ihmisille taij ottava välineitä seurata omaa 

kehittymistään ja suunnitella tarpeidensa mukaista opiskelua. Tällä hetkellä 

HKKKdla opiskelijan kieliopintojen suunnittelu on täysin hänen itsensä varassa. 

Tietoa on taijolla, mutta sitä pitää itse etsiä aktiivisesti. Eräänlainen 

henkilökohtainen kieliportaali voisi toimia myös opiskelijan kieliopintojen 

suunnitteluvälineenä. Mikäli kursseille määriteltäisiin eri kyvykkyyksien 

hallinnan omaksuminen tietyllä tasolla, voisi opiskelija seurata etenemistään 

henkilökohtaisen kyvykkyysmittariston avulla. Tämän mittariston avulla 

opiskelija voisi opintojen päättyessä todistaa kielelliset kykynsä.

Askel kohti asiakaskohtaista palvelua olisi kieliportfolioajattelu. Tässä mallissa 

opiskelijoiden kieliopintoja seurattaisiin läpi opiskeluajan hänen portfolionsa 

avulla. Tämä voisi liittyä mainittuun henkilökohtaiseen kieliportaaliin. Tällöin 

opettajalle tulisi mahdollisuus tuntea opiskelijansa vielä paremmin ja täten ohjata 

häntä tehokkaammin. Toisaalta myös opiskelija pystyisi paremmin seuraamaan 

kieliopintojaan ja yhdistämään eri kursseilla opittua. Samalla kursseille 

osallistujia voitaisiin alkaa jakaa heidän kyvykkyyksiensä mukaan sen sijaan, että 

heidän sijoitetaan kursseille ilmoittautumisjäijestyksessä. Tällaisella 

opiskelijakohtaisella kieliportfoliolla voitaisiin opiskelijoita ohjata entistä 

paremmin kohti autonomista oppimista ja itsepalvelua. Samalla tavoin voitaisiin 

tietoverkkoja hyödyntää HKKK:n opiskelijavaihdon tehokkaampana 

hyödyntämisenä. Opiskelijavaihto on hyvin suurta, mutta samalla erittäin heikosti 

hyödynnettyä. Verkkoja hyväksikäyttäen voitaisiin luoda uusia 

oppimiskokemuksia opiskelijoille, jotka lähtevät opiskelijavaihtoon.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa tukee hyvin elinikäisen oppimisen 

ajatusta. Tämän tutkimuksen puitteissa esille tuli tällaisen erityisryhmän -
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tietojäijestelmätieteen muuntokoulutettavat - kiinnostus tietoverkoissa tapahtuvaa 

opetusta kohtaan. He myös hyvin aktiivisesti käyttivät sen tuomia 

mahdollisuuksia. Ajatusta tukee myös Bartolic-Zlomislicin ja Batesin (1999) 

tutkimuksen tulokset. Varsinkin aikuisopiskelijoiden kohdalla tieto- ja 

viestintätekniikalla saavutettiin hyviä tuloksia.

Tärkeimpinä vahvuuksina kielten ja viestinnän laitoksella voidaan todeta olevan 

vahvan asiaosaamisen. Opettajien koulutuksen myötä myös heidän atk-taidot ovat 

riittävällä tasolla ja verkkopedagoginen koulutus on tuonut tervetullutta 

pedagogista taitoa myös laitokselle. Pitkä kokemus tietotekniikan käytöstä 

opetuksen apuvälineenä on tuonut kokemusta suurimmista sudenkuopista, mikä 

helpottaa uusien kursien tuottamista verkkoon. Myös opettajien käytössä olevat 

työvälineet on koettava kohtuullisiksi, mutta niissä on varmasti vielä paljon 

kehittämistä.

Tulevaisuuden mahdollisuuksina voimme nähdä esimerkiksi virtuaaliyliopiston 

taijoamat mahdollisuudet. Mikäli virtuaaliyliopisto kehittyy siihen suuntaan, jossa 

sillä on taijottavanaan todellisia avoimia etäkursseja, voidaan yliopisto- 

opiskelussa saavuttaa siirtymistä kohti elektronisia markkinoita. Tällöin yliopistot 

kilpailisivat keskenään opiskelijoista. Tämä tuottaisi toinen toistaan parempia 

kursseja ja opiskelijat pääsisivät nauttimaan liikkuvuuden eduista. 

Todellisuudessa tähän on vielä pitkä ja kivinen tie. Tämäkin tutkimus osoittaa, 

että kehitys yliopisto-opetuksen ja tieto- ja viestintätekniikan yhdistämisessä on 

vielä rutiinien tehostamisen, tietojen integroinnin ja käyttäjien tukemisen asteella. 

Todelliset strategiset sovellukset odottavat vielä visionäärien mielissä.

Selkeä uhkatekijä avoimelle etäopetukselle on tarve tehdä opettajista etäopetuksen 

kaikkiosaajia. Tässä tutkimuksessa on todettu verkkokurssin tekemiseen 

vaadittavan monialaista osaamista, mikä voidaan tehokkaasti saavuttaa vain 

yhteistyön ja projektiryhmien avulla. Tällaista kulttuuria ei ole havaittavissa
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HKKKissa. Voimme todeta myös, että tukipalvelujen riittämättömyys on 

osasyynä siihen, että opettajat joutuvat itse tekemään suurimman työn myös 

teknisellä puolella. Tarvittavan tekniikan ja standardoinnin puute aiheuttaa 

pirstoutuneisuutta, eikä kokemuksia voida täten siirtää toisten opettajien käyttöön. 

Opettajien pedagogista osaamista on edelleen kehitettävä ja verkko-opetuksen 

yhteydessä on paneuduttava verkkopedagogiikkaan. Näiden kurssien 

suunnittelussa on syytä toimia yhteistyössä alan tutkijoiden kanssa, jotta viimeisin 

pedagoginen tieto saadaan käyttöön. Myös hallinnolliselta puolelta on tuettava 

verkkokurssien kehitystä siirtymällä pois lähiopetustuntiperusteisesta arvioinnista.

Yliopiston mittakaavassa usein esille noussut opiskelijoiden siirtyminen omien 

kannettavien tietokoneiden käyttöön on otettava huomioon suunniteltaessa tulevaa 

materiaalia. Tulevaisuuden kannalta kestävimmältä ratkaisulta vaikuttaa 

materiaalin tuottaminen Internetiin. Tällöin tekniikan vaatimuksiin kuuluisi enää 

verkkoyhteys ja uusin selain. Myös mahdollisten etäkurssien kannalta tällainen 
ajattelu on varsin perusteltua.

Koska HKKK:n kielten ja viestinnän laitos itsessään ei ole vielä valmis 

taijoamaan etäopetusta, niin on vaikea uskoa, että Suomen virtuaaliyliopisto olisi 

sen kannalta merkittävä hanke. Kuitenkin tulevaisuudessa verkko-opetus ja 

etäopetus tulevat olemaan yksi kilpailuvaltti hyvistä opiskelijoista. Tämän vuoksi 

tämän alan unohtaminen voisi olla myös kohtalokasta. Tulevaisuudessa laitoksella 

on kuitenkin mietittävä tarkoin, miten tieto- ja viestintätekniikan soveltamista 

lähdetään kehittämään.

6.3. Yhteenveto

Ensimmäinen tutkimuskysymys käsitteli kysymystä siitä, miksi tieto- ja 

viestintätekniikkaa tulisi ylipäänsä soveltaa kielten opetukseen. Kiijallisuuden ja 

tutkimustulosten perusteella tärkein tekijä on yhteiskunnan vaatimukset.
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Työelämässä ja muussakin kanssakäymisessä tietoverkoissa toimiminen on tullut 

entistä tärkeämmäksi. Myös ihmisten halu vastata entistä enemmän itse itsestään 

tukee tätä muutosta kohti autonomisempia oppimisympäristöjä. Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöä voidaan perustella tämän lisäksi sen tuomilla uusilla 

mahdollisuuksilla opetukseen ja ennen kaikkea uusimpien pedagogisten oppien 

parempaan soveltamiseen. Taloudelliset tekijät ovat vielä varsin vähäinen tekijä ja 

todellisuudessa vielä lähinnä haittapuoli. Tulevaisuudessa tämän tekijän vaikutus 

kuitenkin tulee lisääntymään, kun tekniikan soveltamisessa saavutetaan seuraava 

taso.

Tutkimus ei sinällään paljastanut tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa kielten 

opetukseen mitään erityisen innovatiivisia ratkaisuja. Tutkimus kuitenkin paljasti 

sen, että sitä voidaan soveltaa hyvin eri tavoin riippuen paljolti opetustapahtuman 

luonteesta. Tietoverkkojen taijoaman vuorovaikutteisuuden hyväksikäyttö 

voidaan kuitenkin nähdä sellaisena piirteenä, joka toistui eri sovelluksien välillä. 

Tieto- ja viestintätekniikkaa sovellettaessa lähtökohtana oli usein juuri 

vuorovaikutuksen parantaminen, mikä on myös konstruktivismin oppien mukaista 

ja tulee esille myös etäopetuksen piirteissä.

Tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa suurimmiksi ongelmiksi ovat 

muodostuneet erinäiset tekniset ongelmat. Ensimmäinen suuri ongelma on 

kurssimateriaalin ja -ympäristön tekninen toteuttaminen ja ennen kaikkea sen 

toteuttamisessa tarvittava tuki. Tässä erityisesti yhteistyö eri yksiköiden välillä 

koettiin erittäin ongelmalliseksi. Ongelmia aiheutui myös tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöönoton vaatimasta ylimääräisestä työmäärästä, jonka 

huomioonottaminen opettajien kokonaistyömäärään on osoittautunut 

ongelmalliseksi. Ratkaisuja pitäisi lähteä hakemaan paremman tuen parista. Tuen 

jäljestäminen tulisi toteuttaa tarkoin määritellen ne tarpeet, joihin tuen olisi 

pystyttävä vastaamaan. Tuen tulisi pystyä tuottamaan ratkaisuja opettajien 

erityiskysymyksiin (esimerkiksi kyrillinen tuki) sekä pyrkiä kehittämään
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tekniikkaa siihen suuntaan, jossa opettaja pystyy hallinnoimaan kurssiaan itse, 

vaikka sen teknistä toteutusta ei tuntisikaan. Tässä yhtenä tärkeänä osana on 

verkko-opetusympäristön standardointi ja siihen sitoutuminen pitkällä tähtäimellä. 

Useiden eri tunnusten ja salasanojen käytöstä on myös päästävä, minkä nykyinen 

tekniikka täysin mahdollistaa.

Opettajan tärkein tehtävä on opettaa sekä tehdä kielten oppimisen tylsät vaiheet 

tuntumaan kiinnostavilta. Sen tehtävän täyttämisen helpottamiseksi myös tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöä on peilattava. Kun opettajan ja opiskelijan yhteinen aika 

käytetään tehokkaasti, päästään tähän tavoitteeseen parhaiten. Opettajan rooli 

onkin kehittymässä kohti ohjaajan roolia, jolloin opettaja ei enää suoraan suolla 

tietoa opiskelijoille vaan ohjaa heidät tiedon lähteille. Tieto- ja viestintätekniikan 

avulla voidaan monia perusasioita siirtää opiskelijan itsensä tehtäväksi niin, että 

perinteisen paperilla tehtävän itseopiskelun tylsyys voidaan välttää. Tällainen 

tieto- ja viestintätekniikan käyttö vaatii kuitenkin valtavasti resursseja 

kehitystyöhön. Siksi ei ole luultavaa eikä edes toivottavaa, että tämä toteutettaisiin 

täysin sisäisesti. Yhteistyön lisääminen ulkoisten partnereiden kanssa onkin yksi 

selkeä kehitysaskel. Näillä ulkoisilla partnereilla en nyt viittaa toisiin yliopistoihin 

vaan kaupallisiin opetusmateriaalin tuottajiin.

Se, miten monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa on sovellettu kielten ja 

viestinnän laitoksella, todistaa osaltaan, että tekniikka sopii kielten opetuksen 

avuksi. Toisaalta voidaan miettiä, onko etäkurssien puute taas osoitus 

etäopetuksen soveltumattomuudesta kielten opetukseen vai onko se merkki vain 

resurssipulasta. Tulevaisuuden kannalta tämä on yksi tärkeä kysymys.

Tietotekniikan käyttö on tuonut opetukseen paljon uutta, mutta ensimmäiseksi ei 

kannata lähteä vaikeimmasta liikkeelle. Kokonaisuuden kannalta helpoin 

lähtökohta olisi eri kurssien kotisivujen tuottaminen yhtenäisen näköisiksi, 

helposti hallittaviksi ja päivitettäviksi sekä sisällöiltään toimiviksi. Tällä tavoin
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nykyiset tietotekniikan vastustajatkin voitaisiin saada mukaan, kun heille 

taijottaisiin helppo ja miellyttävä tapa tiedottaa kurssilleen opetuksen muutoksista 

ja muista hallinnollisista asioista.

6.4. Jatkotutkimus

Tämä tutkimus nosti esille käyttäjien tarpeiden ymmärtämisen tärkeyden. Jatkon 

kannalta tärkeintä olisi nyt selvittää opiskelijoiden tarpeet, jotta opetusta voitaisiin 

lähteä kehittämään järkevästi. Jatkotutkimuksessa olisi syytä selvittää myös, miten 

opiskelijoita voitaisiin segmentoida järkevästi kielten opetuksen kannalta. Myös 

teknisen ja humanistisen ajattelutavan erilaisuuden vaikutus opetusympäristöjen 

kehitystyöhön voisi paljastaa mielenkiintoisia organisatorisia haasteita.
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