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TIMO TOSSAVAINEN

TULEVAISUUDEN OPPIKIRJA 
– ASIAPROOSAA VAI AUTO-
MAATTIKALEIDOSKOOPPI?

Oppikirjan tulevaisuus on täynnä kysymyksiä. Voidaanko sähköinen oppimateriaali koota 
olemassa olevista verkkomateriaaleista automaattisesti? Kuka on tällöin oppimateriaalin 
tekijä?

Digitaalisen sisällön käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Oppimisaihioista voidaan koo-
ta kullekin oppilaalle juuri hänen tarpeitansa vastaava oppimateriaali, ja oppimisanalytiikan 
avulla voidaan kerätä tietoa siitä, mitä oppilaat ovat tehneet ja mitkä ovat heidän ongelma- 
kohtiaan. Vaikka tietokonemaailmassa moni asia hoituu kuin itsestään, vielä tarvitaan 
oppikirjailijaa, joka ammattitaitonsa avulla näkee, mikä kaikessa tiedossa on olennaista.

Perinteisesti oppikirja on ymmärretty opetuskäyttöön tarkoitetuksi 
asiaproosateokseksi. Vaikka esimerkiksi matematiikan ja äidinkie-
len painetut oppikirjat paljastuvatkin tarkemmassa lukemisessa 

useimmiten hyvin erinäköisiksi, niitä kuitenkin yhdistävät monet ominai-
suudet. Molemmat on tarkoitettu luettaviksi mieluummin järjestyksessä 
alusta loppuun kuin ennalta-arvaamattomasti sivulta toiselle hyppien.

Tällaiset oppikirjat sisältävät osuuksia, jotka voidaan ohittaa ko-
konaisuuden suuremmin kärsimättä, mutta ne ovat sisällön osalta silti 
enemmän tai vähemmän lineaarisesti eteneviä. Lisäksi niissä käytetään 
samanlaisia rakenteellisia ratkaisuja asiasisällön esittämiseen: pääasia löy-
tyy yleensä tekstistä, jonka ymmärrettävyyttä on pyritty lisäämään kuvien 
ja kaavioiden avulla.

Perinteiset oppikirjat ovat oppiaineesta riippumatta useimmiten 
myös syntyneet samalla tavalla. Oppikirjailijoista muodostunut työryh-
mä ja kustantajan edustaja ovat yhdessä hahmotelleet kokonaisuuden ja 
laatineet aikataulun, jossa oppikirja valmistuu alusta lopulliseen muo-
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toonsa saakka. Tällä tavalla sekä työryhmä että kustantaja määrittävät, 
mitä kaikkea oppikirjaan sisältyy ja miten valittu sisältö siinä esitetään.

Vaikka oppikirjat pyritään suunnittelemaan sellaisiksi, että niitä voi 
käyttää usealla eri tavalla, käytännössä ne on laadittu yhteensopiviksi val-
litsevien työskentelytapojen kanssa; ne eivät suuremmin haasta opettajia 
ja oppilaita muuttamaan opetus- ja opiskelukulttuuriaan.

Oppimisympäristöjen teknologistuminen muuttaa – tai ainakin 
tarjoaa tilaisuuden muuttaa – sekä oppikirjojen laatimisen että käytön 
toimintamalleja. Teknologinen kehitys tarjoaa uusia ratkaisuja esimer-
kiksi oppimateriaalin yksilöllistämiseen sekä oppimisen seurantaan ja 
sitä kautta myös arviointiin. Toisaalta oppimateriaalien yksilöllistämisen 
rinnalla esiintyy päinvastainenkin kehityssuunta. Verkon käyttöön pe-
rustuvan opetuksen hyödyt saavutetaan parhaiten, jos opiskelu muuttuu 
yhteisölliseksi. Tällöin oppimateriaalin pitäisi tukea vuorovaikutukselli-
sia opetus- ja oppimismenetelmiä ja kaiken työskentelymateriaalin pitäisi 
olla yhtä aikaa useamman käyttäjän luettavissa ja muokattavissa.

Internetin sivuilta tuttu sisällön linkittäminen haastaa oppikirjojen 
tekijät ja käyttäjät miettimään informaation keskellä suunnistamista ai-
van toisella tavalla kuin painettuja kirjoja käytettäessä. Tähän liittyy oppi- 
materiaalin varsinaisen sisällön lisäksi siihen linkittyvän informaation 
laadun ja luotettavuuden arviointi. Kuinka monen klikkauksen päähän 
tekijöiden vastuu oppimateriaalin sisällöstä ja sen oikeellisuudesta kan-
taa?

Internetiin liittyvä jakamiskulttuuri herättää sekin monenlaisia oppi- 
materiaaleja koskevia kysymyksiä. Onko oppilaiden syytä käyttää ai-
noastaan tunnustettujen kaupallisten kustantajien laatimia kotimaisia 
oppimateriaaleja oppimisen ja opetuksen tukena, vai kelpaako tähän tar-
koitukseen mikä tahansa internetistä löytyvä tietoaineisto? Tarvitseeko 
suomalaisten ylipäätään tehdä enää oppimateriaaleja itse, vai voisimme-
ko siirtyä suurempien kielialueiden markkinoille suuremmilla resursseilla 
tuotettujen sähköisten oppikirjojen käyttäjiksi?

Ainakin matematiikan kaltaisissa oppiaineissa sisällöt ovat varsin pit-
källe samanlaisia yli kielirajojen, joten kustantajatkin miettinevät, onko 
kannattavampaa kääntää jo muilla markkinoilla menestyneiksi osoittau-
tuneita tuotteita suomeksi kuin yrittää tehdä vastaavia teoksia alusta al-
kaen itse. Tai ehkä mieluummin: voisiko suomalaisia korkeatasoisia oppi- 
materiaaleja muokata myyntivalteiksi myös ulkomaille?

Tarkastelen tässä artikkelissa oppikirjan kehitysnäkymiä ja oppikirjai-
lijan mahdollisesti muuttuvaa työnkuvaa. Paperille painetun oppikirjan hä-
viämistä on ennustettu – erityisesti Yhdysvalloissa – ainakin 1920-luvulta 
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alkaen, kun nopeasti yleistyvien elokuvien ajateltiin hävittävän painetut 
kirjat. Seuraavalla vuosikymmenellä oppikirjojen uhkaajaksi arveltiin ra-
diota, joka alkoi tuolloin kuulua yhä useamman amerikkalaiskodin va-
rustukseen. 

Nykykokemusten perusteella painettujen oppikirjojen katoamista 
ei kannata odotella vielä pitkään aikaan. Käyttöliittymänä painettu kirja 
on edelleen erinomainen monessa suhteessa. Yhdelle aukeamalle mah-
tuu väljästikin taitettuna enemmän materiaalia kuin yhdelle tietokoneen 
näytölle, eikä paperiteoksen lukeminen rasita näköä samalla tavalla kuin 
sähköisen näytön tuijottaminen. Painetun kirjan selaaminen ja yksityis-
kohtien hakeminen käyvät kirjaan tottuneelta ihmiseltä edelleen käte-
västi. Lukihäiriöiselle tai muuta erityistukea tarvitsevalle oppilaalle voi 
painettu kirja, johon voi tehdä omia merkintöjä ja lisätä konkreettisia 
muistilappuja, olla jopa ainut käyttökelpoinen oppimateriaali.

Koska painettujen kirjojen tulevaisuus näyttää edelleen varsin va-
kaalta, vaikka niiden markkina-asema heikkeneekin jonkin verran, kes-
kityn kirjoituksessani sähköisten oppimateriaalien lähitulevaisuuden ar-
viointiin. Pohdin muun muassa sitä, syntyvätkö tulevaisuuden oppikirjat 
alusta loppuun yhden työryhmän tekeminä vai esimerkiksi kääntämällä 
ja kokoamalla ne useiden eri tuottajien laatimista oppimisaihioista. Vai 
muuttuuko sähköinen oppikirja automaatiksi, joka pystyy itse päivittä-
mään sisältöään ja myös arvioimaan oppimisen edistymistä, jolloin oppi-
kirjailijoita ei enää tarvittaisi?

Käyn seuraavaksi läpi joitakin keskeisiä sähköisten oppimateriaalien 
kehitykseen liittyviä ilmiöitä. Tutustumme aluksi siihen, mitä tarkoite-
taan oppimisaihioilla ja oppimisanalytiikalla. Sen jälkeen perehdymme 
oppimisanalytiikan käyttömahdollisuuksiin oppimateriaalien kehittämi-
sen tukena. Kirjoituksen lopuksi yritän hahmotella, millaiseksi oppikir-
jailijan työ tulevaisuudessa muuttuu. Voiko kehitys johtaa esimerkiksi 
siihen, ettei oppikirjailijoita enää tulevaisuudessa tarvita, jos tekoälyn 
sovellukset oppivat kirjoittamaan parempia oppimateriaaleja?

OPPIMISAIHIOT

Oppimisaihion (learning object) käsite on peräisin jo 1990-luvulta. Tuol-
loin kanadalainen Wayne Hodgins työryhmineen kehitteli erilaisia rat-
kaisuja tietokoneavusteiseen opetukseen. Tälle käsitteelle on useita eri-
laisia määritelmiä, mutta yleensä sillä tarkoitetaan mitä tahansa tietoon 
liittyvää itsenäistä esitystä, jota voidaan käyttää opetuksen tai oppimisen 
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materiaalina. Useimmiten ajatellaan lisäksi, että oppimisaihio on tallen-
nettu digitaaliseen muotoon, vaikka kaikki määritelmät eivät tee tällaista 
rajausta. Käytännössä oppimisaihio voi siis olla vaikkapa teksti-, ääni- tai 
videotallenne, valokuva, prosessikaavio, taulukko, matemaattinen työ-
alusta tai jokin näiden yhdistelmä. 

Oleellinen ominaisuus oppimisaihioissa on, etteivät ne ole laajoja  
kokonaisuuksia, kuten kokonainen oppikirja, vaan lyhyitä, johonkin  
yksittäiseen ja rajattuun teemaan keskittyviä esityksiä. Videomuotoinen 
oppimisaihio on tyypillisesti muutaman minuutin mittainen. Tällaisen 
rajauksen vuoksi niitä voisi kutsua myös oppimateriaalin sisällön perus-
yksiköiksi.

Perusajatus oppimisaihioiden kehityksessä on, että aihioita voidaan 
yhdistellä toisiinsa usealla eri tavalla yksittäisten oppituntien oppimate-
riaaleiksi, ja näistä on puolestaan mahdollista koota erilaisia laajempia 
kokonaisuuksia (ks. kuva 1). Tämä mahdollistaa muun muassa opetuk-
sen yksilöllistämisen, kun samasta aihepiiristä laadituista eritasoisista ja 
-muotoisista aihioista voidaan koota jokaiselle oppilaalle hänen yksilölli-
siä tavoitteitaan ja edellytyksiään vastaavia oppimispolkuja sekä yksittäis-
ten oppituntien että kokonaisten kurssien tasoilla. Mielikuva tällaisesta 
e-oppikirjasta voisi olla enemmän tai vähemmän automatisoitu kaleidos-
kooppi: kaikki tarvittava löytyy yhdestä putkesta, mutta jokaiselle käyttä-
jälle muodostuu hänen tarpeitaan vastaava näkymä.

Kuva 1. Oppimisaihiot osana sähköisiä oppimateriaaleja. Kuva: Timo Tossavainen.
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Toinen tyypillinen lähtökohta on, että oppimisaihioita käytetään sel-
laisissa teknologisissa ympäristöissä, joissa voidaan ainakin jossain mää-
rin automatisoida kullekin käyttäjälle sopivien oppimisaihioiden valinta. 
Esimerkiksi matematiikan sähköisessä oppikirjassa tämä voisi tarkoittaa 
sitä, että jos järjestelmä havaitsee, että oppilaalla on vaikeuksia vaikkapa 
kertolaskujen kanssa, se generoi tälle oppilaalle lisää harjoitteita kerto-
tauluista ennen kuin oppilas saa ratkaistavakseen tehtäviä, joissa pitäisi 
jo osata soveltaa kertolaskua. Toisaalta jos järjestelmä tunnistaa, että op-
pilas on saavuttanut erinomaisen taitotason perustehtävien osalta, se voi 
seuraavaksi tarjota oppilaalle haastavampia tehtäviä, joita ei ole tarkoitet-
tu kaikille oppilaille.

OPPIMISANALYTIIKKA

Miten tietokone tai siinä toimiva sähköinen oppimateriaali voi tietää, 
millaisia tehtäviä kukin oppilas missäkin oppimistilanteessa tarvitsee? 
Oppimisen analytiikan tai lyhyemmin oppimisanalytiikan sovellukset 
ovat tähän sopivia digitaalisia työkaluja, jotka on tosin alun perin kehi-
tetty toisenlaista käyttöä varten, esimerkiksi tiedon keräämiseksi organi-
saatioiden päätöksenteon tueksi. Tarkkaan ottaen nämä sovellukset eivät 
siis ole oppimisen seurannan työkaluja vaan ne ainoastaan keräävät, tii-
vistävät ja analysoivat informaatiota sähköisen oppimisympäristön käy-
töstä. Kerätyn informaation perusteella voidaan kuitenkin tehdä joitakin 
johtopäätöksiä myös oppimisen edistymisestä. 

On hyvä huomata jo näin aluksi, että taitava toimiminen sähköisessä 
oppimisympäristössä ja ympäristön sisältämän asiatiedon todellinen op-
piminen ovat aivan eri asioita. Esimerkiksi matematiikassa etevältä näyt-
tävä teknologian käyttö ei ole todiste siitä, että käyttäjä hallitsisi kyseisen 
kontekstin sisällön; pienikin lapsi voi näppäillä järkeviä laskutoimituksia 
laskimella ilman, että hän ymmärtää laskutoimitusten perusteista ja tu-
losten merkityksistä yhtään mitään.

Toisaalta ajankäytön seuranta oppimisympäristön eri alueilla voi 
antaa varsin käyttökelpoista tietoa myös osaamisesta. Sopivantasoisten 
laskutehtävien valintaa voidaan hyvin ohjata analysoimalla vastausten 
oikeellisuuden lisäksi sitä, kuinka nopeasti oppilas suoriutuu erilaisista 
tehtävistä. Kehittyneemmät työkalut ottavat huomioon myös sen, miten 
oppilas käyttää oppimisympäristöön liittyviä haku- ja muita aputoimin-
toja.
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Oppimisanalytiikka tuottaa tietoa ainakin kolmella eri tasolla (ks. kuva 2).

1. Tietoa yksittäisen oppilaan toiminnasta oppimistilanteessa. 
Tällaisesta tiedosta sekä oppilas että hänen opettajansa voivat 
hyötyä välittömästi.

2. Tietoa yksittäisen oppimateriaalikokonaisuuden käytöstä vaik-
kapa yhden lukuvuoden aikana. Esimerkiksi kvantitatiivista tie-
toa siitä, millaisiin tehtäviin ja mihin osa-alueisiin materiaalin 
käytössä keskityttiin. Tästä tiedosta on hyötyä oppimateriaalin 
kehittäjille.

3. Erilaisilla tiedonlouhinnan menetelmillä edellisen tason infor-
maatiosta saatavaa tietoa, jota voidaan käyttää muun muassa 
oppimisprosessien tutkimukseen sekä koulutusjärjestelmien ke-
hittämiseen liittyvän päätöksenteon apuna.

Kuva 2. Oppimisanalytiikan eri tasoja. Kuva: Timo Tossavainen.
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Oppimisanalytiikan työkaluja voidaan jaotella kolmeen ryhmään myös 
käyttötavoitteen perusteella:

1. Kuvaavat menetelmät pyrkivät tunnistamaan kerätystä aineis-
tosta mielekkäitä yhteyksiä.

2. Ennustavat menetelmät pyrkivät esimerkiksi tunnistamaan op-
pilasryhmistä yksilöitä, joiden oppiminen on heikompaa suh-
teessa ryhmän edistymiseen.

3. Ohjailevat menetelmät tuottavat neuvoja ja ehdotuksia siitä, 
mitä menetelmiä ja materiaaleja käyttämällä oppiminen edistyisi 
toivotulla tavalla.

Suomessa oppimisanalytiikan tutkimusta ja kehitystyötä on tehty muun 
muassa Turun ja Oulun yliopistoissa. Esimerkkinä voisi nostaa tässä yh-
teydessä esille vaikkapa Turun yliopistossa kehitetyn ViLLE-oppimis-
ympäristön, jonka kotisivuilla kuka tahansa pääsee kokeilemaan matema-
tiikkaan, ohjelmointiin ja äidinkieleen liittyviä oppimistehtäviä. Käyttäjä 
saa niitä tehdessään välittömästi yksinkertaista palautetta osaamisestaan. 
Järjestelmän varsinainen ansio on kuitenkin siinä, että se kerää huomat-
tavan määrän tietoa oppilaiden ratkaisuista, ja opettajat voivat käyttää 
tätä tietoa oppilaiden osaamisen arviointiin.

OPPIMISANALYTIIKKA OPPIMATERIAALIN  
KEHITYKSEN TUKENA 

Miten oppimisanalytiikkaa voi soveltaa oppimateriaalien kehitykseen? 
Käytännössä analytiikan työkalut tallentavat tietoja monista asioista: 
ajankäytöstä materiaalin eri osioissa, oikeiden ja väärien vastausten ja-
kaumista, haku- ja muistiinpanotoimintojen käytöstä sekä oppimate- 
riaalin sisällä ja sen ulkopuolelle tehtävien klikkausten määristä ja muista 
vastaavista kvantitatiivisista suureista.

Mahdollisuudet laadukkaiden sähköisten oppimateriaalien kehit-
tämiseen näyttävät ainakin aluksi lupaavilta, jos oppimateriaalin laatu 
ymmärretään siten, että materiaali on sitä laadukkaampaa mitä itsenäi-
semmin oppilas voi opiskella sen avulla. Sähköiseen materiaaliin voidaan 
sisällyttää niin laaja tehtäväpankki, että siitä voidaan analytiikan avulla 
valita jokaiselle oppilaalle sopivantasoisia tehtäviä, joihin voi vielä saada 
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ohjeita ja vihjeitä muutamalla klikkauksella. Järjestelmä voi myös seurata, 
kuinka aktiivisesti oppilas käyttää tehtävän ratkaisemiseen tarjolla olevaa 
apua. Tästä tiedosta on hyötyä, kun oppimateriaalin kehittäjät joutuvat 
ratkaisemaan, missä määrin ja millaista ohjeistusta tehtäviin on tarpeen 
liittää. On mahdollista tehdä johtopäätöksiä oppimateriaalin sopivuu-
desta ja toimivuudesta myös tutkimalla, mitä sisältöalueita oppilaat eivät 
käytä.

Oppilaan näkökulmasta sähköisen oppimateriaalin laatu tarkoittaa 
muun muassa sitä, että hän saa palautetta omasta toiminnastaan. Nykyi-
set työkalut mahdollistavat sen, että oppilaan toiminnasta kerättyä tietoa 
voidaan käyttää varsin monipuolisen ja kannustavan palautteen gene-
roimiseen. Tämä koskee kuitenkin ennen kaikkea tehtäviä, jotka ovat 
tarkasti rajattuja ja joihin on tai voidaan ajatella olevan ainoastaan yksi 
oikea ratkaisu.

Yleisemmällä tasolla ja erityisesti avoimien tehtävien osalta luotet-
tavan ja käyttökelpoisen tiedon keräämiseen liittyy useita käytännön 
haasteita. Sähköinen oppimateriaali ei aina ole opiskeltavan sisällön 
valmis jäsennys, vaan oppiminen voi perustua vaikkapa interaktiivisten 
työalustojen käyttöön, joiden avulla oppilas tutkii jotakin ilmiötä muo-
dostamalla, kokeilemalla ja testaamalla erilaisia hypoteeseja. Tällöin voi 
olla vaikeaa tunnistaa, millainen mittaustieto on oleellista, varsinkin kun 
eri oppilaat voivat keskittyä samassa ympäristössä aivan eri ilmiöiden 
tutkimiseen.

Samanlaisia vaikeuksia liittyy oppimistilanteisiin, joissa oppilaan teh-
tävänä on itse määrittää aidosti avoimesta ongelmakentästä osatehtävä, 
jonka hän pyrkii ratkaisemaan. Tällöin eri oppilaille voi muodostua täy-
sin erilaiset oppimispolut, vaikka molemmat ratkaisisivat omat tehtävän-
sä yhtä moitteettomasti. Näissä tilanteissa on kerättävissä olevan aineis-
ton perusteella usein suorastaan mahdotonta tehdä luotettavia laadullisia 
johtopäätöksiä oppimisesta.

Oppilaan kannalta parasta olisi, jos hän saisi palautetta koko oppi-
mispolkunsa osalta: Millaisia ja minkälaatuisia hypoteeseja hän missäkin 
vaiheessa osasi asettaa ja kuinka monipuolisesti tai tarkoituksenmukai-
sesti hän osasi niitä testata? Missä määrin hänen toiminnassaan näkyy 
pyrkimys johdonmukaisuuteen tai deduktiiviseen ajatteluun? Pystyi-
kö hän tunnistamaan ilmiön keskeiset piirteet ja muodostamaan niistä 
käyttökelpoisia käsitteitä? Olisi hyvä saada palautetta myös siitä, miten 
hyvin oppilas osasi hakea lisätietoa ja ylipäätänsä apua toimintaansa. 
Samat kysymykset kiinnostavat tietysti myös opettajia, oppimateriaalien 
laatijoita ja oppimisen tutkijoita. 
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Jotta kvantitatiivisesta aineistosta voitaisiin uskottavalla tavalla teh-
dä näihin kysymyksiin liittyviä johtopäätöksiä, täytyisi järjestelmän oh-
jelmoijilla olla syvällinen ymmärrys oppimisen ilmiöiden muuttamisesta 
mitattavaan muotoon sekä siitä, millaisia johtopäätöksiä mitattavissa ole-
vista muuttujista ja niiden välisistä suhteista voidaan tehdä. Oppimate- 
riaalien tekijöillä ja ohjelmoinnin asiantuntijoilla ei yleensä ole kokemus-
ta pedagogiikan alan tutkimuksesta.

VOIKO SÄHKÖINEN OPPIMATERIAALI KEHITTÄÄ ITSE ITSEÄÄN?

Tekoälyn ja robottien kehittymisen nähdään uhkaavan useita nykyisiä 
ammatteja ja aiheuttavan vielä suurtyöttömyyttä. Erilaiset tiedonlou-
hinnan ja informaation analysoinnin tietokonesovellukset kehittyvät 
jatkuvasti. Isosta aineistosta voidaan tunnistaa monenlaisten ilmiöiden 
oleellisia piirteitä ja monimutkaisiakin ilmiöiden välisiä suhteita. Toi-
saalta on olemassa ohjelmistoja, jotka pystyvät laatimaan automaattises-
ti sanomalehtiartikkelin tai muun selkeäkielisen yhteenvedon vaikkapa 
tuoreimmista pörssitapahtumista Aasiassa tai edellisenä yönä pelatusta 
jääkiekko-ottelusta Amerikassa. Käytössä on myös jo hyvin edistynei-
tä tunnistusohjelmia. Jos vielä joitakin vuosia sitten ihmisten kasvojen 
automaattinen tunnistaminen oli kömpelöä, nyt tietokone voi jo oppia 
tunnistamaan ihmisen tunne- ja vireystiloja hänen ilmeistään.

Tällainen kehitys johtaa väistämättä pohtimaan, onko myös oppi-
kirjailijan ammatti väistyvä, eli olisiko mahdollista laatia myös opetus-
käyttöä varten sellainen automaatti, joka poimisi luotettaviksi katsotuista 
tietokannoista materiaalia ja muokkaisi materiaalista sähköisiä oppikir-
joja eri kielille. Jos vastaus on myönteinen, tällainen automaatti voidaan 
varmasti ohjelmoida myös päivittämään koko ajan itseään. Mihin oppi-
kirjailijaa siis enää tarvitaan tulevaisuudessa?

Tämänhetkinen käsitykseni on, että tällaisten automaattien luominen 
on teknisesti täysin mahdollista, mutta paljolti oppiaineesta ja jonkin 
verran kielestä riippuu, kuinka korkeatasoisia oppimateriaaleja tekoälyn 
tai robottien avulla syntyy. Esimerkiksi matematiikassa ei ole kummoinen 
tekninen haaste koota englanninkielistä lukiotasoista oppikirjaa verkossa 
olevasta materiaalista tekstiä, kaavoja, videoita ja GeoGebra-työalustoja 
sisältäväksi verkkosivustoksi. Eikä tällaisen sivuston automaattinen päi-
vittäminenkään ole mikään ongelma. Esimerkiksi uutissivustoilta löytyy 
jatkuvasti materiaalia, josta voi helposti muokata ajankohtaiselta näyttä-
viä laskutehtäviä. 



167

Sellaisissa oppiaineissa, joissa oleellisen sisällön oppimisessa on kyse 
tekstien ja kuvien sisällön ja niiden välisten suhteiden monitasoisesta 
ymmärtämisestä, laadukkaan oppimateriaalin generoiminen automaatin 
avulla on selvästi haastavampi tehtävä. Ainakaan toistaiseksi kenen ta-
hansa käytettävissä olevat käännösohjelmat eivät osaa kääntää edes eng-
lanninkielistä tekstiä moitteettomasti suomeksi tai päinvastoin, joten eri-
kielisten versioiden generoiminen jossakin kielikontekstissa toimivaksi  
todetusta materiaalista ei onnistu ilman ihmisen tekemää työtä.

Käännösohjelmistot kuitenkin kehittyvät jatkuvasti. Mitä ajantasai-
sempia ja kattavampia eri kielten käyttöä kuvaavia tietokantoja kään-
nösohjelmistoihin yhdistetään, sitä laadukkaampaan työhön käännös- 
automaatitkin kykenevät. 

MUUTTUUKO OPPIKIRJAILIJAN TYÖ?

Jos oppikirjailijan työ nähdään ennen kaikkea suuren tietomäärän jäsen-
tämisenä opetuskäyttöön sopivaan muotoon, se ei oleellisesti muuttune 
ainakaan lähitulevaisuudessa. Jos oppimateriaaleja suoltavat automaatit 
valtaavatkin joskus oppimateriaalimarkkinat, oppikirjailijoita tarvitta-
neen vielä pitkään näidenkin tuotosten esitarkastajiksi ja laadun varmis-
tajiksi samalla tavalla kuin painettujen oppikirjojen viimeistelyvaiheessa.

Tosin ei ole itsestään selvää, että ihmisen osuutta laadun varmis-
tamisessa nähtäisiin tässä yhteydessä aina välttämättömäksi. Jos vertai-
lukohtia haetaan muilta aloilta, tällä hetkellä ajatellaan, että esimerkiksi 
vastuuta hoidon laadusta ei voida siirtää lääkäriltä tekoälylle, mutta lii-
kenteessä valmius korvata autoa ohjaava ihminen tietokoneella näyttää 
olevan selvästi suurempi. On siis lähinnä poliittinen ja ideologinen kysy-
mys, kuinka tärkeäksi ihmisen rooli opetusalalla nähdään.

Sähköisen oppimateriaalin tekemisen kokonaisprosessin muutos 
tullee kuitenkin muuttamaan ainakin oppikirjailijoiden välistä työnjakoa. 
Enää kaikkia tekijöitä ei tarvita mukaan koko prosessiin ja yhteisiin pala-
vereihin, vaan osa voi erikoistua vaikkapa kuvapohjaisten oppimisaihioi-
den tekemiseen, osa muuntyyppisiin aihioihin ja osa mielekkäiden oppi-
mispolkujen suunnitteluun. Samoin oppimisanalytiikan implementointi 
oppimateriaaliin on työtä, jossa onnistuminen edellyttää erikoistumista. 
Kenties kokonaisuuksien kasaaminen oppimisaihioista siirtyy kokonaan 
kustantajien ja heidän käyttämiensä asiantuntijoiden vastuulle.

Koska sähköisellä oppimateriaalilla ei ole yhtä selkeärajaista elinkaar-
ta kuin painetulla oppikirjalla, oppikirjailijuus voi muuttua intensiivisestä  
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projektityöstä jatkuvaksi sivutoimiseksi päivitys- ja päivystystyöksi. 
Tämä hypoteesi liittyy havaintoon, että palvelujen siirtyminen verkkoon 
on yleensä lisännyt palvelun tarjoajien painetta olla asiakkaidensa tavoi-
tettavissa.

Näin voi käydä myös oppikirjailijoille. Esimerkiksi sähköisten työ-
alustojen tekijä voi varautua olemaan tavalla tai toisella opettajien ja 
oppilaiden tukihenkilö alustojen käyttöön liittyvissä teknisissä ja peda-
gogisissa kysymyksissä. Erityisesti tämä voisi koskea sellaisia oppimis- 
aihioiden tekijöitä, jotka pyrkivät kansainvälisille markkinoille. Heille  
oppimateriaalin ohessa myytävä pedagoginen ja tekninen konsultointi 
voi muodostua jopa pääasialliseksi tulonlähteeksi.

Yhteenvetona voinee todeta, että oppimateriaalien tekijöiden tule-
vaisuus näyttää tarjoavan teknologisen kehityksen edistymisestä huoli-
matta enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Alalla tarvitaan aiempaa 
monipuolisempaa asiantuntijuutta, eikä oppimisen merkitys – ja näin 
ollen myös oppimateriaalien tarve – tulevaisuudessa ainakaan vähene.

TÄHÄNASTISEN KEHITYKSEN KRITIIKKIÄ 

Koulutuksen teknologistuminen lienee jo kaikkien hyväksymä tosiasia, 
paluuta tietokoneettomaan kouluun ei ole. Yhtä selvää on sekin, että 
asiaan liittyy suuria taloudellisia intressejä, joten on syytä pyrkiä erotta-
maan selkeästi toisistaan teknologian opetuskäyttöön liittyvät todelliset 
pedagogiset mahdollisuudet ja toisaalta teknologian käytön ja laitteiden 
myynnin edistämiseen liittyvät mainos- ja muut vaikutuspuheet. Esi-
merkiksi yhteisöllisestä oppimisesta ja vuorovaikutuksellisista opetus-
menetelmistä on puhuttu teknologiahuuman aikana myös ikään kuin 
ne eivät olisi olleet millään tavalla koulun todellisuutta ennen tietoko-
neiden aikakautta.

Tällaisen mielikuvan luominen on tietysti tosiasioiden vastaista. 
Samalla tavalla on suorastaan ihmeteltävää, kuinka jotkut oppimisen 
tutkijatkin ovat kritiikittömästi yleistäneet alakoulussa tai yhden oppiai-
neen kontekstissa tehtyjen teknologiaa hyödyntävien opetuskokeilujen 
positiiviset tulokset koskemaan saman tien kaikkia koulutuksen tasoja 
ja oppiaineita. Esimerkiksi pienten lukujen yhteenlaskun opettelussa ja 
vaikkapa todennäköisyyslaskennan peruskurssin haltuun ottamisessa on 
kuitenkin kyse varsin erilaisista oppimisprosesseista.

Jos sähköisten oppimateriaalien ja niiden markkinoinnin tähänas-
tista kehitystä tarkastelee kriittisesti, huomio voi kiinnittyä seuraavaan 
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seikkaan: ominaisuudet, joilla sähköisten oppimateriaalien paremmuutta  
painettuihin oppikirjoihin nähden perustellaan, liittyvät hyvin usein 
opettajan tekemän työn automatisointiin eivätkä aidosti uusien oppi-
mismahdollisuuksien keksimiseen. Sähköiseen oppikirjaan sisältyvät itse 
itsensä tarkistavat sanakokeet, laskutehtävät tai anna vinkki -toiminnot 
eivät edusta pedagogisesti mitään uutta ideaa, vaan ne ainoastaan tekevät 
sitä, mitä elävä opettaja on tähän asti tehnyt luokassa tai muulla työajal-
laan. Samoin videoiden tai erilaisten animaatioiden sisällyttäminen oppi-
materiaaliin vastaa sitä, että opettaja selittää idean taululla piirtämällä tai 
kuvia näyttämällä.

Tähän mennessä sähköiset oppimateriaalit ovat pedagogisilta omi-
naisuuksiltaan osoittautuneet painettuja materiaaleja paremmiksi mieles-
täni lähinnä kahdella tavalla:

1. Parhaimpiin niistä sisältyy vuorovaikutteisia työalustoja luovaan 
kokeiluun, keksimiseen ja tutkimiseen.

2. Edellä mainitut opettajaa korvaavat toiminnot todellakin kor-
vaavat jollakin tavalla opettajaa silloin, kun opettaja ei ole saa-
vutettavissa. Toisin sanoen ne lisäävät joustavuutta oppimistyön 
ajankohdan ja paikan valinnassa. 

Vuorovaikutteisten työalustojen pedagoginen lisäarvo on siinä, että op-
pilas voi nähdä niiden avulla välittömästi yhteyksiä tiedon eri esittämis-
muotojen välillä ja saada siitä tukea käsitteellisen ymmärtämisen kehityk-
seen. Muun muassa matematiikassa on käytössä GeoGebra-työalustoja, 
joilla esimerkiksi funktion lausekkeen muokkaaminen näkyy välittömäs-
ti funktion kuvaajan muutoksena ja päinvastoin. Työalusta näyttää siis 
funktion algebrallisen ja geometrisen esityksen välisen yhteyden. Kun 
oppilas voi välittömästi nähdä erilaisten kokeilujensa vaikutuksen funk-
tion esitystavoissa, se syventää hänen käsitystään funktioista.

Kuten jo edellä todettiin, sähköisiä oppimateriaaleja on usein ylis-
tetty erityisesti yhteisöllistä oppimista tukeviksi. On jonkin verran tut-
kimusnäyttöä siitä, että verkkoympäristössä työskentely motivoi ainakin 
aluksi ja erityisesti poikia olemaan aktiivisempia oppijoita.
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Mutta yhtä lailla on tutkimusnäyttöä siitäkin, että kun alkuihastus 
teknologisen oppimisympäristön käyttöönoton jälkeen on haihtunut, 
oppilaiden enemmistö kaipaa oppimisen tueksi ennen kaikkea aitoa ja 
välitöntä vuorovaikutusta toistensa ja elävän opettajan kanssa. Tällainen 
osallistava opetuskulttuuri on aivan yhtä mahdollinen sekä sähköisiä että 
perinteisiä painettuja oppimateriaaleja käytettäessä. Tälläkin perusteella 
ennusteet siitä, että digitaalinen oppimateriaali korvaisi painetut oppikir-
jat kokonaan jo lähivuosina, tuntuvat hätiköidyiltä.
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