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Verkostoalustat taloustieteen opetuksessa

Rauli Svento
Professori

oulun yliopisto

1. Johdanto

erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen 
käyttö opetuksessa on yleistynyt nopeaan tah-
tiin. karkeasti nämä voidaan jaotella kahteen 
tyyppiin: yksisuuntaiseen tiedon ja materiaalin 
välitykseen soveltuvat alustat sekä aktiiviset 
vuorovaikutteiset alustat. ensin mainittuja 
edustavat esimerkiksi Blackboard sekä optima 
ja jälkimmäisiä Connect ja aplia. tietysti myös 
Blackboard ja optima mahdollistavat opetta-
jan ja oppilaan välisen sekä oppilaiden keskei-
sen interaktion, mutta niissä ei ole sisäänraken-
nettua, ikään kuin endogeenista, interaktiivi-
suutta, jolle puolestaan Connect ja aplia pit-
kälti perustuvat. 

Vaikka tämänkaltaisten ympäristöjen käyttö 
yleistyykin, on aivan ilmeistä, että sähköisten 
oppimisympäristöjen, edustakoonpa kumpaa 
mallia tahansa, pedagogiikkaan liittyy vielä pal-
jon opittavaa. olen omassa opetuksessani käyt-
tänyt kaikkia edellä mainittuja, mutta raportoin 
tässä Connectiin ja apliaan liittyvistä koke-
muksistani. Connectia olen hyödyntänyt perus-
opintotasoisen peruskurssin ja apliaa ai-
neopintotasoisen mikrotaloustieteen kurssin 

opetuksessa. Peruskurssin oppikijana on Begg, 
d., Vernasca, G., Fisher, s. ja dornbush, r., 
Economics (10th ed., 2010). mikrotaloustieteen 
kurssin oppikirja on Varian, H., Intermediate 
Microeconomics (8th ed., 2010).

2. Connect

Connect on mcGraw-Hill-kustantamon kehit-
tämä oppimisympäristö, joka sisältää nykyisel-
lään seitsemän eri tieteenalan käyttöön sovel-
tuvia palveluita (http://connect.mcgraw-hill.
com/). taloustiede on ollut mukana alusta asti. 
kehitystyön taustalla on mittavaa tutkimustyö-
tä, jonka tavoitteena on ollut kehittää opetusta 
ja oppimista tehostava interaktiivinen oppimis-
ympäristö. tutkimustyö aloitettiin seuraamalla 
fuksien todellisia opiskelukäytänteitä ja vapaa-
ajanviettotapoja. tällä tavoin yritettiin saada 
kokonaisvaltainen kuva nykyajan opiskelijoi-
den opiskeluun ja oppimisresursseihin liittyvis-
tä käytänteistä. Vastaavasti tutkittiin laajasti 
kuinka opettajat valmistautuvat opetustehtä-
viin. Näitä tietoja käytettiin hyväksi Connectin 
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prototyyppejä muodostettaessa ja testattaessa. 
myös erittäin laajoja survey-kyselyitä tehtiin 
opiskelijoiden opiskeluun ja oppimiseen liitty-
en.

Connectin ydin muodostuu kolmesta osios-
ta, jotka ovat kirjasto, harjoitustehtävät ja ra-
portit. kirjaston aloitussivu, jonka kautta 
muutkin palvelut ovat saavutettavissa, on kuvi-
on 1 näköinen.1  

Beggin ym. kirjasta on Connectissa saatavis-
sa sähköinen versio. Versio ei ole näköispainos 
painetusta kirjasta, mutta se on erittäin luettava 
ja sisältää kaikki olennaiset asiat. sähköisessä 
kirjassa on myös hyvin toimiva hakutoiminto. 
My files -valikon kautta opettaja pääsee lataa-
maan oppimateriaalin opiskelijoille. Lataami-
nen käy kätevästi Browse-komennon avulla 
suoraan omista tiedostoista. Beggin ym. kirjaan 
liittyy opettajalle tarkoitettu Power Point -dia-
sarja, jonka tulostettavan version voi ladata 
opiskelijoiden käyttöön. Luonnollisesti myös 
omaa materiaalia on mahdollista ladata tätä 
kautta opiskelijoiden käyttöön.

Self-Quiz and Study -valikosta avautuu var-
sin laaja tehtäväjoukko, jonka avulla opiskelija 
voi itse omatoimisesti aina halutessaan testata 
oppimaansa. kuviossa 2 on yksi esimerkki.2 

Assignments-valikosta pääsee valitsemaan 
harjoitustehtäviä. Valinnan voi tehdä joko kir-
jan lukujen lopussa olevista tehtävistä tai teh-
täväpankista, jossa on paljon enemmän valin-
nan mahdollisuuksia. Luonnollisesti myös 
omia tehtäviä voi muodostaa tätä kautta. teh-
täviä on kolmenlaisia: monivalintoja, tavallisia 
essee- tai laskutehtäviä tai niin kutsuttuja algo-
ritmisia essee- tai laskutehtäviä. algoritmiset 
tehtävät poikkeavat tavanomaisista vain siten, 

että joka kerta kun tehtävä avataan, siinä oleva 
numeerinen aineisto muuttuu, muuten tehtävä 
pysyy ennallaan. Näin yritetään välttää opiske-
lijoita kopioimasta vastauksia toisiltaan. Vasta-
usten palauttamista varten voi asettaa täsmälli-
sen politiikan, joka säätelee mm. sitä, kuinka 
monta kertaa saa yrittää ennen deadlinea, saa-
vatko opiskelijat palautetta ennen lopullista 
submittausta tai saako e-kirjaa lukea samalla 
kun tekee tehtäviä. kuviossa 3 on yksi esimerk-
ki.3 opiskelijat eivät tietenkään omassa versi-
ossaan näe oikeita vastauksia.

Harjoitustehtävät arvioidaan automaattises-
ti aina silloin, kun ne eivät ole sanallisia. sanal-
listen tehtävien osalta opettaja joutuu teke-
mään arvioinnin manuaalisesti. tehtävien pa-
lautuksesta opettaja saa käyttöönsä tarkan ra-
portin.

Connectiin liittyy useita hyviä piirteitä. 
käytettävyys on pääsääntöisesti helppoa. se-
lainten kanssa esiintyy joskus yhteensopimat-
tomuutta, mutta ei mitään ylipääsemättömiä 
vaikeuksia. opiskelijoille materiaalien ja har-
joitustehtävien joustava saanti on selvästi mie-
luisaa. täsmällisten aikarajojen oppiminen on 
eittämättä myös hyödyllistä. Harjoitustehtäviä 
on runsaasti. Beggin ym. kirjan oppimateriaali 
on pedagogisesti mietittyä. dioista on tulostuk-
seen sopivat versiot, ja diasarja on hyvin suun-
niteltu kahden luentotunnin istuntoja ajatellen.

ongelmiakin on. Harjoitustehtävien valuut-
ta on aina englannin punta, vaikka euro tietys-
ti olisi luontevampi valuutta. Harjoitusratkai-
suihin ja opetusmateriaaliin muutoinkin liittyy 
virheitä. on-line help toimii todella kehnosti. 
Connectin lisenssi maksaa 35,99 £ opiskelijaa 
kohti. Lisenssi sisältää e-kirjan ja hintaan on 
laskettu alv.

3  Julkaistu McGraw-Hill Educationinin ystävällisellä luvalla.

1  Julkaistu McGraw-Hill Educationin ystävällisellä luvalla.

2  Julkaistu McGraw-Hill Educationin ystävällisellä luvalla.
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2. Aplia

aplia (http://aplia.com/) on alun perin Paul 
rohmerin kehittämä verkon yli toimiva oppi-
misympäristö, jonka ylläpitämisestä vastaa ny-
kyään Cengage Learning. aplian käyttö on 
kasvanut lähes räjähdysmäisesti, 29.5.2012 kel-
lo 16.00 mennessä apliaan oli palautettu kaik-
kiaan 897 244 044 harjoitustehtävää. Palautus-
nopeus on kymmeniä tehtäviä minuutissa kel-
lon ympäri. 

aplia on tietysti pohjimmiltaan hyvin sa-
mankaltainen kuin Connect, joskin erojakin on. 
aplian ydin muodostuu neljästä osiosta. ensim-
mäinen on harjoitustehtävät, joita apliassa on 
runsaasti ja joihin apliassa on voimakkaasti 
panostettu. Harjoitustehtäviä on monenlaisia ja 
vaativuustasoltaan erilaisia. Harjoitustehtävien 
ratkaisemiseksi voidaan käyttää graafeja tai mal-
leja. erityinen aplian ominaisuus on erilaisten 
online-kokeiden järjestäminen. Luokassa voi-
daan simuloida erilaisia markkinatilanteita ja 
opiskelijoista muodostetuilla joukkueilla on 
markkinaosapuolten mukaisia rooleja ja niihin 
liittyviä tavoitteita. aplian ohjelmisto ratkaisee 
osapuolten toimien kautta markkinatasapainon 
ja osapuolten tulokset. animoitujen tutoriaalien 
avulla opiskelijat voivat testata ja parantaa tai-
tojaan. oppimateriaalia ja muita materiaaleja 
voi myös jakaa aplian kotisivun kautta. kurssin 
kotisivu on kuviossa 4.4 

aplian vahvuus on sen harjoitusten sisällös-
sä ja esittämistavassa. Harjoitukset on valmiik-
si koottu aihepiireittäin ja kuhunkin aihepiiriin 
on aluksi muodostettu joukko skenaarioita, 
joissa aihepiirin keskeistä tematiikkaa hahmo-
tetaan. kuviossa 5 on yksi esimerkki.5

tyypillinen tehtävä puolestaan näyttää ku-
vion 6 mukaiselta.6 omia tehtäviä voi myös 
liittää järjestelmään, mutta saman logiikan to-
teuttaminen vastausvaihtoehtojen osalta on 
melko työlästä.

aplian vahvuus on todellakin harjoitusteh-
tävissä. erityisesti Varianin kirjan, niin hyvä 
kuin kirja itsessään onkin, Power Point -diasar-
ja on pedagogisesti ontuvasti toteutettu. diat 
ovat osin epäselviä eikä niistä ole olemassa val-
miiksi tulostettavia versioita. settien pituutta ei 
myöskään millään tavoin ole sovitettu esimer-
kiksi kahteen 45 minuutin luentoon. Yhden 
teeman setissä saattaa olla satakin diaa ja koko-
naisuus on rakennettu niin, että välistä pois 
jättämällä on hetken kuluttua ongelmissa. 

Varianin kirjasta ei myöskään ole olemassa 
e-kirjaa. apliaan on mahdollista ladata yhtä 
aikaa saataville ainoastaan kymmenen oppima-
teriaaliin liittyvää tiedostoa. tämä on sikäli 
ongelmallista, että opiskelijat eivät voi verkko-
sivulla työskennellessään joustavasti tarkistaa 
asioita koko kirjan materiaaliin liittyen. Lisäksi 
joku opiskelija aina unohtaa siirtää materiaalin 
omalle koneelleen ja näin opettajalle aiheutuu 
ylimääräistä työtä. aplian lisenssi maksaa 24,55 
£ opiskelijaa kohti.

3. Johtopäätöksiä

systemaattista ja riittävän laajaa opiskelijapa-
lautetta ei ole toistaiseksi käytettävissä. Perus-
kurssiin liittyvää palautetta olen saanut kahdel-
ta vuosikurssilta palautusprosentin ollessa 20 
%:n tuntumassa. oppimateriaali on saanut 
arvion 4/5 kummaltakin kurssilta. selvästi 
opiskelijat vaikuttavat tyytyväisiltä pääaineelle 

4  Julkaistu Cengage Learningin ystävällisellä luvalla.

5  Julkaistu Cengage Learningin ystävällisellä luvalla. 6  Julkaistu Cengage Learningin ystävällisellä luvalla.
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erotettuun peruskurssiin. mikrotaloustieteen 
perusteista käytettävissä on myös kahden vuo-
sikurssin palaute ja oppimateriaali saa saman 
arvion 3,5/5 kun noin kolmannes opiskelijoista 
on antanut palautteen. 

ilmeistä onkin, että sähköisten oppimateri-
aalien käyttöön liittyy vielä paljon opittavaa. 
sähköisiä alustoja tulisi käyttää monipuolisesti 
niin, että niiden kautta ohjataan opiskelijoita 
lukemaan ajankohtaista materiaalia ja käymään 
keskustelua näiden materiaalien pohjalta. Yk-
sin sähköiset harjoitustehtävät eivät palvele 
analyyttistä harjoitusta ja oppimista kaipaavia 
opiskelijoita. Harjoitustehtävien osalta erityi-
sesti aplian tulokset noudattavat toistaiseksi 

saatavilla olevien näyttöjen perusteella kaksi-
huippuista jakaumaa. merkittävä osa opiskeli-
joista ei jostain syystä onnistu oikeiden vasta-
usten palauttamisessa. mielenkiintoinen kysy-
mys on, liittyykö tämä jollain tavoin erityisesti 
aplian harjoitustehtävien sisältöön ja toteutus-
tapaan vai onko tämä osa yleisempää opinto-
menestykseen liittyvää ongelmaa.

olen joka tapauksessa itse tullut sen verran 
vakuuttuneeksi, että olen valmis jatkamaan 
opiskelua ja opettamista näitä uusia työkaluja 
hyväksi käyttäen. dilemmana on, että sähköiset 
alustat voisivat toimia erityisen hyvin massa-
kursseilla, mutta silloin kustannukset nousevat 
huomattaviksi. □

Kuvio 1. Taloustieteen perusteet kurssin Connect-alustan kirjastosivu  

Rau l i  Sven to
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Kuvio 2. Connect alustan itseopiskeluun liittyvä esimerkki
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Kuvio 3. Connect alustan taloustieteen perusteet -kurssin harjoitusesimerkki
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Kuvio 5. Aplian harjoitustehtävän skenaarioesimerkki
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Kuvio 6. Aplian Mikrotaloustieteen perusteet kurssin harjoitusesimerkki


