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1 Johdanto 
 

 

1.1 Aihe ja sen ajankohtaisuus 
 

Opinnäytetyöni on kehittämishanke Metropolia Ammattikorkeakoululle. Toimin projekti-

päällikkönä hankkeessa, jossa Metropolian opetuskäyttöön hankittiin verkkokauppa- ja 

markkinointiohjelmistoja pilvipalveluina. Ohjelmat tilattiin Koodiviidakko Oy:ltä sekä CSI 

Helsinki Oy:ltä. Toimin toimittajien ja tilaajan välissä ja pyrin varmistamaan, että tuot-

teiden käyttöönotto tapahtuisi niin kuin oli sovittu.  

 

Pilvipalveluina hankitut ohjelmat ovat kasvattaneet suosiotaan joitakin vuosia, kun yri-

tykset ovat hakeneet säästöjä ja joustavuutta toiminnassaan. IT-yritykset ovat myös 

alkaneet tarjota tuotteitaan verkon välityksellä yhä enemmän. Samalla, kun pilvipalve-

luiden suosio ja tarjonta ovat kasvaneet, on myös niiden tietoturva parantunut. 

 

Verkko-opetukseksi voi kutsua kaikenlaista sellaista opetusprosessia, joka toteutetaan 

tietoteknisten laitteiden avulla tietoverkon yli. Ajasta ja paikasta riippumaton opetus, 

tehtävien suorittaminen ja palautteen antaminen ovat verkko-opiskelun mahdollistamia 

asioita. Siksi erilaisia verkon välityksellä suoritettavia kursseja, tai niiden osia, kannat-

taa soveltaa opetuksessa, mikäli ne vain siihen soveltuvat. Verkko-opiskelulla on monia 

muitakin hyötyjä, mutta ajankäytön tehostuminen, niin opettajilla kuin opiskelijoilla, on 

niistä merkittävin. Metropolian opetuskäyttöön hankitut ohjelmat eivät muodosta täydel-

listä verkko-opetusympäristöä, mutta verkko-opetuksen kriteerit täyttyvät kuitenkin. 

 

Verkko-opetus työelämässä käytettävillä ohjelmilla on sellainen oppimistapa, mikä so-

veltuu hyvin ammattikorkeakoulun käytännönläheiseen opetukseen. Opiskelijoilla on 

mahdollisuus ymmärtää laajoja kokonaisuuksia eri tavalla, kuin pelkästään teoriaa lu-

kemalla, kun he voivat käyttää havainnollistavia tietokoneohjelmia. Myös työnantajat 

arvostavat tätä asiaa. 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa työskentelevä markkinoinnin lehtori Pia Hellman 

kysyi, olisiko minulla kiinnostusta tulla johtamaan tätä projektia ja tehdä siihen liittyen 

opinnäytetyöni. Jo heti alussa mielenkiintoni herätti se, että mukana on ulkopuolinen 
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yritys ja että koko projekti voisi käytännössä tapahtua oikeassa yrityksessä. Pystyin siis 

olemaan varma siitä, että tulen saamaan paljon hyödyllistä tietoa myöhempää uraani 

ajatellen. 

 

Ammattikorkeakouluopintojeni aikana olen ollut projektipäällikkönä innovaatioprojektin 

yhteydessä keväällä 2010, mutta muuten en ole ollut tällä tavalla vastaavanlaiseen 

tehtävään nimitettynä. Luonnollisesti monet ryhmätyöt, joita on opiskelujeni aikana ollut 

useita, ovat valmistaneet minua tällaisiin tehtäviin. Elementit ovat samat: On joukko 

ihmisiä, jotka tekevät yhteistyötä ja heidän käytössään ovat menetelmät, joilla pääsee 

ennalta määritettyyn tavoitteeseen. Markkinointiohjelmia olin käyttänyt myös jonkin 

verran aikaisemmin, joten ymmärsin jo entuudestaan, mihin kaikkeen näitä ohjelmia 

käytetään ja minkälaisia ominaisuuksia niissä on. Pilvipalvelut olivat minulle myös mel-

ko tuttuja, mutta toki paljon uusiakin asioita minulle niistä valkeni. Verkko-opetus oli 

minulle tuttu käsite jo entuudestaan ja olen kouluttanut itseäni muun muassa Khan 

Academyn ja Codecademyn tarjoamilla palveluilla verkossa. Kokemukseni ovat olleet 

erittäin positiivisia. 

 

1.2  Tavoite, rakenne ja rajaukset 
 

Ensisijainen tavoite työlläni on verkko-opetusympäristön rakentaminen Metropolia 

Ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikölle. Lisäksi selvennän taustoja, miksi markki-

noinnin opetusta pitää muuttaa ja minkälaisia perusteluja tälle muutokselle löytyy. Tuon 

esille tehtyjen ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia, sekä joitakin mahdollisia kehittämis-

keinoja. Työn avulla voidaan myös kehittää verkko-opetusta, sekä ohjelmistohankinto-

ja, niin oppilaitoksissa kuin muissakin yhteisöissä. 

 

Kehittämishankkeen kulun selostamisen lisäksi opinnäytetyöni koostuu teoriaosasta 

sekä johtopäätöksistä. Teoriaosassa tutustutaan pilvipalveluina saatavien markkinoin-

tiohjelmistojen hyötyihin, hankintaan ja käyttöönottoon palveluita hankkivien internet-

markkinointia ja -kaupankäyntiä harjoittavien yritysten näkökulmasta. Internetmarkki-

noinnissa keskityn sähköpostimarkkinoinnin järjestämiseen pilvipalveluiden avulla, ja 

internetkaupankäynnillä tarkoitan verkkokaupan ylläpitämistä pilvipalveluna. 

 

Toisessa teorialuvussa on verkko-opetusohjelmien käyttäminen tarkasteltavana. Ra-

jaan verkko-opetus -termin tarkoittamaan tässä opinnäytetyössä verkkoaineistojen 

käyttämistä opetuksen apuna. Tämä voidaan käytännössä toteuttaa monellakin eri ta-
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valla. Keskeistä on kuitenkin se, että opiskelu verkossa on vuorovaikutteista ja saa 

aikaan opiskelijassa sellaista reflektiivistä toimintaa, joka vaikuttaa hänen ajatuksiinsa 

ja käyttäytymiseensä (Verkko tutor 2005). Käyn läpi erilaisia mahdollisuuksia, miten 

verkko-opetuksen voi järjestää ja mitä hyötyjä ja haittoja siitä voi olla. 

 

Kehittämishankkeen kuvauksessa keskityn siihen, mikä koko projektin tarkoitus oli ja 

miten sen toteutuminen minun näkökulmastani onnistui. Projektiin osallistui Koodivii-

dakko Oy:n työntekijöiden lisäksi Metropoliasta markkinoinnin opettajia sekä IT-osaston 

työntekijöitä. En käsittele heidän näkökulmaansa, tai tekemäänsä työtä enempää, kuin 

mitä minun työni selittämisen kannalta on oleellista. IT-osaston tekemä työ koostui mm. 

koodikielen käyttämisestä, minkä tarkempi kuvaus ei ole opinnäytetyöni kannalta oleel-

lista. 

 

1.3 Käytettävät aineistot ja menetelmät 
 

Teoriaosuutta olen koonnut kirjallisuuden, internet-lähteiden sekä Markkinointi & Mai-

nonta lehdessä olleen artikkelin avulla. Olen myös kerännyt tietoa verkko-opetukseen, 

markkinointiohjelmiin ja Metropolia Ammattikorkeakoululle toteutettuun projektiin liittyen 

kahden haastattelun avulla. Markkinoinnin lehtori Pia Hellman sekä palveluntuottajan 

puolelta, Koodiviidakko Oy:stä, Lari Suomalainen vastasivat sähköpostilla kysymyksiini. 

 

Kehittämishanke suoritettiin projektityönä. Oma osuuteni projektissa oli suurimmaksi 

osaksi valvoa työn etenemistä ja välittää tietoa muiden projektiin osallistuneiden kes-

ken. Kehittämishankkeen kuvausta varten tein muistiinpanoja projektin aikana aina, 

kun pidimme kokouksen tai jokin osio edistyi. Tällä tavoin projektin johtaminen sujui 

helpommin ja nyt jälkeenpäin sen selostaminen opinnäytetyössä on helpompaa. Koska 

suurin osa yhteydenpidosta tapahtui sähköpostin välityksellä, on se tallessa automaat-

tisesti. 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 
 

Pilvipalvelu: Pilvipalvelu on verkon välityksellä toimiva palvelu, jonka avulla käytetään 

ohjelmia ja tietoteknisiä palveluja (Haku | Tietotekniikan termitalkoot). Esimerkiksi 

Gmail-sähköpostiohjelma toimii pilvipalveluna. Tällöin käyttäjä ei asenna omalle tieto-

koneelleen kyseistä ohjelmaa, vaan fyysisesti se sijaitsee jossain muualla. 
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Verkko-opetus: Verkko-opetuksella tarkoitetaan verkon käyttämistä suunnitelmallisesti 

opetuksen tukena (HY/TKTL - Verkko-opetus - Mitä verkko-opetus on? 2004). Kysees-

sä on siis tietokoneita ja internetiä hyödyntävä tapa oppia. Esimerkiksi jos opettaja la-

taa YouTube-videopalveluun videon, joka opiskelijoiden tulee katsoa, on kyse verkko-

opetuksesta. Käsite on hyvin laaja ja pitää sisällään hyvin erilaisia käytännön menetel-

miä. 

 

Verkkokauppa: Yksinkertaisesti sanoen verkkokauppa on internetin välityksellä toimiva 

kauppa (Verkkokauppa - Wikipedia 2012). Kauppaan päästään siis elektroniselle pää-

telaitteen, kuten tietokoneen, avulla ja siellä voi ostaa tavaroita ja palveluita. Kyseessä 

on vastakohta normaalille fyysiselle kaupalle, jossa voi keskustella kasvotusten myyjän 

kanssa ja mahdollisesti kokeilla tuotetta ennen kuin sen ostaa.  

 

 

2 Pilvipalvelut liiketoiminnassa 
 

 

2.1 Pilvipalvelut 
 

Pilvipalvelut ovat palveluita, jotka pilvilaskenta (Cloud Computing) on mahdollistanut. 

Pilvilaskennalla on jopa 67 erilaista määritelmää (Wardley 2009.). Yhdysvaltojen kaup-

paministeriön alainen kansallinen teknologian ja standardien instituutti (National Institu-

te of Standards and Technology, NIST) on määritellyt pilvilaskennan seuraavasti: Pilvi-

laskenta pitää sisällään toimintamallin, minkä avulla saadaan tarpeen mukaan helposti 

verkkoyhteys jaettuun resurssiin. Tällaisia resursseja voivat olla esimerkiksi serverit, 

tietovarastot, applikaatiot ja palvelut. Resurssien käyttö ei myöskään vaadi erillistä asi-

oimista sen tarjoajan kanssa. (NIST 2010.)  

 

Helpompi tapa ymmärtää, mitä pilvipalveluilla ja -laskennalla tarkoitetaan, on lähestyä 

sitä tietojenkäsittelyn perusteiden kautta. Tietojenkäsittely koostuu perinteisesti kolmes-

ta elementistä: Infrastruktuurista, kuten kovalevystä ja muista fyysisesti havaittavista 

laitteista, Alustasta, eli käyttöjärjestelmästä (esim. Windows), mikä on yhteydessä 

infrastruktuuriin ja mahdollistaa kolmannen elementin, eli ohjelmien toiminnan. (Wil-
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liams 2010, 4-6.) Pilvipalveluilla tarkoitetaan jonkin, tai kaikkien näiden kolmen elemen-

tin käyttämistä verkon välityksellä. Tässä työssä käsittelen ylimmän tason, eli ohjelmis-

tojen, käyttämistä pilvipalveluna. Englanninkielinen nimitys tälle on Software as a Ser-

vice (SaaS). Vapaasti suomennettuna se on siis ”ohjelma palveluna”. Mikäli infrastruk-

tuuri hankitaan pilven kautta, puhutaan IaaS -tyyppisestä palvelusta (Infrastructure as a 

Service) ja jos kyseessä on alusta, niin silloin nimitys on PaaS (Platform as a Service). 

Kuviossa 1 on pilvipalveluiden tasot esitettyinä niin, että on helpompi ymmärtää niiden 

välinen hierarkia. Eli siis se, kuinka ohjelmat rakentuvat alustan päälle, jotka sijaitsevat 

servereillä ja palvelimilla. 

 

 

Kuvio 1. Pilvipalvelujen palvelumallit IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a 
Service) ja SaaS (Software as a Service). 

 

Kun ohjelmaa käytetään pilvipalveluna, niin silloin sitä ei asenneta perinteiseen tapaan 

käyttäjän tietokoneelle, vaan siihen otetaan yhteyttä esimerkiksi internet-selaimella. 

Ohjelma sijaitsee fyysisesti palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen serverillä, ja 

näin ollen ohjelman käyttöä varten ei tarvitse itse huolehtia infrastruktuurin tai alustan 

ominaisuuksien riittävyydestä. Nämä olisivat huolenaiheita, mikäli ohjelmaa käytettäi-

siin suoraan oman tietokoneen kovalevyltä. Pilvipalveluna käytettävää tekstinkäsittely-

ohjelmaa voisi siis verrata verkkosivuun, joka sisältää samat ominaisuudet, kuin perin-

teinenkin tekstinkäsittelyohjelma. Pilvipalveluita ei ole rajattu tietenkään koskemaan 

vain normaaleja tietokoneita, vaan niitä voidaan käyttää niin kännyköillä, kuin muillakin 
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laitteilla, joihin voidaan asentaa verkkoselain tai vastaavia ohjelmia. Pääsy internetiin 

tai muuhun verkkoon vaaditaan myös. 

 

Pilvipalveluita voidaan käyttää neljän erilaisen pilvityypin kautta: 

 

Avoin pilvi, missä palveluntarjoajan serveri jaetaan useamman asiakkaan kesken. 

Tämä on pilvipalvelu kaikkein puhtaimmillaan.  

Yksityinen pilvi, eli internet-selaimella käytettävä ohjelma tai tiedosto on tallennettu 

vain kyseisen palvelunkäyttäjän käytössä olevalle serverille.  

Yhteisöllinen pilvi tarkoittaa sitä, että useampi samoja, esimerkiksi tietojensäilyttämi-

seen liittyviä intressejä, omaavat taho käyttävät samaa serveriä pilveä varten.  

Hybridi pilvi on edellisten pilvityyppien yhdistelevää käyttämistä. Yritys saattaa esi-

merkiksi käyttää avointa pilveä monissa toiminnoissaan, mutta säilyttää asiakastieton-

sa muista tiedostoista erillään olevalla serverillä ja jakaa sen sieltä yksityisen pilven 

kautta muiden ohjelmien ja käyttäjien saataville. (William 2010, 16–17.) 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttöön hankittuja markkinointiohjelmia käytetään 

verkkoselaimen avulla ja pilvessä eli ulkoisella serverillä on vain ohjelma ja sen käyt-

tämä tallennuskapasiteetti. Pilvityyppi tässä tapauksessa on avoin pilvi, koska palve-

luntarjoajan muidenkin asiakkaiden ohjelmat käyttävät samoja servereitä. 

 

2.2 Pilvipalveluiden hyödyt ja uhat 
 

Pilvipalveluiden käyttöön liittyy erilaisia uhkakuvia, mutta myös paljon myönteisiä puo-

lia. Pilvipalvelut ovat kuitenkin nykyaikaa hyvin vahvasti, eikä takaisin entiseen olla 

menemässä. Uskon, että nykyisistä heikkouksista tullaan siis pääsemään ylitse, kun 

toimintatapoja kehitetään. 

 

2.2.1 Hyödyt 
 

Williams (2010, 26–35) jakaa pilvipalveluiden hyödyt viiteen osaan: 

 

Kustannushyödyt: Pilvipalveluista laskutetaan usein käytön mukaan. Osa laskusta voi 

muodostua kiinteästi, mutta suurin osa muodostuu käytetystä serveritilasta sekä käyttä-

jien määrästä. Pilvipalveluiden hankintakustannukset ovat siis selvästi pienemmät, kuin 
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vastaavien perinteisten ohjelmien. Myös ylläpito ja ohjelmien päivittäminen ovat ulkois-

tetut palveluntarjoajalle ja näin ollen voidaan saavuttaa säästöjä. (Williams 2010, 26–

27.) Jos vaikka yritystoiminta pienenee yllättäen, on sopeutuminen uuteen tilanteeseen 

helpompaa. Ei tarvitse irtisanoa ylimääräisiä IT-tukihenkilöitä, vaan pelkästään tarkis-

taa pilvipalveluiden sopimus nykyistä käyttöä vastaavaksi. 

 

Teknologiahyödyt: Pilvipalvelun käyttäminen ei ole sidottu tiettyyn paikkaan. Käytet-

tävän laitteenkaan ei tarvitse olla viimeistä teknologiaa, koska muuta ei vaadita kuin 

internet-yhteys. Uusien käyttäjien lisääminen ohjelman käyttäjäksi tapahtuu myös hel-

posti ilman IT-osaston puoleen kääntymistä. Pilvipalveluiden päivitys tapahtuu myös 

automaattisesti ja käyttäjä voi aina luottaa siihen, että käyttää viimeisintä versiota. Päi-

vityksistä ei myöskään tarvitse maksaa erillistä hintaa. (Williams 2010, 28.) 

 

Yleiset hyödyt: Osittain kustannuksiakin laskevana hyötynä voi nähdä sen, että voi 

keskittyä vain ydinosaamiseensa, eikä esimerkiksi tietoturvasta tai serveritilan riittävyy-

destä huolehtimiseen. Suuri määrä normaalin IT-osaston tehtäviä on karsittavissa. Etu 

on tällöin kuitenkin enimmäkseen tuottavuuden kasvamisessa. (Williams 2010, 30–32.) 

Isolla pilvipalveluja tarjoavalla yrityksellä on todennäköisesti paremmat lähtökohdat 

tietoturvasta huolehtimisessa. 

 

Työn tekeminen tehostuu ja helpottuu myös muilla tavoilla pilvipalveluita käytettäessä: 

Työskentely onnistuu mistä päin maailmaa tahansa, varastettu tietokone ei aiheuta 

tietojen häviämistä ja tiedostojen jakaminen on vaivatonta. (Williams 2010, 30–32.) 

 

Ympäristöhyödyt: Sinänsä, jos useampi yritys käyttää samoja servereitä sen sijaan, 

että he ylläpitäisivät omiaan, on se ympäristön kannalta hyvä asia. Asia on kuitenkin 

nurinkurinen, mikäli serverit sijaitsevat maassa, missä niiden jäähdytystä ei voida tehdä 

ympäristöystävällisesti. Mikäli pilvipalvelut lisäävät internetin käyttöä, kasvaa myös 

mahdollisesti energian kulutus jonkin verran. (Williams 2010, 33–35.) Muun muassa 

konesalien luonnollisen jäähdytyksen vuoksi, on Google hakeutunut Suomeen (Google 

osti paperitehdasrakennuksen - Mitäs järkeä tässä on? 2011). 

 

Joka tapauksessa, kun servereitä käytetään keskitetymmin, niiden energiankulutusta 

on helpompi vähentää. Isommalla toimijalla on varaa tehdä sijoituksia serveritekniik-

kaan, joita pienemmällä toimijalla ei välttämättä ole varaa toteuttaa, vaikka parannus 

näkyisi pienempänä energiankulutuksena ja sen myötä rahallisena säästönä. Pilvipal-
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veluita käyttävän yrityksen työntekijöiden mahdollisuudet tehdä töitä kotoa kasvavat ja 

näin työmatkojen aiheuttamat päästöt vähenevät. Myöskään IT-osaston ei tarvitse mat-

kustaa servereiden luokse erikseen, mikäli ne sijaitsevat jossakin muualla, kuin missä 

heidän työpisteensä on. (Williams M. 2010, 33–35.) 

  

Kilpailuhyödyt: Varsinkin pienet yritykset voivat hyötyä pilvipalveluista suhteessa isoi-

hin yrityksiin. Pilvipalvelut mahdollistavat nopeamman ja vähemmän kustannuksia vaa-

tivan markkinoille pääsemisen. Varsinkin aikaisemmat suuret investoinnit IT-

järjestelmiin on mahdollista välttää. (Williams 2010, 35–37.) 

 

2.2.2 Uhat 
 

Williams (2010 39–54) jakaa pilvipalveluiden uhat seitsemään eri ryhmään: 

 

Sisäiset uhat: Vanhoilla työntekijöillä voi olla vielä työsuhteen päättymisen jälkeenkin 

pääsy pilvipalveluun. Käyttäjätunnukset tuleekin poistaa henkilöiltä, jotka eivät niitä 

enää tarvitse. Työntekijöiden omat tietokoneet saattavat olla altistuneita sellaisille vi-

ruksille, jotka tallettavat salasanoja ja käyttäjätunnuksia automaattisesti ja voivat näin 

ollen mahdollistaa ulkopuoliselle pääsyn useampaankin ohjelmaan. Vaikka yrityksen eri 

pilvipalveluihin olisi samat käyttäjätunnukset ja salasanat, niin niiden lisäksi voidaan 

myös lisätä turvallisuutta esimerkiksi fyysisillä koodeilla samaan tapaan, kuin miten 

internet-pankkiin kirjaudutaan. (Williams 2010, 40–43.) 

 

Pilven turvallisuusuhat: Pilvipalveluntarjoajan täytyy huolehtia tuotteensa turvallisuu-

desta, mutta tilaajan vastuulla on palveluntarjoajan luotettavuuden tarkistaminen ja 

varmistaminen, että esimerkiksi asiakkaiden henkilökohtaiset tiedot eivät joudu muiden 

haltuun. Pilvien turvallisuus-uhkia on kahdenlaisia: teknisiä virheitä, kuten virheitä käy-

tetyssä koodissa, sekä toimintojen haavoittuvuudesta johtuvia virheitä. Toiminnot voivat 

olla haavoittuvaisia esimerkiksi heikon salasana-käytännön takia ja järjestelmän ylläpi-

toon pääsee liian helposti käsiksi. (Williams 2010, 43–45.) 

 

Tiedon säilyttämiseen liittyvät uhat: Nykyään tiedon säilyttämiseen pilvessä ja siihen 

yhteydenottamiseen on olemassa hyväksyttyjä käytäntöjä. On tärkeää saada tietoonsa 

vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mitä tietoa pilvipalvelimien servereillä säilytetään, 

missä tietoa säilytetään, kenellä on oikeus päästä käsiksi servereihin, mihin tietoihin 

heillä on pääsy ja miksi heillä on tähän oikeus? Näiden kysymysten vastauksilla pystyy 
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osoittamaan, sopiiko pilvipalveluiden tarjoaja tiedon säilyttämisen osalta sellaiselle ta-

holle, joka on sitoutunut pitämään hyvää huoltaa tietoturvasta. (Williams 2010, 45–46.) 

 

Pilvipalveluiden käyttökatkot: Tunnetut pilvipalveluiden tuottajat, kuten Google, 

Amazon, Microsoft ja Salesforce, ovat kaikki joskus epäonnistuneet palvelunsa välittä-

misessä asiakkailleen. Käyttökatkot voivat kestää sekunteja, mutta usean päivänkin 

taukoja ja tietojen häviämistä on tapahtunut. Tähän mahdollisuuteen kannattaa varau-

tua, mutta siihen ei pysty itse kovinkaan paljoa vaikuttamaan. Tietysti kannattaa aina 

suosia toimijoita, jotka noudattavat tiukimpia tietoturvakäytäntöjä, sekä ovat järjestä-

neet toimintansa mahdollisimman järkevästi, jotta käyttökatkot olisivat mahdollisimman 

harvinaisia ja lyhytkestoisia. Tieto tai toiminto, jonka saatavuus on elintärkeää, tulee 

sijoittaa jonnekin muualle kuin pilveen. (Williams 2010, 47–48.) 

 
Tiedon menettäminen: Koska tiedon menettämisen mahdollisuus on olemassa, täytyy 

se ottaa huomioon, kun suunnittelee pilvipalveluiden hankkimista. Hybridipilven tai 

kahden julkisen pilven käyttäminen onkin tällöin hyvä ratkaisu, millä varmistetaan, että 

kaikki tieto ei ole vain yhdestä järjestelmästä kiinni. Varmuuskopiointi, tai elintärkeän 

tiedon säilyttäminen itse, on erittäin tärkeää. Joskus pilvipalveluntarjoajankin varmuus-

kopiointi voi myös epäonnistua ja siksi siihen pelkästään ei kannata luottaa. Tietysti 

pilvipalveluksi kannattaa valita sellainen, minkä järjestelmistä valitsemiaan tietoja saa 

siirrettyä myös muualle. (Williams 2010, 49–50.) 
 
Palveluntuottajan vaihtamisen mahdottomuus: Kuten jo sanottu, on mahdollista, 

että pilvipalveluiden käyttäjä haluaa vaihtaa palveluntarjoajaa tai siirtää tietoja palveli-

melta toiselle. Riski on siinä, että tämä ei välttämättä onnistukaan silloin, kun sitä halu-

aisi, tai ainakaan siinä laajuudessa. Verkkokaupasta ei välttämättä saa siirrettyä tuote-

tietoja automaattisesti esimerkiksi Excel-tiedostoon. Haitta on suuri, jos arvokkaat tie-

tovarannot menetetään palvelunvaihdon takia. (Williams 2010, 50–51.) Joitakin stan-

dardeja on rakenteilla, mutta vielä ei ole varmaa, tulevatko ne yleiseen käyttöön. Paljon 

riippuu siitä, alkavatko isot toimijat, kuten Microsoft, Google ja Amazon käyttämään 

näitä standardeja pilvipalveluissaan. (Weighting the cloud computing standards dilem-

ma 2011.) 

 

Palveluntuottajan pettäminen: Kun valitsee palveluntarjoajaa, niin täytyy tietysti kat-

soa tämän kykyä tarjota palvelua pitkällä aikavälillä. Jos pilvipalveluntarjoaja ajautuu 

konkurssiin, pitää olla toimiva suunnitelma siitä, miten oma toiminta kärsisi mahdolli-
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simman vähän. Muita palveluntuottajaan liittyviä riskejä ovat muun muassa käyttöehto-

jen muuttuminen ja se, että sinun yrityksesi kilpailija ostaa pilvipalvelusi tuottaneen 

toimijan. (Williams 2010, 52.) 

 

Salo (2010) nostaa edellisten lisäksi seuraavia negatiivisia asioista pilvipalveluista: 

Ensinnäkin tiedonsiirto toiselta puolelta maapalloa voi olla erittäin hidasta (Salo 2010, 

101). Mikäli pystyy ennalta selvittämään, minkälaisen internet-yhteyden tarvitsee, jotta 

työnteko sujuu normaalisti, niin tämä ei ole ongelma. Täytyy tietää missä pilvipalveluita 

tarjoavan yrityksen serverit sijaitsevat ja kuinka suuren määrän dataa täytyy tietyssä 

ajassa päästä liikkumaan. Toiseksi, tarkkojen hankintakulujen selvittäminen voi olla 

hankalaa. Aina kun siirrytään käyttämään uusia tietokoneohjelmia, on mahdollista, että 

syntyy yllättäviä kuluja, joita ei ole voitu ennalta nähdä. (Salo 2010, 101–102.) Tähän-

kin voi osittain varautua ennakolta. Vähintäänkin on solmittava sellainen sopimus pal-

veluntarjoajan kanssa, jossa on eritelty selkeät vastuut ja sanktiot, mikäli jokin asia ei 

suju sovitusti. Kolmanneksi pilvipalveluita voi olla hankala integroida jo käytössä oleviin 

IT-järjestelmiin (Salo 2010, 102). Pilvipalveluita myyvien yritysten intresseissä olisi tie-

tysti se, että asiakas ostaisi kaikki mahdolliset ohjelmat heidän kauttaan. Mikäli asiakas 

ei näin kuitenkaan halua, kannattaa tämän selvittää jo hyvissä ajoin pilvipalveluiden 

integroinnin mahdollisuus muihin ohjelmiin ja sen kustannukset. 

 

2.2.3 Hyödyt ja uhat Metropolia Ammattikorkeakoululle 
 

Metropolia Ammattikorkeakoululle hankitut markkinointiohjelmat ovat kustannuksiltaan 

melko alhaiset, mikä on varmasti yksi suurimmista syistä, miksi juuri ne on hankittu. 

Tuotteen käyttökustannukset jakaantuvat melko tasaisesti koko sen käytön ajalle, eikä 

alussa täydy investoida niin paljoa, kuin ohjelmiin, jotka maksetaan asennuksen yhtey-

dessä yhdellä kertaa. Oppilaitoksen ydintoimintoihin ei myöskään kuulu itse ohjelmien 

kehittäminen ja tässä tapauksessa asiakas käyttää aina uusinta, ja toivottavasti silloin 

myös parasta versiota, tuotteesta. Huoletonta käyttöä siis, kun vielä muistetaan, että 

ohjelmat toimivat silloin, jos käyttäjän internetselain toimii. Puhutaan siis käyttövarmois-

ta ohjelmista. 

 

Pilvipalveluja käyttämällä Metropoliassa voidaan muuttaa opetusta vähemmän tietystä 

paikasta riippuvaiseksi ja säästää kaikkien osapuolien kustannuksissa, kun heidän ei 

tarvitse olla samassa paikassa samaan aikaan. Jos tämä trendi, että pilvipalveluita 

käytetään aina vain enemmän, jatkuu, tulee Metropolian hallinnoimien serverien tarve 
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vähenemään. Tämä laskee kustannuksia, mutta säästää myös energiaa, koska palve-

luntarjoajien servereitä käyttää useampi asiakas. 

 

Edistyksellinen opetus, matala kulurakenne, joka sallii voimavarojen suuntaamisen 

sinne, missä niitä tarvitaan, ja ympäristöystävällisyys, ovat sellaisia asioita, jotka autta-

vat oppilaitosta erottautumaan muista vaihtoehdoista. 

 

Koska opetuskäytössä ei käsitellä mitään salassa pidettävää tietoa, ei uhka väärinkäy-

töksistä ole Metropolialle oleellinen. Ohjelmien käyttöä varten tarvitaan Metropolian 

opiskelijoille ja henkilökunnille annetut henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, 

jotka toimivat, mikäli käyttöoikeus ohjelmia varten on myönnetty. Koko henkilökunnalle 

on annettu käyttöoikeus, mutta opiskelijoista vain liiketalouden opiskelijoille. Käyttäjät 

pystyvät sabotoimaan toisten aikaansaannoksia, mutta todennäköisesti he käyttävät 

tilaisuuden ennemmin toisilta oppimiseen. 

 

Palveluntuottaja Koodiviidakko Oy on toiminut jo usean vuoden ja sillä on joitakin mer-

kittäviä asiakkaita. Tästä johtuen en usko, että isompia ongelmia tulee heistä johtuen. 

Pieniä käyttökatkoja voi tulla odottamattakin, mutta mitään vakavampaa ei ole näköpii-

rissä. Mikäli palveluntuottajaa haluttaisiin vaihtaa, niin se ei kovinkaan suuria tappioita 

Metropolialle aiheuttaisi, koska suurimmaksi osaksi maksetaan käytöstä, eikä palvelus-

sa säilytetä tietoa, mikä pitäisi siirtää. Osa ohjelmien sisältämästä materiaalista, kuten 

kaksi kappaletta valmiita sivupohjia, on sellaista, mitä ei voi siirtää toiseen palveluun. 

Liite 1 pitää sisällään erittelyn tehdystä työstä ja hankituista palveluista. 

 

2.3 Pilvipalveluiden hankkiminen ja integrointi 
 

Teknisesti pilvipalveluiden ostaminen on aivan yhtä helppoa, kuin minkä tahansa muun 

tuotteen. Käyttöönotto voi sen sijaan olla helpompaakin, koska erillistä asennusta ei 

yleensä tarvitse tehdä. Gmail -sähköpostiohjelmaakaan ei asenneta omalle tietokoneel-

le. 

 

Ennen hankintapäätöstä tulee tietysti käydä läpi kyseisen ohjelman hankkimiseen ja 

käyttöön liittyvät hyvät ja huonot puolet ja verrata niitä nykytilanteeseen, mikäli se vain 

on mahdollista. Tietysti eri palveluntarjoajia tulee vertailla ja mikäli mahdollista, niin 

ottaa yhteyttä jopa heidän asiakkaisiinsa (Salo 2010, 77). 
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Joskus voi olla, että yrityksen ei kannata ottaa sitä riskiä, että se siirtäisi joitakin toimin-

tojaan tai tietoja pilveen. Joissakin tapauksissa on parempi kantaa vastuu tietoturvasta 

itse, vaikka se enemmän maksaisikin. Yritys voi esimerkiksi pisteyttää asteikolla yhdes-

tä viiteen omat toimintonsa ja tietokantansa sen mukaan, kuinka merkittäviä ne sille 

ovat (Salo 2010, 75). Tärkeimmät toiminnot ja tietokannat siirretään pilveen vasta sit-

ten, kun esimerkiksi sama tai parempi tietoturvataso verrattuna nykyiseen toimintamal-

liin verrattuna voidaan saavuttaa. 

 

Yrityksille on monesti tärkeää, että eri ohjelmat välittävät keskenään tietoa eli ne on 

integroitu toisiinsa. Pilvipalveluiden tulee olla yhteydessä yritysten omilla servereillä 

olevaan tietoon sekä muihin pilvipalveluihin. Tämä ei kuitenkaan ole aina automaattis-

ta, vaan integroinnista joudutaan maksamaan lisää pilvipalveluntarjoajalle, tai jollekin 

kolmannelle osapuolelle, joka tämän tekee. 

 

Pilvipalvelut voidaan myös integroida yrityksen sisäiseen käyttäjähakemistoon, minkä 

avulla määritetään käyttöoikeudet eri pilvipalveluihin ja niiden osiin. Tällöin yrityksen 

työntekijät käyttävät samaa salasanaa kaikissa pilvipalveluissa, mitkä on käyttäjäha-

kemistoon integroitu. (Hyödynnä pilvipalveluita viisaasti.) Tällainen integraatio on tehty 

myös Metropolia Ammattikorkeakoululle. Lisäksi integroimme erään ohjelman välittä-

mään tietoa toisen ohjelman kanssa. Tätä varten meidän täytyi hankkia eräs moduuli, 

jonka saimme pilvipalveluidemme tarjoajan kumppaniyritykseltä. Usein onkin niin, että 

pilvipalveluita tarjoavat yritykset tarjoavat itse näitä integrointeja lisähintaan tai sitten 

heillä on kumppaniverkosto, joka on erikoistunut niitä tekemään. 

 

Pilvipalveluita ostavan kannattaa olla tarkkana sen suhteen, mitä integraatiot maksa-

vat, kuinka toimintavarmoja ne ovat ja saako niitä ylipäätänsä hankittua mistään. Vali-

tettavasti on vieläkin olemassa sellaisia ohjelmistojen valmistajia, jotka eivät salli integ-

rointia heidän tuotteisiinsa ilman erillistä lupaa. Tällainen lupa voi tietysti maksaa pal-

jon. Kaikki integrointitarpeet tulee siis selvittää täydellisesti, kun on hankintapäätöksiä 

tekemässä. 

 

Metropolia Ammattikorkeakoululle hankittujen markkinointiohjelmien integrointimahdol-

lisuudet selvitettiin oikeaoppisesti etukäteen. Sähköpostityökalu oli mahdollista integ-

roida opetuskäytössä olevaan asiakassuhdehallintaohjelmaan ja saimme sen hinnasta 

tarkan tiedon. Integraatio onnistui samaan hintaan ja niin helposti, kuin oli luvattukin. 
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2.4 Pilvipalveluna saatavia markkinointiohjelmia 
 

Yritysten ja yksityisten henkilöiden käyttöön on olemassa paljon ilmaisia ja maksullisia 

pilvipalveluita. Osa yrityksille suunnatuista palveluista ovat erittäin massiivisia, ja ne 

pitävät sisällään erittäin paljon toimintoja. Toiset taasen on suunniteltu yhtä yksittäistä 

toimenpidettä varten. Tällainen voisi olla vaikkapa yrityksen sisäinen sähköpostiohjel-

ma. 

 

Olen valinnut sähköpostimarkkinointi- sekä verkkokauppaohjelmia kumpiakin viisi kap-

paletta tarkempaa vertailua varten. Kaikkia niitä yhdistää se, että ne ovat suurin piirtein 

yhtä helppoja ottaa käyttöön, kuin ne ohjelmat, joita Metropolia Ammattikorkeakoululle 

olin mukana hankkimassa. Puhutaan siis ”avaimet käteen” -periaatteesta. Ohjelmistot 

ovat kuitenkin melko erilaisia keskenään ominaisuuksiensa puolesta, mikä antaa hyvän 

kuvan siitä, minkälaisia ohjelmia markkinoilla tällä hetkellä yritysten valittavana on.  

 

Sähköpostimarkkinointiohjelmaa käytetään erityisesti asiakkaille lähetettyjen sähköpos-

tiviestien suunnittelemiseen ja lähettämiseen. Normaali sähköpostiohjelma ei tähän 

valitettavasti käy, koska viesteihin sisällytetään usein kuvia ja ne muotoillaan myyvän 

näköisiksi, niitä lähetetään erittäin moneen osoitteeseen ja viestin vastaanottajasta 

halutaan kerätä tietoa, jota voidaan jälkeenpäin hyödyntää. Useimmilla sähköposti-

markkinointityökaluilla on mahdollista tehdä näyttäviä viestejä ilman, että hallitsisi 

HTML- tai CSS-kieltä. 

 

Verkkokauppaohjelma on verkkokaupan hallinnointiin tarkoitettu ohjelma. Kaikki, mitä 

verkkokauppaa internetissä selaava asiakas näkee, voidaan muuttaa tällä ohjelmalla. 

Ohjelmalla siis huolehditaan siitä, että verkkokaupasta löytyy myytävää, tuotetiedot 

ovat kunnossa kuvia myöten, eri maksutavat toimivat ja että verkkokaupan järjestys on 

looginen. Toki ohjelmat sisältävät paljon muitakin ominaisuuksia, mutta nämä ovat 

varmasti tärkeimmät.  

 

Metropolia Ammattikorkeakoululle hankitut ohjelmat ovat käyttötarkoituksiinsa nähden 

erittäin eteviä sekä helppokäyttöisiä. Verkkokauppatyökalu Viidakkostore on selkeä 

pilvipalvelu, jolla ammattimaisen verkkokaupan avaaminen käy helposti. Kaikki ylei-

simmät toiminnot ovat siinä mukana, kuten myös paljon muitakin. Postiviidakko sähkö-

postimarkkinointiohjelmalla asiakkaiden suuntaan viestiminen on erittäin selkeää. Oh-

jelmat laativat automaattisesti erilaisia raportteja esimerkiksi myydyistä tuotteista sekä 
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sähköpostiohjelmalla lähetettyjen viestien tehokkuudesta. Ohjelmien käyttö ei missään 

nimessä vaadi kovinkaan suurta paneutumista, koska lähes joka kohdassa on lisätieto-

ja kustakin toiminnosta antava pieni painike. Suuren ostoryntäyksen osuessa yrityksen 

verkkokauppaan on tekniikka kovilla ja sen toimivuutta ei vielä välttämättä voi tietää. 

Kahden hyvät ominaisuudet omaavan tuotteen suurin ero voikin olla juuri tässä ominai-

suudessa. Metropoliaan hankittujen ohjelmien yksi tärkeä kriteeri oli myös se, että ne 

olivat suomalaisia, koska halusimme, että meillä on toimiva keskusteluyhteys ohjelmien 

myyjään. Lisää tietoa Metropolian hankkimista ohjelmista on kappaleessa 4.3. 

 

2.4.1 Sähköpostimarkkinointiohjelmia 
 

APSIS Pro:n avulla voi laatia helposti ammattimaisen näköisiä sähköposteja. Viestien 

lähettäminen onnistuu jopa neljälle miljoonalle vastaanottajalle tunnissa, myös matka-

puhelimiin optimoituina. Sähköpostien vaikutuksen seuranta onnistuu ohjelmalla tarvit-

taessa reaaliaikaisesti. (Verktyg för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring.) Erilaiset 

integraatiot ovat myös mahdollisia mm. verkkokauppoihin ja asiakkuudenhallintaohjel-

miin. Valitettavasti hintatiedot eivät ole palvelun verkkosivuille listattuina. 

 

AWeber sähköpostityökalun avulla voi laatia helposti hienoja viestejä. Ohjelma tukee 

Facebookin ja Twitterin sisältöjen liittämistä viesteihin sekä mm. blogikirjoitusten muut-

tamista sähköpostiviesteiksi. Erilaiset integroinnit muihin ohjelmiin ovat myös mahdolli-

sia. Viestien tuloksellisuuden seuraaminen on myös ohjelmaan sisäänrakennettu. 
(Email Marketing Features Overview.) Aweber sopii parhaiten pienille yrityksille ja jär-

jestöille, joilla ei ole kovinkaan suurta asiakaskuntaa. Hinnat ulottuvat 15 eurosta 100 

euroon kuukaudessa riippuen vastaanottajien määrästä (Affordable Email Marketing - 

Price Your AWeber Account). 
 

Constant Contact on AWeberin kanssa hyvin samantyyppinen, pienemmille yrityksille 

ja organisaatioille soveltuva kevytkäyttöinen sähköpostityökalu. Ohjelmassa on valmiita 

ja helposti muokattavia viestipohjia ja sillä voi seurata myös sitä, jaetaanko lähettämäsi 

viesti Facebookissa tai Twitterissä. Luonnollisesti muutkin seurantatiedot ovat käytettä-

vissä. (Email Marketing Solutions from Constant Contact.) Kustannukset palvelun käy-

töstä ovat 8 eurosta 94 euroon kuukaudessa vastaanottajien määrästä riippuen. (Email 

Marketing Prices - Constant Contact)  
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ExactTarget on pienille, mutta varsin hyvin myös isoille globaaleille yrityksille suunni-

teltu sähköpostiviestinnän kokonaistyökalu. Viestit voi tehdä itse tai laatia helposti 

eräänlaisen generaattorin avulla. Myös se, mitä sähköpostien vastaanottajat viesteillä 

tekevät, tallentuu automaattisesti ohjelmaan. Erilaisten automaattisten viestien lähet-

täminen esimerkiksi silloin, kun asiakas jättää verkkokaupassa maksuprosessin kes-

ken, on mahdollista. (Email Marketing Software Solutions - ExactTarget 2.) Eräänä 

erikoisuutena ohjelmassa on mm. mahdollisuus vaikuttaa sähköpostiviestin sisältöön 

sen mukaan, minä ajankohtana tai missä paikassa vastaanottaja sen avaa. (Email 

Marketing Software Solutions - ExactTarget 2) Kyseessä on siis laadukas ohjelma hy-

villä ominaisuuksilla, mutta sitä, mihin hintaan sen saa käyttöön, ei verkkosivuilla kerro-

ta.  

 
E-maileri on suomalainen isoille ja pienille yrityksille tarkoitettu suomalainen sähköpos-

tityökalu. Sillä on satoja asiakkaita ja osa niistä jopa erittäin nimekkäitä, kuten VR ja 

MTV3. (E-maileri – asiakkaat) Viestien laadinta tapahtuu valmiita pohjia käyttämällä ja 

niitä muokkaamalla. Koodikieliä ei tarvitse kuitenkaan osata. Asiakastietoja voi tuoda 

tai viedä Excel-tiedostona esimerkiksi CRM-järjestelmään. Seuranta ja raportointi suju-

vat E-mailerilla myös hyvin. Monipuolisten poimintojen tekeminen, kuten näytä kaikki 

vastaanottajat, ketkä klikkasivat kahta linkkiä, pystyy myös tekemään. (E-maileri – omi-

naisuudet – kirjepohjat, tilastointi, kuvapankki.) Tämä vaihtoehto tuntuu hyvältä ja var-

malta valinnalta. Hintatietoja ei kuitenkaan ole saatavilla. 

 

2.4.2 Verkkokauppaohjelmia 
 

Hybris-verkkokauppa. Hybris-teknologialla toteutetun verkkokaupan suunnittelee ja 

tuottaa Suomessa ainoastaan Smilehouse Oy (Smilehouse becomes the sole supplier 

of the fastgrowing Hybris technology in Finland 2012). Kyseinen teknologia mahdollis-

taa yrityksille monikanavaisen läsnäolon tietokoneissa ja matkapuhelimissa, sekä laajat 

personointimahdollisuudet. Integrointi-mahdollisuudet toisiin ohjelmiin, kuten myös so-

siaaliseen mediaan, ovat erittäin laajat ja verkkokaupan pystyttäminen sujuu erittäin 

nopeasti. Tämä verkkokauppa soveltuu keskisuurilla ja isoille yrityksille – asiakkaina on 

sellaisia maailmankuuluja toimijoita, kuten Adidas ja Lufthansa. (Hybris-verkkokauppa | 

Smilehouse.) Hintatiedot eivät valitettavasti ole missään esillä. 

 

Magento Go on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkokauppa sovellus ja kuuluu 

nykyään Ebaylle. (Magento - Wikipedia, the free encyclopedia) Verkkokaupan raken-
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taminen on tehty erittäin helpoksi ilmaisine kokeilujaksoineen. Ulkoasun suunnittelu 

sujuu vaivatta ilman että hallitsisi mitään koodikieltä ja tietysti itse koodikieltä käyttäen 

voi suunnitella halutunlaisen ulkoasun. Tuotteita voi yhdistää ryhmiin eri ominaisuuksi-

ensa mukaan, ja kun asiakas on kiinnostunut yhdestä ryhmän tuotteesta, tarjotaan hä-

nelle myös muita siihen ryhmään kuuluvia. (Small Business eCommerce Solutions & 

Hosting | Magento Go.) Magento tarjoaa erittäin paljon hyödyllisiä ominaisuuksia, mitä 

suurimmassa osassa verkkokauppa-pohjia ei varmasti näin helposti saa käyttöön. Näi-

tä ominaisuuksia ovat esimerkiksi tuotteiden erilaiset selausmahdollisuuksia ja useat 

erityyppiset asiakkaille tarjottavat edut, kuten ilmainen kuljetus tietyn kappalemäärän 

ylittyessä. (Ecommerce and Oline Store Features.) Riippuen paketista, Magento 

maksaa kuukaudessa 12 – 98 euroa (Ecommerce Web Hosting and Online Store Host-

ing). 

 

Shopify on kanadalainen vuodesta 2006 toiminut pienille ja suurille asiakkaille tarkoi-

tettu verkkokauppa (Shopify - Wikipedia, the free encyclopedia). Oman verkkokaupan 

avaaminen on erittäin helppoa ja nopeaa. Kauppiaan ei tarvitse osata koodata, sillä 

kauppaan saa valmiit sivupohjat ja värit. Toki näitä voi halutessaan muuttaa mielensä 

mukaan, joko koodikieltä käyttäen tai sitten esimerkiksi valitsemalla mieleisensä värin 

valmiina olevasta väripaletista. (Best Website Templates - Business Website Templa-

tes by Shopify.) Omasta verkkokaupasta voi tehdä matkapuhelimille suunnitellun versi-

on helposti. Myös verkkokaupan hallinnointi onnistuu matkapuhelimen välityksellä. 

(Mobile Friendly Website Builder - Responsive Designs by Shopify.) Shopifyihin on 

valmiina erilaisia integrointimahdollisuuksia ja moduuleita, joilla voi esimerkiksi välittää 

tietoa muihin ohjelmiin ja takaisin. Myös omien ohjelmien ja moduulien tekeminen on 

mahdollista. (Shopify Ecommerce Plugins - Shopify Ecommerce Software Solutions.) 

Shopify on tarjolla neljänä eri versiona: Basic, Professional, Business ja Unlimited. Ne 

eroavat toisistaan kaupalle varatun tilan, Shopifyn jokaisesta ostoksesta saaman provi-

sion ja kuukausimaksun mukaan. Shopify kustantaa halvimmillaan 23 euroa ja 

enintään 140 euroa kuukaudessa. (Shopify Pricing - The Best Ecommerce Platform, 

Now Free for 14 Days.) Tämä verkkokauppa tuntuu erittäin sopivalta vaihtoehdolta, 

mikäli haluaa helpon tavan aloittaa kaupankäynnin internetissä. Itsekin avasin vahin-

gossa oman verkkokaupan 14 päivän ilmaisella kokeilulla. 

 
Volusion on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu verkkokauppa-alusta, joka on 

toiminut jo vuodesta 1999. Muun muassa 3M ja National Geographic käyttävät Vo-

lusionia. (Volusion - Wikipedia, the free encyclopedia.) Verkkokaupan ulkoasu valitaan 
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valmiista vaihtoehdoista. Niitä on kuitenkin 120, joten sopivan varmasti löytää. Tietysti 

värit ja kuvat saa itse valita täysin vapaasti, mutta sellaiset asiat, kuten mihin kohtaan 

esimerkiksi linkki on tuotteisiin sijoitettuna, on jokaisessa vaihtoehdossa valmiiksi mää-

ritelty. (Ecommerce Website Builder – Create an Online Store in Minutes.) Volusion-

verkkokaupan saa avattua samaan hintaan myös matkapuhelimille soveltuvana versio-

na sekä Facebookissa toimivana kauppana. Asiakkaiden käyttäytymisen raportointi on 

myös kaikkien Volusionin käyttäjien saatavilla ja lisähintaan uutiskirjeen lähetysohjel-

man saa verkkokaupan yhteyteen. Volusion maksaa 12 eurosta 152 euroon kuukau-

dessa, eikä se ota esimerkiksi myynnistä tiettyä prosenttia itselleen. Yhteensä erilaisia 

paketteja on viisi kappaletta. (Plans & Pricing – Volusion Ecommerce & Hosting.) 

 

WebSphere Commerce on IBM:n verkkokauppa-ratkaisu, jonka Suomessa voi tilata 

esimerkiksi Descom Oy:ltä (Descom Oy - Mitä Descom tekee?). IBM:n kehittämästä 

verkkokaupasta on olemassa erilaisia versioita riippuen mm. siitä, kuinka suuri myynnil-

linen volyymi verkkokaupalla on (IBM -Software - WebSphere Commerce - United Sta-

tes). Verkkokauppaohjelmiston saa integroitua yritysten käyttämiin taustaohjelmiin ja 

sillä voidaan luoda käyttäjille personoituja mainoksia ja tarjouksia. Näillä toimilla voi-

daan saada tehostettua lisä- sekä ristiinmyyntiä. Asiakkaiden käyttäytymisen analy-

sointi onnistuu myös omalla ohjelmalla. (IBM - Commerce on Cloud - United States.) 

Hinnan puolesta IBM:n kehittämä verkkokauppa ei varmastikaan ole halvin, mutta vali-

tettavasti tarkat hintatiedot eivät löydy verkkosivuilta. 

 

 

3 Verkko-opetus 
 

 

3.1 Määritelmä 
 

Verkko-opetus, toiselta nimeltään mm. eLearning, voi tarkoittaa monia hiukan erilaisia 

asioita. Yleisesti ottaen se kuitenkin käsittää opettamisen tietokoneohjelmien avulla 

internetin välityksellä. Yhdellä kurssilla opetus voidaan järjestää täysin verkon välityk-

sellä tai sitten vain osittain, jolloin opetusta tapahtuu myös fyysisesti samassa tilassa. 
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Jotta voidaan puhua verkko-opetuksesta, tulisi seuraavien kolmen kriteerin täyttyä (Ro-

senberg 2001, 28–29):  

 

1. Verkko-opetus on liitetty verkkoon sellaisella tavalla, että välitön päivittäminen, 

tallettaminen sekä tiedon jakaminen ovat mahdollisia (Rosenberg. 2001, 28). 

 

2. Verkko-opetus on toteutettu tietokoneilla, jotka saavat yhteyden opetusmateri-

aaliin perinteisen internet-yhteyden välityksellä. Tietokoneita vastaavien laittei-

den kehitys on kuitenkin tehnyt perinteisen tietokoneen määrityksen hieman 

hankalaksi. (Rosenberg 2001, 28.) Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että käy-

tetään internetiä tiedon välittämiseen. 

 

3. Oppimisen tulee olla laajempaa kuin perinteisellä tietokoneavusteisella oppimi-

sella (Rosenberg 2001, 29). Verkko-opetuksessa itse verkon, ja sen luomien 

mahdollisuuksien, täytyy siis vaikuttaa jollakin tavalla opetukseen. 

 

Verkko-opetus on vahvasti läsnä tänä päivänä. Esimerkiksi sähköpostin käyttäminen 

tiedon jakamiseen opiskelijoille on verkko-opetusta. Opiskelijat saavat viestin välittö-

mästi ja voivat olla vastata siihen niin, että kaikki saavat opiskelijan lähettämän viestin. 

Tietysti jo hyvän aikaa on ollut sähköpostia kehittyneempiäkin opetusohjelmia, joilla 

voidaan jakaa tietoa ja järjestää vaikkapa virtuaalinen luokkatila. 

 

Metropolia Ammattikorkeakouluuun hankitut markkinointiohjelmat muodostavat erään-

laisen simuloidun harjoittelutilan verkkoon. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa oh-

jelmilla tehtäviä miltä internetiin kytketyltä tietokoneelta tahansa, he näkevät toistensa 

tehtävät kaiken aikaa sekä hyödyntävät internetin tarjoamaa mahdollisuutta myydä sen 

kautta tuotteita ja välittää tietoa sähköpostilla. Ohjelmat käydään läpi kurssilla, johon 

sisältyy myös perinteistä luokkaopetusta. 

 

3.2 Verkko-opetuksen hyödyt 
 

Opetuksella, josta suurin osa toteutetaan verkon välityksellä, on erittäin paljon positiivi-

sia vaikutuksia. Ne kohdistuvat opettajaan, opiskelijaan, oppilaitokseen ja jopa ympä-

ristöön. Riippuen verkko-opetuksen toteutuksesta, ovat saavutetut edut eri tapauksissa 

erilaisia. Joskus voi tietysti olla myös niin, että opetustavoitteita ei voida saavuttaa 

verkko-opetusmenetelmillä. 
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Kustannussäästöt: Verkko-opetuksen avulla voidaan saada kustannussäästöjä, kun 

esimerkiksi opettajan ja opiskelijoiden ei tarvitse matkustaa samaan paikkaan opiske-

lemaan. Näin säästytään myös siltä kustannukselta, että hankittaisiin tilat opiskelua 

varten. (Rosenberg 2001, 30.) Sama materiaali voidaan myös jakaa suurelle määrälle 

opiskelijoita käytännössä samaan hintaan (Alamäki & Luukkonen 2002, 47). Materiaa-

lin päivittäminen käy myös huomattomasti vaivattomammin ja halvemmin, kuin jos se 

olisi esimerkiksi paperiversiona (Rosenberg 2001, 30). Metropolia Ammattikorkeakou-

lun opetusta tukemaan hankitut pilvipalveluna toimivat markkinointityökalut ovat mah-

dollisesti pitkällä aikavälillä vähentämässä kuluja. Tällä hetkellä niiden hankkimisesta 

on tullut lisäkuluja, mikä on alussa ymmärrettävää. Tulevaisuudessa, kun yhä suurempi 

osa opetuksesta tehdään tällä tavoin, ei esimerkiksi tarvita yhtä suurta määrää kiinteis-

töjä. 

 

Ei sidonnainen paikkaan ja aikaan: Opiskeleminen silloin, kun se opiskelijalle sopii, 

on myös erittäin suuri hyöty. Se, että verkko-opetukseen voi osallistua mistä paikasta 

tahansa, on myös merkittävä asia. (Rosenberg 2001, 30.) Nämä lisäävät suoranaisesti 

opiskelijoiden motivaatiota myös Metropoliassa. Vaikka opettajat tekisivät silti töitä 

normaalisti kahdeksasta neljään, hyötyvät hekin siitä, kun oppilaiden viihtyvyys para-

nee. 

 

Verkon kautta opiskelun nopeus: Mikäli verkon kautta opiskelu on jossakin asiassa 

nopeampaa, voi esimerkiksi tutkinnon, tai muun rajapyykin saavuttaa nopeammin ja 

säästää tällä tavoin aikaa. (Alamäki & Luukkonen 2002, 44) Oppilaitoksessa hyöty voisi 

olla lähinnä se, mikäli ei suorita koko tutkintoa verkon välityksellä, voi porrastetusti suo-

rittaa tenttejä pois alta ennen koeviikkoa ja helpottaa näin koeviikon aikaisia kiireitä. On 

kaikkien etu, mikäli opiskelijat valmistuvat oikea-aikaisesti tai vielä nopeammin.  

 

Rajoittamaton opiskelijoiden määrä: Verkko-opetukseen ei välttämättä vaikuta se, 

kuinka monta osanottajaa kurssilla on. Mikäli opettaja pystyy järjestämään opetuksen 

järkeväsi ja tietokone korjaa tehtävät ja kokeet automaattisesti, niin silloin opiskelijoiden 

määrällä ei ole ylärajaa. Jos opettajan tulee korjata esimerkiksi opiskelijoiden lähettä-

miä esseetyyppisiä vastauksia, niin silloin raja tulee tietysti jossakin vaiheessa vastaan. 

Metropolia Ammattikorkeakouluun nyt hankitut ohjelmat eivät teoriassa rajoita opiskeli-

joiden määrää. Koska ohjelmat eivät kuitenkaan mahdollista automaattista tehtävien 

korjausta, kasvaa opiskelijamäärän mukana myös opettajien käyttämä aika tehtävien 

tarkastamiseen. Tästä johtuen kurssin osanottajille joudutaan asettamaan tietty yläraja. 
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Joissain tapauksissa voi myös olla niin, että opiskelijoiden vähimmäismäärää jollekin 

kurssille ei tarvitse määrittää verkko-opetuksen suomien etujen johdosta. Kun oppi-

misympäristö on jo hankittu ja oppimateriaali jaossa vapaasti, niin oppilaitoksen kus-

tannukset opiskelijaa kohden ovat samat riippumatta siitä, onko kurssilla yksi vai 20 

opiskelijaa. Koska Metropoliassa ei järjestetä sellaista kurssia, jolla tutustuttaisiin vain 

näihin ohjelmiin, ei opiskelijoiden minimimäärää voida asettaa alemmas, kuin mitä se 

normaalilla kurssilla on. Toki ohjelmien opetus voitaisiin järjestää myös täysin omana 

verkkokurssina, jolla opiskelijoiden alarajaa ei olisi määritetty. 

 

Opiskelun tarkka seuraaminen: Joillakin verkko-opetusalustoilla opettajan on mah-

dollista seurata opiskelijoiden edistymistä hyvinkin tarkkaan (Alamäki & Luukkonen 

2002, 50). Opettajan on mahdollista patistaa opiskelijoita, mikäli huomaa heidän jäävän 

jälkeen, tai muuttaa kurssin sisältöä, mikäli se vaikuttaa liian vaikealta. Tämä toteutuu 

täydellisesti myös Metropolian tapauksessa. 

 

Elävä yhteisö ja yhdessä tekeminen: Verkossa käydyt keskustelut voidaan tallentaa 

ja näin ne voivat olla myös muille hyödyksi. Oma kanta verkossa käytyyn keskusteluun 

on myös usein harkitumpi ja vie näin ollen keskustelua eteenpäin. Eritoten akateemi-

sessa koulutuksessa tavoitteena olevaa kriittistä keskustelua varten verkko-opetus 

soveltuu hyvin. (Alamäki & Luukkonen 2002, 44.) Metropolian hankkimissa ohjelmissa 

ei ole erillistä keskustelumahdollisuutta. Tämän toiminnon järjestämiseen löytyy paljon 

erilaisia mahdollisuuksia, kuten jo nyt käytössä oleva Metropolian Tuubi-portaali. Jokai-

sella yksilöllisellä kurssilla on siellä oma keskustelutilansa, missä käytävä keskustelu 

on kaikille kurssille ilmoittautuneiden nähtävillä. 

 

3.3 Verkko-opetuksen haasteet 
 

Luonnollisesti verkko-opetuskaan ei ole aina ongelmatonta, minkä takia opintojen jär-

jestäjän on hyvä tutustua näihin seikkoihin jo opintojen suunnitteluvaiheessa, jotta ris-

kejä voi sulkea pois tai ainakin vähentää. Jotkut ongelmat saattavat olla tiettyyn tekno-

logiaan sidonnaisia ja näin ollen alun perustavanlaatuinen suunnittelu on tärkeää. 

 

Epäonnistumisen pelko: Tämä voi estää joitakin osallistumasta verkko-opiskeluun. 

(Alamäki & Luukkonen 2002, 62) Alamäki ja Luukkonen viittaavat vahvasti työelämäti-

lanteeseen, mutta voisin kuvitella, että varsinaisessa oppilaitoskäytössäkin tällainen 
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tilanne voi syntyä. Oppimisympäristöissä opiskelijoiden tuotokset voivat olla suuren 

joukon nähtävillä, mikä ei välttämättä miellytä kaikkia. Tämän voi monesti teknisesti 

estää, ja niin se mielestäni kannattaakin, mikäli sillä ei ole opetuksen kannalta merki-

tystä. Metropolia Ammattikorkeakoululle hankituissa ohjelmissa opiskelijoiden suorituk-

set ovat kaikkien nähtävissä. Tämä kuitenkin palvelee oppimistavoitteita paremmin, 

koska opiskelijoilla on mahdollisuus oppia toisilta tällä tavoin.  

 

Aivojen ylikuormitus: Mikäli verkko-ympäristössä opiskeleminen vaatii monia erik-

seen muistettavia asioita, jotka häiritsevät oppimista, ei ympäristö ole paras mahdolli-

nen. Myös itse tehtävien tulisi olla loogisia ja pedagogisesti suunniteltuja, jotta opitut 

asiat pysyisivät mielessä kokeenkin jälkeen. (Alamäki & Luukkonen 2002, 57.) Erik-

seen muistettavia asioita voivat olla esimerkiksi salasanat ja käyttäjätunnukset verkko-

opetuksessa käytettäviin ohjelmiin. Metropolian hankkimien ohjelmien käyttö on suh-

teellisen helppoa ja niihin annetaan riittävä koulutus. Erillisiä salasanoja ei myöskään 

ole käytössä, vaan niihin kirjaudutaan oppilaitoksen sähköpostiosoitteella ja salasanal-

la. 

 

Käyttöliittymän epäloogisuus: Mikäli tarvittava informaatio opetusalustasta on erittäin 

hankala löytää, on oppimisalusta heikkolaatuinen. Verkko-opetusympäristöjen tulisi olla 

opiskelijoille niin helppoja ymmärtää, että varsinaista käyttökoulutusta ei edes tarvittai-

si. (Alamäki & Luukkonen 2002, 64.) Kuitenkin alkukoulutus on hyvä järjestää, jotta 

kaikki opiskelijat, sekä eritoten opettajat, pääsevät heti alusta saakka mukaan. Tähän 

Metropoliassa aiotaan keskittyä tarkkaan. Muidenkin verkkotyökalujen, kuten intranetin 

kohdalla jo tehdään näin. 

 

Tekniikan pettäminen: Aina tietokoneiden, internetin ja erilaisten ohjelmien kanssa 

työskentelyyn liittyy riski siitä, että jokin ei toimi. Syyt voivat johtua käyttäjistä, kuten 

salasanojen unohtaminen tai taitamaton ohjelmien käyttö. Myös internet-

palveluntarjoajalla voi olla ongelmia tai yhteys voi olla muuten vain hidas. Oppimiseen 

käytettävät ohjelmat voivat myös sisältää virheitä. Kaikkiin ongelmatilanteisiin tulee 

varautua ja tieto siitä, miten siinä tilanteessa toimitaan, pitää olla kaikkien tiedossa. 

(Alamäki & Luukkonen 2002, 64.) Metropolian markkinointiohjelmien käyttöä voidaan 

opettaa esimerkiksi opetusvideoiden avulla, mikä ei tietenkään ole täysin sama asia, 

kuin se että opiskelijat saisivat itse kokeilla niitä. Tärkeimmät toiminnot esittelevä video 

on tietysti katseltavissa mistä paikkaa tahansa. 
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3.4 Tavoitteet 
 

Verkko-opetuksen tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi kustannussäästöt, paikan ja 

ajan merkityksen väheneminen ja koulutuksen laadun paraneminen. Opetusta kehittä-

mällä voittavat parhaimmassa tapauksessa kaikki. Koulussa opiskelijoiden viihtyvyys 

lisääntyy pitkällä aikavälillä, mikäli heidän kokemuksensa opetuksesta ovat positiivisia 

ja he oppivat enemmän mahdollisesti pienemmällä vaivalla kuin aikaisemmin. Jos 

verkko-opetus miellyttää opettajiakin ja se yleistyy, hakeutuu oppilaitokseen mahdolli-

simman päteviä opettajia. En käsittele tässä työssä kustannussäästöjä tarkemmin, 

mutta totean sen, että mikäli verkko-opetuksen avulla oppilaitos pystyy vähentämään 

omistamiensa kiinteistöjen määrää, on kyseessä erittäin suuret säästöt. 

 

Opetukselliset tavoitteet Metropolian hankkimien markkinointiohjelmilla on tutustuttaa 

opiskelijat jokapäiväisiin tehtäviin, joita he saattavat valmistuttuaan tehdä. Ohjelmien 

avulla on myös mahdollisuus käsittää paremmin yritysten yksittäisten prosessien liitty-

minen toisiinsa ja hahmottaa näin paremmin kokonaisuuksia. Esimerkiksi sähköposti-

työkalulla lähetetty mainos johtaa verkkokauppaan, josta tuotteen voi ostaa. Yrityksen 

täytyy kuitenkin suunnitella tuotteen riittävyys, kuljetus asiakkaalle ja se, kuinka asiakas 

maksaa ostamansa tuotteen. Luonnollisesti suurin paino ohjelmien tuomassa hyödyssä 

on myynnin ja markkinoinnin puolella. 

 

3.5 Erilaisia verkko-opetusympäristöjä 
 

Koska opetus voi koostua pelkästään verkon yli tapahtuvasta kanssakäymisestä, tai 

vain verkon välityksellä tapahtuvasta löyhästä yhteydenpidosta, voi verkko-

opetusympäristö tarkoittaa monia erilaisia asioita.  

 

Jos opetus tapahtuu verkon välityksellä, ovat eräänlaiset virtuaaliset oppimisympäristöt 

yksi vaihtoehto opettajien ja opiskelijoiden väliseen kanssakäymiseen. Eino Mäkitalo ja 

Kirsi Wallinheimo (2012, 15 - 17) esittelevät seuraavat oppimisympäristöt, joita tähän 

tarkoitukseen voi käyttää. Näissä viidessä oppimisympäristössä on etuna mielestäni 

se, että kaikki tieto kurssiin liittyen on samassa paikassa. 

 

Moodle on yleisesti Suomessa käytössä oleva avoimen lähdekoodin ohjelma, joka on 

suunniteltu opiskelua varten. Moodlea voi käyttää kokonainen oppilaitos, mutta sitä 

voidaan käyttää myös vain osalla kursseista. Moodle asennetaan käyttäjän hallinnoi-
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malle kovalevylle tai serverille. Moodleen on mahdollista lisätä itsensä ja muiden kehit-

tämiä moduuleita, joilla perusversiota voi laajentaa. (Moodle.org: About.). Moodlessa 

olevat kurssit pitävät sisällään opettajan lisäämiä tehtäviä ja materiaalia, joihin opiskeli-

jat pääsevät mistä vain käsiksi. Moodle pitää myös sisällään chatin, keskustelufooru-

min, sekä mahdollisuuden pitää oppitunteja verkon välityksellä. (Mäkitalo & Wallinhei-

mo 2012, 15.) Myös Metropolia Ammattikorkeakoululla on oma Moodle käytössä 

(Moodle 2011). Itse en ole sitä opintojeni aikana käyttänyt kertaakaan ja toivonkin, että 

sitä hyödynnettäisiin tulevaisuudessa enemmän. 

 

Fronter on kaupallinen oppimisympäristö, johon saa paljon samoja ominaisuuksia, kuin 

Moodleen ja niitä voi myös erikseen lisätä. Fronter räätälöidään asiakkaan tarpeisiin 

erikseen. (Mäkitalo & Wallinheimo 2012, 16.) 

 

Optima on yksityinen kotimainen oppimisympäristö (Mäkitalo & Wallinheimo. 2012, 

16). Optiman kehittänyt yritys on toteuttanut oppimisympäristöjä vuodesta 2001 jo yli 

200 organisaatiolle, joista Aalto-yliopisto on oppilaitosten puolelta varmasti tunnetuin 

(Discendum - Referenssit 2012). 

 

Microsoft Sharepoint on yhteisöille, lisäosin myös oppilaitoksille, sopiva oppimisym-

päristö dokumenttien jakamiseen ja tiimityöhön. Etuna on yhteensopivuus MS Office -

tuotteiden ja Outlook-sähköpostiohjelman kanssa. (Mäkitalo & Wallinheimo 2012, 16–

17.) 

 

Adobe Connect Pro on Adoben opetuskäyttöön soveltuva kaupallinen alusta, minkä 

avulla voi järjestää opetustilaisuuksia (myös videon välityksellä), opiskella itsenäisesti 

ja tehdä ryhmätöitä (Mäkitalo & Wallinheimo 2012, 17). Opetusympäristö on myös käy-

tettävissä mobiililaitteilla, mikä tekee siitä vielä vähemmän paikasta ja ajasta sidonnai-

sen (Features 2012). 

 

Jäljempänä Mäkitalo & Wallinheimo (2012, 18–20) luettelevat myös ohjelmia ja palve-

luita, joita voi käyttää opiskelussa ja opettamisessa hyväksi. Ne on suunniteltu tarkoi-

tuksella niin, että yhteistyö ja tiedon ja materiaalin jakaminen olisi mahdollisimman vai-

vatonta. Ylipäänsä internetissä on paljon työkaluja, joilla suuri määrä ihmisiä voi olla 

yhteydessä toisiinsa reaaliaikaisesti ja täyttää vaikka laskentataulukkoa yhdessä. Eri 

työkaluja yhdistelemällä opettaja voi itse määrittää, kuinka suuri osa luennoista järjes-
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tetään perinteisesti kasvotusten ja missä määrin opetus on sitten täysimääräistä verk-

ko-opetusta. 

 

Second Lifen avulla on mahdollista perustaa virtuaalisia opetustiloja, joissa liikutaan 

pelinomaisessa maailmassa omaa hahmoa käyttämällä. Ohjelma täytyy asentaa omal-

le tietokoneelle, mikä vaatii tietokoneelta riittävää suorituskykyä. (Mäkitalo & Wallin-

heimo 2012, 18.) 

 

Skype on viestintä ohjelma, millä viestittely ystäväpiirin kesken käy helposti. Myös vi-

deopuhelut ovat mahdollisia, mutta useamman osanottajan videopuhelu-

ominaisuudesta täytyy maksaa. Etäopastus toiselta tietokoneelta käsin on myös Sky-

pen suoma mahdollisuus. (Mäkitalo & Wallinheimo 2012, 18.) 

 

Facebook soveltuu yhteydenpitämiseen, mutta ei ole erityisesti opetusta varten suun-

niteltu. Omien ryhmätilojen luominen on toki mahdollista ja niissä voi jakaa materiaalia 

ja tietoa ryhmän jäsenille, sekä järjestää äänestyksiä. 

 
Yammer on samantyylinen yhteisöpalvelu, kuin Facebook, mutta suurin ero on siinä, 

että se on täysin vain yhteisön omassa käytössä (Mäkitalo & Wallinheimo 2012, 18).  

 
Google Apps -palvelun avulla voi jakaa kalenterimerkintöjä, työstää tiedostoja yhdes-

sä ja jakaa niitä kenelle tahansa (Mäkitalo & Wallinheimo 2012, 19). Uskon, että Goog-

lella on pian tarjota Moodlea vastaava palvelu oppilaitoksille. Tällä hetkellä Google 

Appsin voi jo integroida Moodleen (Google Apps Integration - Moodle Docs 2012). 

 

3.6 Verkko-opetus markkinointiohjelmilla 
 

Ohjeistus Metropolian hankkimien ohjelmien käyttöä varten tulee tapahtumaan ensisi-

jaisesti lähiopetuksessa, mutta Metropolian käytössä olevan Tuubi-portaalin avulla oh-

jeistus ja tehtävät tulevat luultavasti myös jakoon. Tuubi-portaali on oppimisympäristö, 

missä jaetaan tietoa niin hallinnollisista asioista, kuin yksittäisen kurssinkin tiedotteet ja 

tehtävät. 

 

Metropoliaan hankitut markkinointiohjelmat simuloivat todellisia työelämän tehtäviä. 

Opiskelijat voivat suorittaa tehtäviä mistä paikasta tahansa ja he näkevät myös toisten-

sa aikaansaannokset. Vaikka opetus voitaisiin järjestää kokonaan verkossa, ei opetus-
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ta kuitenkaan vielä olla sinne täysin siirtämässä. Kurssit, joilla näitä ohjelmia käytetään, 

sisältävät monia muitakin asioita, joiden opetus järjestetään perinteisesti luokassa. 

Moodle mahdollistaisi kuitenkin täydellisen verkko-opetuksen järjestämisen näilläkin 

kursseilla esimerkiksi kameran välityksellä. Tähän ei kuitenkaan olla vielä Metropolias-

sa kovinkaan tottuneita, joten se saa odottaa. 

 

 

4 Projektin kuvaus 
 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu päätti keväällä 2012 hankkia keväällä 2013 alkaville 

markkinoinnin kursseille tietokoneohjelmia, joilla voidaan harjoitella oikeiden työtehtä-

vien tekemistä ja suunnittelemista. Verkkokauppa-sovelluksen sekä sähköpostimarkki-

nointiin tarkoitetun ohjelman käyttäminen ovat sellaisia työtehtäviä, joita tradenomit 

muun muassa työkseen tekevät. 

 

Itse tulin projektiin mukaan Pia Hellmanin kysyttyä, mikäli haluaisin tehdä opinnäyte-

työn aiheesta ja samalla toimisin projektipäällikkönä. Tästä sovimme elokuun 2012 

lopussa. 

 

Kun hankitut ohjelmat ovat opetuskäytössä, voidaan puhua verkko-opetusympäristöstä, 

koska tehtäviä voidaan tehdä miltä tahansa tietokoneelta ja opiskelijat voivat nähdä 

toistensa suorituksia. Jotta tämä ympäristö tulisi vielä täydellisemmäksi, voivat opiskeli-

jat käyttää ryhmätöitä tehdessään muita verkon välityksellä toimivia apuvälineitä yhtey-

denpitoa varten. Koska tehtävien suoritus siirtyy verkkoon, voidaan myöhemmin siirtää 

muukin opetus siirtää verkkoon, mikäli näin halutaan. 

 

4.1 Markkinointiohjelmien käyttö opetuksessa 
 

Ammattikorkeakoulujen tulee antaa opiskelijoille työelämään perustuvaa opetusta 

(Ammattikorkeakoululaki, § 4). Tästä syystä Metropolia Ammattikorkeakoulussa on 

päädytty opettamaan juuri sitä, mitä tradenomin tutkinnon perusteella täytyy käytännön 

tasolla ymmärtää. Verkkokaupan ylläpito, markkinointisähköpostien laatiminen ja asia-
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kastietojen käsitteleminen ovat jokapäiväisiä tehtäviä työelämässä, joiden harjoittele-

minen todellisilla ohjelmilla on järkevää. 

 

Markkinoinnin perusosaajia on mediatoimistojen tarpeisiin liikaakin. Työnhakijoille sa-

notaan, että heidän täytyy kehittää jotain tiettyä osa-aluetta markkinoinnissa ja koko-

naisuudessaan syventää liiketoimintaosaamistaan. Esimerkiksi mediatoimisto Dagmar 

on alkanut kouluttamaan itse työntekijöitään teorian ja käytännöllisten case-harjoitusten 

avulla, jotta mm. markkinointiviestinnän taidot vahvistuvat. (Turunen 2012.) Tietynlaista 

erikoistumista saadaan esimerkiksi juuri markkinointiviestinnän taitoihin liittyen, Metro-

polian nyt hankkimilla ohjelmilla. Lisäksi Turusen artikkelissa peräänkuulutetaan media-

toimistojen asiakkaiden näkökulman tuntemista. Esimerkiksi verkkokaupan taustapro-

sessien tunteminen saa opiskelijan paremmin ymmärtämään liiketoimintaa kokonaisuu-

tena 

 

4.2 Koodiviidakko Oy 
 

Koodiviidakko on digitaaliseen viestintään keskittynyt ohjelmistotalo. Se on perustettu 

vuonna 2004, ja sillä on toimipisteet Oulussa sekä Helsingissä. Koodiviidakko rakentaa 

ja ylläpitää web-sivuja ja sovelluksia, sekä myy pilvipalveluna verkkokauppa-sovellusta, 

sisällöntuotanto-työkalua sekä sähköpostimarkkinointi-työkalua. Koodiviidakko suunnit-

telee myös käyttöliittymiä ja konsultoi monissa internetkaupankäyntiin liittyvissä asiois-

sa (Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään - Koodiviidakko). 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulun kaipaamien ohjelmien toimittajaksi valittiin Koodivii-

dakko, koska sen tuotteet olivat sopivia ja se oli myös halukas toteuttamaan sen Met-

ropolian kanssa (Hellman 2012). Tietysti myös se, että tuotteet ovat käytössä pilvipal-

veluina ja ylläpito sisältyvät hintaan, ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotka ovat vaikutta-

neet hankintapäätökseen. Sopimuksen arvon jäädessä alle 30 000 euron, ei toimittajaa 

ole tarvinnut erikseen kilpailuttaa (Laki julkisista hankinnoista 2007, 3. luku 15 § 1. 

momentti). 

 

Koodiviidakko on aikaisemminkin myynyt palvelujaan oppilaitoksille, mutta ei kuiten-

kaan opetuskäyttöön. Lisäksi yrityksen henkilökunta on pitänyt oppilaitoksissa luentoja. 

Sales Director Lari Suomalaisen mukaan he aikovat jatkossakin jatkaa tätä yhteistyötä 

ja hän toivoo, että opetuksessa käytettäisiin entistä enemmän tällaisia ”tulevaisuuden 

työkaluja”. (Suomalainen 2012.) Luonnollisesti tämä kehityssuunta palvelee Koodivii-
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dakon tavoitteita, koska se lisää myös heidän myyntiään. Uskon vahvasti, että muutkin 

yritykset tulevat mukaan tarjoamaan oppilaitoksille sopivia ohjelmistoja kilpailukykyi-

seen hintaan. Tästä Koodiviidakon ja Metropolian yhteistyöstä onkin tarkoitus tehdä 

Koodiviidakon internetsivuille eräänlainen lyhyehkö referenssi, mistä heidän muut asi-

akkaat ja esimerkiksi kilpailijat voivat nähdä mitä ohjelmia Metropoliassa on käytössä. 

 

4.3 Hankitut ohjelmat 
 

4.3.1 Viidakkostore 
 

Pilvipalveluna käytettävä verkkokauppaohjelma on suunniteltu pienille ja keskisuurille 

yrityksille. Markkinoilla se on ollut vuodesta 2008. Tilausten vastaanotto ja maksulii-

kenne sujuu automaattisesti, ja niitä voi seurata suoraan ohjelman avulla. Muutosten 

tekeminen tilauksiin manuaalisesti jälkikäteen on mahdollista. Kuviossa 2 on Viidakkos-

toren aloitusnäkymä, mistä näkee jo suoraan paljon tarpeellisia tietoja, mitä ylläpito 

tarvitsee. Tällaisia ovat muun muassa päivittäinen myynti, odottavat tilaukset ja varas-

tohälytykset, mikäli jokin tuote on loppumassa varastosta. 

 

Ohjelma rakentaa myös itse laajat raportit myynnistä, joiden avulla voi kehittää liiketoi-

mintaa. Asiakkaiden toiminnan tutkimiseen verkkosivulla on käytössä Google Analytics-

ohjelma, jolla voidaan seurata muun muassa sitä, kuinka moni on tullut sivulle Googlen 

hakukoneen kautta, mutta lähtenyt pois ostamatta mitään. 

 



28 

  

 

Kuvio 2. Viidakkostoren aloitusnäkymä ylläpidolle. 
 

Verkkokauppaa on helppo muokata monipuolisesti. Kategorioita ja niiden tuotteita voi 

lisätä ja muokata erittäin helposti. Tuotteisiin liittyviä ehtoja, kuten esimerkiksi pakettiin 

kuuluvia tuotteita tai tarjoushintoja, voi asettaa monipuolisesti. Kuviossa 3 näkyy jokai-

selle tuotteelle säädettäviä ominaisuuksia. Jos klikkaa esimerkiksi ”Tuotetiedot” -

kohtaa, saa auki 28 tuotetietoihin liittyvää tietuetta, kuten hinta ja nimi, joita voi muoka-

ta. 
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Kuvio 3. Viidakkostore-ohjelman ”Tuotteen tiedot” -välilehti, josta tuotteen tietoja voi monipuoli-
sesti muuttaa. 

 

4.3.2 Postiviidakko 
 

Postiviidakko on ammattimaiseen sähköpostien lähettämiseen tehty ohjelma.  Ohjel-

malla on tarkoitus lähettää yrityksen asiakkaille viestejä käyttäjäystävällisellä tavalla. 

Ohjelman käytöstä on siis tehty erityisen helppoa. Ensimmäinen versio tuli markkinoille 

vuonna 2007. Ohjelmalla pystyy luomaan näyttäviä sähköposteja ilman, että käyttäjän 

tarvitsee hallita esimerkiksi HTML-kieltä. Erivärisiä, kokoisia tai muotoisia laatikoita voi 

helposti vetää viestiin paikalleen ja päälle on vaivatonta lisätä kuva, tekstiä tai vaikka 
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yrityksen logo. Ohjelma antaa paljon vaihtoehtoja viestin muokkaamiseen, joilla voi-

daan vaikuttaa vastaanottajan mielipiteeseen lähettäjästä. Viestin lähetysajankohdan 

voi asettaa niin, että se lähetetään esimerkiksi sopivasti lounasaikaan. Viestistä voi 

laatia myös esimerkiksi tekstiversion, koska kaikki eivät halua avata kuvia sähköpos-

tiohjelmassaan. 

 

Lähetetyistä viesteistä kerääntyy ohjelmaan myös erilaista dataa, mistä näkee kuinka 

usea vastaanottaja on viestin avannut ja mitä linkkejä he ovat klikanneet. Nämä ovat 

erittäin tärkeitä tietoja markkinoinnin suunnittelussa. Kuviossa 4 on Postiviidakko-

ohjelman aloitusnäyttö ja siitä on helppo saada suoraan tietoa liittyen lähetettyihin vies-

teihin ja vastaanottajien reaktioihin. Myös siirtyminen esimerkiksi laajempien raporttien 

tutkimiseen tai uuden viestin kirjoittamiseen käy helposti. 

 

 

Kuvio 4. Postiviidakko-ohjelman perusnäkymä. 
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4.3.3 Sivuviidakko 
 

Tällä työkalulla voidaan luoda laskeutumissivuja, joille johtavat esimerkiksi sähköpos-

tissa olevat linkit, kun niitä klikkaa. Työkalun ensimmäinen versio on julkaistu vuonna 

2006 (Suomalainen 2012). Laskeutumissivu suunnitellaan yleensä niin, että se välittää 

enemmän tietoa sähköpostissa mainostetusta tuotteesta ja ohjaa asiakkaan edelleen 

verkkokauppaan, josta tuotteen voi ostaa. 

 

Ohjelmassa on määritelty jo valmiiksi laskeutumissivun rakenne ja tiettyjä toimintoja. 

Kuviossa 5 on havainnollistettu, kuinka Sivuviidakolla muokataan laskeutumissivun 

sisältöä. Sivu on jaettu kolmeen osaan ”1. Yläosa”, ”2. Vasen palsta” ja ”3. Oikea pals-

ta”. Jokaiseen osaan voi lisätä erilaisia ominaisuuksia, kuten tekstiä tai kuvia tuotteista. 

Myös lomakkeiden, joiden kautta asiakkaat voivat vaikka vastata pieneen kyselyyn tai 

ilmoittautua tapahtumaan, lisääminen on mahdollista. 

 

 

Kuvio 5. Kuvakaappaus Sivuviidakon laskeutumissivujen editointityökalusta. 
 

Kuviossa 5 lukee ”1. Yläosa” -osiossa punaisella fontilla ”Editori”. ”Editori” sanaa klik-

kaamalla pääsee muokkaamaan tekstiä. Tämä teksti on kuviossa 6 yläosassa keltaisen 

kuvion oikealla puolella. Kuviossa 5 näkyvä ”2. Vasen palsta” -osio sisältää punaisella 

fontilla seuraavat tekstit: ”Linkkilista” sekä ”Lista: Uutuus”. Ensimmäisestä klikkaamalla 

pystyy lisäämään linkkejä, kuten kuviossa 6 näkyy keltaisella fontilla kirjoitettu ”Ota 

yhteyttä”. ”Linkkilista” voi sisältää vaikka kuinka paljon linkkejä ja ne voidaan nimetä ja 
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muotoilla miten tahansa. Ne voivat johtaa vaikka yrityksen Facebook-sivulle. Tässä 

tapauksessa kuviossa 6 oleva ”Ota yhteyttä” linkki vie yhteydenottolomakkeeseen.  

 

Listat ovat Sivuviidakossa sellaisia elementtejä, joita käytetään tuotteiden esittelemi-

seen.  Tähän vasemman palstan listaan, ”Lista: Uutuus”, on laitettu kuva uutuus tuot-

teesta, josta näytetään kuva, nimi sekä hinta. Kuvion 5 ”3. Oikea palsta” -kohdassa on 

punaisella fontilla ”Lista: Tarjoukset” sekä ”Lista: Suosituimmat”, joilla muokataan kahta 

muuta tuotetta. Kuviosta 6 löytää nämä kohdat, eli ”Tarjoukset” sekä ”Suosituimmat”, 

joissa on esitelty kummassakin sama savustusgrilli. 

  

 

Kuvio 6. Osa valmiista laskeutumissivusta, joka on suunniteltu kuviossa 5. 
 

Käytännössä esimerkiksi tekstin tai kuvan muokkaaminen Sivuviidakolla onnistuu hel-

posti. Kuviossa 7 on esitetty, kuinka esimerkiksi tuotteen kuvausta muokataan. Sivuvii-

dakossa on selkeä kohta sitä varten, mihin kohtaan tuotteen kuvaus kirjoitetaan. Kun 

haluttu muutos on tehty, tulee se vielä tallentaa ja sivu päivittyy automaattisesti. Samal-

la tavalla lisätään kuvat linkit myös. Varsinaisia koodaustaitoja ei siis täydy hallita. Oh-

jelman käyttöä tulee silti harjoitella, ennen kuin oppii sen logiikan. 
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Kuvio 7. Sivuviidakolla muokataan tuotteiden esittelytekstejä helpolla editorilla. 
 

 

4.4 Projektikaavio 
 

Kuviossa 8 on esitetty projektin tärkeimmät vaiheet ja niiden riippuvuussuhteet. Laati-

kossa on aina yksi tehtävä ja kustakin laatikosta on siirrytty nuolen osoittamaan seu-

raavaan tehtävään, kun edeltävä tehtävä on saatu valmiiksi. Seuraavaksi käyn läpi 

jokaisessa laatikossa olevan tehtävän suorittamisessa tehdyn työn ja miten se onnistui. 

 

 

Kuvio 8. Projektikaavio. 
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Sopimus Metropolian ja Koodiviidakon välillä 
Sain tiedon 10.9.2012 Pia Hellmanilta, että rahoitus projektia varten on varmistunut. 

Sopimus Koodiviidakon ja Metropolian välillä voitiin allekirjoittaa. Liite 1 kuvastaa hinta-

erittelyä ja siitä käy ilmi palvelut, jotka Metropolia Ammattikorkeakoulu Koodiviidakko 

Oy:ltä tilasi. Hintatietoja ei paljasteta. Kun projektin rahoitus oli varmistunut, oli mahdol-

lista sopia ensimmäinen tapaaminen. 

 

Ohjelmistojen ominaisuuksien tarkempi määrittely 
Pidimme 17.9.2012 tapaamisen Metropolia Ammattikorkeakoululla Myyrmäessä. Osal-

listujat olivat lehtori Pia Hellman (Metropolia), lehtori Raisa Varsta (Metropolia), Sales 

Director Lari Suomalainen (Koodiviidakko) ja minä, Heikki Hyyppä. Jotta Koodiviidakon 

tuotanto pystyi alkamaan, oli ensin määriteltävä minkälaisia ominaisuuksia haluamme 

ohjelmiin. Koska markkinoinnin opettajat halusivat päästä käyttämään ohjelmia opetuk-

sessa jo kevätlukukaudella 2013, oli tärkeää, että tehtäviä päästäisiin hyvissä ajoin 

suunnittelemaan. Sovimme yhteisymmärryksessä palveluntuottajan kanssa, että py-

rimme joulukuun alkuun mennessä saamaan tuotteet käyttövalmiiksi. 

 

Koodiviidakon ohjelmia käytetään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kaikin puolin tär-

keää oli heti alusta alkaen, että ohjelmien käyttö voidaan toteuttaa jo olemassa olevilla 

intranetissä käytettävillä Tuubi-tunnuksilla ja että käyttö ei ole sidottu vain kampuksen 

tietokoneisiin. Kun opiskelijoiden ei tarvitse muistaa erillisiä salasanoja ohjelmia varten, 

on suhtautuminen tehtäviin positiivisempaa ja he voivat välttyä kognitiiviselta ylikuormi-

tukselta. Keskustelimme lähemmin siitä, miten tämä onnistuu projektissamme ja mitä 

toimia se Metropolialta ja Koodiviidakolta vaatii. 

 

IT-puolen ja palveluntarjoajan konsultointi liittyen ohjelmien käyttöoikeuksiin ja 
tulevaan internet-osoitteeseen  
Sain Lari Suomalaiselta Koodiviidakon kehityspäällikön Juha-Mikko Ahosen yhteystie-

dot 18.10.2012, jotta pystyn hänen ja Metropolian IT-osaston kanssa suunnittelemaan 

sen, miten Tuubi-tunnusten hyödyntäminen ohjelmiin kirjautuessa käytännössä teh-

dään. Juha-Mikko Ahonen vastasi projektin teknisestä toteutuksesta käyttäjätilien ja 

verkko-osoitteiden osalta Koodiviidakon puolelta. Hän kävi kirjeenvaihtoa minun, Met-

ropolian IT-osaston Jani Kaljusen ja Jukka Veikkolaisen kanssa. 

 

Verkko-osoitteeksi verkkokauppaamme varten Metropolian tietohallinto oli varannut 

http://www.litoshop.edu.metropolia.fi -osoitteen. Osoite oli pyydetty käyttöömme jo tou-
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kokuussa 2012, eikä sitä varten ollut varattu levytilaa, mikä ei pilvipalvelun kohdalla ole 

ongelma, koska kaikki tieto säilytetään palveluntarjoajan servereillä. 

 

Käyttäjäryhmien valinta: yhteydenpito opettajien, palveluntarjoajan sekä Metro-
polian IT-puolen kanssa 
Välitin tietojärjestelmäsuunnittelija Jukka Veikkolaiselle (Metropolia Ammattikorkeakou-

lu) tiedon siitä, keiden pitäisi päästä käyttämään ohjelmia Metropolian Tuubi-

tunnuksilla. Tietoteknisesti on mahdollisesti antaa käyttöoikeus vain tietyille opiskelijoil-

le. Käyttöoikeus annettiin seuraaviin ryhmiin kuuluville opiskelijoille: Metropolian liiketa-

louden opiskelijat päivä- ja iltatoteutuksesta sekä ylemmän ammattikorkeakoulun opis-

kelijat. Luonnollisesti myös opettajat saivat käyttöoikeuden, mutta heitä ei tarvitse raja-

ta millään tavalla. Nämä rajaukset päätettiin yhdessä opettajien kanssa, koska he tiesi-

vät, ketkä Metropolian opiskelijoista tulisivat käyttämään ohjelmia. 

 

Metropolian ja Koodiviidakon IT-osastot mahdollistavat Tuubi-tunnuksilla kirjau-
tumisen 
Metropolian Tuubi-tunnusten käyttöönoton kestäminen viivästytti koko projektin pysy-

mistä aikataulussa. 4.12.2012 lähetin Koodiviidakon Lari Suomalaiselle ja Juha-Mikko 

Ahoselle kysymyksen, että missä vaiheessa verkko-osoitteen käyttöönotto ja käyttäjä-

tunnusten luominen on, kun niitä ei vielä ollut viety onnistuneesti loppuun saakka. Sa-

man päivän aikana verkko-osoite http://litoshop.edu.metropolia.fi/ saatiin ohjaamaan 

verkkokauppaan Koodiviidakon servereille. Käyttäjätunnusten osalta oli vielä työtä teh-

tävänä. 

 

Tuubi-tunnusten toimiminen ohjelmissa siirtyi vuoden 2013 puolelle, ja ne saatiin vasta 

tammikuun loppupuolella toimimaan. Syy tähän oli tekninen virhe Koodiviidakon osalta. 

21.1.2013 lähtien Viidakkostore- ja Sivuviidakko-ohjelmiin pystyi kirjautumaan Tuubi-

tunnuksilla, mutta Postiviidakko-ohjelma ei vielä toiminut. Koodiviidakko oli tietoinen 

tästä ja he selvittivät asiaa eteenpäin. 

 

Sähköpostityökalun ja CRM -ohjelman integraatio 
Koodiviidakko tekee yhteistyötä CSI Helsinki Oy:n kanssa Microsoft Dynamicsin ja 

Postiviidakon integraation suhteen. Asensimme Piia Lemettilän (CSI Helsinki Oy) 

kanssa 19.11.2012 Metropolian Leiritien toimipisteessä Microsoft Dynamics -ohjelman 

yhteyteen moduulin, jolla voidaan olla yhteydessä Postiviidakko -ohjelmaan. Moduulin 

avulla Koodiviidakko Oy:n palvelimella sijaitsevaan ohjelmaan voidaan siirtää lähetys-
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listoja ja saada Microsoft Dynamics -ohjelmaan tietoja sähköpostien lähettämisen jäl-

keen, joiden avulla ohjelma rakentaa omat raportit ja luo niiden perusteella tehtäviä.  

 

Yhteydenpito osapuoliin: tekniset vaatimukset 
Ennen tätä asennusta oli tiettyjä asioita, joita tuli hoitaa. Olin Piia Lemettilään yhtey-

dessä sähköpostitse ja puhelimitse ja kävimme läpi hyvissä ajoin sen, mitä asioita hä-

nen täytyy tietää, sekä mitä meidän täytyy varmistaa, ennen kuin asennus voidaan 

tehdä. Sain Pia Hellmanilta pyytämäni tiedon, että Microsoft Dynamics on asennettuna 

koulumme servereille (on-premise) ja välitin sen Piia Lemettilälle. Asennukseen käyte-

tään eri ohjelmaa, mikäli Microsoft Dynamics -ohjelmaa käytettäisiin verkon yli. Metro-

polian Leiritien toimipisteen tilanpuutteen vuoksi myös luokkahuoneen varaaminen 

asennusta varten täytyi tehdä hyvissä ajoin. 

 

Asennus 19.11.2012 
Asentaminen sujui niin kuin oli tarkoituskin. Testasimme vielä sen jälkeen, että ohjelma 

tosiasiallisesti toimi moitteetta. Sain myös samalla käyttökoulutuksen siihen, miten lä-

hetyslistoja siirretään Microsoft Dynamics -ohjelmasta Postiviidakkoon, sekä kuinka 

raportit haetaan toiseen Postiviidakosta. Lisäksi sain kaksi kappaletta ohjevihkosia, 

joissa käytiin samat asiat läpi. 

 

Ohjelmien tuotantovaihe Koodiviidakossa 
Kun olimme selventäneet, mitä toimintoja ohjelmissa tulisi olla, ja mitkä eivät ole meille 

olennaisia (esimerkiksi tekstiviestien lähettäminen sähköpostiohjelmalla ja maksupro-

sessin toimiminen oikeasti verkkokaupassa), pystyi Koodiviidakko aloittamaan ohjel-

miemme tuotannon. Opetusta varten tilattuihin ohjelmiin tehtiin erityiset aloitustilat, jois-

ta opettaminen joka kerta lähtee käyntiin. Edellisillä kursseilla opiskelijoiden tekemät 

tuotokset siis pyyhkiytyvät aina pois uusien alta. Aloitustiloissa on olemassa muun mu-

assa viestipohjat, joita sähköpostimarkkinoinnissa ja laskeutumissivujen suunnittelussa 

käytetään, sekä verkkokaupan rakenne, mihin tuotteita ja niiden tietoja lisätään. Opis-

kelijoiden ei ole mahdollista poistaa aloitustilan sisältämiä yksityiskohtia. 

 

Graafisen ulkoasun päättäminen ja toimitus Koodiviidakolle  
6.11.2012 välitin Lari Suomalaiselle Pia Hellmanin työstämät luonnokset kahdesta eri-

laisesta sähköpostipohjasta, joiden mukaan Koodiviidakon tulisi luoda Postiviidakko-

ohjelmaan viestipohjat. Luonnoksissa painotetaan oranssin värin käyttöä (Metropolian 

väri) ja verkkokaupan linkkien sijoittumista yläosaan. Lisäksi siinä on suuntaa antavat 
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ohjeet siitä, mihin kohtaan tekstien ja kuvien tulisi sijoittua. Toisessa Pia Hellmanin 

laatimassa luonnoksessa on yksi iso kuva ja sillä mainostetaan ennemminkin yksittäis-

tä tuotetta tai tapahtumaa. Toinen on mosaiikkimaisempi ja jaettu sektoreihin. Siinä on 

useampia pieniä kuvia ja niiden vieressä tekstiä ja linkkejä. Kummassakin ala- ja ylä-

osan on tarkoitus olla samanlainen. Välitin myös Metropolian graafiset ohjeet niiltä 

osin, kuin ne meitä tässä asiassa koskivat. Sähköposteissa otetaan käyttöön Metropo-

lian verkossa käyttämä fontti Arial. (Metropolia 2012) 

 

 
 
Käyttäjäkoulutus Koodiviidakon demo-tunnuksilla Metropolian opettajille 
9.11.2012 järjestimme ensimmäisen koulutuksen Metropolian opettajille Koodiviidakon 

ohjelmien käyttöön liittyen. Koulutuksen vetäjänä toimi Koodiviidakon Lari Suomalainen 

ja paikalla oli minun lisäkseni 11 opettajaa. Kävimme läpi jokaisen kolmen ohjelman 

keskeisimmät toiminnot niiden demo-versioilla. Loppukäyttäjien mielipiteet ohjelmista 

olivat positiivisia ja saimme joitakin ehdotuksia tuotantoa varten. Näistä tärkeimmät 

olivat: Ohjelmien käyttöympäristön kääntäminen englanniksi, koska näin vieraskieliset-

kin opiskelijat voivat opiskella helpommin. Sovimme, että ohjelmiin opiskelijoiden tuot-

tama sisältö poistetaan aina Koodiviidakon toimesta, kun opettajat sitä pyytävät. So-

vimme myös, että joulukuun 2012 aikana opettajat laativat tehtäviä, joita voidaan antaa 

keväällä opiskelijoille tehtäväksi. 

 

Ensimmäinen testi Metropolian ohjelmilla 
28.11.2012 tapasin Lari Suomalaisen Metropolian Leiritien toimipisteessä ja kävimme 

läpi meidän ohjelmiemme toimivuuden. Sain jokaista ohjelmaa varten erikseen luodut 

käyttäjätunnukset ja salasanat, koska Tuubi-tunnukset eivät vielä olleet käytössä. 

Verkkokauppaohjelma ei myöskään vielä ollut yhdistetty osoitteeseen 

http://litoshop.edu.metropolia.fi/. Ohjelmat olivat muuten valmiit, mutta niistä piti vielä 

poistaa mm. testikäyttäjiä, luoda viestipohjat ja asettaa ns. nollatila, mihin aina opetus-

kurssin päätyttyä palataan. 

 

Projektin päätös 
Kun kaikki tehtävät oli 25.1.2013 saatu päätökseen, voitiin todeta, että projekti oli päät-

tynyt. Kaikki ohjelmat toimivat niin kuin oli tarkoituskin. 
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4.5 Arvio projektista 
 

Projekti koostui erittäin suurelta osin sähköpostiviestien lähettämisestä eri osapuolille. 

Oli paljon kysyttävää, tarkistettavaa ja aikataulujen sopimista. Tällainen tilausprosessi, 

mikä on ainutlaatuinen tilaajalle, on aina pienoinen kysymysmerkki, mutta onneksi 

kaikki meni hyvin pienestä aikataulun venymisestä huolimatta. Myöskään Koodiviidak-

ko ei ollut aikaisemmin myynyt markkinointiohjelmia opetuskäyttöön. Minulle oli mielen-

kiintoista tutustua myös hieman tekniseen puoleen käyttäjätunnusten käyttöönoton 

yhteydessä ja saada ymmärrystä senkin puolelta, että mitä kaikkea se käsittää. On-

neksi kuitenkin Metropolian IT-osasto kykeni selkeästi ilmaisemaan, mitä mikäkin yksit-

täinen valinta tässä tapauksessa tarkoitti. Eri osapuolien kanssa yhteistyö sujui pääasi-

assa moitteetta. Koska tämä projekti on Metropolian henkilöstölle yksi työ muun työn 

lisäksi, oli joskus pakko odottaa vastausta johonkin kysymykseeni joitakin päiviä, mutta 

tämä ei kuitenkaan koko projektin valmistumiseen vaikuttanut. Metropolian henkilöstö 

tietää, että projektin aikataulu ei pitänyt, vaan se venyi yli kuukaudella. Tästä ei kuiten-

kaan ole koitunut Metropolialle juurikaan haittaa. 

 

 

5 Yhteenveto 
 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulun opetusta varten hankittujen markkinointiohjelmien 

ostoprosessi lähti käyntiin jo keväällä 2012. Itse tulin saman vuoden syyskuussa mu-

kaan projektipäälliköksi hoitamaan niiden käyttöönottoa ja hankkimista. Tarkoituksena 

oli luoda eräänlainen simuloitu markkinoinnin verkko-opetustila. Ohjelmat, jotka olivat 

hankinnan kohteena, oli tässä vaiheessa jo päätetty. Kyseessä oli yhteensä kolme oh-

jelmaa: Sivuviidakko verkkosivujen rakentamista varten, Viidakkostore-

verkkokauppatyökalu, Postiviidakko sähköpostien lähetystyökalu sekä pieni moduuli 

välittämään tietoa Postiviidakon ja Microsoft Dynamics -asiakkuudenhallintatyökalun 

kanssa. Kaikki ohjelmat toimivat niin sanottuina pilvipalveluina, joita voidaan käyttää 

miltä tietokoneelta käsin tahansa, kunhan vain internetyhteys on olemassa. Fyysisesti 

ohjelmat sijaitsevat ne myyneen ja kehittäneen Koodiviidakko Oy:n servereillä. Pilvipal-

veluista maksetaan yleensä käytön mukaan kuukausittain, eikä tiettyä hintaa ostohet-

kellä. Tämä helpottaa ostopäätöstä, koska pääomaa ei sitoudu kovinkaan paljoa yhdel-

lä kertaa. 
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Koodiviidakko valittiin toimittajaksi, koska se oli halvin ja halukkain tulemaan mukaan. 

Jatkuvien palveluiden kilpailuttamisen tarve tulee miettiä hiukan eri tavalla, kuin yksit-

täisten tuotteiden tai palveluiden. Vaikka tuotteen hinta ei ostohetkellä olekaan riittävän 

suuri, niin tosiasiallisesti sen arvo ylittää tason, minkä jälkeen kilpailutus tulisi toteuttaa. 

Tässä nimenomaisessa tilanteessa kilpailutus tulee tehdä, mikäli ostettavien tuotteiden 

arvo on yli 30 000 euroa. Mikäli tuotteita käytetään riittävän kauan, nousee niihin inves-

toitu rahamäärä yli tuon summan. Kuitenkin asia ei ole aivan niin yksiselitteinen, koska 

ostettuja tuotteita myös päivitetään koko niiden käytön ajan. Kyseessä ei ole siis osa-

maksulla tapahtuva kauppa, miltä äkkiseltään voisi näyttää. 

 

Mikäli julkisuudessa esillä ollut ammattikorkeakoulu-uudistus jossain vaiheessa tulee, 

voi se hyvinkin tietää tiukkoja aikoja joillekin ammattikorkeakouluille, kuten yliopistouu-

distuksen takia joillekin yliopistoille. Metropolia Ammattikorkeakoulu on kuitenkin Suo-

men isoin ammattikorkeakoulu, eikä todennäköisesti joudu tinkimään samalla tavalla 

toiminnastaan, kuin jotkin pienemmät. Kulurakenne voi kuitenkin joutua tarkemman 

tarkastelun kohteeksi. Tästä projektista saadaan hyvää tietoa sitä varten, minkälaiset 

kulut opetusta varten hankituista pilvipalveluista koituvat ja voidaan tällä tiedolla mah-

dollisesti perustella niiden hankkimista. Kustannuksia verrataan esimerkiksi normaalei-

hin tietokoneohjelmiin, jotka asennetaan omille servereille tai tietokoneille ja maksetaan 

yleensä käyttöönoton yhteydessä. 

 

Ohjelmien hankinta sujui pääasiassa hyvin. Projektipäällikkönä tein yhteistyötä Metro-

polia Ammattikorkeakoulun markkinoinnin opettajien sekä IT-osaston kanssa, sekä 

luonnollisesti kävimme keskustelua Koodiviidakon suuntaan myös. Itse prosessissa 

kaikki meni lähes niin, kuin olimme toivoneetkin. Muun muassa Metropoliassa käytössä 

olevat käyttäjätunnukset toimivat ohjelmiin kirjautuessa. Tämä kirjautumiseen liittyvä 

vaatimus oli oikeastaan se, joka projektin päätökseen saamista venyttikin. Koodiviida-

kolla oli vielä tammikuussa ongelmia sen suhteen, miten kirjautuminen meidän tunnuk-

sillamme onnistuu ja sen he välittömästi myönsivätkin. Mitään haittaa tästä ei kuiten-

kaan ymmärtääkseni aiheutunut, koska Metropolian puolella oli varauduttu tällaisiin 

pieniin viivästyksiin. 

 

Tällaisten hankintaprojektien läpiviemistä varten Metropolian opiskelijoilla on varmasti 

riittävästi taitoa. Niin paljon se ei kuitenkaan vaadi, ettei se onnistuisi. Tämän projektin 

yhteydessä ei kuitenkaan kaikkia työtehtäviä vielä alussa ollut tiedossa, kun lähdin sii-
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hen mukaan, mikä voi joskus olla huono asia. Mikäli työtehtäviä alkaakin tulla niin pal-

jon, että yhden henkilön työmäärä kasvaa suhteettoman suureksi, voi koko projektin 

onnistuminen olla vaakalaudalla. Oikeassa yrityksessä yhden henkilön harteilla tällai-

nen projekti olisi liian vaativa. Pilvipalveluihin, kuten IT-järjestelmiin ylipäänsä, liittyy 

niin paljon erilaisia uhkia, joiden hallitseminen ylittää yhden työntekijän kyvyt.  Koska 

IT-järjestelmien oikeanlainen toimivuus on monesti ratkaisevaa yrityksen menestyksel-

le, tulee niiden käyttöönottoon valmistautua erittäin suurella huolellisuudella. Mielestäni 

olen löytänyt erittäin monipuolisesti erilaisia pilvipalveluille ominaisia riskitekijöitä, joita 

oikeassa yrityksessä tulee hankintapäätöstä mietittäessä käydä läpi. Teknologian 

muuttuessa uusia haavoittuvuuksia syntyy kuitenkin varmasti lisää ja jokunen vanha 

uhka saattaa poistua, mikä kannattaa pitää mielessä, jos tätä opinnäytetyötä lukee 

kovin paljon myöhempänä ajankohtana. Toki uudet hyvätkin puolet kuuluvat asiaan. 

 

Se kehitys, mihin tällä projektilla pyrittiin, tulee mielestäni tapahtua muidenkin aineiden 

osalta. Käytännön työkalujen opettelu on tärkeää, jotta Metropoliasta valmistuneet ja 

vielä opiskelevat opiskelijat erottuvat muista työnhakijoista työnantajan silmissä. Verk-

ko-opetusta hyödyntämällä voidaan vieläpä saada opiskelumotivaatiota korkeammaksi. 

Juuri motivaation puute koulussa on nähty Suomessa suurimmaksi eroksi muihin mai-

hin. Tässä opinnäytetyössä on esitelty monia erilaisia ohjelmia, joita hyödyntämällä 

opettajat voivat siirtää opetusta vielä enemmän verkkoympäristöön. Toki paljon enem-

mänkin vaihtoehtoja on olemassa ja uusia tulee lähes koko ajan. Nähtäväksi jää, kuin-

ka verkko-opetus Metropolian ja koko Suomenkin osalta kehittyy. Uskon, että monella 

opettajalla, ja miksi ei myös opiskelijalla, on perusteettomia pelkoja liittyen verkko-

opiskelun lisääntymiseen. Luonnollisesti huonojakin puolia on olemassa, kuten tuon 

esille, mutta uskon, että hyviä puolia on enemmän. Tietysti, mikäli oppilaitoksen ensisi-

jaisena motiivina on vain rahan säästäminen, eikä itse opetuksen kehittäminen, niin 

silloin opettajilla voi olla motiivi oman työnsä pelkäämisensä puolesta. Toivottavasti 

tätäkin kehitystä suunnitellaan eri osapuolien kanssa yhteistyössä, eikä vain sanella 

sitä, miten tehdään.  

 

Toivon, että Metropolialle hankitut ohjelmat otetaan onnistuneesti käyttöön ja että nii-

den käyttö laajenee nyt kaavaillustakin. Itse ohjelmissa tulee ainakin tapahtumaan 

muutosta, kunhan vain aikaa kuluu; uusia toimintoja lisätään järjestelmällisesti ohjel-

miin. Markkinoinnin opetusta varten voisi mielestäni lisätä aina vain enemmän erilais-

ten tietokoneohjelmien käyttämistä opetuksessa, koska se lisää valmiutta työllistyä. Nyt 

hankittujen ohjelmien osalta voisi Koodiviidakolta tulla esimerkiksi Lari Suomalainen 
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luennoimaan opiskelijoille digitaalisesta markkinoinnista. Hän tietää paljon ohjelmien 

hankkimisesta ja myymisestä, yleisimmistä ongelmista ja millä tavalla yritykset niitä 

käyttävät. Uskon, että hän suostuu vierailemaan erittäin mielellään ja kertomaan omia 

havaintojaan työelämän puolelta. 

 

Tulevaisuudessa haluaisin nähdä Metropolian opiskelijoiden käyttävän nyt hankittuja 

ohjelmia oikeasti siihen, mihin ne on tarkoitettukin. Metropolian opiskelijat ja henkilö-

kunta voisivat perustaa oman yrityksen ja myydä itse tekemiään tai hankkimiaan tuot-

teita verkkokaupan kautta. Tässä vaiheessa markkinoinnin opetuksessa käytäisiin läpi 

miten mainostaminen tapahtuu oikeilla tuotteilla esimerkiksi Facebookissa ja Googlen 

eri mainospaikoissa. Tämä jos mikä, tuo opiskeluajan kokemusta koulutusta vastaa-

vasta työstä. Tuotteet voisivat olla mahdollisesti Metropolian muiden koulutusalojen 

opiskelijoiden yhdessä tai erikseen tuottamia palveluja tai tuotteita. Työharjoittelun suo-

rittamisen mahdollisuus tässä yrityksessä olisi hyvä lisä harjoittelupaikkojen tarjontaan. 

Riippuen myyntiin saatavista tuotteista ja tunnettuudesta, voidaan tällä verkkokaupalla 

saada tehtyä hyvin tulostakin ja maksaa esimerkiksi harjoittelusta palkkaa. Koska tämä 

yritys käyttää koulun tiloja, ohjelmia ja laitteita, ei sen kulurakenne ole läheskään niin 

raskas, kuin ”oikeiden yritysten”. 
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