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PÄÄKIRJOITUS

enneen talven uutiset ovat olleet melko negatiivisia, Suomen talous on huonossa jamassa, nuorisotyöttömyys kasvaa ja työpaikoilla ei mene hyvin. Onneksi
kaiken keskellä on hyviäkin uutisia; uusia yrityksiä ja menestyksiä löytyy, opetussuunnitelmia uudistetaan ja työpaikoilla mietitään entistä mielekkäämpien oppimisympäristöjen kehittämistä. Suomen eOppimiskeskuksen tapaamisissa ja tilaisuuksissa on
myös positiivinen ja innostunut henki, kaikkialla tapahtuu uudistumista, saadaan aikaan
hyviä juttuja ja opimme toinen toisiltamme, vaikka kaikki ei aina mene ihan suunnitelmien
mukaisesti. Innostus ja optimismi ovat kantava voima.
Talven aikana kirjoitettiin koko jäsenkunnan voimin uutta Suomen eOppimiskeskuksen
strategiaa. Suomen eOppimiskeskus tarjoaa ainutlaatuisen toiminnallisen ympäristön eOppimisen alan eri toimijoiden verkottumiseen ja käytännön yhteistyöhön. Tämä käytännön
yhteistyö hyödyttää niin oppilaitoksia, yrityksiä, organisaatioita kuin eri julkisiakin toimijoita. Yhdistyksen avoimen toimintaperiaatteen mukaisesti jäsenten oma aktiivisuus on
ratkaisevaa yhdistyksen toiminnasta saatavan hyödyn kannalta.
Suomen eOppimiskeskuksen toiminnan perustana on aktiivinen, monipuolinen ja
motivoitunut jäsenistö. Toimintamme perustuu jäsenistön tarpeisiin, ja yhdistys verkottuneena ja monipuolisena toimijana luo tärkeää arvoa jäsenten omaan toimintaan sellaisilla
alueilla, joihin jäsenten oman toiminnan resurssit eivät riitä tai joihin jäsenten ei ole niitä
mielekästä kohdentaa. Erilaisissa kehityshankkeissa yhdistys voi koostaa jäsenistä muodostuvia hankeverkostoja, jotka voivat verkostona toteuttaa laajempia ja monitahoisempia
hankkeita kuin mihin jäsenet yksin pystyisivät. Toiminta siis perustuu yhteiseen innostukseen ja verkostossa oppimiseen.
Tämän lehden artikkelit ovat taas hyvä osoitus verkoston ja jakamisen voimasta,
opimme toinen toisiltamme ja omaa osaamista näkyväksi tekemällä annamme muille mahdollisuuden oppia omista kokemuksistamme. Toivottavasti artikkelit herättävät kysymyksiä,
uusia ajatuksia ja paljon keskustelua.
Pelillisyys valtaa arkipäiväämme. eEemeli-kilpailu osoitti, että eri puolilla pelejä käytetään entistä enemmän oppimisen tukena ja pelien merkitys varmasti lisääntyy sekä työssä
oppimisessa että peruskoulutuksessa. Pelillisyys mahdollistaa erilaisten ja eri-ikäisten
oppijoiden yhdessä tekemistä ja pelit kirvoittavat keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia
ja herättävät kimppaluovuuden. Oppimispelien kehittäminen on kuitenkin haastavaa ja
kallistakin, tarvitaan erilaisia uusia rahoituskanavia peliteollisuuden tukemiseen, mutta
samalla myös intoa ja optimismia leikkimielisyyden ylläpitämiseen ja luovuuden herättelyyn.
Suomen eOppimiskeskuksen tavoitteena on oppimisen ilo, tule mukaan tätä iloa
rakentamaan! l

Kuva: Teemu Korpi

Innolla ja optimismilla
pärjäämme
M

Leena Vainio
Suomen eOppimiskeskus ry:n
hallituksen puheenjohtaja
puh. | (03) 6464 380, 040 727 6601
e-mail | leena.vainio@hamk.fi

Toiminnan
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monipuolinen ja
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Erinomainen oppimispeli on

leikkiä, luovuutta ja
kokemuksellisuutta
eEemeli-kisassa palkittiin tänä vuonna paras Suomessa tuotettu oppimispeli.
Kilpailun järjestäjän Suomen eOppimiskeskuksen mukaan nyt oli jo aika
nostaa tämä alue esiin ja antaa sille lisäpotkua ja kannustusta, sillä pelejä ja
pelillisyyttä oppiaineissa on harrastettu jo vuosikymmeniä. Nyt oppimate
riaaleja tehdään yhdessä niin, että oppimistilanteet ovat sekä fyysisissä että
digitaalisissa ympäristöissä, jolloin aineistoja voi käyttää myös selainten,
älypuhelinten ja tabletlaitteiden avulla.

A

jan merkeistä voi päätellä, että
pelillisyyttä hyödynnetään yhteiskunnassa yhä laajemmin ja samalla pelit
ja pelaaminen hyväksytään ja ymmärretään
aiempaa paremmin. eEemeli-tuomariston
puheenjohtaja Frans Mäyrä visioi, että pelaaminen opetuksessa lisääntyy sitä mukaa
kun nykynuoriso etenee päättäjiksi ja pääsee
siten määrittelemään uusia toimintatapoja.
Viestiminen, tiedon jakaminen, markkinointi,
sosiaalinen media ja roolipelaaminen ovat
nykynuorisolle tuttua. Eivätkä he luultavasti
kavahtaisi tilanteita, joissa koko opintosuunnitelma toteutettaisiin pelien avulla, kuten
Tanskassa jo nyt on mahdollista.
Uudet sekoitetun todellisuuden oppimisympäristöt sisältävät myös monia erilaisia video-, ääni- ja viivakooditoteutuksia, ja
niitä voidaan vuorovaikutteisesti käyttää erityyppisiin tilanteisiin ja vertaisoppimiseen.
Mäyrän mukaan tässä kaikessa ”sekoittamisessa” ja vertaistuotannossa on aina
muistettava leikillisyys, joka kuuluu pelaamisen henkeen – ja ihmisluonteeseen.
Monipuolinen pelikokonaisuus
voittakoon
Mäyrä näkisi kernaasti, että eEemelivoittajaksi selvinnyt on sellainen oppimisratkaisu, jossa on luovasti ja pelillisyyttä
hyödyntäen onnistuttu tuottamaan kokonaisuus, joka synnyttää kokemuksia,
vuorovaikutusta ja sosiaalisuutta ja niiden
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avulla vaikuttaa syväoppimiseen. Hän pitää
puolestaan huonoina sellaisia töitä, joissa
peliasiat on vain liimattu oppimateriaalin
päälle eikä niillä ole saatu toiminnallisuutta
tai kiinnostavuutta aikaiseksi.
eEemelin voittajan pitäisi sisältää myös
ominaisuuksia, joilla kiinnostus siihen
heräisi Suomen ulkopuolella. Siihen voisi
todellakin heittää toiveita, sillä suomalaiset
oppimispelit eivät vihaisten lintujen tavoin
ole vielä vallanneet kansainvälisiä markkinoita. Suuret läpimurrot ovat siten vielä
tekemättä, mutta tilanne on kuitenkin jo toiveikas kotimaisten markkinoiden suhteen.
Oppimispelien hyötykäyttöä hankaloittaa koulujen ja oppilaitosten tietotekniikkatilanne: kaikilla ei edelleenkään ole laitteita käyttää digitaalisia opintoaineistoja.
Yhteisesti jaettujen koneiden käyttöaika
oppilasta kohti loppuu kesken.
Oppimispeleihin syventyy
vajaa viidennes suomalaisista
Lähes kaikki suomalaiset pelaavat, kertoo
kolmen vuoden välein julkaistava Pelaaja
barometri. Eniten pelaajia uusimman
vuoden 2011 barometrin mukaan oli perinteisillä muodoilla (lauta- ja korttipeleillä).
Vähintään kerran kuussa digitaalisia pelejä
(konsoli-, selain- ja mobiilikäyttöisiä) pelasi
56 prosenttia. Pelikategorioista konsoli- ja
mobiilipelaaminen ovat lisääntyneet, mutta
selainpelien suosio on vähentynyt. Älypuhe-

limien nopea yleistyminen selittänee osan
tästä kehityssuunnasta. Digitaalisten pelien
pelaaminen on lisääntynyt 10–75-vuotiai
den joukossa. Sukupuolinäkökulmasta
katsottuna miehet ovat aktiivisempia digipelien käyttöönottajia kuin naiset.
Vajaa viidennes (18 prosenttia) suomalaisista pelasi opetuspelejä vuonna 2011.
Iän mukaan tarkasteltuna alle 40-vuotiaat
ovat niistä selvästi kiinnostuneempia kuin
tätä vanhemmat väestöryhmät. Sukupuolten välillä ei ole merkittävää eroa, mutta
pieni ero on kuitenkin löydettävissä, sillä
pojat ja nuoret miehet kertovat olevansa
kiinnostuneita näistä enemmän kuin muut.
Mäyrä kertoo, että yhteisöllisyys lisääntyy pelaamisessa, jolloin esimerkiksi Facebookin kautta pelaajia on yhä enemmän.
Tämä kuuluu hänen mukaansa vallitsevaan
kehityssuuntaan, jossa pelikulttuuria leimaa
se, että pelejä suunnataan aiempaa enemmän julkaistaviksi ja pelattaviksi sosiaalisissa verkostopalveluissa. Niin ikään lisätty
todellisuus kuuluu peleihin tällä haavaa.
Oppimispeli ei synny
käden käänteessä
Mäyrä kiittelee pelikulttuurin leviämisen
puolesta niitä opettajia, jotka ovat toimineet tienraivaajina tekemällä itse oppiaineisiin sopivaa materiaalia peleinä tai pelillisinä toimintoina. ”Eivät ne ole viimeisintä
tekniikkaa vaativia, vaan esimerkiksi paperi

Linkkejä
Pelitieto-verkkosivusto
http://pelitieto.net
Frans Mäyrän kotisivu
fransmayra.fi
eEemeli-kisa
http://eoppimiskeskus.fi/eemeli
AVO-3D
http://eoppimiskeskus.fi/avo2
Kodu-ohjelma
http://peliohjelmointi.lykki.fi/23
Pelaajabarometri 2011
http://tampub.uta.fi/handle/10024/65502
Nyt pelittää -opas
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/x/kYJi
Opetushallituksen koordinaatiohanke OVI
(Oppimispelit ja virtuaalimaailmat opetuksessa)
http://peda.net/polku/ovi
Openkortti tietokantaan
http://peda.net/openkortti
Kokeile itse pelin tekemistä
http://scratch.mit.edu

ja kynä -yhdistelmät, muistilaput, kortit tai
muut jokapaikan välineet ovat riittäviä. Voisi
summata, että kyse on arkisista tuotoksista, joiden avulla moni oppilas on päässyt
perille opetettavasta asiasta.”
Monet opettajat katsovat, että pelit ovat
hyvä lisä perinteiseen opettamiseen, koska
niiden avulla opetettavaa asiaa voi pehmentää
ja niillä voi innostaa mukaan. Jos peli on liikkumista vaativaa, se sopii monille niistä, joilla
on vaikeuksia keskittyä paikallaan istuen.
Hyvän oppimispelin tekemiseen ei ole
valmista reseptiä. Digitaaliseen peliin kuuluu
– kuten muihinkin peleihin – tiettyjä ominaisuuksia, kuten sääntöjä, tarina ja tila, toiminnallisuutta, kokemuksia ja mielikuvitusta,
mutta sen lisäksi olennaisesti mm. ääni- ja
kuvamaisema sekä käyttöliittymä. Pelien
kehittämisessä tarvitaaan todella paljon eri
alojen erityisosaajia, joista vain murto-osan
tarvitsee olla tekniikan taitureita.
Kuten ITK 2013 -päivien ohjelmasta
saa selville, suomalaisissa kouluissa on
tehty monenlaisia opetuspelejä erilaisten
projektien avulla tai innostuneen opettajan
tai ryhmän johdolla. Monet niistä ovat tietyille kohderyhmille ja tiettyihin oppiaineisiin
tuotettuja.

Oppimispelien vaikutukset ja
tulokset
Oppimisen mitattavuus pelioppimisessa
on vaikeaa. Kun oppimispelien vaikuttavuutta on tutkittu, havaintona on, että oppimispelien käytön aikana mm. motivaatio
nousee ja oppimistulos koetaan hyväksi.
”Kuinka paljon oppimispelien avulla saavutetaan tuloksia, on toistaiseksi epäselvää,
sillä tieteellisesti pitävää aineistoa ei ole.
Mutta sama tulosten mittaamisessa tuntuu olevan myös perinteisen oppimisen
osalta.”
Oppimista tapahtuu monilla osaalueilla, kuten siinä että pelaajat oppivat
toimimaan yhdessä, viestimään tilanteista
toisille ja lisäksi markkinoimaan hyviä
tapoja ja ratkaisuja muille. Nämä ovat sellaisia yhteiskuntataitoja, joita työelämässä
tarvitaan. Oppimispeleillä on tällaisessa
vielä paljon annettavaa. l

Aavaa merta on vielä kynnettävänä oppimispelien
puolesta. Luotseihin kuuluva Frans Mäyrä on pitkään
vaikuttanut suomalaiseen ja kansainväliseen pelitutkimukseen ja -kulttuurin luomiseen. Hän johti tänä
vuonna eEemelin pääsarjan tuomaristoa, joka valitsi
oppimispelien parhaan Suomesta.

12. eEemeli
oppimispelien
parhaalle
eEemeli-kisan pääsarjan
2013 palkinnot jaettiin
ITK 2013 -päivillä parhaille
oppimispelien toteuttajille.
Kuka voitti? Se selviää
Suomen eOppimiskeskuksen
verkkosivuilta osoitteesta
www.eoppimiskeskus.fi/eemeli.
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Tietotyö on jatkuvaa
yhdessä oppimista
Tiedon käsittely ja uuden oppiminen liittyvät lähes kaikkiin nykyajan
ammatteihin – myös niihin joita yleensä ei pidetä tietotyötä sisältävinä.
Minkälaisessa työelämässä olemme lähivuosina? SeOppi kysyi trendeistä
Esko Kilveltä, jolla on tietämys vuosikymmenten ajalta tietotyön ja
digitaalisten työympäristöjen kehityksestä.

T

ietotyössä joudutaan ratkaisemaan
jatkuvasti ongelmia, joihin ei ole etukäteen oikeita vastauksia, vaan ne on
opittava löytämään luovan tiedon rakentamisen avulla. ”Tietotyön tekeminen on sama
asia kuin oppiminen”, Esko Kilpi kiteyttää.
Jotta työelämän muutoksia voitaisiin
ohjata myönteiseen suuntaan, on organisaatiossa tehtävä radikaaleja linjauksia ja toimenpiteitä, ellei peräti sosiaalista vallankumousta.

Info
Esko Kilpi on konsultti- ja tutkimusyhtiö Esko Kilpi Oy:n
perustaja ja toimitusjohtaja.
Yrityksen erikoisalana on tietotyön ja digitaalisten työympäristöjen kehittäminen. Kilpi
on tunnettu liikkeenjohdon
neuvonantaja niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin. Hän on
luonut uraa myös kansainvälisenä luennoitsijana ja tutkijana
ja julkaissut lukuisia artikkeleita ja tutkimuksia. Hän toimi
juuri päättyneessä Työelämä
oppimisympäristönä (TYYNE)
-hankkeessa ohjausryhmän
puheenjohtajana.
Lue lisää
http://eskokilpi.blogging.fi
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Yhteisöissä on voima
Yksin suoritettavat ammattitehtävät ovat
katoamassa, sillä tietotyö vaatii yhdessä
tekemistä niin että työn kohde jaetaan eikä
sitä suorita yksilö vaan useampi henkilö
samaan aikaan. Tällöin työn tekeminen
on yhteisöön linkittyvää ja monimuotoista.
”Samalla tulee hoidettua työyhteisön
hyvinvointia, kun tekijää ei jätetä yksin
tekemään työtä silloin, kun tehtävän paras
suorittaja olisi yhteisö”, Kilpi muistuttaa.
”Työpaikka on yhteisö, jossa tuloksen
tekemisen vuoksi tietovarannot ovat yhteisön yhteistä pääomaa.”
Hyvinvoiva työyhteisö tekee tulosta ja
sen jäsenet saavat aikaan tuottavuutta.
Kilpi esittää uusimpiin tutkimustuloksiinsa
vedoten, että tietotyöntekijöiden hyvinvoinnin perusta ja tuloksentekokyky liittyvät
yhdenvertaisuuteen ja oikeuteen osallistua
päätöksentekoon.
Haasteeksi työelämässä nousee kysymys, osaavatko ihmiset toimia niin, etteivät
he ajattele ensin organisaatiota ja siellä
olevia erillisiä tehtäviä, vaan ajatukset rullaisivat heti yhteisöllisen tekemisen suuntaan.
Roolien tarkistusta tarvitaan
”Vanhamallinen johtaminen luo systeemistä tehottomuutta tietoperustaiseen työhön. Se voidaan muuttaa, jos tietotyöläisten rooleihin sisällytetään enemmän aktiivista vastuuta. Se puolestaan edellyttää,
että henkiset rakenteet ja työn yhteiskunnallinen rakenne muuttuvat radikaalisti.”
Yhteisöjen johtaminen on todellinen
haaste. ”Johtaja ei ole alaistensa kaitsija,
vaan henkilö, joka ennakoi ja haistelee tulevia tuulia, ja ennen kaikkea hänen on sie-

dettävä epävarmuutta. Niin johto kuin alaisetkin joutuvat oppimaan koko ajan uutta ja
tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoja.”
Lisäksi johtajat ovat riippuvaisia
alaistensa halusta toimia vapaaehtoisesti,
koska tietotyöorganisaatioissa ei ole tilausta auktoriteettia kaipaaville johtajille.
”Eräässä kansainvälisessä yrityksessä on
periaate, että johtajat voivat jäädä tai tulla
valituksi asemiinsa vasta sitten, kun alaiset ovat hyväksyneet heidät.”
”Tietotyössä johtajat ja alaiset ovat toistensa luomuksia. Yhdenvertaisuus ja tehokkuus kulkevat yhdessä eivätkä ole toistensa
vastakohtia, vaan ne liittyvät toisiinsa yhä
kiinteämmin, kun koulutuksen ja osaamisen
taso työvoimassa kasvaa ja tietotyöstä tulee
yhä enemmän työelämän perusnormi.”
Työnteko sidotaan yleensä aikaan,
paikkaan, organisaatioon ja työskentelymalleihin. Tätä ajattelumallia on Kilven
mukaan tuuletettava, koska työ voidaan
tehdä missä vain. Nykyajan työympäristöissä ei selvitä ilman digitaalisia laitteita,

yhteyksiä, verkkoja ja palveluja.
Vaikka ne kaikki ovat arkipäiväistyneet, ne mielletään vallitsevan ajattelun
mukaan koneiksi, joilla voi tehdä jotain.
Käsitystä on muutettava, jotta ihmiset alkavat määrätä, mitä ja milloin koneet tekevät.
Kyseessähän on sosiaalinen teknologia,
joten muutos voi olla mahdollinen.
Osaaminen on vuorovaikutuksessa, ei yksilöissä
Suuri osa työssä oppimisesta tapahtuu
perinteisen koulutuksen ulkopuolella.
Informaali oppiminen näyttää Suomessa
onnistuvan parhaiten sellaisissa työympäristöissä, joissa on sovellettu sekä
tiimimäistä toimintatapaa että suhteellisen
suurta työn autonomiaa, todetaan TYYNEhankkeen raportissa.
Työuraansa aloittavan on osattava
perusasiat, mutta vasta tekemisen kautta
hän oppii aidosti työstä, ja oppiminen
uuden tiedon rakentamisena jatkuu koko
työelämän ajan.
Yksilön osaaminen on organisaatiolle
hyödyksi, jos se linkittyy työyhteisön yhteiseksi osaamiseksi. Tärkeä osa oppimista
on monipuolinen kokemusten vaihtaminen
vuorovaikutuksessa myös organisaatiorajojen ylitse. Monille on huojentavaa se, ettei
ongelmia tarvitse ratkoa yksin, vaan apua
saa kollegoilta, toiselta ammattikunnalta
ja netin avulla tarvittaessa maailmanlaajuisilta yhteisöiltä.
”On opittava ottamaan vastuuta oman
panoksen antamisesta ja kaikkien on opittava kysymään: mitä tietoa tarvitsen, mitä
tietoa voin antaa toisille ja keiden kanssa
minun pitäisi kommunikoida?” l

Suomen eOppimiskeskus ry aloitti
yhteistyössä Aalto-yliopiston,
Hämeen ammattikorkeakoulun ja
Otavan Opiston kanssa lokakuussa
2012 valtakunnallisen Työelämä
oppimisympäristönä (TYYNE)
-selvityshankkeen. Hanke toteutettiin
tiiviillä aikataululla (lokakuu 2012 –
maaliskuu 2013).
Hankkeen tilaajana oli
opetus- ja kulttuuriministeriö, joka
hyödyntää selvityksen tuloksia
kehitystoiminnassaan ja mahdollisesti
uuden EU:n puiteohjelmakauden
(2014–2018) suunnittelussa.
Hankkeen asiakkaina olivat uusien
palveluiden, koulutustoiminnan
suunnittelun ja oman työn kehittämisen
näkökulmasta myös yritykset ja
organisaatiot, koulutusorganisaatiot
sekä opettajat ja työelämässä oppijat.
Selvityshankkeen varsinaisena

kohderyhmänä olivat kaikki ne tahot,
jotka tarvitsevat ajanmukaista tietoa
uusista monialaisista oppimisen
muodoista ja ratkaisuista.
Tämä selvitys tehtiin avoimella
toimintamallilla, joten työhön saattoi
osallistua ja sen tuloksia hyödyntää
kaikki halukkaat vapaasti.
Projektin tuotoksena olivat
kirjallisuuskatsaus ja varsinainen
selvitys. Varsinainen selvitys
perustui kirjallisuuskatsaukseen,
kaksikierroksisen delfoi-kyselyn
tuloksiin, asiantuntijapaneelien työhön
sekä yhteenveto- ja analyysityöhön,
josta vastasi ohjausryhmän
ohjauksessa Suomen eOppimiskeskus
ry:n vetämä tiimi.
Työelämä oppimisympäristönä
(TYYNE) -selvityshanke
www | eoppimiskeskus.fi/projektit/tyyne
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IRMELI HALINEN | opetusneuvos | Opetussuunnitelmatyön päällikkö | Yleissivistävä koulutus | Opetushallitus

KUVAT

OLLI HÄKÄMIES & FUTUREIMAGEBANK

Opetussuunnitelmat
uudistuvat:

TVT-osaaminen
nostetaan esiin
K

oko yleissivistävää koulutusta
koskeva uudistus on alkanut
esi-, perus- ja lisäopetusta
koskevalla työllä. Valtioneuvosto antoi
kesällä 2012 tavoitteita ja tuntijakoa
koskevan asetuksen ja Opetushallitus
käynnisti sen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden laadinnan. Perusteet
valmistuvat vuoden 2014 loppuun
mennessä ja niiden pohjalta laadittavat paikalliset opetussuunnitelmat
1.8.2016 mennessä, jolloin kaikilla
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vuosiluokilla siirrytään uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen.
Edessä on kiinnostavia ja työntäyteisiä aikoja, kun heti perään toteutetaan
myös lukiota, aikuisten perusopetusta
ja aikuisten lukiokoulutusta sekä taiteen
perusopetusta koskevat uudistukset.
Lukion tavoitteita ja tuntijakoa pohditaan
paraikaa opetus- ja kulttuuriministeriön
asettamassa työryhmässä.
Suomessa opetussuunnitelmalla
tarkoitetaan suunnitelmaa, joka koskee koulun kaikkea toimintaa – ei siis
pelkästään oppiaineiden tavoitteita ja
sisältöä. Opetussuunnitelmaa laadittaessa pohditaan arvoja ja oppimiskäsitystä, joiden varaan työ rakentuu sekä
tavoitteita, joihin pyritään niin opetuksessa kuin kasvatustyössäkin.
Opetussuunnitelmaprosessi tarjoaa
hienon mahdollisuuden miettiä omia
toimintatapoja suhteessa tavoitteisiin.
Tällöin voidaan kehittää oppimisympäristöjä ja työtapoja sekä tuen, ohjauksen, palautteen antamisen ja yhteistyön käytänteitä – siis koulun koko
toimintakulttuuria. Tarvitaan runsaasti
keskustelua, kokemusten analysointia
ja erilaisten näkemysten kuulemista.
Yhdessä pohditaan, miten maailma

koulun ympärillä muuttuu, miten muutos vaikuttaa kouluun ja millaista maailmaa koulutuksella halutaan rakentaa.
Keskustelua tarvitaan henkilöstön kesken sekä oppilaiden ja huoltajien ja eri
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Suomalainen tapa tehdä opetussuunnitelmatyötä on maailmanmitassa
ainutlaatuinen. Se on yhteistyöhön
perustuva, avoin ja osallistava prosessi. Näin on myös kansallisella
tasolla. Opetushallitus kuulee lukuisia
eri tahoja ja kutsuu mukaan opetussuunnitelman perusteiden laadintaan
runsaasti koulumaailman edustajia.
Prosessin aikana Opetushallitus
pyytää palautetta useaan otteeseen
kaikilta opetuksen järjestäjiltä ja avaa
verkkosivuillaan perusteluonnokset
kenen tahansa kiinnostuneen luettavaksi ja kommentoitavaksi. Ensimmäinen kommentointi vuoden 2012
lopulla tuotti paljon arvokkaita näkökulmia ja ehdotuksia. Tietoa perustetyöstä ja annetusta palautteesta
saa OPH:n verkkosivuilta (www.oph.fi/
OPS2016).
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnokseen sisältyvä
näkemys muutoksen suunnasta sai

palautteessa tukea. Myönteisesti suhtauduttiin myös hahmoteltuihin laajaalaisen osaamisen kuvauksiin. Oppiainerajat ylittäviä osaamisen alueita
määritellään seitsemän. Nämä ovat:
1) ajattelu ja oppiminen, 2) kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,
3) itsestä huolehtiminen, arjenhallinta
ja turvallisuus, 4) monilukutaito,
5) tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, 6) työskentelyssä, opiskelussa
ja työelämässä tarvittava osaaminen
sekä 7) osallisuus, vaikuttaminen ja
vastuullisuus.
Alueet liittyvät monin tavoin toisiinsa ja eri oppiaineet tuovat niihin
oman panoksensa. Osaamisella ei
tarkoiteta pelkästään tietoja. Tarvitaan
myös taitoja sekä kykyä käyttää tietoja ja taitoja eri tilanteisiin sopivalla
tavalla. Käyttötaito edellyttää arvoja ja
asenteita sekä omaa tahtoa toimia.
Esimerkiksi pelkkä kielen hallinta ei luo
riittäviä edellytyksiä hyvälle vuorovaikutukselle. Tarvitaan myös ilmaisutaitoa,
totuuden arvostamista, ymmärrystä

vuorovaikutuksen kulttuurisesta kontekstista sekä myönteistä asennetta
ja halua ottaa vuorovaikutuksen muut
osapuolet huomioon.
Monilukutaito ja TVT-osaaminen
ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa.
Monilukutaidolla tarkoitetaan perinteistä luku- ja kirjoitustaitoa sekä yhä
tarpeellisemmiksi käyviä muita alueita
kuten visuaalista, digitaalista, numeerista lukutaitoa, medialukutaitoa jne.
Se on sekä monimuotoisen ympäristön
viestien vastaanottamista ja tulkitsemista että informaation käsittelemistä,
tuottamista ja välittämistä. Monilukutaito liittyy vahvasti ajattelun taitoihin.
TVT-osaamisen olisi voinut kuvata
osana monilukutaitoa. TVT:n käytön
haasteet suomalaisissa kouluissa ovat
tällä hetkellä kuitenkin niin suuret, että
se haluttiin nostaa näkyviin omana
alueenaan.
Perusteluonnoksessa tieto- ja
viestintäteknologian merkitystä tarkastellaan kahdesta keskeisestä näkökulmasta. TVT:n perustiedot, taidot, arvot,

asenteet ja niihin perustuvat eettiset ja
kestävät toimintamallit ovat ensinnäkin
välttämättömiä kansalaistaitoja. Niitä
tarvitaan jatko-opinnoissa ja työelämässä yhtälailla kuin arjessakin. Toinen
näkökulma liittyy TVT:n pedagogiseen
hyödyntämiseen. TVT:n käyttö opetuksessa on perusteltua silloin, kun se
edistää oppimista ja ennen muuta vahvistaa oppijoiden omaa aktiivista roolia.
Parhaimmillaan tieto- ja viestintäteknologia rikastaa oppimista tukevaa
vuorovaikutusta ja edistää ongelmanratkaisun ja muiden ajatteluntaitojen
kehittymistä. TVT:n avulla oppilaat
voivat saada kokemuksia monimuotoisesta tiedon kanssa työskentelystä,
yhteistyöstä ja verkostoissa toimimisesta. Siten he voivat kartuttaa koulun
turvallisessa ohjauksessa tietoyhteiskunnassa tarvittavaa osaamistaan.
Perusteluonnoksissa linjataan, että
tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti ja
pedagogisesti harkiten eri oppiaineissa
ja kaikilla vuosiluokilla. l

Tietoa
perustetyöstä ja
annetusta palautteesta:
www.oph.fi/
OPS2016
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KAISA VÄHÄHYYPPÄ | Ylioppilastutkintolautakunta

KUVA

THINKSTOCK

Sähköä

ylioppilastutkintoon
”Ylioppilaaksi pääseminen on kaikkina aikoina täyttänyt entisen koulupojan
rinnan riemulla, sitä hilpeämmällä ja puhtaammalla, mitä paremmin hän
koulusta lähtiessään on pystynyt velvollisuutensa täyttämään”. Näin kirjoitti
J.V. Snellman 1876 uusille ylioppilaille tarkoitetussa opaskirjassa.

Y

lioppilastutkinto voi 160-vuoden
kokemuksella kuvata itseään instituutioksi. Se on kansainvälisestikin
arvostettu riippumaton tutkinto, joka mittaa
lukiokoulutuksen antamia tietoja ja taitoja
sekä kypsyyttä ja samalla toimii keskeisenä
väylänä korkeakouluopintoihin.
Ylioppilastutkinto on kokenut paljon
muutoksia elinkaarensa aikana jo tähän
mennessä pitäen kiinni riippumattomuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Alkuvaiheen
suullisista kokeista edettiin kirjallisiin
kokeisiin, otettiin käyttöön kaksi koekertaa
muillekin kuin kevään kirjoituksissa hylätyille ja päädyttiinpä antamaan naisillekin
mahdollisuus osallistua tutkintoon. Lukuisia muitakin muutoksia on tehty tutkinnon
pitkässä historiassa. Merkittävimmät uudistukset nykymuotoisessa tutkinnossa ovat
olleet tutkinnon hajauttamismahdollisuus
kolmelle koekerralle sekä aiemman reaalikokeen jakautuminen erillisiin yksittäisten
reaaliaineiden kokeisiin.
Ylioppilastutkinnon kuten muunkin koulutuksen tulee seurata aikaansa. Tieto- ja
viestintätekniikka on osa meidän kaikkien
jokapäiväistä elämää, sekä työssä että
vapaa-aikana. Nuoret tarvitsevat sekä
jatko-opinnoissaan että tulevassa työssään
alasta riippumatta ainakin perustaitoja
tietotekniikasta. Tämä on ymmärretty
myös opetussuunnitelmia laadittaessa. Jo
vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman
perusteissa on korostettu moneen otteeseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön merkitystä.
Opetussuunnitelmista huolimatta tietoja viestintätekniikan opetuskäyttö ei ole
levinnyt toivotulla tavalla lukioihin. Eräänä,
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joskaan ei ainoana, syynä on pidetty ylioppilaskirjoituksia, jotka on suoritettu perinteisellä menetelmällä – kynällä ja paperilla.
On ymmärrettävää, että ylioppilastutkintoon
valmistaudutaan juuri niillä menetelmillä,
joita tutkinnossa käytetään.
Luonteva jatkumo asialle onkin muuttaa
tutkinto hyödyntämään tietotekniikkaa.
Tämä tavoite on kirjattu myös hallitusohjelmaan ja asiaan valmistautuminen on
täydessä käynnissä Ylioppilastutkintolautakunnassa. Asia ei voi tulla kenellekään yllätyksenä, niin pitkään aiheesta on puhuttu.
Toteutuksen tekniset haasteet ovat
melkoiset sekä tutkinnon organisoinnissa,
mutta myös lukioissa. Jokainen lukiolainen
tarvitsee tutkintoa varten käyttöönsä sellaisen tietoteknisen laitteen, joka on hänelle
tuttu ja turvallinen. Teknisten asioiden
ihmettelyyn ei tutkintotehtäviin vastatessa
saa kulua aikaa. Luontevaa olisikin se,
että oppilaat saisivat halutessaan käyttää
omia laitteitaan tutkintoa suorittaessaan.
Luonnollisesti kouluilla pitää olla riittävä
määrä laitteita niiden kokelaiden käyttöön,
jotka eivät voi tai halua hyödyntää omia laitteitaan. Tehtävät toki pitää laatia siten, että
laitteen koolla, merkillä, hinnalla tai millään
muullakaan ulkoisella seikalla ei ole merkitystä suoritukseen. Tehtävien laadinnalle
tietotekniikka tuleekin tarjoamaan lähes
rajattomasti mahdollisuuksia ajattelun
taitojen mittaamiseen ulkoa opitun toistamisen sijaan.
Tutkinnon suorittamisen haasteiden
lisäksi tarvitaan tutkintologistiikkaa varten
mittavat tekniset ratkaisut Ylioppilastutkintolautakunnassa korvaamaan nykyiset
äärimmäisen tarkoiksi viritetyt toiminnot.

Tällä hetkellä paperia siirtyy kahdesti vuodessa rekkalasteittain välillä YTL–lukiot–YTL.
Jokainen vaihe on tarkasti mietitty ja aikataulutettu, jotta yksikään kokelas ei jäisi
ilman koetehtäviä yhdessäkään lukiossa.
Jokainen suoritus puolestaan pitää päätyä
sensorien arvioitavaksi tiukassa aikataulussa. Luonnollisesti tämä tarkoittaa
jatkuvaa yhteistyötä lautakunnan ja lukioiden välillä. Kaikki toimii nyt, yhtä tarkka ja
toimiva prosessi pitää luoda myös tietotekniseksi ratkaisuksi.
Haastetta vastaanottamassa YTL:ssä
on aloittanut erillinen projektiryhmä, joka
täydentyy vielä myöhemmin. Tavoitteena on
avoin tiedonjako projektin eri vaiheista sitä
mukaan, kun asiat etenevät.
Milloin tietotekniikka sitten oikeasti
tulee tutkinnon suorittamiseen? Tavoitteena
on toteuttaa ensimmäiset kokeet tietoteknisesti vuonna 2016. Kokeiden määrää lisätään tutkintokerroittain kunnes 2019 koko
tutkinto on sähköinen.
Miten lukiot voivat valmistautua asiaan,
jos teknisiä ratkaisuja ei ole vielä päätetty?
Nyt viimeistään on aika ottaa tieto- ja
viestintätekniikka jokapäiväiseksi osaksi
opetusta ja oppimista. On tärkeää, että
kaikki nuoret oppivat myös tietotekniikan
hyötykäytön ja mahdollisuudet opiskelussa, viihdekäyttö tulee joka tapauksessa
vapaa-aikana. Koulutuksen järjestäjän
muistilistalle on hyvä laittaa riittävien verkkoyhteyksien turvaaminen sekä oppilaiden
omien koneiden käyttömahdollisuuden varmistaminen.
Ylioppilastutkinto on suuren uudistuksen edessä – lähdetään ratkaisemaan
haasteita avoimin mielin yhteistyössä. l

Ylioppilastutkinnon
kuten muunkin
koulutuksen tulee
seurata aikaansa.

01 | 2013

| 11

TEKSTI

OILI SALMINEN

KUVA

OAJ

OAJ kehottaa oppilaitoksia

käymään pelisäännöt läpi
oppimateriaalin osalta
Opettajien itsetehdyn oppimateriaalin jakaminen sosiaalisessa mediassa
synnytti vilkkaan keskustelun alkuvuonna 2013. Kommentoinneissa koros
tuivat erityisesti asenteet jakamiseen sekä tekijänoikeudet. Opettajien
edunvalvontajärjestö OAJ otti asiaan selvän kannan: opettajat päättävät
itse oppimateriaaliensa jakamisesta, mutta ketään ei voi velvoittaa siihen.
LINKIT
Operight
www | operight.fi
Linkkiapaja linkkiapaja.edu.fi

T

yömarkkinalakimies Sanna Haanpää
OAJ:sta painottaa, että keskustelu
digitaalisista oppimateriaaleista
on todella tärkeää ja ajankohtaista, mm.
käynnissä olevan opetussuunnitelman
perusteiden uudistamisen vuoksi. Siihen
halutaan saada opettajille nykyistä paremmat työvälineet tietoyhteiskunnan perustaitojen opettamiseen, mikä sisältää myös
toiminnan sosiaalisessa mediassa.
”Me emme ole ohjeistamassa jäseniä
avoimen jakamisen puolesta tai vastaan,
vaan tuomme esiin, että opettaja itse tekee
päätöksen, mutta mitään velvollisuutta opettajalla ei ole jakaa tekemäänsä oppimate

riaalia. Jos pikkuhiljaa siirrytään siihen, että
aineisto haetaan netistä, voidaan kyllä nostaa esiin kysymys oppimateriaalin laadusta,
joka meillä on ollut tähän asti korkea.”
Tekijänoikeudet tutuksi
Monet opettajat miettivät, minkälaisia käyttöoikeuksia heillä on verkkomateriaaliin
ja mitä mahdollisia palkkiota edellyttäviä
oikeuksia heillä on itse tehtyyn aineistoon.
OAJ korostaa, että opettajan tehtävänä
on opettaa eikä tuottaa materiaalia muille.
Jos näin halutaan, siitä pitää erikseen
sopia. ”On yksiselitteistä, että opettajalla
on tekijänoikeudet tekemäänsä mate
riaaliin. Jos muut haluavat sitä käyttää,
sopimus tulee tehdä tekijänoikeuksien
haltijan, eli oppimateriaalin tekijän kanssa”,
Haanpää sanoo. Samalla hän muistuttaa,
että opettajat päättävät itse tekijänoikeuk
sistaan. OAJ edistää asiaa tietotason
nostamisella omassa jäsenkunnassaan
mm. luottamushenkilöiden kouluttamisella
tekijänoikeuksista. Järjestö toimii opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittamassa Operighthankkeessa, joka tarjoaa opettajille suunnatun tekijänoikeuksien tietopankin.
Oppilaitoksissa tarpeellista
keskustella pelisäännöistä
Sosiaalisen median toimintatavat korostavat yhdessä tekemistä ja jakamisen
kulttuuria ja siten haastavat nykykäytäntöjä. Tällä hetkellä on vain arvailuja siitä,
kuinka paljon opettajien omia aineistoja
jaetaan sähköisesti. Sähköisiä materiaa-
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leja tehdään paljon mm. reaaliaineissa,
opinto-ohjaajien materiaaleissa ja matemaattisissa aineissa. Vapaasti käytettäviä
oppiaineistoja löytyy mm. Opetushallituksen Linkkiapajassa, jonka kautta jaettavien
aineistojen on etukäteen tarkistettu olevan OPSin mukaisia.
Haanpää suosittelee, että oppilaitokset
itse käsittelevät näitä asioita ja sopivat
pelisäännöistä. ”Jos joku haluaa jakaa, niin
sitä ei kukaan estä. Mutta vaihtoehtoisesti
opettaja voi edellyttää työnantajalta korvauksen maksamista ehtona aineistonsa
käyttämisestä. Korvauksena voi olla rahaa
tai välillistä resurssia, esimerkiksi aikaa
tekemiseen. Tästä opettajan ja työnantajan
tulee päästä sopimukseen.”
”Meillä on pitkä perinne siitä, että työnantaja tarjoaa käytettävän oppimateriaalin.
Käytettävissä olevan oppimateriaalin lisäksi
opettaja voi aina valmistaa muuta materiaa
lia opetuksensa tueksi. Tämä opetuksen
valmistelu on kuitenkin ihan eri asia kuin
se, että kaikki oppimateriaali perustuisi pelkästään opettajan tekemään aineistoon.”
Onko OAJ antamassa lähitulevaisuudessa kannanottoa tai linjausta oppimateriaalien avoimesta jakamisesta? ”Tekijänoikeudet ovat usein liitoksissa edunvalvontaan, joten silloin otamme asioihin
kantaa. Nyt kun keskustelu kävi vilkkaana,
toimme mm. nettisivuillamme esiin kantamme asiaan eli että opettaja päättää itse
aineistonsa jakamisesta. Seuraamme toki
kiinteästi keskustelua ja tapahtumia tässä
asiassa”, Haanpää kertoo. l

TEKSTI

MARJATTA MYLLYLÄ & PIRJO JAAKKOLA

KUVA

PEKKA KALLI | yliopettaja | TAOKK

Marjatta Myllylä (vas.) ja
Pirjo Jaakkola (oik.).

Geokätköilyä ja
virtuaalitiloja
ammatillisessa opettajankoulutuksessa Tampereella

T

ampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (TAOKK) on kokeiltu
ja tutkittu erilaisten virtuaalitilojen toimivuutta opettajankoulutuksessa kansainvälisessäkin yhteistyössä. Syksyllä alkaneessa
Tekso-hankkeessa tavoitellaan opettajaopintojen nivoutumista autenttisiin työympäristöihin yrittäjämäisin sovelluksin. Joustavan
tehokkaasti interaktiivisia oppimisympäristöjä,
kuvan käyttöä ja mobiilisovelluksia hyödyntäen
häivytetään myös opiskelijaryhmien teennäisiä
raja-aitoja. Oppimista ja opettamista merkityksellisesti tukevat virtuaalitilat ovat kuin
geokätköjä. Eväitä on paljon, mutta geokätköilyn löytöjä on pirstaleina vielä löytymättä.
Geokätkön löydöt ikuistetaan usein kameralla. Löydostä innostutaan, mutta jaetaanko
löytö? Me jaamme löytömme. Kysymme,
mitä virtuaalitiloja soveltavassa opetuksessa
ikuistetaan vai ikuistetaanko enää mitään?
Opettajaopiskelijoiden mukaan virtuaaliympä-

ristössä vertais- ja itsearvioinnit korostuvat.
Se vie oppimista reflektoivaan suuntaan.
Jaettu asiantuntijuus opettajaopiskelijoiden
Facebook-ympäristössä tai blogissa suuntaa
oppimisen energian asioiden pohtimiseen,
sanoittamiseen ja tutkimiseen tehokkaammin
kuin matkustaminen kaukaakin luokkatilaan
ja siellä luennon kuunteleminen. Monia vir
tuaalitiloja käytetään ja ne tavoittavat opiskelijat autenttisissa tilanteissaan ja sitouttavat
arjen ja opiskelun toisiinsa. Virtuaalitiloja
kokeillen löydetään usein sitäkin merkityksellistä, mitä ei olla lähdetty etsimään.
”Muutos ruokkii toistaan, eikä mikään
yksittäinen toiminta jää sellaisenaan pysyväksi. Tämä on suuri muutos opiskelussa ja
edellyttää harjaantumista, innostumista ja
oivaltamista”, opiskelijan mukaan. Itsenäisyyteen ja yhteisölliseen työskentelyyn ohjaaminen tukee yrittäjyyttä ja motivoitumista.
Virtuaalitilojen ja virtuaalisten geokätköjen

TIETOA KIRJOITTAJISTA
Marjatta Myllylä | yliopettaja, verkko-opetus ja
sosiaalinen media
Pirjo Jaakkola | yliopettaja, verkko-opetus,
Tekso-hanke
e-mail | etunimi.sukunimi@tamk.fi
Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu,
myös Facebookissa

ohikulkijat voivat karistaa epäilyjensä mantteleita ja lähteä löydöille. Muutosvastarintaakin
vielä kohtaa. Aina ei olla vakuuttuneita, että
ajattelu, toiminta ja vaikkapa kännykkä voivat
olla kaiken tarpeellisen mahdollistaja uudenlaisessa opettajuudessa.
TAOKKissa otetaan ensi syksynä käyttöön
uudistettu opetussuunnitelma (OPS). OPS voi
olla kuin pedagoginen GPS. Sen avulla kuljetaan geokätköltä toiselle ja varmaan myös
harhaillaan. Uudistuksen yhtenä tavoitteena
on erään kollegan sanoja lainaten herättää
uteliaisuutta uudenlaista oppimista ja opettajuutta kohtaan. OPS:n rakenteellinen ja sisällöllinen merkitys oppimisessa muodostuu
siitä, että tiedetään, mitä opettajaopinnoissa
etsitään. Löytyykö oleellinen kiertäen, silta
ylittäen vai uutta rakentaen, jää nähtäväksi
virtuaalitiloja oppimisessa ja opetuksessa
käyttäen, tutkien ja niitä pedagogiseen suuntaan kehittäen. l
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DIMCOS OY LTD & FUTUREIMAGEBANK

Dimcos on uudenlainen

sähköisten julkaisujen
verkkokauppa ja kirjasto
Kirjojen ja julkaisujen sähköinen muoto on synnyttänyt uudenlaista liiketoimintaa, jota sosiaalinen media on viime aikoina auttanut ja kehittänyt.
Itsepalveluperiaatteella toimivan Dimcos-kirjakaupan ratkaisut ovat tästä
hyvä esimerkki: sosiaalinen media yhdistetään sähköisiin kirjoihin, jolloin
kirjan ympärille voi syntyä elämää ja yhteisöllistä toimintaa.
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Kristian Laiho DIMCOS
e-mail | kristian.laiho@dimcos.com
puh. | +358 44 335 4410

D

imcosissa kustantajat ja julkaisijat
voivat tarjota tuotantoaan myyntiin.
Maksukäytännöt perustuvat ladattujen nimikkeiden määriin ja käyttäjiltä perittäviin kuukausimaksuihin. Maksut hoidetaan
joko verkkopankin tai Paypal-tilin avulla.
Dimcos käyttää Ixonosin toimittamaa
ratkaisua, jossa HTML5-teknologian avulla

hallinnoidaan mm. tekijänoikeuksia. Kun
kirjan tiedot on julkaistu eri verkkopalveluissa, osallistujien kommentit kootaan
yhteen, joka mahdollistaa yhteisen keskustelun. HTML5-teknologian avulla kirjojen turvallinen myynti ja jakelu onnistuvat erilaisiin
päätelaitteisiin.
Oma kauppapaikka
helppo perustaa
Kun joku innostuu välittämään sähköistä
tuotantoon enemmän kuin yhden julkaisun
verran, oma kauppapaikka voi olla hyvä rat-

kaisu. Dimcos-kirjakauppaan sellaisen saa
helposti perustettua ilman minkäänlaisia
investointeja. Kauppapaikan toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia voi itse muokata
ja palvelun kautta voi markkinoida omia
tuotteita.
Julkaisija voi itse määritellä kirjalle
hinnan tai jakaa sen maksuttomana, lisätä
ja poistaa tuotteita, seurata myyntiä ja
kirjoistaan käytävää keskustelua. Julkaistavan materiaalin on oltava pdf- tai e-pubmuodossa.
Sosiaalinen toiminta
virkistää kirjakauppaa
Sähköisten kirjojen ja julkaisujen ostajat
voivat jakaa lukemansa Dimcos-kirjan
nimen tai lukukokemuksensa ystävilleen
tai muille lukijoille eri kanavissa ja yhteisöissä. Keskustelu kirjoista ja julkaisuista
on mahdollista myös kyseisen e-kirjan
sisällä aivan kuin Facebookin yhteisöpalvelussa.
e-kirjojen
maksullista välitystä
Dimcosissa on lisäksi mahdollista välitystoiminta, jossa myydään sisältöä kirjastoille, oppilaitoksille, kirjakaupoille tai
yksityisille kuluttajille. Aineistoja voi etsiä
hakutoimintojen avulla.
Lisäksi Dimcosin palvelu mahdollistaa
myös jo loppuunmyytyjen kirjojen ja julkaisujen uudelleen henkiin herättämisen ja myös
vähämenekkisten kirjojen ja julkaisujen kannattavan kaupankäynnin. l
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MIKAEL WACKLIN & THINKSTOCK

Käytettävyyden testaaminen
ratkaisee oppimisalustan menestymisen
Kun Arcada-korkeakoulu päätti vaihtaa oppimisalustaa, keskeinen kysymys
kuului: käyttävätkö opettajamme sitä? Arcada testasi neljä suosittua alustaa.
Voittajaksi valittu on nykyään opettajien ja opiskelijoiden suosikki.
Lisätietoja
www | itslearning.fi

”T

iesimme kokemuksesta, että
jos valitsemme oppimisalustan
jonka opettajat kokevat hankalaksi käyttää, he eivät käytä sitä, jolloin
opiskelijatkaan eivät käytä sitä", kertoo
Arcadan verkko-opetuksen koordinaattori
Filip Levälahti. ”Siksi helppokäyttöisyys oli
meille tärkeintä.”
Koska kaikkia arvioitavia oppimisalustoja väitettiin helppokäyttöisiksi, ne
oli arvioitava todellisuutta vastaavissa
tilanteissa. Siksi käyttäjät (opettajat ja opiskelijat) testasivat suunnitelmallisesti neljä
johtavaa oppimisalustaa. Yksi niistä oli
norjalaisen koulutusteknologiaan erikoistuneen yrityksen itslearning-ympäristö.
Helppokäyttöisyys
tulikokeessa
Testausryhmät suorittivat kaikissa neljässä
ympäristössä yksinkertaisia tehtäviä tiedoston lataamisesta kurssin perustamiseen.
Lisäksi Filip tarkkaili silmien liikkeitä seuraamalla, kuinka paljon näyttöä oli silmäiltävä.
Mitä vähemmän katseen harhailua, sitä helppokäyttöisempi ympäristö. ”Huomasimme
että itslearning oli paljon helppokäyttöisempi
kuin muut ympäristöt”, hän kertoo. ”Aikaa

annettujen tehtävien suorittamiseen kului
paljon vähemmän. Tämä osoittaa, että ympäristö on erittäin helppokäyttöinen.”
Testaaminen osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Arcada otti itslearning-järjestelmän
käyttöön elokuussa 2011. Käyttäjien määrä
kasvoi pian huimasti verrattuna aiemmin
käytössä olleeseen ympäristöön. Nykyään
lähes koko henkilöstö ja opiskelijat käyttävät
itslearning-ympäristöä säännöllisesti. Heistä
kolmannes kirjautuu sisään päivittäin.
Ajantasaista palautetta
opiskelijoille
Urheilupsykologiaa opettavan Riitta Vienolan mielestä itslearning helpottaa jatkuvan
palautteen antamista opiskelijoille. Kun hän
on jakanut opiskelijoille tehtävät, hän pyytää
heitä jakautumaan ryhmiin, tekemään yhteistyötä, asettamaan oppimistavoitteet ja laatimaan oman oppimateriaalinsa. Riitta lisää
ympäristöön linkkejä, tallennettuja luentojaan
ja muita resursseja jotka tukevat oppimista.
Lisäksi Riitta käyttää itslearningjärjestelmää etenemisen seurantaan ja
palautteen antamiseen. Hänen opiskelijansa lataavat meneillään olevien projektien
tuotoksia itslearning-ympäristöön ja Riitta
antaa heille palautetta sen kautta. Koska
oppimisympäristö on verkkopohjainen, hän
voi käyttää sitä mihin vuorokaudenaikaan

Filip Levälahti Arcadasta.

tahansa. ”Opiskelijani saavat jatkuvaa
palautetta oppimistavoitteiden saavuttamisesta”, hän kertoo.
Filipin mielestä tällainen opettajien
sitoutuminen osoittaa, että testausprojekti päätöksentekovaiheessa oli vaivan
arvoinen. ”Jos valintamme ei olisi ollut
itslearning, olisimme varmasti joutuneet
panostamaan paljon enemmän opettajien
kouluttamiseen ja tukemiseen,” hän toteaa.
”itslearning auttaa keskittymään hyvien
pedagogisten käytäntöjen tukemiseen tekniikan sijasta.” l
01 | 2013
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Nettikätilöt ja
yhteisöjohtajat

Onko teidän
organisaatiossa jo
nettikätilö tai
yhteisöjohtaja?

auttamassa uusien toimintatapojen ja avoimuuden omaksumista

U

uden nettiyhteisön alkutaipaleella
tarvitaan auttajaa eli nettikätilöä.
Tarvitaan innostamista, avoimuutta
ja uusien toimintatapojen omaksumista
sekä kannustamista, jotta uusi yhteisö
voi kukoistaa. Aluksi nettikätilö perustaa
verkkotyötilat verkostoitumiselle ja yhteistyölle sekä jakaa tietoa uudesta yhteisöstä
sosiaalisessa mediassa. Sen jälkeen hän
neuvoo, näyttää, kouluttaa ja valmentaa
yhteisön jäseniä käyttämään yhteisöä
sovitulla tavalla. Yhteisö voi muodostua
organisaation sisälle tai organisaation
ulkopuolelle. Se voi toimia esim. Facebookryhmässä, Facebook-sivulla, LinkedInkeskusteluryhmässä, Ning-ryhmässä tai
Yammer-ryhmässä.
Perustetussa nettiyhteisössä nettikätilö
ohjaa ja aktivoi yhteisön jäseniä tulemaan
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mukaan keskusteluihin nostamalla esiin
yhteisöä kiinnostavia aiheita. Sen jälkeen
alkaa nettifasilitointi eli ohjaaminen ja osallistaminen netissä yhteisöjohtajan toimesta
(engl. Community Manager).
Kyseessä on uusien ammattien kirjo
Suomessa, joten yhtä vakiintunutta nimikettä näille työtehtäville ei ole löytynyt. Työkenttä ja roolit ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevia. Käytetään mm. etuliitteitä yhteisö-,
verkko-, verkosto-, netti-, parvi-, mobiili-, vertais- ja virtuaali-, joihin liitetään nimikkeet
kätilö, fasilitaattori, tarhuri, manageri, johtaja, ohjaaja, ylläpitäjä, neuvoja ja päällikkö.
Yhteistä näille nimikkeille on sosiaalisen
median hyödyntäminen.
Nimike voi olla myös organisaation
sosiaalisen median johtaja/päällikkö/
analyytikko. 150 uudesta ammattialasta

kiinnostunutta kokoontui 28.1.2013 Tampereelle Community Manager Appreciation
Day eli CMAD2013 -tapahtumaan (http://
www.tut.fi/soita/cmad2013) kuuntelemaan
luentoja, jakamaan tietoa ja kokemuksia
nettiyhteisöistä, työtavoista, työvälineistä
sekä verkostoitumaan. Tapahtuman jälkeen
on eniten käytetty nimikettä yhteisöjohtaja.
Yhteisöjohtaja voi toimia organisaa
tiossa palkattuna, alihankittuna tai vapaaehtoisena henkilönä. Yhteisöjohtaja toimii
netissä organisaation, järjestön tai muun
yhteisön viestinnän ja sen työntekijöiden/
asiakkaiden/yhteistyökumppaneiden/yleisöjen rajapinnassa. Hän luo ja yhdistelee
sisältöjä uudella tavalla sekä itsenäisesti
että yhdessä asiakkaiden tai muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Hän tuottaa
hyvää sisältöä eli bloggaa, twiittaa, retwiittaa, lähettää statusviestejä, ottaa, muokkaa
ja lataa valokuvia, livestriimaa, videoi, luo
sanapilviä, visualisoi, kommentoi, vastaa
kysymyksiin, peukuttaa, laatii ja koostaa esityksiä sekä materiaaleja. Hän pitää huolta
yhteisön jäsenistä; faneista, tykkääjistä,
keskustelijoista ja ryhmäläisistä. Yhteisöjohtaja helpottaa yhteisön toimintaa, mahdollistaa yhteyksiä, rakentaa verkostoja, edistää
verkostoyhteistyötä, koordinoi, järjestää
tapahtumia, joukkoistaa (engl. crowdsourcing), osallistaa ja tekee asioita näkyviksi.
Onko teidän organisaatiossa jo nettikätilö tai yhteisöjohtaja? l
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ActivTable-kosketuspöytä
aktivoi ryhmässä opiskeluun
Oppilaiden keskinäinen
vuorovaikutus
Paljon huomiota kiinnitetään opetussuunnitelman ja oppikirjojen laatimiseen sekä
opettaja-oppilas-suhteen luomiseen. Paljon
vähemmälle huomiolle jää oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus ja vertaistuki, jolla
on useiden tutkimusten mukaan valtava
merkitys oppimistuloksiin, psyykkiseen
hyvinvointiin, oppilaiden itsetuntemukseen
sekä oppimisilmapiiriin. Olisiko yhteisen
ja hauskan oppimisen aika jo tullut Suomessa? Näin ainakin tapahtuu Pyhäniemen
koulun toisessa luokassa Hollolassa!
Opettaja ja työpaikka
Suvi Saarikko on luokanopettaja Hollolan
Pyhäniemen koulusta. Koko koulu on varustettu Prometheanin ActivClassroom -ratkaisulla ja viimeisimpänä hankintana kouluun
on tullut myös Prometheanin ActivTablekosketuspöytä. ”Hollolan kunnassa tehtiin
tarkan harkinnan ja tutkimisen jälkeen
päätös vuonna 2010 hankkia Prometheanin
teknologiaa kaikille oppiasteille. Prometheanin pedagoginen käyttökoulutus sekä

maahantuoja Hedcom Oy:ltä saatu tuki
laitteiden käytössä oli niin merkittävä asia”,
kertoo Suvi.
ActivTable ja yhteinen oppiminen
ActivTable on yhteistoiminnalliseen oppimiseen ohjaava kosketuspöytä, jonka Hollola
halusi käyttöönsä ensimmäisten kuntien
joukossa Suomessa. Pöydän äärelle mahtuu työskentelemään yhtäaikaisesti kuusi
oppilasta, mikä mahdollistaa pedagogisesti
mielekkään toiminnan pienryhmänä. ”Pöydän
ääreen halutaan kovasti työskentelemään ja
se on suosituin juttu luokassa!”, Suvi kertoo.
”Kouluviikon aikana jokainen oppilas
pääsee työskentelemään kosketuspöydän
äärelle valitsemassani ryhmässä. Opetan
lapsia näin tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa. Muut oppilaat tekevät pöytätuokion aikana luokassa itsenäisiä töitä. Oppilaat tietävät, että heidän vuoronsa tulee
kyllä ja tämä rauhoittaa luokkatilannetta.”
”Kun olen oppilasryhmän kanssa kosketuspöydän äärellä, havaitsen helposti
asioita vaikkapa ryhmädynamiikasta tai
oppilaan taidoista. Oppilas haluaa onnis-

tua kun tehtävä motivoi ja innostaa. Usein
huomaan oppilaitteni osaavan enemmän
kuin mitä olen heille opettanut. He myös
opettavat toisiaan!”, kertoo Suvi ja jatkaa:
”Oppilaat keskustelevat ja kuuntelevat
toisiaan luontevasti. Oppilas joutuu usein
myös perustelemaan muille mielipiteitään.
Ryhmässä oppii odottamaan vuoroaan ja
tekemään kompromisseja. Nämä ovat hurjan hyödyllisiä taitoja kaiken ikäisille oppilaille”, sanoo Suvi.
Yhdessä oppien ja työskennellen
Pöydän mukana tulee harjoituksia eri oppiaineisiin, joiden lähtökohtana on yhteinen
oppiminen ja tekeminen. Opettaja pystyy
myös muokkaamaan niitä tai luomaan
kokonaan uusia täsmäharjoituksia luokalleen. Pöydän äärellä voi työskennellä myös
Windows-maailmassa ja käyttää oppimistuokioissa esimerkiksi hyviksi havaitsemiaan nettisivuja. ”Odotan kovasti tämän
innostavan kehittämistyöhön kollegoiden
kanssa. Voimme tuottaa yhdessä ja jakaa
toisillemme hyviksi kokemiamme harjoituksia”, Suvi Saarikko kertoo. l
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Avoimet verkostot
vakiinnuttavat asemaansa
yhteistyömuotona internetissä
Jyväskylän yliopisto ja Otavan Opisto tuottavat Avoimet verkostot -opintokokonaisuuden Wikiopistoon osana AVO2-hanketta. 25 opintopisteen
maksuton kokonaisuus opastaa monipuolisesti yhteistyön koordinointiin
ja avoimien verkostojen aktivointiin internetissä.

I

nternetistä on jo muodostunut arkinen
ympäristö niin oppimisessa, kansalaisvaikuttamisessa kuin vaikkapa kuluttajatuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.
Uudenlaisia toimintatapoja leimaa toiminnan avoimuus.
Yhä useammassa hankkeessa kuka
tahansa voi osallistua yhteistoimintaan.
Avoimien verkostojen kanssa toimiminen on
kuitenkin monilla tavoin erilaista kuin vaikkapa organisaation sisäisessä työpajassa.
Lähtökohtaisesti ihmiset internetissä
saavat osallistua niin paljon kuin haluavat
ja nillä tavoilla mistä pitävät. Toisaalta
ihmisiä ei voi netin vapaaehtoistoiminnassa
velvoittaa mihinkään.
Nettikoordinoinnin
työkalupakki
Kansalaisaloite on tyypillinen esimerkki
uudenlaisista koordinointitarpeista. Kansalaisaloite.fi:ssa kuka tahansa voi perustaa
aloitteen. Jos aloite saa kuuden kuukauden
aikana 50 000 allekirjoittajaa, niin eduskunnan on otettava aloite käsittelyyn.
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Nimien kerääminen edellyttää monipuolisia nettitaitoja. On esimerkiksi osattava
luoda www-palvelu jossa aloitetta perustellaan ja taustoitetaan, Facebook-ryhmä
tai sähköpostilista toiminnan koordinoimiseksi, rakennettava nettikampanjoita,
pidettävä webinaareja ja hyödynnettävä
netin yhteistyövälineitä, kuten Etherpad ja
Google Docs.
Nettiverkostoista ja niiden aktivoinnista
on kuitenkin vielä vähän suomenkielistä
materiaalia. Avoimet verkostot -opintokokonaisuus vastaa osaltaan näihin tarpeisiin.
Kokonaisuus on suunnattu erityisesti
nettiajan kansalaisyhteiskunnan kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille niin yhdistyksissä ja järjestöissä kuin hallinnossakin.
Samoja taitoja tarvitaan myös esimerkiksi
avoimissa oppimisympäristöissä.
Opintokokonaisuus on osa ESRrahoitteista Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin (AVO2) -hanketta. Sisällöt on
toteutettu mahdollisimman yleisellä tasolla
ja ne sopivat myös itseopiskeluun ilman
erityistä koulutusta.

Lisätietoa
Avoimet verkostot -opintokokonaisuus
http://fi.wikiversity.org/wiki/Avoimet_verkostot_
-opintokokonaisuus tai lyhytlinkki:
http://j.mp/avoimet-verkostot
Facebook-ryhmä
www | facebook.com/groups/237930856866

Oppimissisältöjen linkeissä ja lähdeaineistoissa on korostettu maksuttomuutta
ja suomenkielisyyttä. Aineistot ovat myös
vapaasti hyödynnettävissä kaupallisessa
toiminnassa Creative Commons -lisenssi ja
lähde mainiten.
Avoimet verkostot -kokonaisuus on
suunniteltu mahdollisimman modulaariseksi. Siitä voi ottaa käyttöön omassa
opetuksessaan yhden osion viidestä tai
vaikkapa yhden osion yhden jakson, aivan
kuten Wikipedian yksittäisen artikkelin.
Tavoitteena on, että ajan myötä opintokokonaisuuden hyödyntäjät innostuisivat
kirjoittamaan täydentäviä jaksoja sekä

Kansalaisaloite
on tyypillinen esimerkki
uudenlaisista koordinointitarpeista.

AJATUKSIA
OPPIMISEN
YMPÄRISTÖISTÄ
Tule mukaan ideoimaan!

muokkaamaan alkuperäistä kokonaisuutta.
Painopisteinä kotimaisuus ja
maksuttomuus
Opintokokonaisuus jakaantuu viiteen 5
opintopisteen kokonaisuuteen ja yhteensä
25 jaksoon. Johdanto-osassa Internet ja
kansalaisyhteiskunta käsitellään internetin
tuomaa murrosta kansalaisvaikuttamiseen,
josta esimerkkinä vaikkapa Kyyjärven
NopolaNews. Kuntalaisten itsensä tuottama verkkojulkaisu on korvannut alueen
perinteisen median.
Avoimet toimintatavat yleistyvät nopeasti
niin hallinnon hankkeissa kuin oppimaailmassakin. Esimerkiksi Oikeusministeriön
Osallistumisympäristö-hanketta on kehitetty
avoimesti Facebookissa. Helsingin kirjastot
järjestivät osallistuvan budjetoinnin hankkeen, jossa kuntalaiset saivat ohjata
100 000 euroa haluamiinsa hankkeisiin.
Internet ja sosiaalinen media tarjoavat satoja yhteistyökaluja etäkokousten
pitämisestä dokumenttien kirjoittamiseen.
Opintokokonaisuus esittelee joukon yhteistyövälineitä, joilla pääsee alkuun.
Organisoituminen internetissä -osio
esittelee erilaisia muotoja, miten ihmiset organisoituvat. Tällaisia ovat muun
muassa nettijoukko, sosiaalinen verkosto,
ekosysteemi, virtuaaliyhteisö, kollektiivi ja
rihmasto.

Erityyppiset yhteenliittymät toimivat
tyystin eri logiikalla ja niiden onnistunut
koordinointi edellyttää osaamista toimia
yhteenliittymän luonteen mukaisesti.
Esimerkiksi avoin innovointi suuren
vapaaehtoisjoukon kanssa edellyttää koordinoijalta etukäteissuunnitelmaa miten
ongelmanratkaisu etenee päivästä tai viikosta toiseen. Vastaavasti verkkoyhteisön
ylläpitäjälle on keskeistä luoda päivittäistä
aktiviteettia jäsenille, ratkoa käytännön
tilanteita ja tervehtiä uusia käyttäjiä.
Viides osio, internet-koordinointi, esittelee käytännönläheisesti muun muassa
joukkoistamisen ja joukkoälyn perusmekaniikat.
Lisäksi hankkeessa mukana oleva
Opintokeskus Kansalaisfoorumi tarkastelee nettifasilitointia ja netti-innostamista
sosiokulttuurisen innostamisen viitekehyksesä. Siinä innostamisen tavoitteena
on yksilön ja yhteisön voimaantuminen.
Innostajan toimenkuvana on toimia em.
voimaantumisprosessin katalysaattorina.
Netti luo uusia ammatteja
Internet synnyttää ripeään tahtiin uusia
ammattinimikkeitä. Nimet vaihtelevat pal-

jonkin nettikätilöstä internet-fasilitaattoriin,
mutta niiden perusidea on sama. On sitten
kyseessä verkosto tai yhteisö, niin aktiivinen ammattimainen taustatoiminta voi
edesauttaa merkittävästi niin vapaaehtoisen nettitoiminnan tuloksia, verkkoyhteisön
jatkuvuutta kuin yksittäisen nettiprojektin
toteutumista.
Alan kehitystä kuvaa, että esimerkiksi
Tampereelle kokoontui CMAD-tapahtumaan
150 yhteisömanageroinnista kiinnostunutta
viime helmikuussa.
Avoimet verkostot -opintokokonaisuutta on luotu alusta alkaen sen itsensä
edustaman ajattelun mukaisesti. Opintojaksoja on iteratiivisesti pilotoitu suurilla
ja pienillä järjestöillä sekä opetusalan
ammattilaisilla.
Oppimissisällöistä on kerätty palautetta
ja niitä on kehitetty aina seuraavaa koulutusta ja todellisia tarpeita varten. Kokonaisuuden ensimmäinen versio julkaistaan
Wikiopistossa keväällä 2013.
Tästä eteenpäin sitä toivotaan kommentoitavaksi, muokattavaksi ja täydennettäväksi. Kehittämisprosessi tapahtuu Facebookin ryhmässä Tieto- ja viestintätekniikka
opetuksessa. l
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Lisätietoja
Toimikkaan Facebook-ryhmä
https://www.facebook.com/groups/
Toimikkaankonehuone
Toimikkaan wiki
http://toimikas.wikispaces.com
Toimikkaan blogi
http://toimikas.blogspot.fi
Toimikkaan ilmiöopas – käsikirja
kokemuksista, malleista ja ratkaisuista
https://sites.google.com/site/ilmioopas/home
AVO2-hanke
http://www.eoppimiskeskus.fi/avo

Toiminnallisen ja aktiivisen oppimisen
malleja näkyväksi tekemässä
– Ilmiöpohjaisen oppimisen osahankkeessa nomadiohjaajana

9.

luokkalaisten keskuudessa
hämeenlinnalaisessa luokkahuoneessa väreilee odottava tunnelma.
Paikalle on saapunut Toimikas-osahankkeen nomadiohjaaja. Hän kertoo, miten
seuraavien oppituntien aikana tutustutaan
sosiaalisen median hyödyntämiseen ilmiö
pilotissa. Aluksi tuntuu oudolta, kun saa
olla ihan luvan kanssa sosiaalisessa
mediassa tunnin aikana. Nomadiohjaaja
neuvoo kädestä pitäen blogin ja Facebooksivun perustamisen sekä miten näihin
luodaan sisältöä. Yhteinen työskentely on
sekä haastavaa että hauskaa. Jokainen
oppilas kulkee omalla yhteisöllisen työskentelyn ja oppimaan oppimisen taitojen
oppimispolulla omaan tahtiinsa.
Nomadiohjaajan tehtävänä on vähentää uuden menetelmän ensitoteutukseen
liittyvää työtaakkaa sekä auttaa löytämään
tarkoitukseen sopivia sosiaalisen median
palveluita ja helpottaa niiden käyttöönoton
vaiheissa. Nomadiudella viitataan siihen,
että kyseinen henkilö kiertää kaikissa hankkeen ilmiökouluissa. Nomadiohjaaja innostaa ja varmistaa, että rahoittajalle luvattu
avoimuuden periaate toteutuu hankkeen
ilmiöissä.
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Hän kiertää Hämeenlinnan alueen pilottikouluissa auttamassa, opastamassa ja
tekemässä näkyväksi oppimisprosessia ja
ilmiöpohjaisen oppimisen askeleita. Lisäksi
hän kouluttaa yksityisyydensuojaan, tekijänoikeusasioihin, tiedonhaun tehostamiseen,
yleensäkin sosiaalisen median asialliseen
muuhun kuin vapaa-aikaan liittyvään käyttöön oppimisen apuna. Hän on tarpeen
mukaan rooliltaan vertaiskouluttaja, mentori, teknispedagoginen tukihenkilö ja avustaja sekä opettajille että opiskelijoille. Hän
voi tuoda esiin ilmiöpohjaisen oppimisen
rinnalle myös näkymättömän oppimisen
ilmiötä.
Nomadiohjaaja huolehtii oman työnsä
ohella, muun tekemisen ohessa ja välissä,
pieninä annoksina hetkittäin ja jatkuvassa
vuorovaikutuksessa muiden kanssa käytänneyhteisöissä keskustellen ja ihmetellen
jatkuvan oppimisen toteutumisesta sekä
sen näkyväksi tekemisestä. Työelämä
toimii omalta osaltaan oppimisympäristönä. Tärkeä osa nomadiohjaajan työtä on
verkostoituminen, erilaisiin tapahtumiin
osallistuminen ja avoin keskustelu, sillä ne
lisäävät myös onnekkaita kohtaamisia eli
sattumahdollisuuksia.

Hämeenlinnan kaupunki on yksi osa
toteuttaja Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin eli AVO2-hankkeessa ilmiöpohjaisen oppimisen Toimikas-osahankkeessa
1.1.2012–31.12.2013. Perinteisen oppiainejakoisen opetuksen rinnalle on otettu
oppijalähtöisten ja yhteisöllisten oppimistapojen toteuttaminen Hämeenlinnan alueella
kahdeksassa pilottikoulussa 9. luokkalaisten ja lukiolaisten kanssa.
Hankkeessa luodaan käytänteitä oppiainerajoja ylittävän opetuksen käytännön järjestelyihin ja aktiivisen oppimisen kokeilujen toteuttamiseen eri kouluasteilla. Yhtenä
tärkeänä osa-alueena on toiminnallisen ja
aktiivisen oppimisen mallien tekeminen
näkyväksi. Tavoitteena ovat pedagogisten
mallien tunnetuksi tekeminen, käytännön
toteutukset aktiivisen oppimisen toimintamallien pilotoimisessa, dokumentoinnissa,
arvioinnissa ja kehittämisessä, kuvauksia
toteutuksen vaiheista, työtapoja sekä lähiettä verkko-opetukseen, hallinnolliset ratkaisut oppiainerajoja ylittävään toimintaan,
kertyneen kokemuksen levittäminen sekä
seuraaminen ja osallistuminen pedagogisesta kehitystyöstä kiinnostuneiden verkostoissa. l
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Avoimen

hanketoiminnan käsikirja
Lisätietoja
http://fi.flossmanuals.net/kirjoita/
avoimen-hanketoiminnan-kasikirja

A

voimesti julkaistu aineisto, avoin
data, avoimet lisenssit ja avoimet
viestintäkanavat yleistyvät jatkuvasti.
Osasyynä tähän on tietysti se, että julkiset
rahoittajat ovat alkaneet suosia tai jopa vaatia tällaista toimintaa. Mutta kuinka toteuttaa
hanke avoimesti, rahoittajan kriteerien mukaan ja samalla itse hanketta hyödyttävällä,
mielekkäällä tavalla? Tähän vastaa avoimessa yhteistyössä kirjoitettu käsikirja.
Käsikirja sisältää arvokasta tietoa
hanketoimijoille ja hankkeita valmisteleville
henkilöille, mutta kehittyy, kuten wikikirjat
yleensäkin, hamaan tulevaisuuteen. Ensimmäinen osa opasta käsittelee aineiston
tuottamiskäytäntöjä, yhteistuottamista ja eri
tahojen omistamien sisältöjen yhdistelyä.
Toinen osa perehtyy julkaisemiseen:
välineisiin, tapoihin, kanaviin, palveluihin
sekä lisensseihin. Erityisesti korostetaan
julkisen ja avoimen sisällön eroa. Avoin
sisältö on julkista, jonka yksinoikeuksia on
jaettu avoimella lisenssillä siten, että muut
voivat hyödyntää sisältöä laillisesti.
Kolmas osa käy läpi eri lisenssimekanismit. Creative Commons on tietenkin pääosassa, mutta myös muut avoimen sisällön
lisenssit, avoimen lähdekoodin lisenssit sekä
avoimen datan lisenssit käydään läpi tiiviisti.
Neljäs osa käsittelee hankeviestintää
ja sisältää vinkkejä siitä, miten erilaiset
verkkoviestinnän välineet voivat tehostaa
ja laadullisesti muuttaa sekä sisäistä että
ulkoista viestintää. Viides osa laajentaa
käsittelyä toimintakulttuurin muutokseen ja

selittää viimeaikaisia yhteistoiminnan trendejä, kuten joukkoistamista, sorsastamista
ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä.
Viimeinen osa paneutuu hanketoiminnan sääntöihin ja käy läpi, minkälaisia
suosituksia ja vaatimuksia eri rahoitus
mekanismeissa on.
Käsikirjaa on kirjoitettu Booktypekirjoitusalustalla, joka mahdollistaa kirjan
wikimäisen työstämisen, lukujen järjestelyn
ja kuvien liittämisen. Käsikirjoituksesta
voi nappia painamalla julkaista kirjan yleisimmissä tiedostomuodoissa PDF:stä eri
ekirja-formaatteihin. Booktype on avoimen

lähdekoodin palvelinohjelmisto. Käsikirjaa
kirjoitetaan käyttöoppaisiin painottuneessa
fi.flossmanuals.net-palvelussa.
Oppaan kirjoittaminen alkoi keväällä
2012 ja pääkirjoittajien lisäksi aiheita
ja ideoita sorsastettiin verkosta. Nyt
haasteena on löytää kuhunkin tärkeään
teemaan asiantuntevia kirjoittajia, sillä
AVO-hankkeella on resursseja vain oppaan
tiettyjen osien ammattimaiseen käsittelyyn.
Voit itsekin osallistua kirjoittamiseen joko
kommentoiden, korjaten tai tekstiä tuottaen. Kuvitustakin tarvitaan! Kirja julkaistaan avoimella lisenssillä. l
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Toiminnallista ja
aktiivista oppimista
Kiinnostuksen herättäminen, motivoituneet oppijat, ajattelun ja oppimisen
taidot, pirstaletiedon sijaan ymmärtävää oppimista – asioita jotka ovat
innostaneet opettajia ja opetuksen kehittäjiä uudistamaan oppimisen
suunnittelua ja muotoilua.

O

ppimisen ja samalla opettamisen
ilo tarttuu kuulijan korvaan aina,
kun aiheena on toiminnallinen, aktiivinen ja ilmiöpohjainen oppiminen. Harva
opettaja jaksaa itse istua hiljaa paikoillaan
koulutuksissa. Yhä useampi onkin herännyt
oppijalähtöiseen ajatteluun. Jos opettaja
itse ei jaksa olla passiivisena vastaanottajana, ei sitä jaksa lapsi ja nuorikaan.
”Parasta tässä kokemuksessa oli mielestämme oppilaiden ilo, into, ylpeys sekä
itse tekemisestä että itsestä osallistujana – ja rohkeus esiintyä.” Näin kuvailivat
Hämeenlinnan Yhteiskoulun opettajat ilmiöpohjaisen oppimisen kokeilun tuloksia.
Kiinnostusta herättävä oppiminen
yhdistyy oppijan omaan maailmaan, tempaa
hänet kokemaan jotain uutta ja virittää
oppimisen nälän. Kun oppimista sitoo jokin
tosielämän ilmiö, voidaan oppiminen suunnitella niin, että erilaiset osaamisalueet ja
sisällölliset tiedot tulevat käyttöön. Samalla
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voidaan myös järjestää tilaisuus sekä yksilöllisiin oppimispolkuihin että luontevaan
yhteisölliseen työskentelyyn.
Ammattiopisto Tavastiassa Hämeenlinnassa alkunsa saanut Kiltakoulut toteuttaa
oivaltavalla tavalla oppimisen suunnitteluajattelua, mielekästä oppimisen integrointia
ja oppijoita motivoivaa ilmiöpohjaisuutta.
Kiltakoulut-toimintamallin kehittäjän,
Tavastian teollisen pintakäsittelyn opettaja
Jari Välkkysen kokemus on, että ilmiöpohjainen projektityöskentely avaa itsestään
uusia mahdollisuuksia. Hänellä riittääkin
viikoittain uutta kerrottavaa.
Rajoja läpäisevä pedagogiikka ja työelämää jäljittelevä projektioppiminen yhdistävät toimijoita yhden oppilaitoksen sisällä,
oppilaitosten verkostossa, jo valmistuneita,
yrityksiä ja työelämää. Vanha kilta-aate elää
uudelleen muotoiltuna informaatioyhteiskunnassa blogeissa, wikeissä, Facebookryhmissä ja videoyhteyksissä. Aineistoja

tuotetaan ja jaetaan yhdessä. Ideoita
mallinnetaan ja levitetään koulutusalalta
toiselle.
Välkkynen iloitsee siitä, miten uudistettu opiskelutyyli näkyy sekä oppijoitten
motivaatiossa, oppimistuloksissa että
työelämäyhteyksissä. Lukuvuonna 12–13
teoriaopinnot on pelillistetty opetusteknologian tuella. Viikoittaiset kisat saavat opiskelijat keskittymään vihjeisiin ja ratkomaan
ongelmia. Pulmatehtäviin on helppo ujuttaa
osaamisalueita yhdistäviä osioita, jolloin
teoria yhdistyy käytännön soveltamiseen
ja siihen liittyvät välineaineet, kuten matematiikka, kemia, fysiikka, kielet ja äidinkieli
sulautuvat toteutukseen. Kun pulmatehtäviä ratkotaan tiimeissä, myös yhteistyön
taidot ja yhteisöllinen ongelmanratkaisukyky
kohenevat.
Ilmiöpohjaisen oppimisen teesi
kiteytyy lauseeseen: Maailma ei jakaudu
oppiaineisiin vaan ilmiöihin ja ongelmiin,

joiden ymmärtämisessä ja ratkomisessa
tarvitaan kykyä yhdistää erilaisia tietoja ja
taitoja, kykyä oppia maailmasta ja maailmassa.
Informaatiotulvan aikakausi on kognitiivisesti kuormittava. Oppijan on kyettävä
kiinnittämään tiedon palaset isompiin
asiayhteyksiin, jotta hän ylipäätään pystyisi
muistamaan ja ymmärtämään. Hänen on
kyettävä hankkimaan tarpeellista tietoa,
arvioimaan sitä, soveltamaan olemassa
olevaa tietoa, ratkomaan ongelmia, luomaan uusia ratkaisumalleja ja tuottamaan
uutta tietoa.
Viime aikoina on entistä enemmän korostettu oppimisen metataitojen merkitystä.
Tämän päivän nuori on töissä vielä
2060-luvun tienoille saakka. Sen ajan työelämätaidoista emme tiedä tarkkaan, mutta
tiedämme kuitenkin, että oppimistaitoinen
ihminen kykenee hankkimaan elämänkaarensa myöhemmissäkin vaiheissa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tiedonkäsittelyn ja
oppimisen taidot ovat siis keskeisiä opittavia asioita. Kun näihin vielä yhdistyy kyky
tavoitteelliseen yhteistyöhön ja erilaisen
osaamisen yhdistämiseen, alkaa oppijan
elämän eväsreppu olla jo hyvin pakattu.
1900-luvun alussa merkittävää oppimisen tutkimusta tehnyt Lev Vygotski,
kulttuurihistoriallisen koulukunnan isä, on
todennut, että on olemassa hyvää ja huonoa oppimista. Huono oppiminen kulkee
kehityksen jäljessä: se ikään kuin täyttää
taito- ja tietopalasilla kehityksen jo saavuttamaa tasannetta. Hyvä oppiminen kulkee
kehityksen edellä: raivaa tietä uusille kehitystasoille. Huono oppiminen on ennalta

annettua, valmiin kulttuurin siirtämistä vastanottajan mieleen. Hyvä oppiminen tuottaa
aina jotakin ennalta arvaamatonta, jotakin,
mitä ei vielä ole ollut valmiina olemassa.
Hyvän oppimisen rinnalla kasvavat ja kehittyvät elinikäisen oppimisen metataidot.
Tieteellisen tiedon jakautuminen erillisaineisiin on aikoinaan selkiyttänyt ja vienyt
syvemmälle alan hallintaan. Nyt informaation loputtomassa virrassa oppija kaipaa
taitoa yhdistää asioita mielekkäiksi kokonaisuuksiksi, jotka avautuvat hänen oman
ymmärryksensä kautta ymmärrettävinä ja
merkityksellisinä ja siten kiinnittyvät muistin rakenteisiin sekä motivoivat oppimaan.
Oppimisen hidasteeksi nousee usein se,
että yhdessä asiayhteydessä opittu ei siirry
uusien asioiden oppimisen avuksi.
Oppimisen itsesäätely on todettu
Hanna Järvenojan ja Sanna Järvelän tutkimuksissa tärkeäksi asiaksi, johon tulisi
kiinnittää huomiota. Paitsi, että oppija
säätelee ja ohjaa omaa toimintaansa,
myös ryhmä tukee osallistujien toiminnan
säätelyä. Ilmiöpohjainen oppiminen on
luontevasti yhteisöllistä työskentelyä ja
ajallisesti etenevä oppimisprosessi, jossa
osallistujat voivat monin tavoin tukea koko
ryhmän edistymistä. Järvenoja ja Järvelä
toteavat (2006): ”Tulevaisuuden menestyjiä eivät ehkä ole ne, jotka tietävät eniten,
vaan ne, joilla on vahvat oppimisen itsesäätelyn taidot ja jotka pystyvät mukautumaan
muuttuviin oppimisen tilanteisiin. Keskeistä
on myös se, että oppijalla on kykyä ja halua
toimia osana ryhmää.”
Toiminnallinen oppiminen muuttaa
myös oppijan ja opettajan roolirajoja.

Jari Välkkynen toteaa, että opettajista ja
oppijoista tulee tietyllä tavalla kollegoita.
Yhteisten projektien ja pelillisen oppimisen
tiimellyksessä opettaja voi oppia aina jotain
uutta opiskelijoilta, kuten Jari Välkkynen
raportoi blogissaan: ”Tämä uusi tyyli opettaa ja opiskella tuotti heti ensimmäisellä
viikolla selkeästi alaa kehittävää tulosta ja
herätti taas kerran itseni miettimään opettajan roolia.” Opettaja on vanhempi ammattilainen, oppija nuorempi ammattilainen ja
oppimista tapahtuu molempiin suuntiin,
kukaan ei osaa eikä tiedä kaikkea, mutta
yhdessä ilmiöistä saadaan paljon irti. l

Lisätietoja
ESR-rahoitteisen AVO-hankkeen osahanke Toimikas eli toiminnallisen ja aktiivisen oppimisen
mallit on toteuttanut Hämeenlinnassa ja Otavan
Opistolla ilmiöpedagogiikan kehittämistyötä.
Toimikkaan blogi
http://toimikas.blogspot.fi
Otavan Opiston ilmiöoppimisen sivusto
http://ilmiopohjaisuus.ning.com
Ilmiö-oppaan kirjoittamisprojekti
https://sites.google.com/site/ilmioopas
Kiltakoulut on OPH:n tukemaa ammatillisen
opetuksen kehittämistoimintaa
www | kiltakoulut.fi
Pintakilta, Koulutuskeskus Tavastia
www | pintakilta.fi

Lähde: Järvelä, S. & Häkkinen, P. & Lehtinen, E.
toim. (2006) Oppimisen teoria ja teknologian
opetuskäyttö. Helsinki: WSOY
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Kopiokissa

vääntää tekijänoikeusoppia rautalangasta
Lisätietoja
www | opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa

V

altaosa opettajista ei tunne tekijänoikeuksien toimintaa riittävästi. Tuskin yksikään tuntee niitä
täysin. Viimeistään YouTube-videoiden
esitysoikeuksien kohdalla loppuu varma
tieto lakimiehiltäkin. Kuitenkin jokaisen
opettajan pitäisi tuntea työhönsä liittyvät
lait ja säädökset. Miten tilanne saataisiin
korjattua? Asia on tehtävä helpommin
omaksuttavaksi.
Vuonna 2011 Opettajan tekijänoikeusopas selitti asiat konkreettisesti ja selvällä
suomen kielellä, mutta oli 140 sivua pitkä.
Tätä seurasi vuosien 2011–2012 aikana
blogissa julkaistut 74 viikon pulmaa, joissa
vastattiin opettajien esittämiin kysymyksiin lyhyesti ja käytännönläheisesti. Mutta
edelleenkin teksti tavoittaa vain ne, joita
oikeasti asia kiinnostaa.
Keväällä 2012 syntyi idea hauskoista,
lyhyistä sarjakuvista, jotka kertoisivat tekijänoikeuksista. Aihehan on herkullinen, sillä
laista löytyy absurdeja tilanteita riittämiin.
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Käsikirjoitus, luonnostelu ja piirtäminen
alkoi syksyllä ja julkaiseminen Opettajalehdessä sekä netissä tammikuussa 2013.
Näin syntyy sarjakuva
Ideointivaiheessa suunnitellaan miten
tekijänoikeussäännöt soveltuvat hauskalla tavalla sarjakuvien muotoon. Sääntö
pitää esittää yhden sivun sarjakuvissa
mahdollisimman tiiviisti, mikä asettaa
rajoituksia niin visuaaliselle kerronnalle
kuin puhekuplien tekstien pituudellekin.
Joka sarjakuvaan koetetaan saada loppuun
yllättävä käänne. Sarjakuvaluonnoksessa
selvitetään, pystytäänkö aihe esittämään
yhdellä sivulla ja pitääkö informaatiota mahdollisesti karsia pois. Piirtäminen tapahtuu
mustalla tussilla paperille, mutta viimeistely
ja koostaminen tehdään digitaalisesti. Kun
sarjakuva on valmis, lähetetään se luettavaksi ja kommentoitavaksi betalukijoille.
Sarjakuvaa tehdessä saattaa aihe tulla
tekijöille liian tutuksi eikä epäjohdonmukaisuuksia välttämättä monen työvaiheen
jälkeen enää huomaa.
Viimeisten korjausten jälkeen sarjakuvaan lisätään vielä tekijöiden nimet,

Netissä
sarjakuva on
interaktiivinen.
1. Sarjakuvassa yhdistyvät itse piirretyt elementit
netin avoimiin sisältöihin. Kopiokissalla on täysi työ
pitää oppilaat ja opettajat kaidalla tiellä.
2. Sarjakuvan yksittäiset elementit piirretään kynällä
paperille. Kynällä ei sinänsä ole väliä, mutta Sanna
itse piirtää Pigma Micron 01 -kynällä. Piirrokset skannataan Photoshop-kuvankäsittelyohjelmaan, jossa ne
väritetään, muokataan ja kootaan yhdeksi tiedostoksi.

nettiosoite, bit.ly-lyhennetty QR-koodi sekä
CC-lisenssin logo. Valmis sarjakuva lähetetään Opettaja-lehden toimitukseen painokelpoisena tiedostona. Verkossa julkaistavaan versioon upotetaan lisenssitiedot
metatietoina. Sarjakuva julkaistaan sekä
kuvana että PDF:nä. Netissä sarjakuva on
interaktiivinen, eri elementtien toimiessa
linkkeinä lisätietoihin ja lisäselityksiin.
Avoimesti verkossa
Kopiokissa julkaistaan avoimella CC BY
-lisenssillä. Sitä saa siis kopioida, tulostaa, levittää ja muutenkin käyttää, kunhan
tekijät mainitaan. Sarjakuvaa saa myös
muokata, kääntää eri kielille ja yhdistellä
muuhun aineistoon. l
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Osaatko vai luuletko vaan?
Suomalaiset nuoret eivät osaa etsiä netistä tietoa. Korkeakoulut joutuvat
järjestämään fukseille tietokoneen käytön peruskursseja. Yritysjohtajat
ovat tyytymättömiä työntekijöidensä digitaalisiin taitoihin.

M

itä ihmettä tapahtui sille 1990-luvun tietotekniikan ihmemaalle,
jota tultiin kaikkialta maailmasta
ihailemaan? ”The Future Is Finnish”, otsikoi
Newsweek toukokuussa 1999 julkaistun
juttunsa.
Me uskoimme omaan hypeemme. Kuvittelimme suomalaisten hallitsevan tieto- ja
viestintätekniikan käytön niin hyvin, ettei
siitä tarvitse enää edes välittää.
Esimerkiksi opettajien tietotekniikan ja
perusohjelmistojen käytön opetukseen on
turha yrittää hakea hankerahoitusta. Kaikkien opettajien kun oletetaan jo hallitsevan
perustaidot, ja rahoitusta saa vain täydennyskoulutukseen.
Ope.fi-taitoluokituksen mukaan opettajan tieto- ja viestintätekninen perusosaaminen on koulun ja opettajan itsensä vastuulla. Mistä hän tämän perusosaamisen
hankkii, jää arvoitukseksi.
Miten opettajien oletetaan opettavan
jotain, mitä he eivät itsekään osaa?

Tiedä mitä tiedät
Suomi pärjää kansainvälisissä vertailuissa,
kun lasketaan tietotekniikan määrää, mutta
tietotekniikan käyttäjinä me olemme jääneet
pahasti muista jälkeen. Me emme yksinkertaisesti tiedä, mitä ihmettä meidän pitäisi
hienoilla vehkeillämme tehdä ja miksi.

Itse asiassa me emme edes halua
tietää. Sama Sopranon eSearch-tutkimus,
joka kertoi monen yritysjohtajan olevan
tyytymätön työntekijöiden digitaalisiin taitoihin, paljastaa vain vajaan viidenneksen
yritysjohtajista kartoittaneen henkilöstönsä
tietoteknistä osaamista.
Osaamista on vaikea lähteä parantamaan jos ei tiedä, mitä ei tiedä. Työmarkkinajärjestöjen vääntö kolmesta koulutuspäivästä vaikuttaa lähinnä huvittavalta, kun
samaan aikaan rahaa ja aikaa tuhlataan
sokkokoulutukseen.
Osaa mitä opetat
Vasta sitten voidaan miettiä koulutuksen
sisältöjä kun tiedetään, mitä tieto- ja viestintätekniikan osaamista ihmiset työssä ja
elämässä tarvitsevat, ja miltä tasolta lähdetään liikkeelle. Oppilaitokset ja työnantajat
tarvitsevat yhteisen mittatikun, jolla arvioida
ihmisten osaamista. Myös opiskelijat ja
työntekijät haluavat itse mitata omaa osaamistaan.
Työn ja tekniikan nopea muutos
muuttaa jatkuvasti myös työn ja elämän
osaamisvaatimuksia. Osaamisen hallinta
on työntekijöiden ja työnantajien yhteinen
haaste. Mitä osaamista minulla on, mitä
osaamista työssäni tarvitsen, mistä minä
sen osaamisen löydän?

Esimerkiksi TIEKEn tulevan Osaamisen
arviointi -työkalun avulla ihmiset ja organisaatiot voivat arvioida tieto- ja viestintäteknisiä tietojaan ja taitojaan. Verkkopohjaista
työkalua voi käyttää esimerkiksi oman osaamisensa itsearviointiin tai yrityksen työntekijöiden koulutustarpeen kartoittamiseen.
Sen jälkeen on vain löydettävä tarpeisiin vastaavat koulutuskokonaisuudet
sekä riittävän monta oman osaamisensa
halukasta jakajaa ja ammattitaitoista kouluttajaa. l

Me uskoimme
omaan
hypeemme.
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Esteettömyys
verkkopalvelussa
palvelee kaikkia käyttäjiä
Esteettömyys liittyy verkkopalveluissa kahteen olennaiseen asiaan:
palvelun saavutettavuuteen ja käytettävyyteen. Verkkopalvelujen
suunnitteluvaihe on ratkaisevaa aikaa esteettömyyden varmistamiseksi.
Kiitos esteettömyyden huomioimisesta näkyy mm. palvelujen kiinnos
tavuudessa ja käyttäjämäärissä.

E

steettömyyden näkökulmasta tärkeintä on se, että palvelun käyttäjien
kokemukset välittyvät varhaisessa
vaiheessa suunnittelijoille. On paljon helpompi tehdä muutoksia alussa kuin lähteä
muuttamaan valmista tuotetta.

Tarkistuslistaa käyttävä asettuu loppukäyttäjän asemaan ja arvioi sovelluksen
esteettömyyttä. Hyvä muistisääntö on, että
sisällöt ovat esteettömiä vasta silloin, kun
toimintarajoitteinen henkilö pystyy niitä käyttämään (World Wide Web Consortium 2006).

Omassa tutkimuksessani tarkistuslistaa käytin alkukartoitukseen eräässä
oppimispelin suunnittelussa ja sen jälkeen
osallistuin oppimisvaikeuksia omaavien
yläkoululaisten kanssa käyttäjätestauksiin
ja havainnoin heidän toimintaansa. Täyden-

Nykyisin monet
yhteiskunnan palvelut
ovat siirtyneet
verkkoon.
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Helppokäyttöinen tarkistuslista
paljastaa pahimmat virheet
TARKISTA:
1. Kirjainkoko
Käytä fonttikokoa 14, jopa 16, mutta kuitenkin vähintään 12.
2. Kirjaintyyppi
Käytä selkeätä ja yksinkertaista fonttia.
Ei pääteviivallisia, vaan ”sans serif”
-tyyppisiä, kuten Arial, Georgia, Gill,
Helvetica ja Verdana.
3. Kontrasti
Kontrasti vaikuttaa luettavuuteen. Mitä
parempi kontrasti tekstin ja taustan
välillä on, sitä luettavampi teksti on.
Musta teksti valkoisella pohjalla on
paras, mutta myös muut vaaleat värit
pohjavärinä ovat tehokkaita. Tausta voi
olla myös tumma, jos fontti on hyvin
vaalea. Kuvaa ei tule käyttää tekstin
taustana.
4. Riviväli
Tekstinkäsittelyohjelman vakioasetukset sopivat riviväliksi. Mielellään
hiukan väljennetty riviväli, jonka pistekoko on 1–4 pistettä suurempi kuin
kirjaimen koko.

5. Teksti + kuvat
Älä sijoita tekstiä kuvien päälle. Vältä
myös tekstin sovittamista kuvien ympärille. Aloita teksti aina samasta kohdasta allekkain olevilla riveillä.
6. Numerot + kirjaimet
Erota numerot ja kirjaimet selkeästi
toisistaan. Valitse kirjaintyyppi, jossa on
selkeät numerot. Älä lisää nollia kymmentä pienempiin numeroihin. Erota kellonajoissa tunnit ja minuutit pisteellä.
7. Taulukot
Tee selkeitä ja pelkistettyjä taulukoita.
Jätä epäoleellinen informaatio pois, ja
erota taulukko omaksi kokonaisuudeksi.
Käytä pohjaruudukkoa.
8. Kuvat
Kuvien kontrastin tulee olla selkeä. Symbolikuvia tulee välttää, koska ne ovat
moniselitteisiä ja johtavat helposti harhaan. Vältä myös syvättyjä, kolmiulotteisia tai vesileimattuja kuvia. Jos kuvia on
useita, sijoita ne aina samaan kohtaan,
esimerkiksi oikeaan tai vasempaan
reunaan. Jotta kuva ja teksti erottuvat
toisistaan, jätä sijoitteluun ilmavuutta.

Käytä mieluiten suorakaiteen muotoisia
kuvia. Huomioi käyttäjän mahdollinen
puna-viher-värisokeus.
9. Liikkuvat elementit
Liikkuvien kuvien nopeuden tulee olla
tarpeeksi hidas, ja tarvittaessa nopeutta tulee voida itse säätää. Huomioi
myös käyttäjän mahdolliset kognitiiviset
vaikeudet, eli ymmärrykseen ja kykyyn
oppia liittyvät tekijät. Älä kuormita kerralla liikaa muistia ja ymmärrystä.
10. Kosketeltavat pinnat
Pienet näppäimet ja näyttöruutu vaativat
käyttäjältä erityistä tarkkuutta, joka voi
vaikeuttaa käyttöä. Huomioi tämä käyttöä suunniteltaessa.

(Listan kokoamisessa on käytetty apuna WAI:n (Web Accessibility Initiative), Näkövammaisten keskusliiton ja Arla-instituutin julkaisemia verkkopalveluiden
esteettömyysohjeistuksia.)

sin vielä aineistoa oppilaiden kokemuksia
kartoittavalla lomakekyselyllä. Tulosten
perusteella suunnittelijat saattoivat tehdä
korjauksia ennen sovelluksen lopullista
käyttöönottoa.
EsteEttömyys on
palvelun laatua
Nykyisin monet yhteiskunnan palvelut ovat
siirtyneet verkkoon, ja verkosta on tullut
merkittävä oppimisympäristö. Myös monet
oppimisalustat ovat täynnä materiaalia.
Sekavat ja vaikeasti luettavat verkko
sisällöt aiheuttavat monelle ongelmia, ja vaikeuttavat opiskelua sekä palveluiden käyttöä.

Hankaluuksia tuottavat etenkin motoriikkaa
ja hyvää näkökykyä edellyttävät laitteet, sisältöjen epäselvät fontit, kuvien päälle laitetut
tekstit, sekavat taulukot ja liian nopeasti liikkuvat elementit. Ongelmia aiheutuu etenkin
niille käyttäjille, joilla on vaikeuksia näkemisessä, lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai hahmottamisessa.
On täysin mahdotonta suunnitella kaikkia sisältöjä niin että ne sopisivat sellaisinaan kaikille, koska käyttäjäryhmät poik
keavat toisistaan erityistarpeiltaan.
Suomessa puuttuu velvoittava lainsäädäntö esteettömyyden toteuttamisesta.
Yhdysvalloissa suunnittelijoilta edellytetään

Universal design -periaatteiden noudattamista, ja esteettömyyttä edistävien lakien
noudattamisen seuranta on annettu ADA:lle
(The Americans with Disabilities Act).
WAI (Web Accessibility Initiative) määrittelee teknologiapalveluiden esteettömyyden
laaduksi. l

kirjoittaja
KM Maija Kerkola toimii opintojen ohjaajana
Hämeen ammattikorkeakoulussa. Teksti
perustuu hänen erityispedagogiikan pro
gradu -työhönsä ”Opetuskäyttöön kehitettävän
mobiilisovelluksen saavutettavuuden arviointi”,
Jyväskylän yliopisto 2011.
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Suomen eOppimiskeskus ry
Päättävät yhteisöjäsenet
www |

3T Ratkaisut Oy
3tratkaisut.fi

Innowise
www | innowise.fi

A1 Media Oy
www | A1Media.fi

itslearning AS
www | itslearning.fi

Aalto-yliopisto DIPOLI
dipoli.aalto.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
www | jamk.fi

AEL Oy
www | ael.fi

Kinda Oy
www | kinda.fi

Ambientia Oy
www | ambientia.fi

Kopiosto ry
www | kopiosto.fi

Consulo Oy
www | consulo.fi

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
www | helsinki.fi/palmenia

Dimcos Oy
www | dimcos.com

Kustannusosakeyhtiö Otava
www | otava.fi

Discendum Oy
www | discendum.com

Laurea-ammattikorkeakoulu
www | laurea.fi

e-Oppi Oy
www | e-Oppi.fi

Lentävä liitutaulu Oy
www | lentavaliitutaulu.fi

Eximo5 Oy
www | eximo5.fi

Markkinointiviestintä 42 Oy
www | 42.fi

Fronter Oy
www | fronter.fi

Mediamaisteri Group
www | mediamaisteri.com

HCI Productions Oy
www | hci.fi

Metaverstas Oy
www | metaverstas.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu
www | hamk.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
www | metropolia.fi

Hämeenlinnan kaupunki
www | hameenlinna.fi

Mikrolinna Oy
www | mikrolinna.fi

Ilona IT oy
www | ilonait.fi

Mobiletools International Oy
www | mobiletools.fi

Nethunt Oy
Open Trainers Oy
www | opentrainers.fi
Otavan Opisto, Internetix
www | internetix.fi
Oy Orxter Ltd
www | orxter.com
Pedapoint Oy
www | pedapoint.fi
Promentor Solutions Oy
www | promentor.fi
Sanoma Pro Oy
www | sanomapro.fi
Somea Oy
www | somea.org
Suomen oppimispelit ry
www | suomenoppimispelit.fi
Teknologiakeskus Innopark Oy
www | innopark.fi
TIEKE, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
www | tieke.fi
Tmi NewTeC
www | newtec.fi
Typing Master Finland Oy
www | typingmaster.com
Valopi Oy
www | valopi.fi
Velis & Remis Oy
www | velisetremis.com
WordDive
www | worddive.com

Kannattavat yhteisöjäsenet
Digitaalisten sisältöjen klusteriohjelma Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
www | digibusiness.fi
www | kyamk.fi

Tampereen aikuiskoulutuskeskus
www | takk.fi

Digital Lessons Finland Oy
www | digitallessons.com

MJK-Instituutti
www | mjk.fi

Turun yliopisto
www | utu.fi

Dikaios Oy
www | dikaios.fi

MKFC Helsinki College
www | helsinkicollege.fi

Vero-opisto
www | vero.fi

Festo Oy, Didactic
www | festo.fi

OK-opintokeskus
www | ok-opintokeskus.fi

VR Koulutuskeskus
www | vrkoulutuskeskus.fi

IMC AG c/o Genergia Ky
www | genergia.fi

Taloudellinen tiedotustoimisto ry
www | tat.fi

WinNova Länsirannikon Koulutus Oy
www | winnova.fi
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Suomen eOppimiskeskus
e-oppimisen edistäjä ja verkottaja
Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen
yhdistys, joka edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja
kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa
organisaatioissa. Toiminnan ydintä on verkostojen
muodostaminen tarkoituksiin, joilla digitaalisen koulutusalan tuloksellista yhteistyötä voidaan vahvistaa.

Jäsenyys oikeuttaa toimimaan e-oppimisen laajassa
yhteistyöverkostossa, hyödyntämään yhdistyksen
ylläpitämiä alan tieto- ja tukipalveluita sekä saamaan
ensikäden tietoja hankkeista, joita yhdistys toteuttaa
erilaisten organisaatioiden kanssa.

Suomen eOppimiskeskus ry | Hallitus 2013
Puheenjohtaja
Leena Vainio | Hämeen Ammattikorkeakoulu
Varapuheenjohtaja
Ville Availa | Ambientia Oyj
Varsinaiset jäsenet
Ville Venäläinen | Otavan Opisto
Tuomas Kuusivaara | Discendum Oy
Ari-Matti Auvinen
Jarmo Tanskanen
Tarmo Toikkanen
Hanna Nordlund

Varajäsenet
Timo Väliharju | Mediamaisteri Oy
Maarit Hynninen-Ojala | Metropolia AMK
Risto Korhonen | Ilona IT Oy
Harto Pönkä | Innowise
Irma Mänty
Jarmo Viteli
Mika Kantola
Juha Särestöniemi

Leena Vainio

Ville Availa

Neuvottelukunnan ja
eOppimisen foorumin puheenjohtaja
Markku Markkula | Aalto yliopisto

Markku Markkula

Suomen eOppimiskeskus avaa ovet uusille tuulille e-oppimisessa
Tietopalvelut
Suomen eOppimiskeskus tarjoaa ajankohtaista tietoa
e-oppimisen kehityksestä ja käyttökokemuksesta.
Monipuolisessa verkkopalvelussamme e-oppimisen:
l
l
l
l

tuoreimmat uutiset
julkaisutietokanta
linkit
tapahtumakalenteri

Verkostot
Suomen eOppimiskeskus verkottaa e-oppimis
palveluiden tuottajat ja käyttäjät. Toimintamme
muodostuu mm. seminaareista, alueellisista
vierailuista sekä neuvottelukunnan ja jaosten
kokoontumisista. e-oppimisen tuottajat ja
käyttäjät saavat arvokkaita kontakteja ja
voivat näin kehittää e-oppimisen ratkaisuja ja
alan toimintaa.

Tukipalvelut
l SeOppi-lehti on ainoa e-oppimisen alalla
ilmestyvä jäsenlehti. Se tavoittaa alan asiantuntijat,
yritykset ja yhteisöt.
l eEemeli-kilpailu on vuosittain järjestettävä
laatukilpailu kotimaisille e-oppimisen tuotteille.
eEemelin avulla nostetaan esiin korkeatasoisia ja
innovatiivisia e-oppimisratkaisuja.
l eOppimisen laatumerkki kannustaa toimialaa
sisäiseen laatutyöhön. Laatukriteerit tuodaan
osaksi tuotteiden ja palveluiden toteuttamista.

Suomen eOppimiskeskuksen henkilöstö
Toimisto

Projektihenkilöstö

Yhteystiedot

Projekteissa työskentelevät tavoittaa
info@eoppimiskeskus.fi-osoitteen kautta.

e-mail | info@eoppimiskeskus.fi
Visamäentie 33 | 13100 Hämeenlinna
puh. | +358 40 827 6378
Niina Kesämaa | myyntiassistentti
puh. | 040 827 6378
e-mail | niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi
Piia Liikka | projektipäälikkö
puh. | 040 860 1494
e-mail | piia.liikka@eoppimiskeskus.fi

Ari-Matti Auvinen (AVO2)
Kaisa Honkonen-Ratinen (AVO2)
Helena Mykrä (OpenPäivitys)
Pauliina Mäkelä (AVO2)
Ville Oksanen (KOTEK)
Tarmo Toikkanen (KOTEK)
Isto Huvila (EduFinland)
Kim Holmberg (EduFinland)
Verkossa

www | eoppimiskeskus.fi

Anne Rongas | projektisuunnittelija
puh. | 040 518 1229
e-mail | rongas.anne@gmail.com

Facebook

www | facebook.com/seoppi

Wiki

wiki.eoppimiskeskus.fi

Titi Tamminen | kehityspäällikkö
puh. | 040 869 6306
e-mail | titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi

Twitter

twitter.com/eoppimiskeskus

Niina Kesämaa

Piia Liikka

Anne Rongas

Titi Tamminen

Liity nyt jäseneksi!
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