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PÄÄKIRJOITUS

nsimmäinen SeOppi lehti julkaistiin elokuussa 2003, yksitoista vuotta sitten.
Haastoin silloin meitä näin: ”Haastankin kaikki meidät yhteisen tietotuen rakentamiseen. Jos saamme tälle Suomen eOppimiskeskuksen foorumille rakennettua
yhteisen tietotuen ja se on käytettävissä eri osapuolten tarpeisiin – samalla periaatteella
se voidaan rakentaa minne tahansa. Tietoa syntyy vain vuorovaikutuksessa – joten
meistä jokaisesta on kiinni millaista tietoa rakennamme ja onko se itselle ja muille
käyttökelpoista”.
Termi tietotuki ei ole elänyt näitä vuosia, mutta idea on. Haasteen otitte hyvin vastaan, yhdentoista vuoden aikana on yhdessä tosi paljon rakennettu tietoa eOppimisen
ympäriltä ja opittu yhdessä. Tiedonrakentamisen ja jakamisen välineet ja menetelmät
ovat yhdentoista vuoden aikana huimasti kehittyneet. Wikit, blogit, Twitterit, Facebook
ja erilaiset appsit mahdollistavat yhdessä tekemisen. Ja innokkaita tiedonrakentajiakin
juuri näiltä foorumeilta löytyy ja yhteinen tiedon rakentaminen on myös menetelmällisesti
hallussa – sen osoitti taas yhteinen hankerutistus elokuussa.
Oli mielenkiintoista käydä vanhoja lehtiä läpi, ja todeta miten nuorta kaikki onkaan
ja miten eri vaiheissa vuorovaikutuksesta ja välineistä on kirjoitettu. Miksi aloinkaan
kaivelemaan menneitä? Joskus on vain hyvä kelata vähän taaksepäin. Näin huomaa
paremmin edistyksen ja sen, että olemme tehneet paljon. Olen saanut elää tosi mielenkiintoisia vuosia eOppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtajana kaksitoista vuotta. 
Mutta joskus mielenkiintoisestakin on aika luopua ja antaa toiselle mahdollisuus kokea
mielenkiintoista – Ville Venäläinen jatkaa tästä eteenpäin hallituksen puheenjohtajana.
On upeaa jättää puheenjohtajan tehtävä tilanteessa, missä yhdistys on voimissaan. Yhdistyksen henkilöstö on aivan
vertaansa vailla ja asiaansa vihkiytyneitä. Jos jotakin jään
kaipaamaan, niin juuri tätä eOppimiskeskuksen osaavaa
joukkoa – heidän vertaistuellaan olen pysynyt ajanvirrassa
kiinni ja saanut päivittäistä tietotukea omaan
toimintaani. Kiitos upeasta yhteistyöstä!
Ville tervetuloa ruoriin! Jään kyllä vielä paattiin
matkustamaan, en vielä hyppää rannalle. l

Kuva: Teemu Korpi

Hyvät SeOpin lukijat
E

Leena Vainio
Suomen eOppimiskeskus ry:n
hallituksen puheenjohtaja 2002–2014
puh. | 040 126 7277
e-mail | leena.vainio@omnia.fi
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TARMO TOIKKANEN, SUOMEN EOPPIMISEN NEUVOTTELUKUNNAN PUHEENJOHTAJA
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Neukkarissa
kuultua

Tarmo Toikkanen

Pitkä kuuma kesä on ohi, mutta opetussektorilla
tunteet yhä vain kuumenevat. AMKeilta ja yliopistoilta
otettiin digilupa ja valokopiolupa pois sen suuremmin
asiasta melua pitämättä ja määrärahat noin muutenkin tuntuvat asymptoottisesti lähestyvän nollaa.
Mutta rahasta puhuminen on tylsää, etenkin kun
on parempiakin hermostumisen aiheita.

E

simerkiksi Facebookissa avautumista: ”Mitä ihmettä on jakokulmalle tehty?!
Se on törkeästi poistettu opetussuunnitelmasta. Ja tilalle on tullut jotain ohjelmointia ja koodausta. Miten lapset nyt oppivat jakokulman idean, eli että ohjelmoidusti
siirrellään niitä numeroita eri kohtiin ja sääntöjä toistamalla saadaan lasku laskettua?
Ohjelmoimalla ei ainakaan! Eiku…”
Neuvottelukuntahan kirjoitti aiheesta painavan lausunnon keväällä, nimenomaan korostaen sitä, että tietotekniikka on nykypäivän perunapelto, jota pitää osata myös muokata ja
viljellä, ei vain ihailla gorillalasin läpi. Lue lausunto Suomen eOppimiskeskuksen sivuilta.
Meillä eivät opettajat sentään ole lakkoilleet koodauspakon vuoksi. Norjassa opettajat menivät syyslukukauden alussa lakkoon, kun heiltä vaadittiin 7,5 tunnin päivittäistä
koulussaoloa. Tanskassahan lakkoiltiin jo aikaisemmin, mutta tuloksetta, koska tästä syksystä alkaen tanskalaiset opettajat ovat koulussa koko päivän. Kävin Tanskassa elokuun
lopussa eivätkä opettajat kovin innoissaan tästä muutoksesta olleet. Mutta enemmän
heitä taisi rasittaa se, että tämän lisäksi hallitus on keksinyt joukon muitakin parannuksia
kouluihin, jotka on toteutettava välittömästi, mielellään vähemmillä resursseilla kuin aiemmin. Kaikki muutosjohtajat tietävät, että muutokset kannattaa ottaa käyttöön yksi kerrallaan, ei yhdessä rymäyksessä. Tai no, ilmeisesti eivät tiedä.
Suomessa ei vielä ole raahattu opettajia kesämökin laiturin nokasta opettajainhuoneeseen tunteja valmistelemaan. Vielä. Toisaalta, on siinä 7,5 tunnin pakkoläsnäolossa hyväkin puolensa, jos haluaa synkästä pilvestä etsiä hopeareunusta. Nimittäin se, että sen
opetuksen valmistelun voisi vihdoin tehdä yhteistyössä muiden opettajien kanssa.
Työn tulevaisuudessa on monia arvaamattomia asioita, mutta rutiinityön siirtyminen
koneille sekä yhteistyötä vaativien ongelmien ratkaisemisen korostuminen ovat aika selkeitä trendejä. Siksi onkin aika surullista, että opettajat yhä pitkälti tekevät valmistelutyötään yksin. Eivät toki kaikki, mutta pääsääntöisesti. Pakottamalla opettajat samaan
rakennukseen myös hyppytuntien ajaksi saadaan mahdollisuus todella käyttää aikaa
yhdessä opetusmenetelmien ja -kulttuurin kehittämiseen. Tällaista opetuksen osallistavaa
suunnittelumallia kävin Tanskassa kouluttamassa. Samaa Edukata-mallia otetaan myös
Suomessa opetuksen suunnittelun avuksi, normaalikoulut edellä.
Ceterum censeo, Suomen koulutusjärjestelmä on maailman huippua vain siksi, että
meillä on 60-luvulta aloitettu etumatka. Muut maat tulevat nopeammilla autoilla perässä,
eivätkä ne ole enää kovin kaukana. l
Tästä numerosta alkaen julkaisemme lehdessä myös eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtajan
kirjoittaman Neuvottelukunta-kolumnin. Lisätietoa neuvottelukunnan toiminnasta löytyy osoitteesta
www.eoppimiskeskus.fi/neuvottelukunta.
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CURTIS J. BONKIN ARKISTO & THINKSTOCK

Yli 100 motivointi-ideaa
verkko-opetukseen
Tylsän ja vuorovaikutuksettoman verkko-opetuksen ylivalta on
jatkunut niin kauan, että se on saanut avoimen oppimisen sanansaattajan Curt Bonkin toimimaan. Hän on kirjoittanut yhdessä
Elaine Khoon kanssa motivaation herättämiskirjan TEC-VARIETYn,
jonka hän on itse myös kustantanut. Julkaisu on käytännöllinen
käsikirja verkko-oppimisen toteuttajille ja suunnittelijoille tehdä
entistä motivoivampia verkkokursseja.

T

EC-VARIETY on kirjainsana, joka
sisältää 10 teoreettisesti johdettua
ja testattua motivoinnin periaatetta, joiden yhteydessä esitellään yli 100
käytännöllistä ja innovatiivista ideaa verkkoopetuksen ja verkkokursseja hyödyntävän
perinteisemmän opetuksen elävöittämiseksi. Tarkoituksena on löytää vastauksia
kysymykseen ”Mikä motivoi?”
Tarjolla motivoimiseen on erilaisia näkökulmia, kuten rohkaiseminen, uteliaisuuden
herättäminen, itsenäisyys, vuorovaikutus,
sitoutuminen, hyvän ilmapiirin luominen,
joustavien tuotteiden käyttäminen, toisin
sanoen asioita, jotka sopivat mihin elämän
alueeseen tahansa, mutta verkko-oppimisen yhteydessä ne vaativat erityistä osaamista ja ideointia.
Kirja palvelee tekijöidensä mukaan kartastona, jossa lukija voi seikkailla oman
mielensä ja kiinnostuksensa mukaan. Kirjan
oppeja voi itse muunnella, arvioida ja jakaa.
Teoksen kymmenen kohtaa ovat hyödynnettävissä erikseen, mutta saman ison sateenvarjon alla olevina niitä on myös helppo
yhdistää käytännön töihin. ”Olemme ajatelleet tehdessämme, että neljännes annista on
suoraan hyödynnettävissä kaikissa maissa
eri olosuhteissa, mutta mukana on myös asioita, jotka ovat mahdollisia käytäntöön soveltamiseen vain erikoisoloissa.”
Bonk muistuttaa, että verkko-opettaminen vaatii monia uusia taitoja ja on vaativampaa kuin luokkaopetus, joten apua kunnon kurssien järjestämiseen tarvitaan. Noin

15 vuotta sitten Bonkia pyydettiin ensimmäisen kerran luennoimaan motivoinnista.
Hän tarttui syöttiin, koska oli jo vuosia itse
kokenut verkkokurssit sellaisiksi, että niille
olisi tehtävä jotain. Siitä lähtien hän on
käsitellyt aihetta ja kysyntää on riittänyt.
Nyt hän jakaa yhdessä Khoon kanssa näitä
vuosien aikana kertyneitä oppeja ja ideoita
kirjassa ja verkkosivulla, jota päivitetään
jatkuvasti. Tarjolla on myös maksuton pdf
koko julkaisusta, mikä tapahtuu Bonkin
uralla ensimmäistä kertaa. Aikaisemmin
vain hänen artikkeleitaan ja esityksiään on
voinut vapaasti tulostaa pdf-tiedostoista.
Avoimen oppimisen periaatteita kirjoittajat noudattavat myös toiveellaan, että
tekstejä käännettäisiin mahdollisimman
monille kielille tekijöiltä luvan pyytämällä.
Kiinankielinen versio valmistuu lähikuukausien aikana.
MOTIVAATIO ON TOIMINNAN
KÄYNNISTÄJÄ JA YLLÄPITÄJÄ
”Motivaatio liittyy kaikkeen inhimilliseen
tekemiseen. Erityisesti verkko-oppimisessa motivoivia sisältöjä ja toimintatapoja tarvitaan juuri nyt, sillä
opiskelijat ovat jo liian kauan
sietäneet sitä, että osa sisällöistä on elotonta ja tylsää,
suorastaan surullista,
eikä niitä voi käyttää
kunnolla erilaisilla
älylaitteilla”, Bonk
kuvailee.
02 | 2014
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Pelottavaa Bonkin mielestä nyt on erityisesti se, että huonoon tilanteeseen on
sopeuduttu ja se on hyväksytty. ”Sadat
tuhannet opiskelijat suorittavat opintojaan
MOOCeissa (massive open online course) ja
miljoonat opiskelijat selaavat sivuja, joista
heille ei ole juurikaan hyötyä. On toiminnan
aika, jotta verkko-oppimisen laatu ja tavoitteet kirkastuvat.” Niin ikään toimintamallit
ja opetusmenetelmät kaipaavat hänestä
päivitystä.
JOKAISELLE JOTAKIN POIMITTAVAA
TEC-VARIETYssa Bonk ja Elaine Khoo tarjoilevat teorioista johdettuja käytäntöjä,
joilla voidaan motivoida opiskelijoita, saada
heidät muistamaan asioita ja sitoutumaan
opiskeluun. Jotta tämä onnistuisi, verkkokurssien tuotanto pitää saada kuntoon. Silloin ensimmäisiä motivoinnin kohteita ovat
suunnittelijat ja opettajat.
Käsikirja on vaatinut yli kymmenen vuoden aineiston keruun ja suunnittelun sekä
kolmen vuoden kirjoitusurakan. Molemmat
tekijöistä ovat teorioiden käytäntöön sovel-
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tajia ja tuntevat erikoisalansa syvällisesti
opettamisen ja luennoinnin kautta. He valottavat oppimisteorioiden perustalta verkkooppimismenetelmiä mm. työkalujen, käyttötapojen ja riskien kautta.
Miten kirjaa on parasta lukea? Bonk nauraa, ettei oikeastaan osaa kertoa, sillä hän
ei ole itsekään sitä lukenut. Huumorimiehen
sanaan ei tässä kannata luottaa. Kirjan
rakenne on nimittäin tarkkaan harkittu.
Lähdetään liikkeelle kirjan nimestä, joka
on akronyymi suurelle kokonaisuudelle.
Miksi käytössä on jälleen kirjainsana?
Ennen tätä kirjaa Bonk on julkaissut WEALL-LEARN-nimisen kirjan. ”Lyhenteiden
tekeminen on hauskaa, sillä se vaatii ajattelua ja ideointia. Mutta ne eivät ole itsetarkoitus vaan hyvä apuneuvo”, Bonk perustelee valintaansa. Kirjainlyhenteiden avulla
lukija saa helposti käsityksen ja katsauksen
käsiteltävästä laajasta aiheesta, minkä jälkeen yksityiskohteisempi tieto avautuu kirjain kerrallaan edettäessä. Lyhenne auttaa
myös muistamisessa.
Bonk suosittelee, että käsikirjan alku- ja
loppuluvut on hyvä lukea ensin, jos ei halua
edetä alusta loppuun -tyylillä. Niiden avulla
saa juonesta kiinni, ja sen jälkeen voi poimia kiinnostavat palaset varsinaisesta TECVARIETY-listasta.
”Kun oppiminen on hauskaa ja jännittävää, siihen voi uppoutua. Verkkokurssien
pitäisi saada opiskelijoissa aikaan myönteisiä
tunteita, kuten turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja uskoa itseensä”, Bonk muistuttaa.
Parhaat verkkokurssit Bonkin mielestä
ovat sellaisia, jotka ovat rentoja ja yksinkertaisia. Järjestelmien vangeiksi opiskelijoita
ei pidä missään tapauksessa päästää. Hyvä
verkkokurssi on hänestä merkityksellinen
monessa mielessä. Se innostaa oppimaan
ja pääsemään tavoitteisiin, mutta antaa
samalla itseluottamusta ja onnistumisen
hetkiä opiskelijalle. Samat vaatimukset
sopivat myös koulutuksen suunnittelijoille
ja toteuttajille, joille erityisesti kirjan luku
14 antaa käytännöllistä tietoa motivoinnin
perusteista.
Monet arkiset oivallukset riittävät
hyvien sisältöjen ja toimintamallien toteuttamiseen. Niillä voitaisiin puuttua myös
siihen, että verkko-opintoja jatketaan,
sillä nyt liian monet keskeyttävät
opiskelunsa.
”Sääntöjä voidaan aina
luoda. Eri asia on, kuka niitä
noudattaa. Tiedetään, että
ryhmässä oppii paremmin kuin yksin, mutta
silti verkko-opetuksessa
jätetään turhan usein

huomioimatta vuorovaikutuksen keinot”,
Bonk tähdentää.
TEKEMÄLLÄ JA JAKAMALLA OPPII
Hyvät opettajat tietävät asioista, joista
puhuvat. Siksi on hyvä tuntea ja kokea niitä
asioita, joista opettaa ja luennoi. ”On hyvä
ymmärtää, että ihminen oppii kaikenlaista,
jos hänellä on motivaatiota uuden omaksumiseen. Lisäksi on tarpeen muuttaa totuttuja
tapoja ja ylittää itselleen asettamia rajoja,
jos aikoo kehittyä. Yhteistyön, yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen merkitystä ei voi
koskaan korostaa liikaa, sillä yksin ei pärjää.”
Etäopetuksen sisältöjen ankeus tuli
Bonkille selväksi runsaat 30 vuotta sitten,
kun hän oli yritysmaailmassa laskentatehtävissä. Hän nimittäin harrasti tylsäksi luonnehtimansa työn ohessa etäopiskelua ja
ihmetteli, miksi aineistot ja tekemisen tavat
ovat niin ikäviä. Siitä jäi kipinä muuttaa kurssien tyyliä. Siirryttyään muihin tehtäviin hän
alkoi itse opettaa ja kehittää verkkokursseja
ja -opetusta. Hän on pitkän urapolkunsa
perusteella ja akateemisten oppien käytännöllistäjänä erittäin vakuuttunut siitä, että
tekemällä oppii, kunhan löytyy motivaatiota.
”Nyt kun ryhdyin itse julkaisemaan, niin tuosta
pitkästyttävästä laskentatyöstä on ollut paljon
hyötyä. Opin silloin kustantamiseen liittyviä
tarpeellisia taitoja, esimerkiksi raporttien kirjoittamisen ja budjetoinnin ja sen seurannan.”
Bonk paljastaa, että päätös julkaista
itse ja jakaa julkaisu maksuttomasti on
peräisin omakohteisista kokemuksista.
Erityisesti vierailut kolmannen maailman
maissa ja esiintyminen eräässä konferenssissa Filippiineillä ovat saaneet hänet julkaisemaan vapaasti ladattavan sisällön, jotta
uutta tietämystä saisi myös maissa, joissa
ihmisillä ei ole varaa hankkia kalliita painettuja teoksia. ”Tällä tavoin tarjoamme tilaisuuden oppia verkko-oppimisen välineistä,
käyttötavoista ja riskitaulukoista. Samalla
tästä avoimuudesta hyötyvät kaikki.”
OMAA MOTIVAATIOTAKIN VAALITTAVA
Bonk kertoo, että häntä motivoi erittäin paljon se, että saa tehdä työtä, joka on hänelle
erittäin tärkeää ja mieluisaa. Lisäetua on
siitä, että saa tavata koko ajan innostavia

"Ihminen oppii
kaikenlaista, jos hänellä
on motivaatiota uuden
omaksumiseen"

ihmisiä eri puolilta maailmaa ja ideoida toisten kanssa. Myös työajattomuus on erittäin
hyvä asia, varsinkin kuin muistelee laskentahommien vankilamaisuutta kellokortteineen.
”En saisi valmiiksi asioista, ellei minulla
esimerkiksi opiskelijat olisi työntämässä
ottamaan selvää uusista asioista. Heillä on
hyviä ja vanhoja tapoja kyseenalaistavia
kysymyksiä, joihin on etsittävä vastauksia,
joita voi sitten jakaa muillekin. Palkinnot
haluan omistaa koko yhteisölle, sillä oppilaat
ja kollegat ovat se voimavara, joka yhdessä
tekee tulosta, ei yksilö yksin.”
Blogiaan Bonk kirjoittaa säännöllisen
epäsäännöllisesti. Runsaan matkustelun
vuoksi hän on ottanut bloginimekseen
TravelEdMan, joka kuvastaa sekä matkus
telua että opettamista. l

Curt Bonk toimii professorina Indianan yliopistossa, joka kuuluu Yhdysvaltojen eturiviin koulutusalalla.
Opettamistyön rinnalla hän on kirjoittaja ja luennoitsija, jolla on vuosittain 60–100 esiintymistä.
Tutuiksi vuosikymmenten kiertomatkoista ovat tullee lähes kaikki maanosat ja Suomikin, jossa
hän on käynyt muutaman kerran.

TEC-VARIETY
http://tec-variety.com/

Curt Bonkin blogi:
http://travelinedman.blogspot.fi/
2014/07/time-to-add-some-tecvariety-free-new-e.html

Bonk on saanut useita palkintoja ja huomionosoituksia taitavuudestaan yksinkertaistaa oppimisen
teorioita käytännön toiminnaksi. Uusin palkinnoista tuli elokuussa 2014, kun Indianan yliopisto
myönsi arvostetun Wedemeyer Awardin hänelle. Bonk on menestynyt tänä vuonna Edu-Scholar
Public Influence Rankingissa, josta hänet löytää sijalta 85. Kaikkiaan listalla on 200 henkilöä,
jotka toimivat akateemisella uralla koulutusta edistävissä tehtävissä.
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Vaikuta & vaikutu -seminaari tarjoaa tuoreita näkökulmia
ja luotaa digitalisoitumisen tuomiin muutoksiin oppimisessa, opettamisessa ja työyhteisöjen kehittämisessä.
Teemat liittyvät osaamisen kehittämiseen ja suuntaamiseen, oppimisen tehostamiseen sekä pelillistämiseen
niin oppilaitos- kuin yritysmaailmassa.
Luvassa näkemystä ja kokemusta niin yhteisöllisen
median valtaväylältä, aivotutkimuksesta kuin digitaalisten palveluiden supervoimasta. Tervetuloa mukaan!
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Jill Jameson: Verkkooppimisen johtaminen
on yhteinen asia
Koulutukseen on nyt tarjolla tieto- ja viestintätekniikkaa enemmän kuin
koskaan ennen, mutta tarjonta jää osittain piiloon ja hyödyntämättä.
Mistä oikein kiikastaa? Tilanne on päässyt syntymään johtajuuden
puutteesta, kiteyttää professori Jill Jameson Greenwichin yliopistosta.
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ameson oli pääpuhujana viime kesänä
Tampereella pidetyssä opetusteknologian EdMedia-konferenssissa, jossa
hän käsitteli verkko-/virtuaalijohtamista
(e-leadership) ja sen kehittämistapoja.
Hän on tutkinut laajasti tätä teemaa ja
on edelleen valmis pitämään sen erillään
yleisestä johtajuuden tutkimuksesta.
Hänestä tutkimuksessa on syytä keskittyä
yhä enemmän virtuaalijohtamisaiheeseen,
sillä opetusteknologian noin 40-vuotisen
kehittymisen aikana se on ollut enemmän
tai vähemmän sivussa.
Jamesonin teesinä on, että johtaminen
toimii digiaikakaudella parhaiten, kun se on
jaettua, osallistavaa, luottamukseen perustuvaa ja ajassa muuttuvaa. Ja juuri tästä on
tällä hetkellä huutava pula. Näihin ajatuksiin hän on tullut pitkän uransa aikana kertyneiden niin käytännön kokemusten kuin
tutkimuksenkin perusteella.
”Kun olin vuosina 2004–2009 johtamassa projekteja, joissa luotiin uusia malleja
ja toimintatapoja, aloin ymmärtää, että jotta
opettajat innostuisivat tekemään tieto- ja
viestintätekniikan avulla todellisia, kestäviä
ja laaja-alaisia uusia avauksia, on tehtävä
muutoksia johtamisen tapoihin”, Jameson
sanoo.
Johtamiskulttuuri on hänestä päivitettävä vastaamaan niihin tarpeisiin, jotka
syntyvät tästä ajasta ja sen ilmiöistä. Kyse
ei kuitenkaan ole vain tekniikka-asioiden
hoitamisesta, vaan ihmisten, verkostojen ja
yhteisöjen johtamisesta yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.
Jameson nimeää meidät kaikki vastuullisiksi synnyttämään uutta tapaa. ”Jokainen
meistä on tekemissä koulutuksen kanssa,
joten olemme asianosallisia siten myös virtuaalijohtamisessa.” Hän painottaa, ettei
johtajuutta voi enää nykypäivänä osoittaa
jollekin tietylle taholle, vaan se on jaettua ja
yhteisille arvoille rakennettua. ”Hyvä johtaja
on parhaimmillaan näkymätön ja sellainen,
joka saa ihmiset tuntemaan, että he ovat itse
hoitaneet koko työn itse. Johtaja ei voi linnoittautua ohjailemaan, vaan hänen on kuljettava ihmisten kanssa samaa polkua.”
MINUSTAKO VIRTUAALIJOHTAJA?
Tietotyössä menetelmät ja työkaluvalikoima
perustuvat tieto- ja viestintätekniikkaan. 

"Ilman
luottamusta asiat
eivät toimi"

Juuri tästä syystä saatat jo olla virtuaalijohtamisessa mukana, vaikket itse sitä vielä ole
sellaiseksi mieltänytkään. ”Kun kuuntelin esityksiä viime kesän EdMediassa, tulin vakuuttuneeksi, että monissa hankkeissa Suomessa
on virtuaalijohtamista ja teillä on verkostoja,
joissa tämä johtajuus on esillä. Näistä voin
mainita mm. AKTIIVIn vertaisoppimisen mallin
ja opettajien avoimet verkostot.”
Erilaisissa koulutushankkeissa ja vapaaehtoisvoimin toimivissa verkostoissa virtuaalijohtajuuden piirteitä on paljon. Niissä
viestitään, jaetaan kokemuksia, julkaistaan,
ohjataan, opastetaan, päätetään yhdessä
etenemissuunnista, innostetaan, hankitaan
resursseja, budjetoidaan, toisin sanoen johdetaan sekä ihmisiä että asioita. Eivätkä ne
ole synkkää puurtamista, vaan huumorilla ja
hassuttelullakin on sijaa.
Opetusteknologian käytöstä kertovat
menestystarinat leviävät vuorovaikutuksen
ja viestinnän avulla. ”Jokaisen kouluttajan,
joka näkee opetusteknologian mahdollisuudet, tulisi liittyä epämuodollisiin verkostoihin,
kertoa tapahtumissa mitä on tehnyt, kirjoittaa artikkeleita, olla aktiivinen sosiaalisessa
mediassa, vaikuttaa vertaisryhmiin ja tehdä
kaikkea mahdollista, jotta asiat tulevat esille.
Meidän on työstettävä asioita, mentävä
eteenpäin ja tehtävä pientä vallankumousta
jatkuvasti.”
Valitettavaa on, että projekteissa ja
verkostoissa syntyneet uudet toimintatavat
eivät leviä vakiintuneisiin koulutusalan instituutioihin kovinkaan paljon.
VALTARAKENTEET JA
VANHAT ASENTEET ESTEITÄ
Kun puhe kääntyy mahdollisuuksien hukkaamiseen, Jameson muistuttaa, että sen
syistä tiedetään jo paljon, mutta ratkaisuja
vasta etsitään. ”Hyvien tulosten saavuttamista estävät johtajuuteen liittyvät asiat, vanhentuneet institutionaaliset strategiat ja politiikat, kulttuurinen vastarinta muutoksille ja
innovaatiotoiminnan rahoitusmallit.” Näiden
asioiden muuttaminen kuuluu asialistalle,
kun virtuaalijohtamista kehitetään.
Tilanteen korjaamiseksi Jameson tarjoaa
mallia, joka perustuu strategiaan, visiointiin
ja toimintaan niin että ne kaikki ovat yhtä
aikaa käsittelyssä ja vaikuttavat toisiinsa.
Koulutukseen liittyvät globaalit ympäristötekijät on Jamesonin sanoin kuvattuina
supermutkikkaita ja jo ennestään ylikuormitettuun koulutusjärjestelmään ladataan
uusia vaatimuksia, mutta kukaan ei tunnu
johtavan kehitystä. Siksi on toimittava sekä
paikallisesti että globaalisti.
”Tavoite on, että alan toimijat, poliittiset päättäjät ja hallinnon edustajat jakavat
yhteisen tulevaisuuskuvan suunnasta, jota

kohti mennään, ja siitä, miten uutta teknologiaa voidaan soveltaa. Toiseksi on tarpeen
kansainvälinen yhteistyö tekniikan tutkimuksessa. Olisi hyvä saada aikaan kansainvälistä tutkimusta, jotta saataisiin selville se,
mikä aidosti toimii koulutuksessa. Kolmanneksi tarvitaan toki valikoivuutta, tarkastelua, huolellista suunnittelua ja epäilyä siitä,
mikä on parasta. Tarpeiden priorisointia niin
ikään tarvitaan.”
Politiikkalinjausten ja strategian viilaaminen ja ruohonjuuritason toiminta eivät vielä
riitä. Tarpeen on, että koulutusalan toimijat
itse tiivistävät yhteistyötä, sillä se synnyttää
uutta toimintamallia ja vaikuttaa korkean
tason päätöksentekoon. Lisäksi se tuo
demokraattisen ulottuvuuden alan kehitykseen, kun päätöksiä voidaan tehdä yhdessä.
LUOTTAMUS ON KAIKEN PERUSTA
”Koska verkkotyöskentely on hajautettua
ja muuttuvaa, osapuolten välillä on oltava
luottamusta, jotta sitoutuminen tekemiseen
ja päämäärien saavuttamiseen on mahdollista. Ilman luottamusta asiat eivät toimi”,
Jameson tiivistää. Hän pitää luottamuksen
rakentamista ja ylläpitoa erittäin tärkeänä
tekemisenä, jonka varassa asiat joko edistyvät tai sen puuttuessa kaatuvat.
Luottamuksellisen ilmapiirin ja toimintatavan luomisessa tarvitaan yhteisesti
jaettujen arvojen ja eettisten sääntöjen
omaksumista. Koska ne eivät ole konkreettisia, niitä on noudatettava jatkuvasti päätöksenteossa ja
toimintatavoissa,
jotta luottamusta
rakentuu arkitoiminnassa. l

Linkki | gre.academia.edu/JillJameson

JILL JAMESON
Jill Jameson toimii koulutuksen professorina
sekä johtamisen ja yrittämisen keskuksen johtajana Greenwichin yliopistossa
Lontoossa. Hänellä on 36 vuoden kokemus
koulutuksen alalta. Virtuaalijohtamisen
teemaa hän on käsitellyt monissa hankkeissa ja julkaisuissa, kuten eLIDA CAMEL,
JISC infoNet CAMEL ja British Journal of
Educational Technology (BJET). Jameson on
lisäksi monipuolinen kirjoittaja, kansainvälinen luennoitsija ja vaikuttaja erilaisissa koulutusalan yhdistyksissä. Kesällä 2014 hän
oli pääpuhujana Tampereella järjestetyssä
koulutusalan opetusteknologian maailmankonferenssissa EdMedia 2014:ssa.

02 | 2014

| 9

TEKSTI

OILI SALMINEN

KUVA

THINKSTOCK

Korkea istumasaldo
on terveydelle haitaksi
Tykkäätkö istumisesta? Laita suhde hetkeksi jäähylle ihan itsesi vuoksi.
Liiallinen istuminen nimittäin voi tehdä sinut sairaaksi. Nouse välillä
tuoliltasi ja lähde liikkeelle! Terveyden edistämiseksi olisi päivittäin
otettava 10 000 askelta eli liikuttava noin 8 kilometrin matka.

N

yky-yhteiskunta suorastaan tarjoilee
mahdollisuuksia olla liikkumatta,
sillä suurimaan osan töistä ja työtehtävistä pystyy hoitamaan istuen. Samaa
pätee kotiaskareisiin ja vapaa-ajanviettoon.
Myös kouluissa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta istuminen on perusasento.

ja istuu nuorempia enemmän. Sen sijaan
sukupuolten väliltä löytyy eroa, sillä miehet
makailevat ja istuvat päivässä 44 minuuttia
enemmän kuin naiset.
Kaikkein nuorimmat ja kaikkein vanhimmat ikäryhmät katkaisevat harvemmin yhtäjaksoisen makuulla olon tai istumisen päivän aikana kuin 30–60-vuotiaat henkilöt.

PAIKALLAANOLO ON TOSI SUOSITTUA
UKK-instituutin julkaisemassa Terveys
2011 -tutkimuksessa käy ilmi, että liikkumattomuus on useimmille meistä tavanomaisin tapa olla. Aikuisilla kuluu istuen tai
makuulla reilut 9 tuntia, noin 75 prosenttia,
valveillaoloajasta. Seisoma-asennossa
paikallaan vietetään vuorokaudesta keskimäärin 2 tuntia 30 minuuttia. Kouluikäiset
istuvat liki kahdeksan tuntia päivässä.
Tilaisuus jähmettyä paikalleen lisääntyy
vielä, kun näyttöpäätteen ääressä työskentelevien määrä kasvaa. Jo nyt Suomessa
noin 80 prosenttia työskentelee näyttöpäätteen ääressä pääasiallisesti istuen.
Ikäryhmät eivät poikkea
tässä asiassa toisistaan
kovinkaan paljon. Vanhin
väestö tosin makailee
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ISTUMINEN ON NYKYVITSAUS
Muutamassa vuosikymmennessä istumisesta on kehkeytynyt suuri terveysriski ja
uhka hyvinvoinnille. Istuminen vaikuttaa niin
yksilön omaan hyvinvointiin kuin kansantalouteenkin.
Jos ihminen ei harrastas arkiliikuntaa,
silloin sekä keho että mieli kärsivät. Istuessa ihmisen elimistö vetäytyy lepotilaan, jolloin energiaa ei
juuri kulu ja aineenvaihdunta hidastuu.
Tämä lepotila

alkaa pitkään jatkuneena näkyä lihomisena
sekä altistumisena kakkostyypin diabetekselle, sydän- ja verisuonitaudeille ja liikuntaja tukielinten sairauksille. Mielialan lasku
myös kuuluu näihin oireisiin. Liiallinen istuminen on kuolemia aiheuttava riskitekijä,
jopa eliniän lyhentäjä.
Kipu ja särky selässä, hartioissa tai polvissa on usein merkki siitä, että ihminen on
istunut liian paljon. Kivusta ja särystä kehittyy tuki- ja liikuntaelinsairauksia, jotka aiheuttavat sairauslomia ja -eläkkelle jäämisiä.
Tuolista tai makuulta olisi syytä irrottautua mitä pikimmin, sillä mainitun terveystutkimuksen mukaan vain 50 prosenttia
työikäisistä ja 25 prosenttia eläkeikäisistä
liikkuu riittävästi. Vain vajaa 25 prosenttia
aikuisista saavutti kestävyystyyppisessä
liikunnassa sen määrän, mitä terveysliikuntasuosituksissa on asetettu.
Liikkumisen aktiivisuus luokitellaan
kolmeen ryhmään: kevyeen, reippaaseen ja
rasittavaan. Näistä kevyt aktiivisuus on suosituinta, sillä siihen kuluu noin 20 prosenttia valveillaoloajasta ja ikäryhmistä eniten
30–60-vuotiaille. Reippaaseen aktiivisuuteen
kuluu aikaa noin neljä prosenttia valveillaoloajasta ja rasittavaan vain alle yksi prosenttia. Reippaalla ja rasittavalla tasolla liikkuvat
eniten alle 30-vuotiaat. Erityisesti nuorilla
miehillä yksilöllinen vaihtelu on suurta.
VIMPAIMIA AVUKSI
Jos ei itse ”älyä” liikkua, oppaaksi voi hankkia erilaista älyteknologiaa. Motivoiko uusi
tekniikka ja onko niistä hyötyä? Tulevat vuodet näyttävät, mutta on niillä jo nyt kannattajansa, liikunnan aktivointi- ja
seurantavälineiden tarjonta
kasvaa.

Liikkumaan kannustavat ja jopa käskevät uusimmat verkko- ja mobiilisovellukset. Vakiintuneisiin apuvälineisiin kuuluvat
askelmittarit, jotka ovat hyviä kirittämään ja
seuraamaan oman liikunnan määrää. Niin
ikään älyvaatteita on tarjolla, eri tarkoituksiin ja muotisuuntiinkin.
Hyvinvointirannekkeen voi asettaa
muistuttamaan erilaisista asioista. Se ei
unohda tavoitteita, vaan suosittelee eri
vaihtoehtoja niiden saavuttamiseksi. Rannekkeissa alkaa olla älyä runsaasti, joten
ne osaavat laskea ja ehdotta ihanteellisimpia liikuntaehdotuksia, jotta vuorokautinen
liikuntatarve tulee tyydytetyksi.
Älypuhelmiin löytyy monia sovelluksia,
joilla oman liikunnan suunnittelu ja kunnon
rakentaminen onnistuu, osa näistä sovelluksista osaa muistuttaa myös säännöllisistä nesteytyksen tarpeista.
PIENIN TEOIN IRTI
LIIKKUMATTOMUUDESTA
Jo pienetkin tauot istumisessa ovat hyväksi
terveydelle. Kymppitonnin askelmäärä vuorokaudessa on monien lähteiden mukaan
riittävää. Mikäli suositeltua 10 000 askeleen askelmäärää ei voi täyttää, sen sijasta
voisi liikkua muulla tavoin parin tunnin ajan
vuorokaudessa.
Toimistotyötä voi istumisen sijasta
tehdä seisoma-asennossa, ainakin osan
päivästä. Eri tasoille säädettävän sähköpöydän puuttuessa kirjapino, kahden
pöydän päällekkäin laittaminen tai korkea
lipasto auttaa asettamaan kannettavan tai
tietokoneen näppäimistön itselle sopivalle
korkeudelle. Näyttöä ja johtoja voi luovasti
järjestellä sopivaan paikkaan omatekoisen
seisomatyöpöydän oheen. Entä miten toimisi uusi työasentojen hitti, slaavikyykkyasento? Silläkin on omat kannattajansa.
Tuolin voi korvata suurella jumppapallolla, jonka päällä hötkytellen saa myös
liikuntaa ja mielen rauhoitusta. Tällaista
istumista kokeillaan jo ainakin yhdessä
joensuulaisessa koulussa.
Työasento uudeksi -teemaa täydentää vielä edullisten jäsenten liikkuvuutta
lisäävien välineiden käyttö. Esimerkiksi
tasapainolauta sopii hyvin jalkojen alle
seisomatyöpöydän kaveriksi ja jumppakuminauhalla voi venytellä istumaasennossa työssä tai matkoilla.
Varsinkin kokoukset ja erilaiset
ryhmätöiden tekemiset hoidetaan
yleensä istuma-asennossa. Mikä estää
järjestää niitäkin vapaamuotoisemmin? Applen perustajan Steve Jobsin

 lämänkerta paljastaa, että suuret innovaae
tiot ja oivallukset syntyvät tavanomaisuudesta poikkeavissa oloissa. Jobs nimittäin
vei lähitiiminsä kävelykokoukseen ratkaisemaan ongelmia ja kehittämään uutta.
Itse hän käveli usein paljain jaloin ja istui
kokouksissa epätyypillisissä asennoissa tai
käveleskeli.
Se, mitä kukin meistä tekee enimmän
osan ajastaan, vaikuttaa eniten itseen. Jos
istut enimmäkseen, sen seuraukset näkyvät eniten, mutta jos liikut, näkyvät puolestaan sen vaikutukset.
Lähde siis liikelle,
ihan itsesi vuoksi! l

LISÄTIETOA
Terveys 2011 -tutkimus:
http://www.ukkinstituutti.fi/tiedotteet/
tiedotteet-2014/suurin-osa-valveillaoloajastakuluu-istuen-tai-maaten

TSEMPATAAN YHDESSÄ!
Suomen eOppimiskeskuksen asiantuntijat ovat liittyneet Facebookissa ryhmään
Kymppitonnarit, jonka jäsenet kannustavat
toisiaan omia suorituksiaan esitellen ja kehuenkin. Ryhmän sivu on myös kokemusten
ja vinkkien jakamis- ja vaihtopaikka, muttei
kuitenkaan ryppyotsainen suoritusten
raportointikanava.

Liity mukaan: http://www.facebook.com/
groups/kymppitonnarit/

REHTORI LOPETTI
TÖISSÄ ISTUMISEN
Rehtori Mikko Jordman Nurmijärveltä otti
tosissaan kopin vuoden alussa tv-ohjelma
Prisma Studion tuoliton tammikuu -kampanjasta. Hän myös raportoi kokemuksia
sosiaalisessa mediassa ja innosti muita
mukaan. ”Ostin halvan telineen läppärille ja sen viereen väärinpäin käännetyn
muuttolaatikon näytön ja näppiksen alle.
Siinäpä se oli. Nykyään turhan istumisen
välttämisestä on tullut tapa.”
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Palvelupaja FORGE
digitalisoi kaiken
– myös suomalaisen koulun
Koulutuspalveluista on toivottu jo pitkään Suomelle vientivalttia.
Läpimurto on antanut odottaa itseään, mutta ratkaisu voi löytyä
digitaalisista palveluista. Digipalvelun voi rakentaa, vaikkei osaisi
kirjoittaa riviäkään koodia: apu löytyy Palvelupaja FORGEsta.

”K

aikki, mikä voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan”,
ennusti amerikkalainen Nobelpalkittu taloustieteilijä Paul Krugman jo
vuonna 2008. Digitalisoituminen koskee
kaikkia toimialoja, myös niitä, jotka
mielletään ”pehmeiksi ja ihmiskeskeisiksi”, kuten terveydenhuolto ja opetusala.
Sairaanhoitajia ja opettajia tarvitaan kyllä
tulevaisuudessakin, mutta todennäköistä on, että heidän toimenkuvansa tulee
muuttumaan huomattavasti, kun teknologia alkaa hoitaa rutiinitehtäviä.
Opettaminen ja opiskeleminen perustuu perinteisesti läsnäoloon: opettaja
opettaa luokan edessä tai, hiukan modernimmin, ohjaa pienryhmien työskentelyä.
Yhtä kaikki, oppilaat ja opettajat ovat
samaan aikaan läsnä samassa paikassa.
”Kirjat ja kasvokkain opettaminen
ovat edelleen ehdottoman kannatettavia
ja hyviä asioita. Vaikka digitaalisuus ei ole
itseisarvo, maailma muuttuu ja teknologian kehityksen myötä myös tapamme
oppia on muuttumassa. Tykkäsi siitä tai ei”,
Palvelupaja FORGEa vetävä Jari Juopperi
pohtii. ”Minulle tämä sopii. Itselläni ei olisi
mitään mahdollisuuksia mennä kurssille,
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joka vaatisi säännöllistä läsnäoloa ja opiskelua etukäteen määrättyinä kellonaikoina.
Sen sijaan voin opiskella itsekseni milloin
haluan, 15 minuutin paloihin pätkittyjen
opetusvideoiden avulla.”
KOULUTUKSESTA VIENTIVALTTI
– VIHDOINKIN?
Suomessa on pitkään hellitty ajatusta
koulutusviennistä. Kuinka hienoa olisikaan levittää Pisa-sertifioitua järjestelmäämme maailmalle ja rakentaa siitä
merkittävää vientiliiketoimintaa. Jopa
valtioneuvoston tasolla on linjattu, että
koulutuksen osuutta Suomen kokonaisviennistä tulisi kasvattaa huomattavasti
vuoteen 2015 mennessä. Kehitys on
kuitenkin ollut vaatimatonta. Optimisti
simpien arvioiden mukaan koulutusviennin arvo on noin sata miljoonaa euroa
vuodessa. Se on vain murto-osa palveluviennin kokonaisarvosta.
Koulutusviennin ongelmana on usein
skaalautuvuus eli se, miten opetuspalvelu kasvaa käyttäjämäärien mukana.
Mitä enemmän oppilaita, sitä enemmän
tarvitaan opetushenkilökuntaa, oppi
materiaaleja sekä isompia opetustiloja.

Ei Suomesta riitä määrättömästi opettajia
lähetettäväksi maailmalle ylivertaista
koulutusjärjestelmää rakentamaan.
”Menestyvä koulutusliiketoiminta ei
tarkoita sitä, että jokaista uutta oppilasta
varten tarvitaan lisää opettajia ja materiaalia, resursseja. Palveluita digitalisoimalla
päästään vakioresursseilla eteenpäin”, 
Jari Juopperi toteaa.
Erilaiset sähköiset oppikirjat ja -materiaalit, pelit ja digitaaliset ryhmätyötilat skaalautuvat vaivatta käyttäjämääriin. T ällaisten
palveluiden mahdollisuudet levitä maailmalle ovat melkeinpä rajattomat.
DIGITAALISIA PALVELUITA
EI TARVITSE TEHDÄ YKSIN
Vaikka nyt sitten olisikin sitä mieltä, että
digitalisoituminen tekee hyvää myös opetusalalle ja että ”jotain tarttis tehdä”, törmää aika äkkiä ajatukseen ”entä sitten?”
Mitä oikeasti pitäisi tehdä? Mielessä
ehkä kangastelee ajatus jonkinmoisesta
digitaalisesta koulutuspalvelusta, mutta
käytännössä ei ole aavistustakaan, miten
sellainen pitäisi tehdä.
Tähän tarpeeseen on perustettu
Palvelupaja FORGE: se on suunniteltu

etenkin niille, jotka eivät ole aiemmin
olleet tekemisissä digitaalisten palveluiden rakentamisen kanssa. FORGEen
tullessa ei tarvitse tietää digipalvelun
rakentamisesta oikeastaan mitään.
”Meille kelpaa unelmahöttö”, Jari Juopperi nauraa. ”Tärkeintä on, että FORGEen
tulijalla on visio, unelma digitaalisesta palvelusta ja ajatus siitä, minkä ongelman se
ratkaisee. Lisäksi toivomme, että projektilla
olisi jo budjetti. Meiltä saa kaiken muun:
työkalut, viitekehyksen, yhteisön, jossa
palvelua voi testata.”
MITEN DIGITAALINEN PALVELU
FORGESSA SYNTYY?
”Tekemällä”, vastaa Juopperi. ”FORGEsta
saa apua eri työvaiheisiin ja asioiden tekemiseen, mutta emme tee valmiita palveluita. Opettajakaan ei voi opettaessaan kaataa tietoa oppilaiden päähän, vaan heidän
tehtävänään on opastaa, johdattaa, neuvoa
ja antaa vinkkejä. Oppilaat joutuvat itse
tekemään oppimistyön. Meillä on samanlainen lähestyminen: palvelunkehittäjän täytyy
itse käydä prosessi läpi.”
”FORGE itsessään on opintomatka.
Me koulutamme digitaalisten palveluiden

rakennusmestareita. Kun on kerran kulkenut FORGE-opintopolun alusta loppuun
asti, osaa tehdä sen toisenkin kerran”, Jari
Juopperi vakuuttaa.
Aina ei kaikki kuitenkaan mene putkeen. Myös digitaalisen palvelukehityksen
opintomatkalla voi olla karikoita, mutta
koska elämässä on joka tapauksessa
otettava riskejä, se on huomattavasti turvallisempaa tehdä tuetussa ympäristössä.
”Digitaalisessa palvelukehityksessä on
toki aina olemassa se riski, että palvelu ei
kiinnostakaan. Siksi valmistelutyöt kannattaa tehdä huolella ja ennen kaikkea hankkia perusosaaminen ja kokonaiskuva siitä,
mitä palvelun kehittäminen vaatii. Eihän
kukaan lähde rakentamaan taloakaan niin,
että ensin soitetaan perustusten tekijät
paikalle ja heidän saatua hommat valmiiksi
soitetaan rungon pystyttäjät – ja niin edelleen. Kyllähän talonrakentajalla on alusta
lähtien kokonaiskuva mielessä.”
Palvelupaja FORGEn takana on DIGILE,
internet-talouteen keskittyvä strategisen
huippuosaamisen keskittymä eli SHOK.
DIGILE koordinoi yritysvetoista tutkimustoimintaa, kokoaa pienemmistä hankkeista
suurempia liiketoimintaekosysteemejä

sekä vauhdittaa digitalisoitumiskehitystä
FORGEn avulla. FORGElla onkin laajempi
kansallinen tavoite.
”Tavoitteenamme on kouluttaa Suomeen laaja joukko toimijoita, jotka tietävät,
miten digitaalinen palvelu rakennetaan.
Näin digitalisoitumiskehitys leviää pikku
hiljaa myös niille aloille, jotka aiemmin
eivät digitalisoitumisesta ole päässeet hyötymään. Tästä on sitten enää pieni askel
kansainvälisesti menestyvälle digitaalisten
palveluiden vientiliiketoiminnalle”, Juopperi
summaa. l

"Teknologian
kehityksen myötä
myös tapamme oppia
on muuttumassa"
02 | 2014
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Mobiilia ja työelämälähtöistä opiskelua
Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tuottaa opiskelijoille niitä valmiuksia,
joita työelämässä tarvitaan ja taidoilla olisi myös pystyttävä kehittämään
työelämää. Vanhoilla koulutusmalleilla ja teknologioilla noihin haasteisiin
ei pystytä vastaamaan. Omniassa lähdettiin yhdessä työelämän, opiskelijoiden
ja opettajien kanssa, ja uutta teknologiaa hyödyntämällä, etsimään
uudenlaisia koulutusmalleja.

I

nnomerkonomiopiskelijat ja yrittäjät tekevät uudenlaista yhteistyötä yhdistämällä
työvaltaista oppimista, mobiilioppimista
ja sosiaalista mediaa. Innomerkonomeilla
yrittäjyys on iso osa tiimin opintoja ja ammattiin opiskellaan oikean tekemisen kautta. Lisäksi opinnoissa hyödynnetään uutta
teknologiaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa ja
työssäoppimispäivinä työvälineenä toimivat
tabletit. Toteutus lisää mahdollisuuksia
työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen
ammatilliseen opiskeluun. Ryhmä opiskelee
lähiopetuksessa kolmena päivänä viikossa
ja työvaltaisesti kahtena päivänä viikossa.
– Tällainen yhteistyö on erittäin antoisaa sekä opiskelijoille että yrittäjille. Opiskelijat pääsevät aidosti mukaan yritysten
toimintaan, ja yrittäjät saavat uusia, raikkaita näkökulmia jokapäiväisiin työtehtäviin.
Lisäksi meidän opiskelijat oppivat lisää yrit-

täjyydestä ja mobiililaitteiden hyödyntämisestä työelämässä, toteaa projektipäällikkö
Mimmi Heiniö.
Toteutus yhdistää työelämän, yrittäjyyden, koulun sekä uuden teknologian käytön
opinnoissa. Opinnoissa opitaan siis ammatin lisäksi hyödyntämään teknologiaa sekä
kehittämään työelämän kannalta tärkeitä
taitoja kuten ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Työvaltaisuus motivoi opiskelijoita käytännönläheisyydellään,
yhteisöllisyydellään ja autenttisuudellaan.
– Kyllä siihen jaksaa panostaa ihan eri
tavalla kun tuotos menee oikeasti yrityksen
käyttöön, innomerkonomi Kim toteaa.
InnoOmnian oppimisratkaisut-tiimin
vastuuhenkilö ja innomerkonomien ammattiopettaja suunnittelevat opintoviikoista
yhtenäisiä, opintojakson tavoitteita vastaavia kokonaisuuksia. Yksittäiset työtehtävät

kumpuavat taas InnoOmnian yrittäjäyhteisön todellisista haasteista.
– Tosi kivaa vaihtelua tavalliseen
opiskeluun. Pääsemme tekemään oikeita
työtehtäviä ja kehittämään ratkaisuja yritysten tarpeisiin, kommentoivat innomerkonomiopiskelijat Miika ja Jani.
Innomerkonomit ovat lisäksi mukana
Vaapo-hankkeessa, jonka tavoittteena on
kokeilla, edelleen kehittää ja levittää laajennetun työssäoppimisen malleja. hankkeessa hyödynnetään laajennetun työssäoppimisen hyväksikoettuja ja testattuja
malleja opiskelijoiden yksilöllisten suunnitelmien laadinnassa ja toteuttamisessa.
Pilotoinnissa huomioidaan myös erityisen tuen tarpeiset opiskelijat, joita on työpajamaisessa työvaltaisessa oppimisessa.
Hankkeessa luodaan pysyviä käytäntöjä ja
tukimateriaalia, joita voidaan soveltaa joustavasti eri aloilla. Hankkeessa kehitetään
lisäksi uudenlaisia yhteistyömalleja työelämän kanssa. Osana tätä kokonaisuutta,
painotetaan opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista oppimisen ohjaamisessa ja
arvioinissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. l
Lue opiskelijoiden
ja opettajien
kokemuksia
merp13sba.blogspot.fi
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Lue lisää
Vaapo-hankkeesta
vaaposalo.blogspot.fi
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Osa luonnollista
tekemistä
”A
loitin hankkeessa neljä vuotta
sitten hehkuttamalla kollegoille,
miten tällä kännykällä voi jakaa
sisältöä niin helposti. Mutta nyt mobiilit onkin
jo ihan osa arkipäiväistä opiskelua. Oppijilla
on omat kännykät ja oppijat itse tuottavat
niillä sisältöä omasta oppimisestaan – on
tapahtunut ihan valtavasti edistymistä”,
kertoo Mobiilisti-hankkeen projektipäällikkö
Johanna Salmia. Hankkeessa saadut kokemukset ja mallit on pyritty mahdollisimman
hyvin dokumentoimaan, että muillakin olisi
mahdollisuus kokemuksista oppia. Mobiilikesäkoulussa ja muissa tapahtumissa on
jaettu osaamista kiinnostuneille.
”Verkostoissa tapahtuu aivan valtavaa
kuhinaa, opettajat ovat löytäneet omat verkostot, ja jos eivät ole löytäneet sopivaa, ovat
perustaneet oman verkoston, missä yhdessä
vertaisten kanssa oppivat. Kun on opittu
käyttämään avoimia oppimisympäristöjä,
samalla on myös aktivoiduttu”, kuvaa AVO 2
hankkeen kehittämispäällikkö Anne Rongas
puolestaan omia projektikokemuksiaan.
”Facebook-ryhmissä toimiminen näyttää
pieneltä askeleelta, mutta toisaalta uudet
toimintatavat ovatkin mikrovallankumous”.
Opettajien keskinäisiä vertaisavun linkkejä
on koottu yhteen ja niitä löytyy toista sataa.
Vertaisoppimisen menetelmätkin ovat jo
osa luonnollista tekemistä hyvin monelle
(verkostolinkkejä http://opeverkostot.wikispaces.com/Facebook).
Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelmassa
tavoitteena on ollut luoda verkostoja ja
opetella uusia aktivoivia työskentelymenetelmiä ja avartaa oppimisympäristöjä. Hankkeiden tuloksia kuunnellessa ja lukiessa
näyttää siltä, että tavoitteissa on onnistuttu
erittäin hyvin. Osaajia ja innostuneita tekijöitä on paljon projektien päätyttyäkin.
Projektien tulosten elämisestä hankkeiden jälkeen ollaan aina huolissaan. Hankkeista pitäisi jäädä hyviä käytäntöjä, joita
hyödynnetään jatkossakin. Arnkil (2007)

Mihin käyttäisin
webinaareja?
Etsitkö
virtuaalipolkua?

Miten kulttuurilaitos
tavoittaa paikalliset
yrittäjät?

Mikä ihmeen
ilmiöpohjaisuus?

Pelittääkö?

Miten rakennan
elämyksellistä
opastusta?
Olenko taitava
on todenwikin ja blogin
nut, että
käyttäjä?
hyvä käytäntö
ei ole tämän tyyppisissä hankkeissa
esine tai työkalu, joka löydetään, varastoidaan ja jaellaan
eteenpäin. Hyvien käytäntöjen syntyyn liittyy
paljon haparointia, etsintää, hakuammuntaa, kokeilua, erehtymistä ja samat vaiheet
liittyvä myös hyvän käytännön käyttöön
ottoon uudessa tilanteessa. Viisaat projektipäälliköt antavat mahdollisimman monen
tulla kokeilemaan ja erehtymään ja yhdessä
oppimaan.
Johanna Salmia totesi mobiilihankkeen
osalta, että mahdollisimman laaja joukko
oppilaitoksen toimijoita: opettajat, opiskelijat, IT-tuki, hallinto ja kehittäjät ovat olleet
mukana – näin on varmistettu, että tulokset
ja kokemukset lähtevät organisaatiossa
elämään. Organisaatioissa on varauduttava
jo etukäteen siihen, että uuden oppimiseen

ja toimintatapojen muutoksen tarvitaan
aikaa ja tukitoimintoja ja muutosvastarinta
voitetaan sillä, että mahdollisimman moni
on mukana alusta lähtien kokeilemassa ja
testaamassa.
Näyttäisi siltä, että mitä laajemmin
projektipäälliköt ovat ottaneet mukaan
eri toimijoita kehittämishankkeisiin, sitä
paremmin hyvät käytännöt leviävät ja jäävät
osaksi jokapäiväistä elämää hankkeiden
jälkeenkin. Ja vaikka joskus tuntuu, että
tulokset jäävät vain pienen porukan käyttöön, ne tulevat joka tapauksessa leviämään. Yksikään toimija ei toimi pullossa
– verkostoissa hyvä leviää vääjäämättä. l
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Kokemuksia miljoonahankkeen

avoimesta valmistelusta
Matti Saastamoinen Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredeasta on juuri saanut yhden urakan valmiiksi ennen kesälomia.
Hän oli päävastuullisena avoimen datan yhteishankkeen valmistelusta
suomen kuudelle suurimmalle kaupungille. Ei ole aivan pieni työ tehdä
hakemusta ja valmistella kolmivuotista EU-rahoitteista 11 toimijan
yhteishanketta, jonka kokonaisbudjetti on yli 8 miljoonaa euroa.

V

aikka rahoituspäätöstä pitääkin
vielä odotella, niin hanke on jo
tässä vaiheessa ollut uraauurtava,
koska hankesuunnitelma ja sen budjetti
olivat luonnosvaiheesta lähtien kaikkien
kiinnostuneiden vapaasti kommentoitavissa
Google Drive -palvelussa. Haastattelussa
Saastamoinen vastaa, miltä tuntui valmistella miljoonahanketta avoimesti verkossa.

Aluksi haekemusta työstettiin hankekumppaneiden kesken Google Drivessa,
jolloin säästytään sähköpostirumbalta.
Harppaus tuntemattomaan otettiin, kun
päätettiinkin laittaa yhteisvalmistelussa
oleva suunnitelma avoimesti verkkoon
kenen tahansa kiinnostuneen kommentoitavaksi. Tähän pyydettiin strategian ohjausryhmältä hyväksyntä, joka heltisi helposti.

MILTÄ AVOIN KOMMENTOINTI TUNTUI?

MITÄ HYÖTYJÄ AVOIMELLA
VALMISTELULLA TAVOITELLAAN?

”Avoimuus ja ihmisten kommentit toivat
virtaa omaan tekemiseen. Tuntui, ettei oltu
yksin kirjoittamassa suunnitelmaa. Kun
aamulla tuli töihin, oli ilo katsoa, mitä uusia
kommentteja oli tullut illan ja yön aikana.”
Oli mielenkiintoista nähdä ihmisten
kiinnostus hanketta kohtaan. Useita kertoja
suunnitelmaa oli katsomassa samanaikaisesti toistakymmentä henkilöä. Kommenttien perusteella teksti selkeytyi, kuvia
parannettiin ja sisältö muokkautui ideoiden
ja ehdotusten kautta.
MIKSI TÄHÄN PÄÄDYTTIIN?
”Hankkeen taustalla olevan strategian ytimessä ovat avoimuus ja yhteisöllisyys, ja tällä
tavoin toimimme itse niin kuin saarnaamme.”
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”Kaikki viisaus ei asu hankkeen partnereissa, vaan hyviä ideoita tulee ulkopuolelta.”
Lähdimme kokeilumielellä liikenteeseen,
että avataan ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Se toimikin paljon paremmin kuin suljettu
valmistelutyö. Aivan käytännöllisesti haluttiin
saada näkökulmia ja uusia ajatuksia – uusia
aivoja parantamaan hankesuunnitelmaa.

Esimerkiksi jyrkän ein sanominen julkisesti
jollekin idealle, mikä nauttii suuren yleisön
suosiota voisi olla kiusallista. Avoimen kommentoinnin rinnalla pitää säilyttää myös
perinteiset kanavat. Kommentointi oli
kuitenkin vilkasta ja sujui hyvin.
MITEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS TOIMI?
”Kaiken kaikkiaan toimi hyvin, mutta pienillä parannuksilla ensi kerralla vielä
jouhevammin.”
Työkaluissa kannattaa keskittyä yhteen.
Nyt käytössä oli Google Drive ja Trello.
Google-tunnukset olivat jo monella valmiiksi
ja kommentointi onnistui ilmankin, mutta
Trello-osallistuminen ei ottanut tuulta siipiensä alle. Avoimuus vaatii jonkin verran
erilaista lisätekemistä. Yhteisöllistä suunnittelutyötä pitää koordinoida, jotta pysytään
asiassa ja aikataulussa. l

MITÄ MIETITYTTI ENNEN AVAAMISTA?
”Mietimme avataanko dokumentti vain
kommenteille vai myös muokkauksille
– päädyttiin kommentointiin, että homma
pysyy valmistelijoiden hyppysissä.”
Mietimme, lähtevätkö ihmiset kommentoimaan avoimesti omalla nimellään.

Lisätietoja
hankkeesta
http://6aika.fi/
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Modernin
hankkeen työkalut
Työkalujen valinta on tärkeä, mutta monesti hankala
keskustelu. Onneksi siihenkin on koeteltuja keinoja
avuksi. Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin
-hankkeen kokemuksia kerättiin julkaisuksi. Liikkeelle
kannattaa lähteä selvittämällä mitä työkaluja osallistujat nykyisin käyttävät ja jäsennellä ne ja kokeilemisen
arvoiset uutuudet hankkeen infokartaksi.
VÄLINE PER TARKOITUS

KÄYTTÖÖNOTON TUKI JA OHJEISTUKSET

Yksittäinen työkalu sopii parhaiten vain
tiettyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi Twitter
sopii nopeaan ja kansainväliseen massaviestintään, mutta 140 merkin viestit
eivät tue monipolvisia keskusteluja. Facebook on hyvä kanava sosiaaliseen kanssakäymiseen ja verkottumiseen, mutta
sen muistiotyökalut ja arkisto eivät tue
pitkäjänteistä työtä. Väline per tarkoitus
-ajattelussa valitaan paras työkalu kuhunkin tarkoitukseen.

Liian usein oletetaan, että kyllä ihmiset
osaavat ja oppivat ilman ohjeistuksia. Yksittäisten työkalujen pikaoppaita on runsaasti
valmiina (esim. http://bit.ly/someopasteita).
Helppokäyttöisimmät työkalut eivät välttämättä vaadi erityistä koulutusta, mutta melkein aina, kun jotain uutta otetaan käyttöön
pitää ihmisiä aluksi rohkaista kokeilemaan.
Paras tapa päästä alkuun on tehdä joukolla
oikeata työtä esimerkiksi muutenkin sovitun
tapaamisen yhteydessä niin, että ihmiset
voivat samalla kysellä ja kommentoida myös
työkaluun liittyviä asioita.

INFOKARTTA
Väline per tarkoitus ajattelun kääntöpuolena on työkalujen paljous, joka huonosti
organisoituna ahdistaa osallistujia ja
johtaa tiedonkulun ongelmiin. Huomio
kannattaa kuitenkin kiinnittää välineiden
lukumäärän sijaan siihen, miten ne on
järjestetty ja mihin tarkoituksiin niitä
käytetään. Työkaluista kannattaa tehdä
ajantasainen ”infokartta” on kuin julkaisun sisällysluettelo, mutta luettelon
linkit johtavatkin hankkeen eri kanaviin,
työkaluihin ja pysyviin tiedostoihin. Nettimaailman yhteistyöhankkeissa on tärkeää
nimetä asiat hyvin, sijoittaa ne oikeisiin
paikkoihin, linkittää niihin ja jättää muille
käyttäjille helposti seurattavia jälkiä. Digitaaliseen järjestelmällisyyteen käytetty
aika säästää moninkertaisesti muiden
hanketyöläisten aikaa. Hyvä infokartta
auttaa myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

JATKUVA KOKEILEMINEN JA ARVIOINTI
Yleensä työkaluvalikoima ei pysy samana
hankkeen alusta loppuun. Uusia palveluita
syntyy, ne voivat yhdistyä, loppua kokonaan,
taantua tai kehittyä harppauksin. On tärkeää kokeilla tietoisesti uusia vaihtoehtoja.
Kokeiluun kuuluu se, että uutta työkalua
käytetään todellisessa työssä jonkun kokeilujakson ajan, jonka jälkeen päätään jatketaanko työkalun käyttöä. l

KOKEILE!
l

l

l

l

Lisätietoa
bit.ly/moderninhankkeen-tyokalut

bit.ly/someopasteita

Kerää tieto siitä mitä työkaluja osallistujat
nykyisin käyttävät
Valitse itse tai yhdessä osallistujien kanssa
väline per tarkoitus ajattelun mukaisesti
sopivat työkalut ja tee ensimmäinen versio
hankkeen infokartaksi (katso esimerkki
http://okf.fi/viestinta)
Tee tarvittava ohjeistus ja järjestä
käyttöönottotuki sekä ongelmanratkaisu
Kokeile järjestelmällisesti uusia työkaluja,
arvioi säännöllisesti käytössä olevien
tarkoituksenmukaisuutta, tarvittaessa
vaihda työkaluja ja päivitä infokarttaa
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Avoimet oppimateriaalit
Suomen voimavaraksi
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) puitteissa käynnistettiin EduCloudkonsortio ja Koulutuksen Pilviväylä, joka kokoaa sähköisiä oppimateriaaleja
valtakunnalliseksi markkinapaikaksi. Palvelua kehitetään ensisijaisesti
kaupallisten oppimateriaalien näkökulmasta.

E

duCloud ei erityisesti huomioi netin
avoimia oppimateriaaleja, kuten
Otavan Opiston Internetix, wikit ja
LeMill (Educational Open Resources; OER).
EduCloudin rinnalla esimerkiksi yliopistoissa
kehitetäänkin ekosysteemiä tukemaan korkeatasoisten kansainvälisten verkkokursssien, kuten MOOCit, valmistamista ja jakelua.
Avoimia oppimateriaaleja käytetään
laajasti ja niihin liittyy joitain erityispiirteitä.
Niillä tarkoitetaan oppisisältöjä, jotka ovat
erilaisin lisenssein periaatteessa kenen
tahansa käytettävissä ja lisenssistä riippuen toisinaan myös muokattavissa ja kaupallisestikin jatkojalostettavissa.
Otavan Opisto on kehittänyt avoimille
oppimateriaaleille mallin, joka kokoaisi kan-
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salliset sisällöt yhteen paikkaan osaksi varsinaista EduCloudia. Konseptia on esitelty
alustavasti konsortiolle.
Avoimien oppimateriaalien ekosysteemi
(työnimi) perustuu mikro- ja joukkorahoitukseen, jossa sisällönostajat jättävät tarjouspyyntöjä materiaaleista tekijöille. Toisin kuin
kaupallisella sektorilla, aineistoista maksetaan kollektiivisesti vain kerran, esimerkiksi
yhden kunnan koulut. Sen jälkeen sisällöt
ovat kaikkien vapaasti käytettävissä avoimien lisenssien puitteissa. Hyötyinä olisi
merkittävä kustannussäästö valtakunnallisesti vuosittain sekä ketteryys yksittäisten,
spesifienkin materiaalien saatavuuteen.
Avoimien oppisisältöjen ekosysteemi
kehittää erityisesti niiden valtakunnallista

tuotantoa, jakelua ja käyttöönottoa. Suomessa on tuotettu avoimia oppisisältöjä
vapaaseen käyttöön jo 1990-luvun puolivälistä alkaen, kuten Otavan Opiston
Internetix. Tuottajia on paljon, alkaen Wikiopistosta, mutta tarjontaa ei ole koottu
keskitetysti eikä niiden olemassaolosta
tiedoteta aktiivisesti. Sisältöjen tuottajat
eivätkä julkaisijaorganisaatiot ole verkostoituneet tai järjestäytyneet millään
tavalla.
Toisaalta avoimet oppisisällöt ovat
pystyneet reagoimaan kaupallista tuotantoa ketterämmin moniin kaupallisesti kannattamattomiin niche-aiheisiin ja opetustarpeisiin sekä varhaisemmin kuin kaupalliset julkaisijat. Esimerkiksi Wikipediaa ja
Wikiopistoa käytetään paljon opetuksessa
kaupallisen tarjonnan puuttuessa tai tarjonnan ollessa vain paperimuodossa.
Organisoimattomuuden ja tiedottamisen lisäksi avoimia oppissältöjä Suomessa vaivaa elinkaariajattelun puute.
Niitä tuotetaan suhteellisen paljon, mutta
sisältöjen laatuun tai päivittämiseen ei
ole juurikaan mekanismeja, pitkälti resurssisyistä. Lisäksi tämä johtuu toiminnan
yleishyödyllisestä ja altruistisesta ajattelusta: tehdään mitä voidaan ja ehditään.
Suomen eOppimiskeskuksen puitteissa valmisteltavaan hankkeeseen on
tähän mennessä osoittanut kiinnostusta
niin kunnat eri oppilaitoksineen, teollisuus
ja koneenrakennusala kuin opetusalan
yhtiöt ja erilaiset järjestöt. Hankkeen
käynnistysvaiheessa tähdätään aikataulullisesti vuosiin 2016–2017 eli OPS 2016
-esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen. l

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 kou-

lutusalan 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 2014
Puheenjohtaja
Ville Venäläinen | Otavan Opisto
Varapuheenjohtaja
Ville Availa | Ambientia Oyj
Varsinaiset jäsenet
Leena Vainio | Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Omnia/InnoOmnia
Tuomas Kuusivaara | Discendum Oy
Ari-Matti Auvinen
Jarmo Tanskanen
Irma Mänty
Jarmo Viteli

Varajäsenet
Tiina Front-Tammivirta | Open Trainers Oy
Maarit Hynninen-Ojala | Metropolia AMK
Kirsti Timperi | TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Harto Pönkä | Innowise
Jaana Kullaslahti
Juha Särestöniemi
Esa Jalonen
Sakari Eränen
Neuvottelukunnan ja eOppimisen foorumin
puheenjohtaja
Tarmo Toikkanen | Aalto-yliopisto

Ville Venäläinen

Ville Availa

Tarmo Toikkanen

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

l

l

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

Suomen eOppimiskeskuksen henkilöstö
Toimisto
Yhteystiedot
e-mail | info@eoppimiskeskus.fi
Vankanlähde 7 | 13100 Hämeenlinna
puh. | +358 40 827 6378
Niina Kesämaa | projektiassistentti
puh. | 040 827 6378
e-mail | niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi
Piia Liikka | projektipäälikkö
puh. | 040 860 1494
e-mail | piia.liikka@eoppimiskeskus.fi

Projektihenkilöstö
Projekteissa työskentelevät tavoittaa
info@eoppimiskeskus.fi-osoitteen kautta.
Ari-Matti Auvinen (AVO2)
Kaisa Honkonen (AVO2)
Ville Oksanen (KOTEK)
Tarmo Toikkanen (KOTEK)
Kim Holmberg (EduFinland)
Lasse Vallemaa (Open Päivitys)

Niina Kesämaa

Piia Liikka

Anne Rongas

Titi Tamminen

Verkossa www | eoppimiskeskus.fi
Facebook www | facebook.com/seoppi

Anne Rongas | projektisuunnittelija
puh. | 040 518 1229
e-mail | rongas.anne@gmail.com
Titi Tamminen | kehityspäällikkö
puh. | 040 869 6306
e-mail | titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi

Wiki

wiki.eoppimiskeskus.fi

Twitter

twitter.com/eoppimiskeskus

Liity nyt jäseneksi!
01 | 2014
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Suomen eOppimiskeskus ry:n

Päättävät yhteisöjäsenet
AduSal Oy
www | adusal.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
www | jamk.fi

Promentor Solutions Oy
www | promentor.fi

Alfasoft Oy
www | alfasoft.fi

Kinda Oy
www | kinda.fi

Sanoma Pro Oy
www | sanomapro.fi

Ambientia Oy
www | ambientia.fi

Kopiosto ry
www | kopiosto.fi

Somea Oy
www | somea.org

Celain Oy
www | celain.fi

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

Suomen oppimispelit ry
www | suomenoppimispelit.fi

Didactec Oy Ltd.
www | didactec.fi

Kustannusosakeyhtiö Otava
www | otava.fi

Teknologiakeskus Innopark Oy
www | innopark.fi

Discendum Oy
www | discendum.com

Laurea-ammattikorkeakoulu
www | laurea.fi

e-Oppi Oy
www | e-Oppi.fi

Lentävä liitutaulu Oy
www | lentavaliitutaulu.fi

TIEKE Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry
www | tieke.fi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Omnia/InnoOmnia
www | innoomnia.fi

Mediamaisteri Group
www | mediamaisteri.com

Fronter Oy
www | fronter.fi
HCI Productions Oy
www | hci.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu
www | hamk.fi

Metaverstas Oy
www | metaverstas.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
www | metropolia.fi
Mikrolinna Oy
www | mikrolinna.fi

Typing Master Finland Oy
www | typingmaster.com
Valopi Oy
www | valopi.fi
Velis & Remis Oy
www | velisetremis.com
WordDive
www | worddive.com

Nethunt Oy

Hämeenlinnan kaupunki
www | hameenlinna.fi

Open Trainers Oy
www | opentrainers.fi

Ilona IT oy
www | ilonait.fi

Otavan Opisto, Internetix
www | internetix.fi

Innowise
www | innowise.fi

Oy Orxter Ltd
www | orxter.com

itslearning AS
www | itslearning.fi

Pedapoint Oy
www | pedapoint.fi

Kannattavat yhteisöjäsenet
www |

3T Ratkaisut Oy
3tratkaisut.fi

MJK-Instituutti
www | mjk.fi

Turun yliopisto
www | utu.fi

www |

Consulo Oy
consulo.fi

MKFC Helsinki College
www | helsinkicollege.fi

Vero-opisto
www | vero.fi

Digital Lessons Finland Oy
www | digitallessons.com

OK-opintokeskus
www | ok-opintokeskus.fi

VR Koulutuskeskus
www | vrkoulutuskeskus.fi

Festo Oy, Didactic
www | festo.fi

Taloudellinen tiedotustoimisto ry
www | tat.fi

WinNova Länsirannikon Koulutus Oy
www | winnova.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
www | kyamk.fi

Tampereen aikuiskoulutuskeskus
www | takk.fi
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