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PÄÄKIRJOITUS

lipa ihana kesä, kaikki varmasti saivat aurinkoa ja energiaa tähän vähän
harmaaseen syksyyn. Energiaa tarvitaankin, sen verran haasteellisia ovat olleet
alkusyksyn uutiset. Työpaikkoja menetetään keskimäärin 400 kuukaudessa,
mutta samaan aikaan syntyy 400 uutta työpaikkaa. Osaamiset eivät vain kohtaa. Miten
yhdistyksemme voisi tilanteessa auttaa – voisiko uutta osaamista laajemmin tarjota
vaikka työttömille – näyttää nimittäin siltä, että tieto- ja viestintätekniikan taidot omaavat
ovat aika vähän työttömänä. Ja mielenkiintoista on se, että tieto- ja viestintätekniikkaa
monipuolisesti osaavat ovat myös hyvin aktiivisia ja luovat itselleen työpaikkoja ja
keksivät uusia yritysvaihtoehtoja. Tämän lehden artikkelit tätä osaamista ja tekemisen
intoa taas kuvastavat.
Opetusministeri Krista Kiuru haluaa myös panostaa digitaalimaailman rakentamiseen. Kiurun mukaan Suomessa pärjätään panostamalla osaamiseen ja inhimilliseen
pääomaan sekä huolehtimalla ensiluokkaisesta infrastruktuurista. Infrastruktuurikaan ei
vain tunnu olevan ihan kaikkialla kunnossa, vaikka tähän asti olemme siihen Suomessa
olleet tyytyväisiä. Lukiolainen Espoosta tarttui päivän polttavaan kysymykseen Hesarin
Nuorten postissa (24.9.2013). Hän oli huolissaan epätasa-arvosta, joka syntyy, kun
kunnilla ei ole varaa hankkia tarvittavaa tieto- ja viestintätekniikan varustusta oppilaitoksiin. Ja ongelmahan on erityisen suuri lukioissa, kun vuonna 2016 pitäisi aloittaa
jo sähköiset ylioppilaskirjoituksetkin. Lukiolainen hyvin totesi, että hankitaanko koneet
vanhempien keksien tai wc-paperin myynnillä.
Eikä lukiolainen ollut huolissaan vain tekniikan puutteesta vaan myös siitä, että
se voi johtaa turruttavaan opetukseen ja se myös siihen, että kaikki lukiosta valmistuvat
eivät ole yhtä kilpailukykyisiä työelämään siirtyessään. Onhan tiedon etsiminen ja jalostaminen yksi tärkeä osa tämän päivän osaamista ja uudet työpaikatkin syntyvät tiedon
analysoinnin ja visualisoinnin ympärille. Nyt ovat hyvät keinot tarpeen, jotta kaikille
taataan tasavertaiset mahdollisuudet – kunnat ovat todella vaikeissa tilanteissa.
Tartutaan yhdessä näihin haasteisiin – jaetaan osaamistamme ja keksitään keinoja,
joilla tasa-arvoinen oppiminen olisi mahdollista maamme joka kolkassa.

Kuva: Teemu Korpi

Hyvät lukijat
O

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

Hankitaanko
koneet vanhempien
keksien tai wc-paperin
myynnillä?

Toivotan kaikille mukavaa loppusyksyä ja talven alkua. DCL-konferenssissa tavataan ja
halataan.
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Muutoksen ensimmäinen vaihe:
Uskalla sanoa haluamasi ääneen

S

ananlaskuissa näkyy suomalaisten
kansallisluonne, sillä niissä varoitetaan iloitsemasta, nauramasta ja puhumasta, koska niistä kaikista seuraa itkua
ja pahaa. Ilkka Koppelomäki kumoaa työkseen näiden syvälle juurtuneiden hokemien
vaikutuksia. Hän valmentaa suomalaisia
kehittämään itseään sekä myös innostumaan ja uskaltautumaan muutoksiin.
Koppelomäki suosittelee, että
sanomme ääneen sen, mitä haluamme.
Sen jälkeen uusia kuvioita voi miettiä itsekseen tai valmentajan kanssa. ”Tehtäväni on
saada mahdollisimman moni ymmärtämään
omat mahdollisuudet tehdä asioita, joita
haluaa. Tällä uskalluksella on vaikutusta
yksilön hyvinvointiin, mutta kyllä koko Suomi
hyötyisi, kun yksilöiden hyvinvointi kohenee.” Koppelomäki muistuttaa, että aina
kun hän pyytää ihmisiä sanomaan halunsa
julki, esitetään tilaisuudessa kysymys: kuka
sitten siivoaa? Vastauksena hänellä on,
että aina löytyy niitä, jotka haluavat siivota.
”Ei muutos ole vaikeaa. Pitää vain päättää, mitä haluaa, ja ryhtyä toimimaan sen
toteuttamiseksi. Jos joku haluaa lopettaa
tupakan polttamisen, hänen on vain otettava uusi tapa käyttöön eikä tupakoida.”

via tavoitteita ja keinoja. Tarkoitus on käynnistää ajattelu, mitä asiakas haluaa ja löytää häneltä itseltään voimavarat toteuttaa
muutos. ”Kunkin valmennettavan kohdalla
käymme läpi tilanteen, missä hän nyt on.
Sen jälkeen ryhdytään rakentamaan tulevia
askelmia.” Kyse on siten itsensä johtaminen eikä valmennus ole terapiaa tai ripittäytymistä, vaan asioiden pohdintaa, näkökulmien etsintää ja toiminnan edistämistä.
Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat
muutosta elämäänsä ja panostavat hyvinvointiinsa menestyksen, rahan ja maineen
pyrkimysten sijasta.

Hyytynyt olo?
Tuntuuko, että koko ajan kiristää ja ajatukset
pyörivät kehää? Keljuttaa? Ilkka Koppelomäki
kertoo muutaman kikan, joilla rattaat alkavat
taas pyöriä.

l

Etäänny asiasta, joka ei suju, ja
ryhdy tekemään jotain muuta.
Irtiotto selvittää ajatuksia.

l

Katso ongelmaasi sivulta tai
ylhäältä: Kuvittele itsesi kor-

Valmentaja kysyy, vastaukset on
jokaisen itse löydettävä

kealle esimerkiksi pilven reunalle

Elämäntapojen neuvonta on alkanut jo
kauan sitten antiikin aikana ja eettisesti
hyveellisiä tapoja on siitä lähtien opetettu
eri tavoin. Viime vuosikymmeninä hyvinvointiala on liiketoimintana tosin kasvanut
nopeasti. Mukaan on samalla tullut yrittäjiä,
joiden toiminnan takia uskottavuus alaa
kohtaan on joissain määrin vähäistä.
Kuusi vuotta elämäntaitoja valmentanut
Koppelomäki muistuttaa, ettei hän tiedä
yleispätevää vastausta siihen, miten ihmisen tulisi elää. Sen löytäminen on jokaisen
oma tehtävä, jossa valmentaja voi auttaa.
NLP:n, neurolingvistisen prosessoinnin,
menetelmiin erikoistuneena hän etsii kunkin valmennettavan kanssa juuri tälle sopi-

Mittasuhteet muuttuvat ja ongelma

ja katso sieltä ongelmaasi.
kutistuu. Sen jälkeen sitä on helpompaa käsitellä ja etsiä ratkaisuja.
l

Hyväksy, että kaikilla on huono päivä
silloin tällöin. Selvitä päivä askarein,
jotka sujuvat. Lähde ulos, liikkuminen
auttaa aina.

l

Vaikuta omiin ajatuksiisi syvään
hengittämällä ja hymyilemällä.
Kun hymyilet, et voi olla apea.

l

Löydä asioihin positiivinen korostus,
mutta aina ei tarvitse olla positiivinen.

l

Joskus paras tai ainoa vaihtoehto on
muuttaa ympäristötekijöitä (työtehtäviä,
osastoa tai jopa työpaikkaa).

Ilkka Koppelomäki voi kertoa ammattivalintojensa kautta omasta uskalluksestaan innostua ja muuttaa kurssia elämässä. Entisenä kilpatrialthonistina, hierojana ja yliopisto-opisto-opiskelijana hän ansaitsee toimeentulon nyt NLP-kouluttajana, valmentajana ja luennoitsijana. Hän on valmentanut Uskalla innostua -tiimin kanssa
tuhansia muutosta haluavia suomalaisia.
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Kursseille osallistuvat ovat eri-ikäisiä
ja hyvin erilaisia taustoiltaan. Nuorimmat parikymppiset hakevat tukea työ- tai opiskeluasioista päättämiseen, vanhemmat puolestaan
ammatinvaihtohalujen, yrittäjäksi ryhtymisen
tai yleensä elämäntapansa muutoshalun
takia. Yhteistä osallistujille on toive saada
rohkaisua ja työvälineitä omien päätösten
tekemiseen. Yksityiskursseilla on usein
mukana työpaikkaryhmiä, mutta enimmäkseen osallistujat tulevat yksin kurssille. l
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Oili Salminen

Arkipäivän uudet tavat
löytyvät kokeilemalla
Yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki Aalto-yliopistosta tutkii uusia
tapoja toimia eri elämänalueilla. MIND-ryhmänsä kanssa hän pöyhii
perinteisiä ajattelumalleja ja etsii uusien näkökulmien avulla ratkaisuja
havaittuihin ongelmiin. Tärkeitä uusien toimivien tapojen löytämiseksi
ovat kokeilut, sillä isosti ajattelemalla ja pienesti arjessa kokeilemalla
tekijöiltä säästyy aikaa, hermoja ja rahaa.

”U

seimmat asiat ovat meille
valmiiksi annettuja. Niitä ovat
esimerkiksi peruskoulu, työpaikka, organisaatio, työpaikkaruokailu, vessat,
kassat ja muut sellaiset. Harva niitä
kiittelee, mutta suurin osa tyytyy niihin. Rutiineistahan on helppo selvitä. Pikkuhiljaa
asioista katoaa merkityksellisyys, eivätkä lähelläkään olevat ongelmat innosta
etsimään niihin ratkaisuja. Seuraus on,
ettei ihmiselle muodostu henkilökohtaista
suhdetta asioihin”, Tuulenmäki tähdentää.

Käyttöliittymä työhön
ja elämään vaatii päivitystä
Kun muutoshalu on herännyt, mihin on
syytä suunnata? Anssi Tuulenmäen suositus on aloittaa omassa lähiympäristössä
joka päivä toistuvista ja valmiiksi annetuista tekijöistä. Niiden ruotimisen jälkeen
voi muuttaa omaa käyttöliittymää. Sen
jälkeen on mahdollista miettiä lisää pieniä ja suurempia juttuja. Maailmahan on
pullollaan raaka-ainetta kaikentasoiselle
ideoinnille.
Toimintatapojen innovointi on Tuulenmäen mukaan helppoa. Arkielämästä ja
työpaikoilta löytyy monia asioita, joita on
ideatasolla helppo muuttaa. Esimerkiksi
kokoukset työpaikoilla vievät aikaa eikä
niissä saada kovinkaan paljon aikaiseksi.

Kokouskäytäntöjä on siten tarpeen muuttaa. Monissa paikoissa niin on tehtykin.
Harjoitusmielessä jokainen voi ideoida itselleen uuden tittelin, joka vastaisi sitä mitä
oikeasti tekee. Tuulenmäki on sen itsekin
tehnyt, sillä valmiiksi annettu tutkimuspäällikön titteli oli tarpeen päivittää. Hän halusi
olla jotain ”yli” mieluummin kuin ali, tai keskiverto, joten titteliksi tuli hiukan myös huumorimielessä yli-innovaatioaktivisti.
Tie alkuideasta toteutukseen
Kun alkuidea on pulpahtanut esiin, alkaa
sen tutkiminen ja mahdollinen kokeileminen käytännössä.
Aluksi on rikottava perinteinen asetelma ja asenne tutkittavaan asiaan.
Tuulenmäki käyttää esimerkkinä MINDin
toteuttamaa hanketta. ”Ajattelemme yleisesti, että vanhus on passiivinen vastaanottaja. Kun miettii väitettä ja etsii siihen
erilaisia näkökohtia, paljastuu että itse
asiassa vanhuksilla on paljon sellaista,
mikä erottaa heidät myönteisessä mielessä nuoremmista. Heillä on kokemusta,
tietoa ja kärsivällisyyttä olla tekemissä
erilaisten ihmisten kanssa. Näiden erottavien tekijöiden varaan voi alkaa rakentaa
konseptia uudelle toimintatavalle. Seniorit
aktivoituivat hankkeessamme maahanmuuttajien kieltenopettajiksi. Tämä tapa

on edelleen käytössä pääkaupunkiseudun
kirjastoissa.”
”Kokeilut näyttävät, onko kehitysidea
oikeasti toteutuskelpoinen ja ratkaiseeko
se toiminnan tasoilla olevia oikeita ongelmia.”
Toteutukseen päätyy vain harva idea,
mutta matkan varrella monet ideoista muuttuvat ja yhdistyvät. Lopputuloksena onkin
sitten toimintatapa, jota ei alunperin suunniteltu lainkaan, mutta joka osoittautuu
hyväksi ja toimivaksi.
Uusien tapojen oppimista
pitää opettaa
”Hieman kärjistäen sanottuna innovaatioiden tekemistä ei kunnolla opeteta missään”, Tuulenmäki muistuttaa. Tätä arjen
ongelmaa hän lähtisi purkamaan sillä, että
meidän pitäisi opettaa ihmisiä tekemään
uutta, synnyttämään uutta. ”Kaupallisessa
yhteydessä tämä tarkoittaa innovaatioita.
Minusta uuden luomisen kyky on samanlaista yleissivistystä kuin se, että tietää
muista uskonnoista.”
Kuka lähtisi jalostamaan opetusideaa
eteenpäin? Ensin vaikkapa kokeilemalla
innovointia peruskoulussa tai yliopistossa.
Tai perinteisten ensimmäisenä mieleen tulevien tahojen sijasta jossain ihan muualla,
missä tavoittaa asiasta kiinnostuneita. l
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Digitaalisuus mullistaa
käsityksiä tiedosta ja oppimisesta

D

igitaalisen maailman kehittyminen tarjoaa ihmisille valtavasti
uudentyyppisiä, ajattelua tukevia
työkaluja. Tieteessä kompleksisten verkkojen teorian soveltaminen hermosolujen
tai yksilöiden muodostamien verkostojen
toiminnan selittämiseen luo uudenlaista
ymmärrystä siitä, mitä tieto tai oppiminen
todella tarkoittavat. Tällä uudella ymmärryksellä voi myös olla tärkeitä sovelluskohteita
erityisesti tietotyöhön tai luovaan työhön
keskittyvissä organisaatioissa.
Yksilön kannalta ilmeisin kognitiivinen
seuraus digitaalisen maailman kasvusta liittyy muistiin. Tuoreiden tutkimusten mukaan
yksilöt ovat alkaneet liittää muistijärjestelmäänsä digitaalisen maailman ulottuvuuksia . Asioita ei enää paineta mieleen, koska
tiedetään että ne voidaan hakea internetistä . Tämän vuoksi esimerkiksi jatkuva
muistin testaaminen kouluissa on alkanut
tuntua järjettömältä. Tärkeämpänä pidetään
muita kognitiivisia taitoja, kuten joustavaa
ajattelua, luovuutta ja itseohjautuvuutta.
Digitaalisuus ja kasvanut tieteellinen
ymmärrys monimutkaisten verkkojen toiminnasta haastavat käsityksiämme kognitiosta

kuitenkin vielä laajemmin. Kompleksisten
verkkojen tutkimus on tuottanut tietoa siitä,
miten monimutkaiset, yksilöiden tai neuronien verkostot järjestäytyvät tehokkaasti.
Neurotieteessä on siirrytty toimintojen paikantamisesta tutkimaan kognitiota eri konteksteissa syntyvien toiminnallisten verkkojen ja verkon osien välisen liittyvyyden (connectivity) kautta. Ajatellaan, että aivojen
toiminta, kuten muistaminen, tunteminen
tai tietäminen, syntyy monimutkaisesta ja
osin sattumanvaraisesta vuorovaikutuksesta sen eri osien välillä.
Tietoa ei näin ollen voida enää ajatella
konkreettisena asiana, joka säilötään joko
muistiin tai internet-sivulle – se on yhteen
liittyneiden verkoston jäsenten, kuten hermosolujen tai vaikkapa internetin välityksellä kommunikoivien yksilöiden, toiminnan
(ainutkertainen) seuraus.
Kompleksisia järjestelmiä rajoittavat
kuitenkin aina tietynlaiset rakenteet. Hermoverkkojen tasolla rajoituksia syntyy
aivojen rakenteesta, ihmisten välillä yhteenliittymisen rajoituksia voi tulla esimerkiksi
fyysisen etäisyyden myötä. Digitaalinen
maailma on luonut yksilöiden välille ennen

näkemättömiä mahdollisuuksia muodostaa
tietoa tuottavia, oppivia verkostoja poistamalla juuri fyysisen etäisyyden aiheuttamia
kommunikaation rajoituksia.
Tietotyön kannalta tiedon luontiin liittyvät kysymykset ovat erityisen relevantteja,
koska tuotteen arvo perustuu siihen, että
se on uusi, eli aiheuttaa oppimista. Oppiminen puolestaan vaatii sitä, että verkoston
osilla on vapaus liittyä toisiinsa ja organisoitua tehokkaalla, tilanteen vaatimalla
tavalla. Kompleksisten verkkojen teorian
soveltaminen työorganisaatioissa on vielä
melko uusi suuntaus, joten suoraviivaisia
suosituksia on vaikeaa antaa. Ehkä tälle
ajattelulle voisi kuitenkin tehdä tilaa, erityisesti kun mietitään työntekijän ja asiakkaan kohtaamisia tai organisaatiorakennetta. Jos tieto on tehokkaan kompleksisen
verkoston toiminnan ominaisuus, onko
yksilöiden muodostamalle työverkostolle
riittävästi vapauksia itseorganisoitua tilannesidonnaisesti? Hahmottaako työorganisaatio, millä tavalla arvoa luovat verkostot
muodostuvat? Millä tavalla liittyvyyden
esteitä työntekijän ja vaikkapa asiakkaan
väliltä voisi poistaa? l

Miksi kompleksisten verkkojen teoria on tärkeä työorganisaatioiden kannalta?

Jos ratkaisu
tiedetään jo val
miiksi, on parempi
käyttää jonkintyyppis
tä automaatiota

Luova työ on
monimutkaisten
ongelmien
ratkaisemista.

Luovaa työtä ei
voida etukäteen
määritellä, sillä
ratkaisuja ei voida
tietää etukäteen.

Luovaa työtä
tekevän organisaation
täytyy hyväksyä epävarmuutta ja tilanne
kohtaisuutta.

Hubi
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Kompleksisten verkkojen ominaisuuksia
l

l
l

Yhteisö
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Esimerkkejä komplekseista verkoista
l Hermoverkot
l Yksilöiden muodostamat sosiaaliset verkostot
l Internet ja world wide web

Niinpä
parasta mallia
luovaa työtä tekevälle
organisaatiolle kannattaa
etsitä tieteestä, joka tutkii
monimutkaisia, muuttuvien
osien muodostamia
järjestelmiä.

l

Kompleksisten
verkkojen tutkimus
selvittää, millä tavoin
tällaiset järjestelmät
toimivat, mikä tekee
niistä tehokkaita.

l
l

l

verkoston arkkitehtuuri on seurausta
jatkuvasta evoluutiosta
rakenne on epäsäännönmukainen, mutta rajattu
lyhyet etäisyydet jäsenten välillä varmistavat
nopean tiedonkulun
jäsenen “relevanssia” voidaan mitata sen
yhteyksien määrällä (hubiksi kutsutaan
jäsentä, joka on tiiviisti verkottunut)
verkostoon muodostuu tiiviitä yhteisöjä …
…mutta yhteisöt ovat silti yhteydessä
toisiinsa, mikä nopeuttaa tiedonkulkua
verkoston monimuotoisuus ja plastisiteetti
tekevät siitä kestävän

TEKSTI
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KUVA
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Vertaistyöskentelyllä
työniloa ja sujuvuutta
Vertaistyöskentely on yksi huomaamaton mutta vaikuttava keino
oppia asioita, kasvaa ammattilaisena ja samalla vahvistaa myönteistä
työilmapiiriä. Hyvin toimiva työyhteisö jakaa osaamista, tukee tulokkaita,
ideoi ja kehittää. Yhteistoiminnalla vältetään myös päällekkäistä työtä
ja siten turhaa ajankäyttöä.

T

ämän päivän työelämässä lähes
alalla kuin alalla kaivataan menetelmiä yhteistyön toteuttamiseen.
Voimavarat ja resurssit eivät ole pelkästään
aineellisia ja rahalla hankittavia vaan inhimillisiä ja sosiaaliseen toimintakulttuuriin
kiinnittyneitä.
Tiimityö, mentorointi, ryhmätyöt ja vertaistyöskentely, kaikki nämä termit kumpuavat samankaltaisesta tarkoituksesta: tavoitteina oppia yhdessä ja yhdistää osaamista.
Tiimi- ja ryhmätöissä on aina selkeä
tavoite, jota kohden ryhmä työskentelee.
Mentoroinnissa ja vertaistyössä viedään
asioita eteenpäin, mutta varsinaista tavoitetta ei välttämättä tarvitse olla tai tavoitteet nousevat esille prosessin edetessä.
Nykyisin myös mentoroinnissa korostetaan
entistä enemmän vastavuoroisuutta, jolloin
puhutaan vertaismentoroinnista ja vertaisryhmämentoroinnista.
Vertaistyön helmi nousee autenttisesta
oppimisesta, vapaaehtoisesta jakamisesta
ja myös oman osaamisen arvostamisesta.
Osaaja ei aina tunnista ja arvosta omaa
osaamistaan. Kiire kahlitsee työtapojen
kriittistä ja uudistavaa tarkastelua. Asioita
tehdään, kuten on totuttu tekemään. Kun

työuransa eri vaiheissa olevat vertaiset
kohtaavat, voi syntyä hyviä oivalluksia.
Työelämään liittyvät keskinäinen kilpailu
syö kiireen ohella inhimillisiä voimavaroja.
Onnistunut vertaistyöskentely vaatii tietyn
virittäytymisen, luottamuksen ilmapiirin
ja tahtotilan. Nykyisessä työelämässä on
täysin päinvastaiseen suuntaan vetäviä
piirteitä. Avoimuus, jakaminen ja yhteistyö
voivat herättää pelkoja esimerkiksi avuliaisuuden hyödyntämisestä itsekkäisiin tarkoituksiin.
Millä Suomi nousuun? Keskinäin kyräily,
huono työilmapiiri ja piittaamattomuus
työkavereista eivät vie eteenpäin. Vertaistyöskentelyn vastavuoroisuus korostuu
erityisesti tietotyössä, jossa hallittavien
asioiden ja osaamisen määrä ylittää yksilön
kapasiteetin.
Vertaistyöskentely tarjoaa keinon vahvistua ja rohkaistua omassa työssään.
Samalla sidokset työyhteisön sisällä voivat
vahvistua. Tietoisuus toisten ihmisten vahvuuksista auttaa muodostamaan hyviä tiimejä ja työryhmiä. Avun pyytämisen ja jakamisen kulttuuri vähentää työstressiä.
Vertaistyöskkentely vaatii järjestelyjä,
vaikka periaatteessa kohtaaminen kahvi-

pöydässä voi avata vertaistyöskentelyn tilan
ja ajan. Systemaattisuus ja jatkumo luovat
vertaistyöskentelyyn ryhtiä satunnaisten
kohtaamisten sijaan. Aina ei kuitenkaan
vaadita kasvokkaistilannetta, sillä virtuaalikohtaaminen on tänä päivänä helppo
järjestää.
Vertaistyöskentelyssä oikean tunnelman ja luottamuksen ilmapiirin saavuttaminen ovat tärkeäitä. Kohtaamisilla voi olla
ennalta sovittu teema. Omien ajatusten
esiin tuominen, ideoiden yhteiskehittely,
kokeileminen ja välillä myös hullujen ideoitten vapauttaminen voivat johtaa vertaistyöskentelyssä työn uudelleen organisointiin, tuote- tai palveluideoihin tai vähintään
luovuuden ilmapiirin lisääntymiseen.
Vertaistyö on erinomainen tapa oppia
asioita informaalisti, keskustelun ja yhteisen toiminnan avulla. Huomaamatta palkkiona on työn iloa ja oivalluksia. l

Kirjoittajat ovat valmentaneet opetusalan ihmisiä
vertaistyöskentelyn taitoihin.

Lisää aiheesta
http://sites.google.com/site/vertaissivut/
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Antti Huttunen & Mikko Hirvonen

Monimuotoinen etäopetus

haastaa muuttumaan
Mitä tarkoitetaan etäopetuksella? Onko verkkokurssi etäopetusta?
Entäpä tallenteet tai reaaliaikaisuus? Näihin törmää väistämättä, kun
esittelee etäopetusta. Ihmisten käsitykset etäopetuksesta vaihtelevat ja
ovat joskus yllättävänkin suppeita. Etäopetuksen koordinointihanke
EKOssa olemme tottuneet puhumaan monimuotoisesta etäopetuksesta,
joka pitää sisällään useita vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.

E

täopetus tarkoittaa meille kaikkea
sitä opetusta, jossa opettaja ja oppija
ovat fyysisesti erillään toisistaan.
Vuorovaikutus voi tapahtua samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Tässä kohtaa voikin
kysyä onko siis myös sosiaalinen media
etäopetusta. Sitähän blogataan, ollaan
Facebookissa ja Twitterissä sekä rakennellaan monenlaisia oppimisympäristöjä ja
toimitaan eittämättä etänä. Kukin päättäköön itse minne tuon rajan vetää.
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KIELET JA USKONNOT TAIPUVAT
ETÄMUOTOON JO ALAKOULUSSA
Maamme kielivalikoiman suppeudesta ja
englannin vallasta puhutaan paljon. Eikä
suotta, sillä harvinaisempien kielten opetuksen määrä on vähentynyt mm. kuntien
säästöpaineista, saatavuudesta ja etäisyyksistä johtuen. Suomessa on paljon pieniä
kouluja, joissa olisi haluakin tarjota esim.
venäjää ja ranskaa, mutta oppilasryhmästä
tulisi liian pieni eikä pätevää opettajaakaan

löydy. Tehokkaaksi avuksi voidaan ottaa
kielten reaaliaikainen etäopetus, jolloin
voidaan yhdistellä oppilaita eri kouluista ja
kunnistakin. Opettaja voi olla missä päin
maata hyvänsä, toki useimmiten lähistöllä.
Oppimistulokset ovat muuten aivan samaa
luokkaa kuin lähiopetuksessa.
Maassamme opetetaan sekä perusasteella että lukiossa useita kieliä. Saamen
etäopetuksella on jo pitkät perinteet ja
perässä tulevat espanja, ranska, ruotsi,

venäjä. Käyttämättömiä mahdollisuuksia
on mm. maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oman äidinkielen opetuksessa. Kielten etäkerhotoimintaa on kokeiltu hyvällä
menestyksellä ja esim. kiinan etäkerho
toimii jo kolmatta vuotta Turusta Kokkolaan
ja Raisioon. Etäkerho voisi olla myös matematiikkaa, äidinkieltä tai vaikka ympäristöoppia. Jos lapsi menee koneelle muutenkin
heti koulun jälkeen, niin miksei hänellä
voisi olla etäkerhoa?
Eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetukset toimivat hyvin verkossa.
Ortodoksiuskonnon etäopetuksessa on
mukana jo ekaluokkalaisia. Toki esim.
kirjoitustaidottomuus asettaa opettajan
aikamoisten haasteiden eteen. ET:n opetuksessa on usein oppilaita kouluissa siellä
täällä ja tuntien järjestäminen on hankalaa.
Etäopetuksessa oppilaat voidaan koota
eri yksiköistä samalle tunnille ja pätevä ja
innostunut opettaja hoitaa homman.
Toisella asteella koulun ei tarvitse järjestää enää valvontaa ja opiskelijat voivat
osallistua etätunneille mistä tahansa. Kursseista voidaan tehdä monimuotoisia, jolloin
niissä on oppimisalustoille laitettuja tehtäviä, tallenteita, videoita ja reaaliaikaista
etäopetusta. Lukioiden verkko- ja monimuotokurssit ovat monen koulun arkipäivää ja
valmistavat opiskelijoita jatko-opintoihin ja
työelämään.
ERITYISTILANTEET
HAASTAVAT KOULUN
Oppilaalla on oikeus opetukseen myös pitkän sairauden aikana. Kunnan velvollisuus
opetuksen järjestäjänä on mahdollistaa
tämä. Etäopetuksen avulla sairastunut
oppilas voi ylläpitää sosiaalisia suhteita
ja suorittaa koulunkäyntinsä yhdessä
muiden mukana. Tärkeämpää kuin saada
hyviä numeroita on tavata kavereita, vaikka
etänäkin. Syrjäytymisriski kasvaa pitkissä

poissaoloissa huomattavasti. Etäopetuksen
avulla voidaan räätälöidä sairastuneelle
omannäköinen etälukujärjestys.
Sairastumistapaus voi osua minkä
tahansa koulun ja luokan ja kenen tahansa
opettajan kohdalle. Olisikin hienoa, jos
meillä olisi kansallinen järjestelmä, josta
saisi apuja ja neuvoja etäopetuksen järjestämisessä erityistilanteissa. Nyt kehittämishankkeet ovat vastanneet pääosin tästä.
Hankerahoitus on kuitenkin pidemmän
päälle kestämätön ratkaisu. Miten sinä toimisit, jos oppilaasi joutuisi jäämään pois
koulusta tai opiskelusta sairauden vuoksi
useammaksi kuukaudeksi?
ETÄVIERAAT JA ETÄVIERAILUT
MAHDOLLISTAVAT TUTUSTUMISEN
MAKSUTTA
Moneen oppiaineeseen sopii hyvin lyhyt
asiantuntijaesitys, tehdasvierailu tai vaikka
poliisin tietoisku. Etävieras voi toimia
apuna ammatinvalinnassa, kertoa tutkijan
työstä tai olla kolmannen sektorin edustajana esim. päihdevalistuksessa. Etävierailua voidaan valmistella etukäteen ja
sitä voidaan työstää jälkeenpäin. Vierailut
voidaan tallentaa ja katsella tarvittaessa
uudestaan. Myös poissaolijat pääsevät tällöin mukaan. Luokka voi lähteä retkelle kirjastoon, museoon tai eläinhoitolaan. Eihän
etävierailu koskaan korvaa aitoa, mutta
resurssien puutteesta tai pitkistä välimatkoista johtuen aina ei päästä paikan päälle.
Hyvänä esimerkkinä voi kertoa Turussa
toteutetusta vierailusta eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin. Tablet-laitteen välityksellä
näytettiin reaaliaikaista kuvaa luonnonvaraisista löytöeläimistä ja eläinsuojeluvalvoja
vastaili oppilaiden kysymyksiin. Kysymyksiä
olisi riittänyt useammallekin tunnille. Yhtä
lailla lukioissa voitaisiin tehdä isku kulttuurikohteeseen. Pohjoisesta Suomesta on
pitkä ja kallis matka lähteä tutustumaan

pääkaupungin museoihin. Miksei tarjottaisi
mahdollisuutta etänä?
ETÄNÄ EI KOSKAAN
SAMA KUIN LIVENÄ
Kovin usein kuulen sanottavan, että aina
siellä netissä ollaan muutenkin ja kyllä
ihmisten on tavattava oikeassa elämässä,
ei kaikkea voi tehdä etänä. Sosiaaliset suhteet kärsivät ja kohta ei enää opettajiakaan
tarvita. Kuka sitten vaatii, että pitäisi toimia
vain etänä? Ei asioita tarvitse kärjistää
ja hakea kaikkein huonointa vaihtoehtoa.
Parhaimmillaan etätoiminta ja etäopetus
ovat tärkeä ja hyvä lisä kasvokkain kohtaamisille. Koska aina ei voida kuitenkaan
olla samassa fyysisessä tilassa, niin ollaan
edes virtuaalisessa. Kun näen, kuulen ja
opin verkon välityksellä, niin saan enemmän irti maailmasta! l

Kirjoittaja toimii valtakunnallisen
etäopetuksen koordinointihankkeen
vetäjänä ja etäasiantuntijana.

YHTEYSTIEDOT:
Päivi Luoma | paivi.luoma@turku.fi
(050 4323 514)
Etäopetuksen koordinointihankkeen sivu
www | etaopetus.fi
Lisätietoja kielten etäopetuksesta
http://info.edu.turku.fi/virta/
Lisätietoja erityistilanteista
http://sairaanakinselviaakoulusta.wordpress.com/
Lisätietoja asiantuntijavierailuista
http://www.tat.fi/joko-olet-kuullut-virtuaalisistaasiantuntijavierailuista/
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JESPERI:ssä kehitettiin

hankekäytäntöjä

J

atkoselvitys ESR-rakennerahoitteisten
hankkeiden portaaliselvitykselle eli
JESPERI-hanke selvitti ESR-hanketoimijoiden nettitarpeita nykyiselle ja tulevalle
hankekaudelle. Suomen eOppimiskeskus
ry:n tekemän selvityksen tavoitteena oli
kehittää verkkopalvelujen käytettävyyttä ja
tiedon löydettävyyttä. Samalla tarkasteltiin
Rakennerahastot.fi:n RR-Tietopalvelua.
JESPERI kartoitti tapoja jalostaa hankkeiden tiedotusta, verkottumista ja raportointia. Raportoinnin helpottaminen tulisi
tarpeeseen, sillä projektimäärät ovat suuria. Esimerkiksi Manner-Suomessa ESRhankkeita on toteutunut tai käynnissä 2
287 kappaletta.
Hankeavaruutta tarkasteltiin kokonaisuutena. Miten löydetään tehokkaasti halutut hankkeet? Miten edistetään toimijoiden
verkottumista?
Selvityksessä käytettiin monipuolisesti
konsepti- ja käytettävyyssuunnittelun menetelmiä. Näitä olivat muun muassa vertaileva kartoitus (benchmarking), www-kyselyt,
asiantuntijahaastattelut, käytettävyysratkaisuja esittävät leiskat sekä kasvokkain
ja etänä järjestetyt työpajat. Yhteensä
JESPERI:in osallistui yli 100 hanketoimijaa
ja julkishallinnon ammattilaista.
JESPERI:ssä syntyi 11 suositusta hankemaailman kehittämiseksi. Suositukset
eivät ole keskenään yhteismitallisia vaan
jotkut pienet ratkaisut voisivat tuoda runsaasti hyötyjä ja jotkut suositukset edellyttäisivät lähes koko toimijakentän kouluttamista.
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Hankehakemukset ja niitä kokoava
EURA-tietopalvelu nousi keskusteluissa
voimakkaimmin esiin. Nykymuotoisesta
palvelusta on työlästä löytää vaikkapa keskisuomalaisia pk-yrityksiä jotka kouluttavat
maahanmuuttajia.
Ratkaisuksi ehdotettiin jo hakuvaiheessa valittavia avainsanoja. Avainsanat
voisivat olla julkishallinnon määrittelemiä
ja hakija valitsisi mielestään sopivimmat.
Niitä voisi myös täydentää projektin kuluessa ja päätyttyä.
Selkeämpi luokittelu hyödyttäisi kaikkia. Julkishallinto voisi toteuttaa paremmin
raportointia ja seurata hankkeiden teemojen
painotuksia. Hakija näkisi helpommin mitä
on jo tehty ja löytäisi hankekumppaneita.
Verkottumis- ja valmistelutyökalut
herättivät niin ikään keskustelua. Jotkut
isot hanketoimijat totesivat nykymallin olevan sopiva. Pienemmät, harvoin operoivat
organisaatiot taas toivoivat verkottumisympäristöä, jossa voisi yhteiskirjoittaa ja
valmistella hakemusta. Myös julkishallinto
toivoi lisää verkottumista. Yksi ratkaisu
olisi wikitekniikan ja sosiaalisen median
hyödyntäminen.
Hankemaailmassa verkottaminen ei kuitenkaan ole vain tykkäämistä Facebookissa
vaan ammattimaista markkinointiviestintää,
jossa korostuu sosiaalinen ulottuvuus. Verkottaja etsisi potentiaalisia kumppanuuksia
ja teemoja sekä aktivoisi ihmisiä sosiaalisessa mediassa. Samalla verkottaja voisi
toimia julkishallinnon ja hankekentän välisessä viestinnässä.

Toimintaympäristön muutoksissa kartoitettiin miltä hankemaailma näyttää tulevalla
hankekaudella. Nykyinen alkoi 2007, jolloin
mobiili työympäristö teki vasta tuloaan.
Nopeammat nettiyhteydet ja tehokkaammat
laitteet mahdollistavat monipuolisia, visuaalisia käyttöliittymiä.
Erityisesti työpajoissa päästiin tuulettamaan. Yhden näkökulman mukaan voitaisiin lopettaa hankkeista puhuminen ja
nähdä ne rahoitusmuotona, joka tuottaa
osaamispääomaa organisaatiolle.
Toisessa näkökulmassa varsinainen työ
alkaa vasta hankkeen päätyttyä ja tuloksia
pitäisi osata myydä nykyistä paremmin yrityksille.
Uudella hankekaudella hakijoiden on
hyvä varautua kansainvälisyyteen. Kiinnostus
suomalaishankkeisiin kasvaa ja EU-tason
verkottuminen on eduksi. Minimissään hankeviestintä tulisi toteuttaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Toiminnasta riippuen
etua voi olla myös muista kielistä. l

LINKKEJÄ
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/rakennerahastokehittajientori/
Jesperi-loppuraportti:
http://www.eoppimiskeskus.fi/projektit/jesperi
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Opus-hanke kokeilee
oppikirjaa oppimisympäristönä
Sulautuva, kaikkiallinen, digitalisoituva, vuorovaikutteinen ja aktivoiva
ovat joitain adjektiiveja, joilla opettajat kuvailevat uudistuvaa oppikirjaa.
Oppikirja oppimisympäristönä eli tuttavallisemmin Opus-hanke kokeilee,
mitä kaikkea oppikirja voi nykypäivänä olla ja millainen se voi olla
kymmenen vuoden päästä.

O

pus on Otavan Opiston ja Suomen
eOppimiskeskuksen koordinoima
pilottikokonaisuus, jossa on mukana seitsemän koulua viideltä paikkakunnalta: Mikkeli, Nurmijärvi, Hämeenlinna,
Orimattila ja Turku, kouluasteita esikoulusta
päivä- ja aikuislukioon. Hanketta rahoittaa
Opetushallitus.
Pilottikouluissa kokeillaan uusimuotoisen oppikirjan erilaisia mahdollisuuksia ja
roolia oppimisessa. Hankeidea jalostettiin
ITK 2013 -konferenssitapahtuman keräämistä ideoista. Oppikirja oli osallistujien
unelmissa monimediainen ja yhteisöllinen,
ei siis pelkkä kirja tai tuote vaan toimintatapa, rikas ja muunteluun taipuva oppimisympäristö. Unelmaa viedään jo toteen.
Esimerkiksi Savonlinnan Normaalikoulun
ekaluokkalaiset kokeilevat tehdä aapisensa
yhdessä.
Opus tuottaa katsauksen uudistuvan
oppikirjan muodoista sekä aiheen käsit
teistöstä. Hanke seuraa ja kokoaa aihepiirin ajankohtaistietoa sekä avaa avoimen

osallistumisen kanavia kaikille aiheesta
kiinnostuneille. Sosiaalisen median kanavilla tunnisteena toimii #opus2015.
Laajasti ajatellen hankkeen nimi voidaan kääntää myös toisin päin: Oppimisympäristö oppikirjana. Autenttiset ympäristöt,
vertaisopettaminen ja vastavuoroinen opettaminen yhdessä oppisisältöjen tuottamisen kanssa ovatkin eräs pilotoinnin kohde.
Videoitten, valokuvien, äänitallenteiden ja
muun avulla ympäristöä havainnoidaan ja
havainnoista kootaan kollaaseja tai havainnoilla täydennetään valmiita aineistoja.
Oikein käytettynä sulautuvan opetusteknologian avulla oppijoiden luovuus ja
ongelmanratkaisukyky kehittyvät. Lisäksi
oppikirjan, vaikkapa videoilla rikastetun
kokonaisuuden, tekeminen opettaa medialukutaitoa sekä tuo teknologian käyttötaidon oppimisen tasa-arvoisesti kaikille.
Kiteytetysti tavoitteena on monilukutaito, johon kuuluu sekä taito lukea että
taito tuottaa monikanavaisia sisältöjä.
Tekeminen edistää ymmärtämistä ja

sisältöjen tulkintaa. Näin myös mediakriittisyys, tuo informaatioaikakauden tärkeä
taito, kehittyy.
Uudenlainen oppikirja voi toimia erityyppisissä päätelaitteissa ja saman sisällön
sovittaminen erilaisten oppijoiden tarpeisiin
helpottuu. Teknologia ei tarkoita enää vain
tietokoneen kanssa paikoillaan kyhjöttämistä. Sisältöjä voi katsella, kuunnella, tunnustella, niihin voi tutustua vaikka keholla
ohjaten. Tuottaminen voi tapahtua kirjoittamisen lisäksi puhumalla, piirtämällä tai
taltioimalla ja editoimalla. Näin esimerkiksi
aistivammat ja lukihäiriö eivät ole esteenä
yhteistoiminnallisessa oppimisessa.
Oppikirjaa voidaan tehdä myös useissa
kouluissa ympäri Suomea ja ulkomaita
myöten. Samoilla periaatteilla oppikirja
oppimisympäristönä voi avata aineistoksi
ja lähteeksi myös koko muun ympäröivän
yhteiskunnan, lähiseudut, jopa kaukaisemmat kohteet.
Oppimissisältöjen ja oppimisympäristöjen integrointi auttaa parhaimmillaan
oppijaa soveltamaan opittua useaan asiayhteyteen. Kun TVT ja mobiilioppimisen apuvälineet sulautuvat osaksi oppimisympäristöä, oppija saa, Kai Hakkaraista lainaten,
älyllisiä proteeseja. Uusi oppikirja voi toimia
tällaisena eheyttäjänä ja oppimisympäristöjen monipuolistajana. l

Linkki:
http://opus2015.wordpress.com/
Somekanavilla | #opus2015
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Kunnia!

Joukkoistamisen johtaminen

Mitä Iron Sky opetti?
Joukkoistaminen, crowdsourcing, sorsastus, rakkaalla lapsella on
monta nimeä. Meille suomalaisille tutuin termi yhteisölliselle tekemiselle
on kuitenkin talkoot. Olemme joukkoistaneet jo kauan ennen kuin
internetin keksijä oli kiilto isänsä silmäkulmassa. Joukkoistamisen
johtamista onkin helpointa lähteä ajattelemaan talkootyön kautta.
Kuinka talkooväki pidetään tyytyväisenä ja tuottavana?

W

ikipedian mukaan ”Talkootyö on
usein ollut tapana palkita talon
emännän tekemällä ruoalla, suosittu talkooruoka on jonkintyyppinen keitto,
sillä sitä on helppo valmistaa suurissa
erissä isommallekin talkoojoukolle. Usein
talkoissa tarjotaan myös olutta tai muita
alkoholipitoisia juomia.”
Keitto kulkee kuitenki kehnosti verkkokaapeleita pitkin, joten verkossa palkitseminen on hoidettava muilla tavoin.
Voiko rahaa käyttää motivointiin joukkoistamisessa? Palkan saaminen työstä on
meille hyvin tuttua, mutta rahan tuominen
talkootyöhön johtaa helposti ongelmiin.
Motivaatio osallistumiseen syntyy yleensä
aivan muusta kuin elannon hankkimisesta.
Mikäli raha kuitenkin tuodaan mukaan,
budjettiin mahtuva rahallinen korvaus on
harvoin suhteessa tehtyyn työhön nähden.
Joukkoistaminen on usein myöskin yhteis12 |
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työtä ja toisten ideoille rakentamista, tällöin
yhden tekijän palkitseminen rahalla aiheuttaa helposti kitkaa osallistujien välille.
Suurin ongelma on kuitenkin siinä, että
rahapalkinnot houkuttelevat osallistujia,
jotka eivät ole valmiita antamaan todellista
työpanosta. Sama ongelma vaivaa myös
osallistujien palkitsemista arvontojen tai
kilpailuiden kautta. Mikä tahansa kilpailu
internetissä kerää puoliammattimaisia
arvontalipukkeiden täyttäjiä. Iron Skyn kohdalla palkitsimme satunnaisesti yhteisön
jäseniä, mutta tavoitteena oli yhteisön
jäsenien sitouttamisen, ei uusien houkutteleminen. Kilpailut pidettiin myöskin erossa
joukkoustamistyöstä.
Minkälainen palkitseminen sitten toimii? Vaikka emme tyytyisi siihen päivätyössä, niin vapaaehtoistoiminnassa maine
ja kunnia on mainio motivaattori. Ihmiset
ovat valmiita näkemään hämmästyttävän

paljon vaivaa parantaakseen mainettaan.
Vahvin motivaatio lähteä mukaan talkoisiin
on kuitenkin työn lopputulos. Parhaat talkookohteet hyödyttävät kaikkia osallistujia.
Joukkoistuksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi vapaan lähdekoodin ohjelmistoja,
jotka usein syntyvät täyttämään kehittäjiensä omia tarpeita. Elokuvien ja muiden
luovien projektien kohdalla taustalla on
usein halu nähdä lopputulos ja palanen
omaa työtään valkokankaalla. Sisäsyntyinen motivaatio on myöskin siitä hyödyllinen,
että se johtaa työn suurempaan itseohjautumiseen.
Joukkoistamisen johtamisessa onkin
pyrittävä tekemään talkoisiin osallistumisesta mukavaa. Arvostuksen ja kiitosten
antamisen tulee olla itsestäänselvyys.
Parasta on, mikäli yhteisössä säilyy hyvä
tekemisen henki ja osallistuminen on viihdyttävää ja palkitsevaa. l
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"Kaikki
oppivat
kaikilta."

Google Apps for Education tuo uutta
puhtia yhteisölliseen oppimiseen
Google-sovellukset ovat kasvattaneet suosiotaan Suomessa. Ilmainen
Google Apps for Education -palvelu tuo oppilaitoksille käyttöön työkaluja,
jotka mahdollistavat perinteisten toimisto-ohjelmien käytön lisäksi
ryhmätöiden tuottamisen ja yhtäaikaisen työskentelyn verkossa.

P

alvelun keskitetty hallinta säästää
paitsi IT-tuen niin myös opettajien
aikaa, kun ohjelmia ei tarvitse päivittää, organisaatiokohtaiset asetukset ovat
valmiina ja dokumenttien yhteiskäyttö sujuu
ongelmitta.
Hyviä kokemuksia
Raahesta ja Mynämäeltä

Tiina Torvinen Raahen Jokelan koulusta on
aktiivisesti hyödyntänyt Google-sovelluksia
omissa alakoulun ryhmissään erityisesti
Google Driven osalta: ”Drivea on käytetty
tiedon tuottamiseen yksin ja yhdessä. Oppilaat ovat kommentoineet toisten oppilaiden
jakamia dokumentteja. Drive-dokumentteja
on käytetty myös kahden eri koulun välillä
yhtäaikaa tarinan tuottamiseen.”
Mynämäen lukion äidinkielen opettaja
Minna Hakala on myös kokenut Google
Driven käytön hyödylliseksi. Driven kautta
opiskelijoille jaetaan oheismateriaalia,
ohjeita ja tehtäviä. ”Drive on kätevä myös
silloin, jos opettaja on vaikkapa sairaana
tai koulutuksessa ja opiskelijat työskentelevät itsenäisesti.” Lukio-opiskelijat tuottavat
äidinkielen kursseilla myös kaikki esityksensä Googlen työkalujen avulla: ”Niiden
esittäminen luokassa on helppoa, koska
jokainen voi kirjautua omilla tunnuksillaan
opettajan koneelle, ja esitys on aina saata-

villa.” Hakalan mukaan Google-sovellusten
hyödyntämisessä parasta on ollut se, että
Driven kautta kaksi tai useampi opiskelija
voi kirjoittaa dokumenttiin samanaikaisesti.
Opiskelijat antavat toisilleen palautetta
dokumenttien kommentti-ominaisuuden
avulla ja tuovat keskustelun myös chatin
puolelle. ”Opiskelijat ovat pitäneet työskentelytavasta, ja uskon sen olevan hyödyllinen
kaikille: opiskelijoilla on erilaisia vahvuuksia, joten kaikki oppivat kaikilta. ”
Driven ohella Google Sivustot ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia oppilaitoksille.
Sivusto-työkalun avulla Hakala on muun
muassa toteuttanut ja ottanut käyttöönsä
äidinkielen kurssisivuston. Myös Jokelan
alakoulussa Sivustot on otettu innolla vastaan: ”Jokaiselle oppilaalle on perustettu
oma sivusto, jota hän ylläpitää. Sivustolle
kertyy oppilaan omia tuotoksia esim. kuvia
liikuntatunneilta ja tehdyistä käsitöistä,
tabletilla tuotettuja videoita ja animaatioita,
itse kirjoitettuja ohjeita ja tarinoita.” Torvinen
jatkaa: ”Sivustolla oppilasta ohjataan myös
antamaan tavoitteita omalle koulutyöskentelylleen ja elämälleen sekä kirjaamaan
havaintojaan oppimisestaan ja tavoitteisiin
pääsemisestä. Oppilaan sivusto linkittyy
luokan ja koulun yhteisiin sivustoihin, joissa
oppilaat työstävät yhteisöllisesti dokumentteja ja jakavat niitä toistensa kanssa.”

”Google Apps for Education -ympäristön
(GAFE) käyttöönoton jälkeen kaikenlainen
muistitikkurumba on jäänyt pois. Dokumentit ja työt pysyvät oppilailla tallessa ja
opettaja voi seurata oppilaan edistymistä.
GAFE on vastannut Tää on mun juttu! -hankkeemme tavoitteeseen tuottaa digitaalista
oppimispäiväkirjaa. Sen avulla olemme voineet opettaa oppilaille erilaisia sosiaalisen
median taitoja ja yhteisöllistä tiedon tuottamista. Alakoulun näkökulmasta tärkeää on
ollut myös se, että GAFE on suljettu ympäristö, jossa voi harjoitella turvallisesti”, Torvinen kertoo. l

Lisätietoja Google Apps
for Education -ympäristöstä
VerkkoAps Oy
puh. 09 4257 9282
www | oppilaitokset.verkkoaps.fi
Laajempi artikkeli luettavissa
VerkkoApsin oppilaitos-sivuilla
www | oppilaitokset.verkkoaps.fi
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Häpeä

– suomalainen kansantauti
kehityksen esteenä

I

Santi Martínez
Providentia Oy
Hyvejohtajuus.fi
Santi Martínez syntyi Barcelonassa
ja muutti Helsinkiin 17-vuotiaana.
Santi on erikoistunut hyvejohtajuuteen.
Hän on partnerina Providentia
Oy:ssä ja kolumnistina Suomen
suosituimmassa johtajuusblogissa
hyvejohtajuus.fi. Santi opettaa
myös liike-elämän etiikkaa Aaltoyliopistossa. Hänen lempiaiheisiinsa
kuuluvat totuuden, onnellisuuden ja
vapauden välinen yhteys sekä motivaatioon liittyvät kysymyksiin. Kaksi niistä
ovat FC Barcelona ja Lappi.
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hmisen henkilökohtainen kehitys lähtee
asenteesta, motivaatiosta. Siksi jatkuvalle kehitykselle on löydettävä kestävä
motivaation lähde. Yhtä tärkeä on väärien
motivaation lähteiden tunnistaminen. Mikä
meitä motivoi? Mikä vaikuttaa meidän
päätöksiimme? Meillä kaikilla on tunteita, ihanteita ja tavoitteita. Useat ovat
henkilökohtaisen kehityksen kannalta
positiivisia ja monet taas negatiivisia.
Yksi niistä vaanii suomalaisia ratkaisevalla tavalla: häpeän tunne.
Häpeä on monien ihmisten päätöksenteon takana. Aloitekyvyn ja luovuuden puutteen ohella se on yksi menestyksen päävihollisista. Moni ihminen
ei yritä koska pelkää epäonnistumista.
Tai näin ajattelemme. Valitettavan usein
kyseessä ei ole oikeastaan epäonnistumisen pelko: harva pelkää seistä
epäonnistumisensa takana. Mutta
epäonnistumisen jälkeen moni pelkää seistä ihmisten edessä.
Häpeä on useammin kuin voimme
ajatellakaan monien päätösten motiivi eli
motivaation lähde. Mutta häpeä johtaa
suruun ja sarkasmiin. Sarkasmi johtaa
katkeruuteen ja pessimismiin. Harva pessimisti menestyy.
Häpeän lähde ei kuitenkaan ole omissa
virheissä tai epäonnistumisissa vaan
muiden mielipiteissä. Siksi jos kukaan ei
huomaa, ei hävetä. Häpeä ei johda katumukseen eikä siis parannukseen. Jos taas
joku voi huomata epäonnistumisemme,
sitten täytyy salata se tai teeskennellä.
Häpeä johtaa myös epäaitoon elämään.
Unohdamme silloin, että muiden ihmisten
mielipiteet eivät ole lopullinen totuus, vaan
ne ovat ainoastaan mielipiteitä. Aito ja
pysyvä onnellisuus löytyy yksin siitä, mikä

on totta. Siksi häpeän vallassa on vaikea
olla onnellinen.
Aidon motivaation lähteen löytäminen
on henkilökohtaisen kehityksen kannalta
kaiken a ja o. Miksi yrittää? Miksi ponnistella ja tehdä välillä omasta elämästä monimutkaisempaa? Mahdollisen vastauksen
siihen tarjoaa hyvejohtajuusajattelu, joka
perustaa väitteensä siihen, että johtajuus
on yhtä kuin erinomaisuus. Erinomaisuutta
tavoitellaan hyveiden avulla. Hyveet ovat
mielen, tahdon ja sydämen ominaisuuksia,
joista luonteen vahvuus ja persoonan tasapainoisuus saavat lähteensä. Hyveet kuten
rohkeus, oikeudenmukaisuus ja itsehillintä
ovat todellisia kykyjä, hyveet ovat osa meitä
eikä muiden mielipiteitä. Hyveet ovat todellisia ja siksi tarjoavat hyvän pohjan kehitykselle ja onnellisuuden tavoittelulle.
Hyveiden kirjosta kaksi ovat avainasemassa, nimittäin suurisieluisuus ja nöyryys. Ensimmäinen herättää meissä suuruuden kaipuun, kun toinen puolestaan on
totuudellisuuden ruiske. Suurisieluisuus
(eikä intohimo) auttaa meidät löytämään
suuruuden pienissäkin asioissa. Nöyryys
(eikä nöyristely) auttaa meitä hyväksymään itsemme sellaisina kuin olemme
kykyinemme ja virheinemme. Molemmat
yhdessä saavat ymmärtämään, että aito
onnellisuus on jakamista ja osallistumista
johonkin suureen. Molemmat yhdessä
kannustavat meitä palvelemaan ja hakemaan muiden hyveiden avulla erinomaisuutta palvelussa. Hyvejohtajuusguru
Alexandre Havardin sanoihin viitaten,
suurisieluisuus ja nöyryys auttavat meitä
ymmärtämään, että pikemminkin kuin
palvella menestyäksemme, on paljon kestävämpää pyrkiä menestymään palvellaksemme paremmin. l
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Kipinätehdas ja thinkstock

Kipinöistä syttyy
menestyksen palo
Y

rityspersonointi auttaa yrittäjiä ja yrityksiä löytämään kipinöivät vahvuutensa
ja ominaisuutensa, joilla ne voivat
erottua kilpailijoista ja menestyä kilpakentillä.
Menetelmän kehittäjä Miia Pirinen on muutaman vuoden ajan testannut käytännössä
personointia etupäässä pienyrittäjien parissa
hyvin tuloksin.
”Yrityspersonointi ei ole taikatemppu.
Siinä etsitään erilaisten työmuotojen avulla
kullekin yrittäjälle ja yritykselle parhaiten sopivat askelmerkit kehittämistä varten”, Pirinen
tähdentää.
Personoinnin aluksi yrittäjä tekee Pirisen
kanssa tilannekartoituksen. Sen jälkeen
erilaisia menetelmiä käyttäen hahmotellaan
tulevaisuuskuvia, mihin suuntaan yrittäjä
haluaa mennä. Käytössä on niin liiketoiminnan kehittämismenetelmiä, palvelumuotoilua,
keskusteluja, mentorointia, sparrausta, työpajoja ja ryhmätyötä.
”On turha ehdottaa yrityksen kasvattamista, jos yrittäjä haluaa tulla toimeen työllään
ja olla siinä hyvä. Silloin voimme katsastella,
mitä nykytilanteeseen sopisi ja millä tulosta
voisi parantaa. Jos on kyse kasvu-uralle pyrkimisestä, silloin kasvu-uraa tietenkin luonnostellaan toisista lähtökuopista.”
Pirinen kuvaa itseään kipinöiväksi ja
haluaa, että muutkin saavat aikaan samanlaista säteilyä ympärilleen. Useimmiten
tapaamisia konsultin ja yrittäjän välillä tarvitaan useita, jotta ajatukset saadaan kirkastettua.
”Personointi tähtää siihen, että yrittäjä
alkaa uskoa omaan osaamiseensa entistä
enemmän ja rohkaistuu käyttämään taitojaan
muista erottuvalla tavalla. Huomio viedään siis
yrittäjään eikä vain organisaatioon. Rajojen
rikkominen on myös tavoitteena, sillä vain eri
lailla tekemällä löytää uusia kykyjä itsestään.”
Kaukaa näkee hyvin lähelle

valtauksia, jotta mielenkiinto niin heillä
kuin itsellänikin säilyisi. Innoitusta kehittymiseen saa mm. matkustamalla. Olen
ollut Brasilia-fani jo parikymmentä vuotta ja
käynyt Rion karnevaaleissa. Siellä minulla
on verkostoa, jonka avulla viime keväänä
toteutin pilotin ja järjestin matkan KoillisBrasiliaan. Toinen matka toteutui yrittäjien
kanssa syyskuussa.”
Matkustaminen kauas antaa eväitä
nähdä omat asiat laajemmassa mittakaavassa ja uudessa valossa. Brasiliassa matkalaiset tutustuvat paikalliseen liiketoimintaan, mutta ratkovat myös omia kehittämisjuttujaan yksin ja yhdessä rantahietikolla.

Eri oloissa ajatusten rajat rikkoutuvat
herkästi. ”Ensimmäisellä kerralla mukana
oli monen eri alan yrittäjiä ja myös työntekijöitä isoista organisaatioista. Taustasta
huolimatta kaikki kiinnostuivat vaatekaupasta sen jälkeen, kun olimme vierailleet
Latinalaisen Amerikan suurimmilla tekstiilialan jälleenmyyntimarkkinoilla.”
Mitä sieltä voi oppia, moni kysyy. Pirinen vastaa, että esimerkiksi yrittämisen
mentaliteetti on hyvä oppimisen kohde.
Brasiliassa yrittäminen on rentoa ja elämäntapa. Vastavuoroisesti Suomesta
voisi viedä osaamista henkilökoulutuksessa ja työturvallisuudessa. l

Miia Pirinen on Kipinätehtaan
omistaja ja konsultti. Hänellä
on pitkältä ajalta kokemusta
liiketoiminnan kehittämisestä,
henkilöstöjohtamisesta, rekry
toinnista ja yritysvalmennuksesta.
www | kipinatehdas.fi
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Mobiililla leppoisasti.

Mitä hyötyä on hankkeista?
H
ankeihmisenä minuun kolahti
Mikael Jungnerin blogi ICT Standard
foorumissa:
”Hankkeita ja päätöksiä toteutetaan
valitettavan usein kuin satujen seikkailuja:
keskitytään vain hankkeen toteuttamiseen
sillä hetkellä eikä ajatella, mitä toteutettavalle ratkaisulle tapahtuu sen jälkeen.”
(http://www.tietoviikko.fi/cio/blogit/
ict_standard_forum/sen+pituinen+se/
a918624)
Jungner jatkoi vielä, että suurin osa
hankkeiden energiasta käytetään etukäteispohdiskeluun ja loput toteutukseen. Toteutuksen jälkeiseen kehitykseen huomiota
ei liikene, koska uusi hanke vie jo kaiken
huomion. Uutinen minulle tuossa blogissa ei
ollut se, että hankkeiden toteutuksen jälkeen
ei huomiota enää liikene jatkokehittämiseen.
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Enemmänkin kolahti se, ettei ilmiö olekaan
vain opetusmaailman ongelma vaan yleinen
myös yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa.
Olemmeko onnistuneet
käytäntöön asti?
Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman
hankkeissa on lähdetty siitä ajatuksesta,
että hankkeiden päättymisen jälkeen tuotokset olisivat käytettävissä ja käytössä.
Lähtökohtana on, että loppukäyttäjät ovat
mukana alusta lähtien itse toimimassa ja
oppimassa.
Hankkeet, joissa työmenetelmänä on
ollut yhdessä tuottaminen ja joukkoistaminen, ovat saaneet lopputuotoksensa hyvin
käyttöön hankkeiden päätyttyä. Yhdessä

tekemisen ja tuottamisen menetelmät
sitouttavat tekijät lopputuloksiin, auttavat
osallistujien oppimista ja ovat myös innovointimenetelmiä – hankkeen tuotoksista
saadaan entistä monipuolisempia.
Yhdessä tuotettuja sisältöjä, menetelmiä ja toimintatapoja on vielä projektin
aikana tuotteistamisen menetelmin hiottu
lopputuotteeksi. Muutamilla hankkeilla tuotteistaminen on jo hankkeen alusta lähtien
ollut tavoitteena, mutta useimmat hankkeet
ovat vasta matkan varrella oivaltaneet tuotteistamisen merkityksen. Hanketuotoksia
on pyritty mallintamaan niin, että ne olisivat
helposti käyttöön otettavissa myös niille,
jotka eivät ole hankkeisiin osallistuneet.
Julkisella rahoituksella rahoitettujen hankkeiden tuloksethan ovat kaikille avointa
materiaalia ja tuloksia voivat hyödyntää niin

yksittäiset kansalaiset kuin organisaatiot
ja yrityksetkin. Tuotteistamista on tukenut
kehittämisohjelman koordinaatiohanke –
yhteisissä tapaamisissa kukin hanke on
esitellyt omia tuloksia, saanut palautetta ja
kehittämisideoita ja samalla tuotoksia on
myös markkinoitu uusille kohderyhmille.
Olisiko hankkeissa opituista
työtavoista apua sinullekin?
Viiden hankevuoden aikana eri projekteissa
on syntynyt runsaasti avointa materiaalia, uusia oppimisympäristöjä ja erilaisia
kursseja - mutta erityisen paljon kokemusta yhteisöllisestä verkostomaisesta
työskentelystä. Rahoittajan lähtökohtana
ovat olleet verkostomaiset hankkeet. Jos
hankehakuvaiheessa toimijoita ei ole ollut
riittävästi, rahoittaja on vaatinut verkoston
laajentamista. Näin on jouduttu pois välillä
mukavuusvyöhykkeiltäkin – aloitettu kehittämistyö aivan uusien toimijoiden kanssa,
hiottu yhteisiä toimintatapoja ja vähitellen
löydetty yhteinen sävel ja päästy oivallisiin
lopputuloksiin.
Kehittämisohjelmasta on saanut rahoitusta 27 hanketta ja hankkeista 17 on verkostohankkeita, joissa keskimäärin on ollut
8 toimijaa (vaihteluväli 3–13). Yhden organisaation vetämissä hankkeissa on puolestaan tuotettu tulos verkostoissa
tai joukkoistamisen menetelmin. Tietoja viestintätekniikan menetelmät ovat olleet
monipuolisesti käytössä, sillä toimijat ovat
harvoin samalta paikkakunnalta ja harvoin
on aikaa kasvokkaisiin kokouksiin.
Online-kokouskäytänteet ja -opetus
menetelmät ovat tulleet jossain muodossa
tutuiksi kaikille toimijoille. Kun hankkeet
aloitettiin 2008, online-kokoukset olivat
vasta harvojen käytössä. Lisäksi erilaiset sosiaalisen median työkalut, joissa

Yhdessä tehden.

yhdessä rakennetaan tietoa eri teemojen
ympärille, ovat tulleet hyvinkin tutuiksi. Käytöstä on myös kirjoitettu useita ohjekirjoja
ja opituista toimintatavoista on järjestetty
koulutuksia kohderyhmille.
Kirjastohankkeissa on erityisesti mietitty miten aikuiset, työyhteisöt ja erityistilanteissa olevat pääsisivät tarvittavan tiedon lähteille. Tavoitteena on tukea ammatillista kehittymistä uudenlaisilla kirjaston
palveluilla. Kirjasto on myös lähtenyt ulos
kohtaamaan tarvitsijoita ja palveluita on
räätälöity käyttäjien tarpeista lähtien – toiminta on vaatinut ihan uusia verkostoitumisen työtapoja.
Yhdessä kirjoittamista
ja tuottamista
Yhteistä kirjoittamista ja tuottamista on opiskeltu kirjoittamalla wikiin opaskirjat: Viisautta
wikin tekoon, Viisautta blogin käyttöön ja Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen/Virtuaalimaailmat. Googlen sivustoilla on yhteisesti tuotettu Viisautta mobiilin
käyttöön ja Mobiililla luonnollisesti. Kirjoitusprosessiin ovat saaneet tulla mukaan kaikki
halukkaat ja innokkaat. Kullakin opaskirjaprojektilla on ollut vastuullinen projektinvetäjä,

joka on huolehtinut aikataulussa pysymisestä ja lopputuotteen laadusta. Joukkoistamalla opaskirjoihin on saata paras asiantuntemus ja näkemys ja yhdessä kirjoitettaessa
on myös tehty laadunvarmistustyötä ja opittu
yhdessä asioita – lopputuloksen jakajia on
myös ollut useampi, kun jo tekovaiheessa
on laajemmalla joukolla ollut tietoa sisällöstä.
Yhdessä kirjoitetaan myös avoimen
hanketoiminnan käsikirjaa, kootaan opasta
ilmiöoppimisesta ja rakennetaan laajaa
Avoimet verkostot -opintokokonaisuutta
Wikiopistoon. Tekemiseen tarvitaan auttajia
eli nettikätilöitä. Jotta nettitoiminta kukoistaisi, nettikätilön on oltava innostunut,
avoin, hänen on hallittava erilaiset työmenetelmät ja osattava kannustaa tekijöitä. Auttaisiko tällainen toimija tuottamista myös
työyhteisössä ja syntyisikö näin sisältöjä,
aineistoja ja strategioita, joissa osaajat olisivat alusta lähtien mukana ja sitouttaisiko
tällainen toimintatapa useamman vaikkapa
muutosprosessiin?
Työtavoilla on myös merkitystä. Erilaiset
fasilitoinnin keinot verkkoympäristöissä ja
kasvokkain ovat tarpeellisia, kun toimijoita
aktivoidaan. Hankkeissa on käytetty erilaisia työmuotoja, joilla toimijoita aktivoidaan
ja valtautetaan tuottamaan uutta tietoa ja
ratkomaan ongelmia. Delfoi, deliberatiivinen
demokratisointi, mobiilikävelyt… ja paljon
muuta on kokeiltu. Toivottavasti uteliaisuutesi heräsi ja menet katsomaan lisätietoa
hankkeista www.aktiivi.info. Sivustolta pääset kaikkien hankkeiden sivustoille ja löydät
yhteyshenkilöt.
Tässä artikkelissa on kuvattu erityisesti
Avoimet verkostot oppimiseen (AVO 1), Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO
2), Mobiilisti- ja Yhteys-hankkeiden esimerkkejä. l
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Hannu Vauhkosen arkisto

Kukapa pojista
ei haluaisi ajaa
isolla koneella!

Pelaamalla tehokkaaksi
metsäkoneen kuljettajaksi
T
otta se on: pelin avulla oppii tehokkaasti ja kustannuksia säästäen
tekemään työnsä hyvin. Hannu
Vauhkonen Ponsselta vahvistaa väitteen.
Yhtiö käyttää metsäkoneiden kuljettamisen
opetteluun ja ammattilaisten täydennyskoulutukseen Ponsse Forwarder Game
-peliä, jonka avulla on saatu aikaan hyvät
oppimistulokset. Samalla myös metsäkoneyritys hyötyy, kun kuljettaja osaa
hakkuualueella aikaa ja rahaa säästäen
valita parhaan mahdollisen reitin puiden
keräämiseen.
Opetuspelin suunnittelu alkoi Hannu
Vauhkosen muistilapuilla. ”Piirtelin kuvioita
siitä, miten hakkuupaikalla puu kerätään
tehokkaasti kuljetuksia varten. Sen perusteella tein kaavioita, miten työsuunnittelun
avulla metsäkoneen kuljettaja pystyy parhaiten ja tehokkaimmin ajamaan kuormat.”
Vauhkoselle pelin ydinasiat ovat omakohtaisesti tuttuja metsäkonekuljettajan ja -koulun
opettajan työvuosilta. Pelin on toteuttanut

tamperelainen Creanex Oy, joka on tehnyt
Ponsselle monia opetussimulaattoreita.
Metsäkoneen kuljettaja
strategisena päättäjänä

Metsäkoneen kuljettaja joutuu yksin tekemään nopeita päätöksiä työssään ja erilaisissa tilanteissa. Siksi on tärkeää, että hän
osaa suunnitella tekemisiään ja ennakoida
niiden seurauksia. Pelissä nämä näkökohdat on huomioitu, sillä siinä opettaja voi
teettää tehtäviä, joiden mukaisia tilanteita
kuljettaja kohtaa korjuualueella. Pelillä voi
testata, mikä on kustannustehokkain tapa
toteuttaa puiden lähikuljetus tienvarteen.
Ponsse Forwarder Game keskittyy pelkästään strategisen päätöksenteon kouluttamiseen, joten oppilaan koneen käyttötaito
ei ole korostunutta. Palautteena tekemiinsä
suorituksiin oppilaat saavat tarkan raportin, joka kertoo työn lopputuloksen lisäksi
kaikki välivaiheet, joiden kautta lopputulos
on syntynyt. Tämä onnistuu, sillä ohjelman
sisäänrakennettu prosessilaskenta tuottaa
jokaisen siirron jälkeen oikeaa työtilannetta
vastaavia muutoksia sekä koneen käyttöajoissa että tuotantosimuloinnissa.
Peli ilmaisjakeluun nettiin
Nyt peliä jaetaan muistitikuilla, mutta
ennen pitkää se on saatavissa netin kautta.
”Kunhan olemme saaneet kaikki tekijänoikeuksiin ja sen kaltaisiin juttuihin liittyvät
asiat selviksi, niin sitten pelin voi ladata
itselleen netistä”, Vauhkonen kertoo. Nettilevitys alkanee kuluvan syksyn aikana. Suosion ennustetaan olevan hyvä, sillä tähänastinen palaute on ollut myönteistä niistä
kouluista, joissa se on käytössä.
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Pelaamisessa ei ole kyse vain tehtävien suorittamisesta, vaan niissä on aina
mukana leikillisyys ja viihtyminen. Koska
metsäkoneiden kuljettajista edelleen valtaosa on miehiä, pelaaminen on hyväksi
havaittu keino opettaa uusia asioita,
ja kukapa pojista ei haluaisi ajaa isolla
koneella!
Tieteellistä pohdintaa ja tutkimusta on
luvassa, sillä Ponsse Forwarder Game -peli
on käytössä ja tutkittavana Joensuun metsäntutkimuslaitoksella.
Jatkokehitys kiikarissa

Hannu Vauhkonen kertoo, että peliin on
ennen pitkää tulossa uusia ominaisuuksia
ja muutoksia tehtäviin.
”Peli antaa mahdollisuuden tehdä omia
osioita ja jokainen pelaaja voi tehdä uuden
pelin. Niitä voi jo nyt välittää muille pelaajille sähköpostin liitteenä. Ehkä tulevaisuudessa pelaajista muodostuu yhteisö, joka
jakaa keskenään uusia itse keksimiään
lisäosia ja muuta peliin liittyvää”, Vauhkonen pohtii.
Toistaiseksi peli on rajoitetusti käytössä
Ponssen ulkomaan kohteissa, joita on 40
maassa. Suurin hyöty pelistä on kohteissa
joissa on suuri määrä eri puutavaralajeja.
Maissa joissa korjataan vain yhtä puutavaralajia (Eucalyptus), kuljetusta ja muuta
metsäkoneisiin liittyvää voidaan harjoitella
vain simulaattoreilla, joita Vauhkonen itsekin on ollu kehittämässä. l

LINKKEJÄ
Video pelistä
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Parviälyä ja
pelimekaniikkaa:
Uusi tapa organisoida työtä ja saada
aikaan yhdessä enemmän

E

lämme voimakasta työelämän
murrosta. Erityisesti Eurooppa painii
talouskriisin kourissa. Yritykset ovat
joutuneet irtisanomaan työntekijöitään ja
etsimään uusia säästökohteita. Kiristyneen
kilpailun edessä yritysten tulisi kyetä tekemään tulosta entistä pienemmillä resursseilla. Tämä pakottaa yrityksiä miettimään uusia
toimintatapoja organisoida ja johtaa työtä.
Perinteiset hierarkioihin perustuvat
johtamisjärjestelmät ja organisaatiomallit
ovat riittämättömiä nykyisessä monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa tarvitaan usean eri alan
asiantuntijoiden saumatonta yhteistyötä ja
osaamisen jakamista.
Parvityö tarjoaa konkreettisen mallin,
miten organisaation osaaminen saadaan
joustavammin ja tehokkaammin valjastettua

tuotteiden, palvelujen ja koko toiminnan
kehittämiseen. Parvet ovat nopeita työryhmiä, jotka kerääntyvät yhteisten ideoiden,
ongelmien ja projektien ympärille osaamisen ja kiinnostuksen perusteella.
Yhteisöllisen teknologian avulla parvityöstä voidaan tehdä helppoa ja jopa hauskaa kannustavan pelimekaniikan avulla.
Pelillisyys ei kuitenkaan ole taikasauva,
jolla ihmiset saataisiin tekemään jotain,
mihin motivaatiota ei muutenkaan ole. Pelilliset elementit tukevat toimintaa vain, jos
ne on linjassa yrityksen ja henkilön tavoitteiden kanssa.
Parvet eivät synny tyhjiöön. Parvet tarvitsevat yhteisen työnkohteen, joka liittää
parven jäsenet toisiinsa ja toimii ikään
kuin magneettina parven jäsenten välillä.
Lisäksi parvityö tarvitsee laajemmat

organisatoriset raamit. Organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän pitää olla sellainen, että se mahdollistaa parvien muodostumisen. Yksilötasolla se tarkoittaa, että
parville annetaan aikaa ja tilaa. Vaarana on
myös, että raamit eivät ole riittävän selvät.
Jos organisaatiolta puuttuu selkeä toimintaajatus, voi olla että tuloksena on vain epämääräinen joukko eksyneitä varpusparvia.
Parvityö tarjoaa paljon, mutta vaatii
paljon: hyvää johtamista, arvostavaa vuorovaikutusta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
sekä epävarmuuden sietämistä. Olemmeko
valmiita tähän muutokseen? Jatkammeko
hampaat irvessä vanhojen toimintamallien
tehostamista vai ryhdymmekö kehittämään
edellytyksiä tulevaisuuden toimintamalleille,
organisaatioille, joissa yhdessä tekemällä
saadaan aikaan enemmän? l

Parvityö huomattavasti joustavampaa kuin perinteinen tiimityö
Tiimityö

Parvityö

Koko

hyvin rajattu, tyypillisesti 3–5 henkilöä

vaihtelee pienestä porukasta aina satoihin ja sitäkin suurempiin joukkoihin

Roolit ja vastuut

etukäteen tarkkaan määritelty

muotoutuvat tarpeen mukaan jäsenten osaamisen ja kiinnostuksen pohjalta

Osallistuminen

tarkkaan määritelty, minkä suuruisen työpanoksen
kukin jäsen tekee

voi vaihdella: jotkut panostavat enemmän, jotkut vähemmän, jotkut ovat
mukana vain seuraamassa tai oppimassa.

Kesto

etukäteen hyvin tiedossa, tyypillisesti pitkäikäisiä

syntyy ja katoaa tarpeen mukaan, kesto voi olla hyvin lyhyt (esimerkiksi vain
muutaman päivän) kunnes idea on mennyt eteenpäin ja ongelma ratkennut.

Suhteet

usein hyvin suljettuja ja kiinteitä, ja sen jäsenet tuntevat toisensa hyvin

usein hyvin löyhiä: henkilöt eivät välttämättä tunne toisiaan. Parvissa voi
olla myös yrityksen ulkopuolisia henkilöitä, kuten tilapäisiä työntekijöitä,
asiakkaita tai sidosryhmien edustajia.
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Antti Keskitalo

Löydä roolisi

asiantuntijuuden jakamiseen somessa

Verkkopersoonalla
läsnä verkossa
Oppimispolkusi verkossa alkaa sopivan
käyttäjätunnuksen luomisella. Lisää tunnistettava profiilikuva ja saat äänellesi sävyn.
Kirjoita esittely, josta selviää kuka olet ja
mitä aiot palvelussa tehdä. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisella sähköpostilla, sillä
työsähköposti saattaa vaihtua useinkin.
Palveluilla on käyttöehdot, jotka hyväksyt
rekisteröityessäsi. Tiedä, mihin sitoudut.
Omaksu palveluun sopiva toimintatapa.
Käyttäydy hyvin. Saat helpommin jalansijan
sosiaaliseen mediaan, kun olet helposti
lähestyttävä ja toiset huomioon ottava.
Kun verkossa tekemäsi asiat ovat arvojesi
kanssa yhdenmukaiset, olet sanojesi mittainen. On tärkeätä, mitä ja miten sanot

asioita, samoin mitä jätät sanomatta. Mieti
myös, millaisella roolilla toimit. Onko verkkopersoonasi ammatillista vai henkilökohtaista käyttöä varten? Vai molempia? Miten
toimit julkisesti ja miten yksityisesti? Kerro
verkossa ja kasvotusten, mistä palveluista
ja yhteisöistä sinut löytää.
Ole avoin sinulle sopivalla tasolla.
Suojaa yksityisyytesi oikeilla asetuksilla ja
mieti avoimuuttasi. Luo vahvat salasanat
ja vaihda niitä riittävän usein. Hanki hyvä
medialukutaito. Muista lähdekritiikki!
Luo toiminnallesi rajat. Hae tasapaino
tiedon keskellä. Opettele hallitsemaan, karsimaan ja torjumaan tietotulvaa. Läsnäolosi
verkossa on merkki halusta oppia uutta ja
mahdollistaa osaltaan elinikäisen oppimisen.
Opi jakamaan, luo henkilö
kohtainen oppimisympäristö
Luo hyvää verkkosisältöä. Käytössäsi ovat
blogit, mikroblogit, wikit, dokumenttipalvelut, tiedon- ja ajanhallintapalvelut, sisältöjen
luonti- ja jakopalvelut sekä keskustelu-,
yhteisö- ja ryhmätyöalustat. Luo palveluista
henkilökohtainen oppimisympäristösi. Tuo
osaamisesi esiin. Kehu, onnittele, kiitä ja
anna positiivista palautetta. Esittele kädentaitojasi ja kerro vahvuuksistasi. Jaa eteenpäin blogikirjoituksia, kutsuja, työpaikkailmoituksia, materiaaleja, joista voi olla
hyötyä muille. Kehitä itseäsi ja työtäsi.
Löydä uusi työ. Tuo hiljaista tietoa
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näkyväksi. Harkitse, mitä jaat. Kunnioita
tekijänoikeuksia.
Joukkoista eli käytä talkoovoimaa verkossa. Verkostoidu verkossa, jolloin saat
lukuisia eri alojen ammattilaisia verkostoosi mukaan. Joukkoista vaikea asia kysymällä verkostoltasi. Saat monta erilaista
vastausta. Voit saada joukkoistamisen
avulla esim. vastauksia kysymyksiin, uusia
ideoita, esimerkkejä erilaisten asioiden hyödyntämisestä, hankkeelle tekijöitä ja yritykselle nimen.
Siedä keskeneräisyyttä. Verkossa jaetaan keskeneräisiä asioita, jolloin valmisteluun voi osallistua verkoston jäseniä.
Valmistelussa voi olla esim. uusi palvelu,
tuote, hanke, koulutus tai tapahtuma. Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan tekemään
asioita näkyväksi jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Silloin voi saada yllättävältä
taholta apua. Kerro suunnitelmistasi. Joku
voi auttaa ja/tai lähteä suunnitelmaasi
mukaan.
Kuratoi eli kerää, suodata ja yhdistele
erilaista tietoa, jonka jaat eteenpäin uutena
sisältönä. Tee virtuaaliset muistiinpanot.
Jaa sosiaaliset kirjanmerkkisi. Liveraportoi
tapahtumista. Tee oma tv-lähetys livestriimaamalla tapahtumista. Fasilitoi yhteisöä.
Luo asiantuntijuudesta itsellesi ammatti.
Sinulla on käytössäsi lukemattomia mahdollisuuksia oppia uutta ja jakaa omaa
asiantuntijuuttasi. l
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Veli-Matti Hoikka

Kolmiuloitteisuus tekee tuloaan

Älypuhelinsovelluksia,
lisättyä todellisuutta ja
virtuaalitiloja
V

erkko-opetuksen uranuurtajiin
Suomessa kuuluvan Georges Seguran ennustus on, että nyt vielä
erikseen käytettävät oppimisen menetelmät ja välineet yhdistyvät lähiaikoina yhä
kiinteämmin samaan kokonaisuuteen.
Oppimisalalle tämä tuo uusia mahdollisuuksia ja luo palvelujen tuottajille
tarpeen ottaa haaste vastaan tarjonnan
laajentamiseksi.
Adusal Oy:n toimitusjohtaja Georges
Segura tuntee opetuskenttää pitkältä
ajalta. Hän tuli Ranskasta Suomeen
vuonna 1994 ja toimi pitkään kielten
opettajana Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksessa. Tietoverkoista innostuneena
hän ryhtyi käyttämään jo ennen vuosituhannen vaihdetta sellaisia monien hulluina pitämiä oppimiskanavia kuin sähköpostia, puhelinta ja muita Yhdysvalloista
tulleita sähköisiä palveluja. Edelleen
hän tunnustaa olevansa hieman “hullu”,
koska nyt monen vuoden virtuaalimaailmainnostuksen jälkeen häntä kiehtovat
uudet näköalat monikanavaisuudesta
ja palvelujen yhdistämisestä. “Ei tiedä,
mihin tässä vielä ehtii”, hän naurahtaa.
Ensimmäisistä oppimistapojen epäsovinnaisesta yhdistämisestä on jo
aikaa, mutta edelleen Segura haluaa
kokeilla erilaisia koosteita opetukseen.
Tällä hetkellä työn alla on lisätty todellisuus, virtuaalitilat sekä sosiaalisen
median mobiilipäätelaitteiden yhdistäminen. Segura kertoo, että Facebookista on
saatavilla matkapuhelimeen French Breaker -peli, jossa voi kerrata ranskan kielen
kysymysrakenteita. Se on ajankohdasta,
paikasta ja laitteesta riippumaton peli,
kuten kaikkien sosiaalista mediaa ja matkaviestintää yhdistävien oppimisalustojen
tulee olla.

Lisätty todellisuus sopii moniin
oppiaineisiin, kuten matematiikkaan,
fysiikkaan tai vaikkapa matkailuoppiin.
Sen ansiosta ei tarvitse mennä tiettyyn
tilaan nähdäkseen mitä siellä on. Tietoliikenneyhteydet hoitavat “siirtymisen”
ja katsoja/käyttäjä näkee lisäulottuvuuteen. Segura kertoo, että oppimista
varten tehtyjen kolmiulotteisten lisätyn
todellisuuden sovellusten määrä on
kasvamassa.
Virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen perustuvan oppimisen esteitä
syntyy siitä, ettei kaikilla ole sopivia
välineitä eikä tietoliikenneyhteyksiä.
Suuri este on myös se, että opettajien
ammattitaito tällä alueella on vielä
vähäistä. Käyttöönoton koulutuksia kyllä
järjestetään runsaasti valtakunnallisesti
ja tilanne on parantumassa.
Lisätyn todellisuuden
sovellukset kasvussa
Virtuaalitilat ovat kiehtovia, mutta myös vaativia. Vaikka niihin voi jo upottaa meille arkimaailmasta tuttuja asioita, henkilöitä, maisemia ja
toimintatapoja, niistä ei kuitenkaan yksin ole
opetuksen keinoiksi. Edelleen tarvitaan muita
opetusmuotoja mukaan.
Virtuaalitiloja helpompaa on käyttää lisätyn
todellisuuden (Augmented Reality, AR) sovelluksia. Lisätty todellisuus on yksinkertaisimmillaan
sitä, että arkimaailman kohteessa, kuten bussipysäkillä, on jokin koodi tai tunnistettava objekti
tai vielä GPSeen yhdistetty piste, jonka avulla
käyttäjä siirtyy palveluun, jossa saa lisätietoja
kohteesta.
“Niillä voidaan visualisoida ja lisätä informaatiota käsiteltävään asiaan, kuten Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) -osahankkeessa olemme tekemässä”, Segura painottaa.

AVO2-hanke mahdollistajana
Adusal Oy on mukana ESR-rahoitteisen
AVO2 -hankkeen Kolmiulotteiset ja
mobiilit osallistumisympäristöt 3DM
-osahankkeessa, jonka pilotit toteutetaan hyvinvointialalla ja erityisoppijoiden
parissa. AduSal tekee aktiivisesti yhteistyötä Koulutuskeskus Salpauksen, Tampereen yliopiston, HAMKin ja SKAFin
kanssa 3DM-osahankkeessa.
“Sosiaalisen median ja lisätyn
todellisuuden tietoja on voitu hankkeen
kautta levittää ja tehdä tutuksi kunnille
ja opettajille. Näin olemme saaneet tälle
asialle verkostoa. Ilman kattohanketta
emme olisi samassa tilanteessa yksin
yrittäen”, Segura muistuttaa. Yhteistyö
on johtanut siihen, että muutamat yritykset ja hallinnon edustajat ovat kyselleet tarjousta koulutusaineistojen tuottamisesta uudella teknologialla. l
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Mobiilimuutosagentit
Mobiilisti-hankkeessa 2011-2013 HAMKin, Omnian, HAMK AOKKn,
HAMIn, Edupolin ja Haaga-Helian henkilökunta ja opiskelijat ovat tarttuneet
mobiilileihin hyödyntäen niitä opetuksessa ja jokapäiväisessä työssään.
Hankkeen käynnistyessä tablet-laitteet olivat uusinta uutta. Käsissämme
oli työkalu, jolla pystyi tekemään kaiken: kuvaamaan, muokkaamaan,
koostamaan, jakamaan ja kommentoimaan. Kuinka oivallinen alkutilanne!

A

lussa kysymyksiä herätti se, voiko
mobiililaitteita oikeasti hyödyntää
oppimisen välineinä tai miten pitää
opiskelijat poissa pelien ääreltä. Tekniikka
ei noussutkaan kynnyskysymykseksi, vaan
se, miten valjastaa se opetuskäyttöön.
Tämä vaatii opettajalta rohkeutta oppia
uutta, tehtävänantojen muokkaamista ja
uudenlaista roolia suhteessa opiskelijoihin.
Joskus opiskelija osaa paremmin ja sitten
opitaan yhdessä! Nuoret saattavat hallita jo
laitteet, mutta harva käyttää niitä tietoisesti oppimiseen.
Nykytilanteen kartoitus

Opettajat vastasivat hankkeen käynnistyessä alkukyselyyn ja haastatteluun, joilla
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kartoitettiin verkko-opetusosaamista, käsityksiä mobiililaitteista ja niiden ominaisuuksista sekä toiveita ja odotuksia. Samalla
lähdettiin suunnittelemaan pilotteja, jotka
kytkettiin eri opintojaksoihin. Hankkeessa
on etsitty uusia menetelmiä, välineitä ja
malleja karistaen vanhaa painolastia, joka
estää ohjaamasta uudella tavalla. Ja työ
jatkuu edelleen.
Hankkeessa kartoitettiin myös opiskelijoiden mobiililaitekantaa ja laitteiden käyttöä oppimisessa ja vapaa-ajalla. Älypuhelinten määrä on lisääntynyt harppauksella
ja opiskelijoilta löytyy myös tablet-laitteita.
Opiskelijat ovat selkeästi havainneet mobiililaitteiden hyödyn aloilla, joissa liikutaan
paljon toimistojen ja kiinteiden verkkojen

Jatkojohtojen keskeltä
hallituksi prosessiksi
Pitkälle ollaan siis tultu siitä, kun laitteita
ladattiin jatkojohdoilla ja kierrätettiin laitekasaa ryhmältä toiselle ehtimättä nollaamaan sitä välillä. Nyt meillä on mobiililaitteiden oppimiskäytön ohjaamisen, laitehallinnan ja -ylläpidon systeemi, joka elää
ja kehittyy jatkossakin. Olemme pyörineet
mobiilioppimisen syklillä kovaa vauhtia.
Parasta opettajien ja
opiskelijoiden kanssa on ollut
l

l
l

l

l

ulottumattomissa. Mobiililaitteiden eduksi
lasketaankin toimiminen autenttisessa
ympäristössä, näppärä koko, mahdollisuus
monimediaiseen tuottamiseen ja jakamiseen yksin ja porukalla, paikkatiedon hyödyntäminen ja helposti ladattavien ilmaisten ja edullisten sovellusten kirjo.
Iloa uuden oppimisessa
Joustava siirtyminen mobiililaitteiden hyödyntämiseen oppimisessa vaatii ohjausta,
pedagogisia malleja, käytännön vinkkejä ja
teknistä tukea. Järjestimme monenlaisia
oppimistilanteita, niin opettajille kuin opiskelijoille. Kokemusten jakamisen myötä
mobiiliosaaminen ja -tukiverkosto on kasvanut. Lyhyet verkkotietoiskut lounastauolla
ovat olleet opettajien suosiossa. Käsittelimme monia aiheita kuten mobiileja ja virtuaalisen oppimisen tiloja, mobiilioppimisen
teknistä toteuttamista oppilaitoksessa,
sovellusten käyttövinkkejä, QR-koodien
käyttöä opetuksessa, älypuiston teknisiä
ratkaisuja, mobiilitoteutuksia kiinteistöpalveluissa, ohjausta toisen asteen näytöissä
ja mobiileja viestinnän opetuksessa.
Yhdessä opettajien kanssa määriteltiin tavoitteet ja oppimisympäristöt. Hankkeessa hyödynnettiin niin suunnittelussa
kuin oppimisprosesseissa mobiilioppimisen

pedagogisia malleja. Opintojaksoihin valittiin hyödyllisimmät sovellukset, opastettiin
opettajia haltuunotossa ja valittiin sopivat
somekanavat käyttöön. Opinnoissa opiskelijat päästettiin irti soveltamaan oppimaansa
opintojaksojen aiheisiin. Välillä tavoitteena
oli pystyä oppimaan mistä tahansa omia
mobiililaitteita hyödyntäen (* BYOD), mikä
vaatii opettajalta eri käyttöjärjestelmien
käyttökokemusta sujuakseen mukavasti.
Mobiililaitteiden opetuskäytön perusteita
opetellaankin jatkuvasti innokkaiden ja
kokeilunhaluisten opettajien kanssa. Vielä
menee oma aikansa ennen kuin tämä on
osa oppimisen ja opetuksen arkipäivää.
Päivän mittaisia workshoppeja on järjestetty näytöistä, pedagogiikasta, tekijänoikeuksista ja tuotteistamisesta. Tiedonjakotilaisuuksissa oppilaitosten yleistiloissa jokainen sai tulla kysymään omassa laitteessa
askarruttavista asioista sekä testaamaan
erilaisia mobiilivälineitä ja -sovelluksia.
Bloggaus on ollut suosittu ja tehokas menetelmä oppimisprosessin kuvaamisessa ja
pohdintojen kirjoittamiseen. Opettajat ja
hanketoimijat ovat kirjoittaneet kokemuksistaan hankkeen blogissa http://mobiilisti.
blogspot.com/ ja koko hankkeen tuotokset
on kerätty Mobiilioppaaksi https://sites.
google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/

kokeilla, mihin kaikkeen mobiililaitteet
taipuvat ammatillisessa oppimisessa
tutkia erilaisia laitteita ja sovelluksia
saada opettaja näkemään uusien
välineiden mahdollisuudet ja ideoimaan
erilaisia oppimisen ja opettamisen tapoja
soveltaa samanlaisia prosesseja täysin
erilaisilla ammattialoilla
saada aikaan onnistumisen kokemuksia
ja hyvää palautetta opiskelijoilta

Mobiilisti-hankkeen ansiosta olemme pystyneet jakamaan näitä onnistumisia ja kompastuksia lukuisten innokkaiden ammatillisten kumppaneidemme kanssa kädet
laitteilla viuhuen.
Uusia askeleita - oppimateriaalit
mobiiliaikakaudelle
Seuraava iso askel ovat mobiilisti käytettävät monimediaiset oppimateriaalit. Opettajat ja opiskelijat voivat koostaa, muokata ja
tuottaa itse sekä jakaa sisältöjä haluamallaan tavalla. Avaat kirjan, katsot sovelluksen läpi ja mitä eteesi aukeaa: ravintolan
keittiö, jossa keittiömestari kertoo ruoan
valmistusprosessin vaihe vaiheelta kattilan
kansia raotellen - vain tuoksu puuttuu ehkä siihenkin vielä keksitään sovellus!
”Mobiiliuden vallankumouksen” kehitystä voi verrata verkko-opetuksen kehittämiseen. Sitä on tehty noin 20 vuotta, ja
työ jatkuu edelleen. Mobiilius yhdistettynä
sosiaalisen median palveluihin merkitsee
seuraavaa vaihetta, jossa opiskelijalla on
aito mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimisprosessiinsa aktiivisena osapuolena.
Luonnollisesti mobiililla! l

Lisätietoja:
https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/home
* BYOD = Bring Your Own Device
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Pilvipalvelut
Snowdenin jälkeen
Viime kesäkuussa Edward Snowden paljasti Yhdysvaltojen kannalta
kiusallisen yksityiskohtaisia tietoja kansallisen turvallisuusvirasto NSA:n
harjoittamasta tiedustelutoiminnasta. Asiantuntijoille on ollut pitkään
selvää, että useimpien maiden tiedusteluorganisaatiot harjoittavat
aktiivista signaalitiedustelua myös Internet-liikenteen osalta.

R

uotsi sääti 2007 puolustusvoimien
tiedusteluyksikkö FRA:ta koskevan
lain, joka oikeutti FRA:n kuuntelemaan kaikkea maan rajat ylittävää ulkomaista puhelin- ja tietoliikennettä. 1) Tämä
johti joihinkin muutoksiin myös Suomessa
toimivien yritysten toiminnassa kun havaittiin, että Ruotsissa palvelinfarmejaan pitävät Internet- tai teleoperaattorit eivät lain
säätämisen jälkeen pysty enää takaamaan
viestintäsalaisuutta. Kyyniset keskustelijat
kuittasivat tilanteen sanomalla: ”kaikki sitä
tekevät – ruotsalaiset ovat vain ainoita,
jotka menevät säätämään asiasta lain.”
Yhdysvaltojen harjoittaman urkinnan
laajuus on kuitenkin yllättänyt monet.
2000-luvun alussa EU:n komissio teetti
raportin ECHELON-sotilastiedustelun olemassaolosta ja oletetusta käytöstä EU:n
alueella. Raportin tulos oli yksiselitteinen:
USA:n, Iso-Britannian, Kanadan, Australian ja Uuden Seelannin 1946 solmiman
UKUSA-tiedusteluyhteistyösopimuksen tärkein ilmenemismuoto oli ECHELON-järjestelmä. Euroopan alueen tiedustelutoiminta
suoritettiin lähinnä Iso-Britannian maaperältä. Raportissa todettiin ”häiritsevä tieto”
siitä, että järjestelmää ei olekaan suunnattu maanpuolustusorganisaatioiden vaan
yritysten, organisaatioiden ja yksityishenkilöiden vakoilemiseen. Myöhemmin kävi
ilmi, että USA oli käyttänyt ECHELON:lla
hankittua tietoa lentokonekauppojen hankkimiseen Boeingille Airbusin nenän edestä.
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Keskustelu vaimeni melko nopeasti vaikka
EU-parlamentissakin todettiin, että IsoBritannian osallistuminen ECHELON-toimintaan on EU-lainsäädännön vastaista. Kohun
laantumista edisti myös syyskuun 9. päivän
terrori-iskut. Ne tapahtuivat vain pari viikkoa
sen jälkeen kun komission tilaama raportti
julkaistiin ja uutisoitiin valtamediassa.
Tämän jälkeen Yhdysvallat on selvästi hyödyntänyt muuttuneen asenneilmaston ja
tehnyt kaikkensa ”terrorismin vastaisessa
sodassa” laajentaen signaalitiedustelua.
2001 päivätty ECHELON-raportti alkoi osuvalla rivin sitaatilla antiikin kreikan satiirikko Juvenalikselta: ”Sed quis custodiet
ipsos custodes” eli ”vaan kuka vartioisi
vartijoita”.
Kesän 2013 paljastusten valossa
NSA:n PRISM-ohjelma on luonteeltaan hyvin
erilainen kuin aiempi signaalien salakuunteleminen. Menetelmän ero on se, että
Yhdysvallat apureineen pyrkii kopioimaan
kaiken mahdollisen tietoliikenteen ja ohjaamaan liikennevirran sellaisenaan omille
palvelimilleen. Tämä toteutetaan todennäköisesti asentamalla Internetin kaikkein
nopeimpaan, niin sanottuun Tier 1-verkkoon laitteita, jotka ohjaavat halutun tiedon
NSA:lle 2). Asennuksista tietävät työntekijät
hiljennetään nk. ”gag order”-laeilla: kun
kyse on kansallisesta turvallisuudesta,
muille kertomisen sanktiot on asettu niin
koviksi, että suut pysyvät supussa. Lait
koskevat kaikkia yhdysvaltalaisia yrityk-

siä ja yrityksiä, joilla on pelkkä tytäryhtiö
maassa. Toinen mahdollisuus on käyttää
hyväkseen NSA:n palkollista, joka menee
töihin yritykseen. Lisäksi NSA on pyrkinyt
heikentämään salausmenetelmiä standardointielimissä.
Kaikki tietoliikenne tallennetaan, jotta
sitä ei jouduttaisi analysoimaan reaaliaikaisesti. Tämä olisi mahdoton tehtävä
millään tekoälyllä. Kiinnostavia kohteita
tutkittaessa voidaan käyttää ihmisten päättelykykyä ja ulottaa tarkastelu henkilön ja
hänen kanssaan viestineiden henkilöiden
tietoihin. Pelkistäen: NSA:lla ja sen kumppaneilla on käytössään käytännöllisesti katsoen kaikki, mitä ikinä olemme kirjoittaneet
Internetiin ja sitä käytetään takautuvasti
tiedonhakuun.
Meidän kannaltamme ongelmallista on
se, että vuodettujen asiakirjojen valossa
kaikki suurimmat ja suosituimmat Internetpalvelut ovat vakoiltujen joukossa. Microsoftin, Yahoon, Googlen, Facebookin, PalTalkin, AOL:n, Skypen, YouTuben ja Applen
palvelut kuuluvat seurattujen palveluiden
joukkoon. Vaikka eri yritykset ovat kilvan
rientäneet vakuuttamaan, että juuri he eivät
luovuta tietoja viranomaisille kuin pyynnöstä, epäilyksen varjo on heitetty. On mahdollista, että johto ei tiedä alemman portaan hiljaiseksi uhkaillusta työntekijästä.
Toisaalta johtohenkilöiden on järkevämpää
valehdella asiasta eurooppalaisille jos vaihtoehtona on vankeustuomio.

"Vaan
kuka vartioisi
vartijoita?"

Lopputulos on karu: suomalaisilla tai
EU-kansalaisilla ei ole mitään perusteltua
hyvää syytä luottaa yhdysvaltalaisiin tai
Yhdysvalloissa tytäryhtiötä pitäviin yrityksiin
missään määrin. Niin ikään Yhdysvaltain
hallintoon luottaminen on hataralla pohjalla, koska maa on samaan aikaan uskotellut, että EU:n kanssa sovitulla Safe Harbour
-järjestelyllä olisi jotain merkitystä. Snowdenin paljastukset kuitenkin osoittavat, että
USA:lla ei koskaan ole ollut aikomustakaan
noudattaa Safe Harbour -sopimuksen kirjainta tai henkeä.
Mielenkiintoinen yksityiskohta on syyskuussa 2013 julkisuuteen tulleet tiedot siitä,

että NSA:n komentaja, kenraali Keith Alexander on rakentanut keskuskomentopaikkansa
ottaen mallia Star Trek -sarjan Enterprisealuksen komentosillasta. 3) Kirjoitushetkellä
paljon julkisuutta saaneen, komentokeskuksen suunnitelleen arkkitehtitoimiston sivuilla
on maininta ”Our website is currently experiencing a high volume of traffic. We'll be back
soon!” ja NSA:n keskuksesta otetut kuvat on
poistettu. Alexanderin motoksi on julkisuudessa mainittu ”kerää kaikki tieto”. Vaikka
kyse on henkilöön kohdistuvasta ad hominem -argumentista, on syytä miettiä sitä,
kuinka hyväksyttävää moinen toiminta on.
Elämme merkittävien päätösten aikaa. l

1) http://fi.wikipedia.org/wiki/Signaalitiedustelu#Ruotsin_ns._FRA-laki
2) http://www.zdnet.com/prism-heres-how-the-nsa-wiretapped-the-internet-7000016565/
3) http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/15/nsa-mind-keith-alexander-star-trek

02 | 2013

| 25

TEKSTI

Ari-Matti Auvinen | tutkija | Suomen

KUVA

Thinkstock

eOppimiskeskus ry

Tyyne-hanke
tulevaisuuden oppimisen jäljillä

T

yöelämä oppimisympäristönä -selvityshanke eli tuttavallisemmin Tyynehanke hahmotti työelämää tulevaisuuden oppimisympäristönä. Selvitystyön
keskeinen johtopäätös oli, että monipuolinen, laaja-alainen ja jatkuva oppiminen
on tärkein tulevaisuuden työn nimittäjä.
Edelleen korostettiin, että tulevaisuuden
työ on luonteeltaan selkeästi yhteisöllistä
ja yksin suoritettavat ammattitehtävät ovat
katoamassa. Tiedon käsittely ja uuden
oppiminen liittyvät poikkeuksetta lähes
kaikkiin nykyajan ja tulevaisuuden ammatteihin – myös niihin, joita yleensä ei pidetä
tietotyötä sisältävinä.
Tulevaisuuden
työympäristöt ja oppiminen

Tulevaisuuden työympäristöissä yksilöiden
korkeatasoinen osaaminen on edelleenkin
tärkeää, mutta yksilön osaamisen tulee liittyä osaksi työyhteisön yhteistä osaamista.
Uutena haasteena tulevaisuuden työssä
on, että yksilöt voivat samaan aikaan kuulua moniin eri työyhteisöihin ja toimia niissä
erilaisissa rooleissa. Kun työympäristöissä
oppiminen suuntautuu selkeästi jatkossa
yksilöiden osaamisen kehittämisestä yhteisöjen osaamisen kehittämiseen, edellyttää
tämä uudenlaista osaamista työyhteisöjen
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johtamisessa, oppimisen arkisessa tukemisessa, oppimisen verkostojen kehittämisessä ja oppimisen johtamisessa.
Oppiminen muuttuu myös siksi, että
tulevaisuudessa oppiminen työympäristöissä on kaikkiaikaista ja kaikkiallista eli
oppimista ei voidakaan enää rajoittaa tiettyyn aikaan ja paikkaan. Oppiminen murtautuu ulos kurssikeskuksista ja koulutuskalentereista. Työ on oppimista ja oppiminen
on työtä – työn ja oppimisen raja-aidat ovat
entistä keinotekoisempia.
Erilaiset ICT-pohjaiset ratkaisut nousevat työelämän oppimisessa entistä tärkeämpään asemaan. Keskeisiä oppimiseen
vaikuttavia trendejä ovat esimerkiksi lisätyn
todellisuuden sovellusten ja palvelujen kypsyminen, erilaisten oppimisen resurssien
sulautuminen osaksi laitteita ja rakenteita
sekä mobiiliteknologian monipuolistuminen
ja tehostuminen.
Kehittyvä informaatio- ja kommunikaatioteknologia mahdollistaa entistä laajemman työssä tehtävien asioiden automaattisen tallentamisen ja analysoinnin. Myös
ihmisten omatoiminen oman toimintansa
ja hyvinvointinsa mittaaminen on kasvava
trendi. Nämä kehityssuunnat luovat mahdollisuuksia uudenlaiselle oppimiselle, jossa
yksilöt ja työyhteisöt reflektoivat omaa

tekemistään sekä reaaliajassa että pidemmällä aikajänteellä.
Työn murros ja oppiminen
Tulevaisuuden yhteiskunnassamme on
oletettavaa, että suuri osa väestöstä ei
ole vakituisessa työssä perinteisessä
mielessä. Eri tavoilla ja eri konteksteissa
työskentelevien tulisi kuitenkin toimia
aktiivisina ja verkostoituneina oppijoina.
On huolehdittava siitä, että esimerkiksi
yksinyrittäjät, mikroyritysten työntekijät ja
pienten julkisten organisaatioiden työntekijät ovat mukana jatkuvassa oppimisessa.
Yksilöiden monipuolisella ja jatkuvalla oppimisella on tärkeä merkityksensä
ammatillisen liikkuvuuden vahvistamisessa
ja siten myös työmarkkinoiden dynamiikassa. Kun jo lähitulevaisuudessa poikkeuksetta kaikki yksilöt vaihtavat useamman kerran työuransa aikana ammattiaan,
on jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen avainasemassa niin yksilöiden mielekkäiden työurien kuin joustavien työmarkkinoidenkin kannalta. l
Lisätietoja
Tämä artikkeli perustuu TYYNE-hankkeen raporttiin ja
sen suosituksiin – voit lukea koko raportin www-osoitteesta http://www.eoppimiskeskus.fi/projektit/tyyne
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Virtuaalimaailmojen avoin tulevaisuus
Retkellä OpenSimissä – katse kohti tulevaisuutta.

V

aikka suurin innostus virtuaalimaailmoja kohtaan vaikuttaa jo hieman
laantuneen, käytetään virtuaalimaailmoja yhä opetuksessa ympäri maailmaa.
Second Life on edelleen yksi käytetyimmistä virtuaalimaailmoista, mutta viimeaikaiset
muutokset Second Lifen hinnoittelupolitiikassa ja kasvavat tarpeet ympäristöjen
räätälöinnille ovat saaneet monet etsimään
vaihtoehtoja. Avoimen lähdekoodin virtuaalimaailmat ovat yksi vaihtoehto, mutta niitä
ei ole vielä juurikaan vertailtu. Vaihtoehtojen kartoittamiseksi tehtiin AVO2-hankkeen
Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) -osahankkeessa
vertailu, jossa oli mukana Second Lifen
lisäksi viisi avoimen lähdekoodin virtuaali-

maailma-alustaa: OpenSim, realXtend, Open
Wonderland, Open Cobalt sekä OpenQwaq.
Avautuvia mahdollisuuksia
Avoimen lähdekoodin virtuaalimaailmat tarjoavat potentiaalisen vaihtoehdon Second
Lifelle, sillä niiden hankinta ja peruskäyttö
on ilmaista, ja ne ovat pitkälle muokattavissa. Muutostyöt edellyttävät kuitenkin
ohjelmointitaitoja ja ymmärrystä palvelinympäristöstä – joko omasta takaa tai ulkopuoliselta taholta ostettuna.
Virtuaalimaailmat ovat innostava ympäristö jo sellaisenaan, mutta jatkossa etenkin virtuaalisten ja fyysisten ympäristöjen
yhdistäminen tulee tarjoamaan entistä
monipuolisempia mahdollisuuksia. Virtuaa-

Keskeiset havainnot
l

l

l

l

l

Tarkastellut alustat ovat samantyyppisiä perustoiminnallisuudeltaan, mutta
teknisessä toteutuksessa on huomattaviakin eroja
Avoimen lähdekoodin alustojen hankinta ja peruskäyttö on ilmaista, mutta
kustannuksia voi syntyä ylläpidosta ja tilaustyönä tehtävästä räätälöinnistä
Avoimen lähdekoodin alustat eivät muodosta Second Lifen tyyppistä yhtenäistä
maailmaa, vaan ne ovat usein tiettyä tarkoitusta varten perustettuja yksittäisiä
tiloja. Erilliset tilat voivat helpottaa keskittymistä tiettyyn tehtävään, mutta
käyttäjät eivät voi yhtä vapaasti liikkua paikasta toiseen, hyödyntää toisten
rakentamia ympäristöjä tai kohdata satunnaisesti muita käyttäjiä
Ilmaista sisältöä on tarjolla kaikille alustoille. Maailmoihin voidaan myös tuoda
erillisillä ohjelmilla tuotettua sisältöä, esimerkiksi 3D-malleja
Osa alustoista on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa. Kaikilla alustoilla on
kuitenkin aktiiviset kehittäjäyhteisöt

limaailman ja reaalimaailman välinen kuvaja ääniyhteys on toteutettavissa jo nyt, ja
myös liiketunnistukseen perustuva avatarhahmon ohjaaminen tekee tuloaan. Virtuaalimaailman kohteita on myös mahdollista
esittää ja käsitellä esimerkiksi datalasien,
mobiililaitteiden ja erilaisten liikeohjainten
avulla, jolloin käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa maailman ja toistensa kanssa
täysin uusilla tavoilla. Ideat eivät ole uusia,
mutta tekniikka alkaa olla viimein riittävän
kehittynyttä. Unelman toteutuminen edellyttää kuitenkin vielä uusia standardeja,
lisää tutkimuksia sekä entistä avoimempaa
yhteistyötä kehittäjien ja käyttäjien välillä.
Virtuaalimaailmojen tulevaisuus on avoin
– tervetuloa mukaan! l

Avoimen lähdekoodin
virtuaalimaailma-alustoja
OpenSim | http://opensimulator.org
realXtend | http://realxtend.org
Open Wonderland | http://openwonderland.org
Open Cobalt | http://www.opencobalt.org
OpenQwaq
http://code.google.com/p/openqwaq

Lisätietoja
Yrjö Lappalainen | Tampereen yliopisto
yrjo.lappalainen@uta.fi
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Päättävät yhteisöjäsenet
A1 Media Oy
www | A1Media.fi

Ilona IT oy
www | ilonait.fi

Open Trainers Oy
www | opentrainers.fi

Aalto Pro
www | aaltopro.aalto.fi

Innowise
www | innowise.fi

Otavan Opisto, Internetix
www | internetix.fi

AduSal Oy
www | adusal.fi

itslearning AS
www | itslearning.fi

Oy Orxter Ltd
www | orxter.com

AEL Oy
www | ael.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
www | jamk.fi

Pedapoint Oy
www | pedapoint.fi

Ambientia Oy
www | ambientia.fi

Kinda Oy
www | kinda.fi

Promentor Solutions Oy
www | promentor.fi

Celain Oy
www | celain.fi

Kopiosto ry
www | kopiosto.fi

Sanoma Pro Oy
www | sanomapro.fi

Consulo Oy
www | consulo.fi

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

Somea Oy
www | somea.org

Dimcos Oy
www | dimcos.com

Kustannusosakeyhtiö Otava
www | otava.fi

Suomen oppimispelit ry
www | suomenoppimispelit.fi

Discendum Oy
www | discendum.com

Laurea-ammattikorkeakoulu
www | laurea.fi

Teknologiakeskus Innopark Oy
www | innopark.fi

e-Oppi Oy
www | e-Oppi.fi

Lentävä liitutaulu Oy
www | lentavaliitutaulu.fi

Eximo5 Oy
www | eximo5.fi

Mediamaisteri Group
www | mediamaisteri.com

TIEKE, Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry
www | tieke.fi

Fronter Oy
www | fronter.fi

Metaverstas Oy
www | metaverstas.fi

HCI Productions Oy
www | hci.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
www | metropolia.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu
www | hamk.fi

Mikrolinna Oy
www | mikrolinna.fi

Hämeenlinnan kaupunki
www | hameenlinna.fi

Nethunt Oy

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
www |

3T Ratkaisut Oy
3tratkaisut.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
www | kyamk.fi

Turun yliopisto
www | utu.fi

Digitaalisten sisältöjen klusteriohjelma
www | digibusiness.fi

MJK-Instituutti
www | mjk.fi

Vero-opisto
www | vero.fi

Digital Lessons Finland Oy
www | digitallessons.com

MKFC Helsinki College
www | helsinkicollege.fi

VR Koulutuskeskus
www | vrkoulutuskeskus.fi

Dikaios Oy
www | dikaios.fi

OK-opintokeskus
www | ok-opintokeskus.fi

WinNova Länsirannikon Koulutus Oy
www | winnova.fi

Festo Oy, Didactic
www | festo.fi

Taloudellinen tiedotustoimisto ry
www | tat.fi

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

Tampereen aikuiskoulutuskeskus
www | takk.fi

