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HYVÄT SUOMEN 
eOPPIMISKESKUKSEN
JÄSENET JA LEHDEN LUKIJAT!

Suomen eOppimiskeskus aloittaa 
viidettä toimintavuottaan. Yhdis-
tyksen tarkoituksena on edelleen 

edistää verkko-opetuksen ja -oppimisen 
ja digitaalisten opetustoteutusten käyt-
töä, tutkimusta ja kehittämistä yrityksis-
sä, oppilaitoksissa ja muissa organisaa-
tioissa. 

Yhdistyksemme toimintakautena on 
tapahtunut paljon. Kun yhdistys aloitti toi-
mintaansa, e-oppiminen nähtiin suurena 
koulutustuotteiden myyntimahdollisuute-
na. Valitettavan harva suomalainen koulu-
tustuotteiden tuottaja on vielä rikastunut 
verkkotuotteilla, mutta esimerkkejä hyvis-
tä vientituotteistakin on. Oppimateriaalien 
tuottaminen ja kokonaisten koulutustuot-
teiden markkinoiminen vaatii erityisosaa-
mista ja digitaalisessa maailmassa mo-
nialaista ammattitaitoa. Sisällön asiantun-
temus ei riitä, on osattava muokata sisältö 
digitaaliseen ja käyttäjälle helposti saata-
vaan muotoon. Lisäksi on osattava mark-
kinoida ja myydä. Esimerkiksi kielikoulu-
tukset ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten 
e-oppimisen materiaalit on tuotteistettu. 
Monet kuluttajat ovat oppineet näitä tuot-
teita käyttämään ja yhä enemmän tulee 
kysyntää hyvistä verkkopohjaisista kieli-
koulutuksista ja samalla myös muiden si-
sältöjen koulutuksista.

Viisi vuotta sitten e-oppimisesta pu-
huttaessa keskustelu kohdistui myös op-
pimisalustojen käytettävyyteen ja siihen, 
voiko verkkoympäristöissä tapahtua vuo-
rovaikutusta. Keskustelut olivat hyvin tar-
peellisia - oppimisalustat ovat kehittyneet 
siihen suuntaan, että monenlaiset työka-
lut helpottavat yhdessä työskentelemis-
tä.  Mutta vaikka työkalut mahdollistavat 
yhdessä tekemisen, vielä tänäänkin kes-
kustelun ytimessä on vuorovaikutus. Jo-
kainen e-oppimisen asiantuntija on var-

maan jo kokeillut wikejä, blogeja, virtuaa-
lisia kokoushuoneita ja VOIP-järjestelmiä. 
Kokouskäytänteet ja opetuksen ohjaus 
ovat saaneet aivan uusia muotoja helppo-
jen Internet ääniyhteyksien ja chat mah-
dollisuuksien lisääntyessä. Ohjelmistot ei-
vät maksa mitään, kuulokkeet, mikrofonit 
ja kamerat ovat helposti saatavissa ja sys-
teemit ovat helposti opittavissa. Hyvin no-
peasti saadaan joukko koolle vaikka eri-
puolilta maailmaa saman virtuaalisen ko-
kouspöydän ääreen tai opettaja saa opis-
kelijansa yhteiseen ohjaustilanteeseen. 

Näyttää siltä, että tekniikka mahdollis-
taa mitä moninaisimmat työskentelymuo-
dot. Enemmänkin esteitä asettavat käyttä-
jien asenteet ja epäluulot.  Meidän e-oppi-
misen asiantuntijoiden olisi näytettävä esi-
merkkiä omalla toiminnallamme hyödyistä, 
joita virtuaaliset työskentelymuodot tuo-
vat. Aloittelijoille olisi annettava mahdolli-
suuksia kokeilla uusia työskentelymuoto-
ja. Vai kuulummeko niihin, jotka mieluum-
min puhuvat menetelmistä ja käytävät nii-
tä vähän?

Työympäristöistä olisi kehitettävä sel-
laisia, että ne tukevat aktiivista, päivit-
täistä työn ohessa oppimista. Oppimises-
ta tulisi tehdä entistä mielekkäämpää ja 
vuorovaikutteisempaa. Näin uudet työs-
kentelytavat nähtäisiin enemmänkin mah-
dollisuutena kuin uhkana. 

Teillä lukijoilla on varmasti monia hy-
viä kokemuksia ja käytänteitä verkkotyös-
kentelystä ja verkko-oppimisesta ja hyvis-
tä verkkopalveluista, jotka ovat auttaneet 
uuden asian oppimisessa tai muuttaneet 
työkulttuuria. Hyvät käytänteet ja koke-
mukset kiinnostavat varmasti muitakin lu-
kijoita. Lähettäkää kokemuksianne Suo-
men eOppimiskeskuksen sivuille osoit-
teeseen www.eoppimiskeskus.net. 

Aurinkoisia kevätpäiviä!
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SeOPP I

KIINNOSTAAKO JÄSENYYS?
Liity mukaan!
www.eoppimiskeskus.net

N
iitä webissä olevia palve-
luohjelmistoja, joissa käyttä-
jät tuottavat toisille käyttäjil-
le informaatiota tai palvelui-

ta on alettu kutsua sosiaaliseksi mediak-
si. Tunnetuimpia sosiaalisen median edus-
tajia ovat blogit ja wikit. Mutta ne ovat vain 
jäävuoren huippu tässä yhä nopeammin 
kasvavassa ilmiössä, jota jo rohkeimmat 
ovat kuvanneet Internetin uudeksi tule-
miseksi tai Web 2.0:ksi. Joka tapaukses-
sa sosiaalinen media on webin nopeimmin 
kasvava ilmiö, joka löytää jatkuvasti uusia 
käyttäjiä ja muotoja. On siis syytä tarkas-
tella tätä ilmiötä myös oppimisen ja ope-
tuksen silmin. 

Blogit opetuksessa

Blogit tarjoavat mielenkiintoisen lisäulot-
tuvuuden opiskeluun. Blogien perusluon-
ne on henkilökohtaisuus, minun verkko-
päiväkirjani, joka mahdollistaa asioiden 
dokumentointia muistakin kuin opiskel-
tavista asioista. Blogeissa opiskelijat voi-
vat kommentoida ja keskustella opiskelu-
asioista. Kurssin verkkosivuja voidaan yl-
läpitää blogina, opettaja voi ohjata kurs-
sin kulkua blogin avulla ja kurssin lopus-
sa kurssilaisilla on blogissaan tallessa ko-
ko kurssin materiaalit. 

Blogien suuri mahdollisuus opetukses-
sa onkin niiden joustavuus. Samalla täs-
sä on blogien suurin este opetuskäytölle – 
niille ei ole valmiita malleja ja niiden käyt-
tö edellyttää uudenlaista opetus- ja opis-
kelukulttuuria. Blogien julkisuus on haas-
tavaa niin opettajalle kuin opiskelijoille ja 
jatkuva vuorovaikutus opiskelijoiden välillä 
ja opettajan kanssa ei ole tyypillistä aina-

kaan suomalaisessa koulutuskulttuurissa. 
Blogien kiehtovuus perustuu eniten vuo-
rovaikutukseen ja asioiden uudenlaiseen 
yhdistelyyn. Kyseessä on yhdessä oppi-
misen alue, jossa oppiminen perustuu dis-
kurssiin ja reflektioon.  Blogien avulla op-
pimisesta tulee prosessi, jota wikien käyt-
tö voi merkittävästi vahvistaa.

Wikit tietämyksen ilmentymänä

Wikipedia on wiki-pohjainen Internetissä 
julkaistava ilmainen ja vapaasti toimitet-
tava monikielinen tietosanakirja. Wikipe-
diaa aiotaan kirjoittaa niin monilla kielillä 
kuin mahdollista ja sen sisältö tulee aina 
olemaan vapaata GNU Free Documenta-
tion -lisenssin mukaisesti. Wikipediaa yllä-
pitää, muttei omista, aatteellinen Wikime-
dia Foundation Inc. -säätiö.

Wikipedia tarjoaa laajat siteerausoi-
keudet: kuka tahansa voi käyttää sen si-
sältöä ilmaiseksi ja joitakin kuvia lukuun 
ottamatta myös kaupallisesti, kunhan sa-
mat oikeudet tarjotaan edelleen ja alku-
peräinen lähde mainitaan. Wikipedian ku-
vituksen tärkeimpänä lähteenä toimii me-
dia-arkisto Wikimedia Commons, joka si-
sältää 200 000 tekijänoikeuksista vapaa-
ta tai vapaasti levitettävää kuvaa ja muuta 
mediatiedostoa.
Suurin Wikipedia on englanninkielinen, 

jossa on yli 900 000 artikkelia. Saksan 
kielisessä Wikipediassa on 300 000, ja 
japanin, ranskan-, ruotsin-, italian-, puo-
lan ja hollanninkielisessä Wikipediassa yli 
100 000 artikkelia. Suomenkielisessä Wi-
kipediassa on tällä hetkellä 47 634 artik-
kelia. Yli 10 000 artikkelia on 37:ssä eri 
Wikipediassa. Muodollisesti Wikipedia on 

olemassa 212 kielelle, joihin lukeutuu 
selkokielisen englannin (Simple English) 
Wikipedia, josta on tarkoitus synnyttää al-
kukielinen Wikipedia muita Wikimedian 
hankkeita varten.

Alexan mittarin mukaan Wikipedia on 
Internetin 50 suosituimman sivun jou-
kossa. CNN ja lukuisat muut tiedotusvä-
lineet, monet akateemiset artikkelit ja jot-
kin tuomioistuimet ovat viitanneet Wikipe-
diaan lähteenään. Wikipedia on ylivoimai-
sesti suurin wiki-pohjainen sivusto. Artik-
kelimäärällä laskettuna se on myös suurin 
englanninkielinen tietosanakirja.

15. joulukuuta 2005 Tiedelehti Na-
ture vertasi englanninkielistä Wikipediaa 
ja Encyclopedia Britannicaa ja totesi nii-
den luonnontieteellisen sisällön lähes yh-
tä tarkaksi.

Wikipedia on ylistyksen lisäksi koh-
dannut myös kritiikkiä. Eniten Wikipedi-
aa on kritisoitu luotettavuuden puutteesta 
ja sen asemasta lähdeteoksena on kiis-
telty. Eniten kriittistä huomiota herätti ta-
paus, jossa USA Todayn toimittaja John 
Seigenthaler Sr. löysi Wikipediasta itses-
tään artikkelin, jossa väitettiin hänen osal-
listuneen John ja Robert Kennedyn sala-
murhiin. 

Wikit voivat olla maailmanlaajuisia tai 
henkilökohtaisia. Voimme siis jokainen ra-
kentaa oman wikimme tai sen voi tehdä 
luokkamme, koulumme, kurssimme, ky-
lämme tai mikä tahansa yhteisö mistä ta-
hansa kokonaisuudesta. Voimme siis yh-
dessä rakentaa tietämyksemme, yhdes-
sä vastata sen totuudellisuudesta ja jul-
kaista sen. Voi vain kuvitella miten moti-
voivaa olisi koululaiselle esitellä luokkan-

sa omaa wikiä uusista opituista asioista 
ja yhdessä luodusta tietämyskokonaisuu-
desta, joka jatkuvasti päivittyy ymmärryk-
sen kasvaessa.

Mielenkiintoisen dynaamisen koko-
naisuuden muodostaakin blogien ja wi-
kien yhdistelmä. Blogeissa voidaan kerä-
tä tietoa ja keskustella tiedoista, joita wi-
kissä on esitetty. Wikin tietoja täydenne-
tään sen mukaan mitä blogeissa on tullut 
esille. Tietämyksen rakentumisen proses-
si dokumentoituu sekä blogiin että wikiin.

Blogeista ja wikeistä jaettuihin 
tietämyksiin

Blogit ja wikit ovat vain alkua sosi-
aalisen median hyödyntämiselle koulu-
tusmaailmassa ja laajemmin työelämäs-
sä mm. hiljaisen tiedon eksplikoinnissa ja 
työyhteisöllisyyden vahvistamisessa. So-
siaalinen media mahdollistaa toistemme  
työskentelyn tukemisen jakamalla niin hy-
vät linkit, kuin käsitekarttammekin muille 
käyttäjille. Tämä ns. Amazon –tyyli avaa 
kokonaan uuden mahdollisuuden syven-
tää ja laajentaa opiskelua ja oppimista. Pi-
an jaamme kaikkia mediamuotoja samal-
la tavalla. Haasteena tulee olemaankin 
tämän informaatiokylläisyyden hallinta ja 
mediakriittisyys. Yhtä hyvin kuin me voim-
me luoda omat wikimme syntyy eri ryh-
mittymien omia ”totuuspaikkoja” jolloin ns. 
objektiivisen totuuden etsintä ja erottami-
nen vääristä profeetoista on haasteellista, 
toivottavasti ei mahdotonta.

SOSIAALINEN  

MEDIA JA KOULUTUS
Aluksi varoituksen sana: seuraavissa kappaleissa käsitellään asi-

oita, jotka voivat aiheuttaa sinulle pysyvän riippuvuuden ja muut-

taa elämäsi. 

TEKSTI: JARMO VITELI, JOHTAJA 

TAMPEREEN YLIOPISTO

HYPERMEDIALABORATORIO
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Haasteeksi e-oppimisen laadun 
kehittämisessä on muodostu-
nutkin laadun moniulotteisuuden 

ymmärtäminen: laadun vaatimus koskee 
lukuisia asioita aina tuotteiden suunnitte-
lusta opiskelijatuen toteutukseen.

Tekninen laatu ja toiminnallinen 
laatu

Palvelujen laatua hahmotettaessa on ero-
teltu toisistaan tekninen laatu ja toiminnal-
linen laatu. Tekninen laatu kuvaa palvelun 
teknistä toteutusta eli toteutetaanko pal-
velu kunnolla ja “oikein”. 

Toiminnallinen laatu kuvaa puolestaan 
sitä, vastaako palvelu asiakkaiden tar-
peita. Näiden laadun tekijöiden osalta on 
myös syytä painottaa, että niitä arvioidaan 
erilaisilla kriteereillä ja tarvittavat kehitys-
toimet ovat myös erilaisia. 

Nämä kaksi laadun näkökulmaa ovat 
väistämättä yhteydessä toisiinsa. Lois-
tava tekninen laatu (esimerkiksi jouheva 
monimediallinen toteutus) ei riitä korvaa-
maan toiminnallisen laadun puutteita (esi-
merkiksi köyhä ja pedagogisesti heppoi-
nen sisältö). e-Oppimisen laadun näkö-
kulman täytyykin olla laaja-alainen ja kat-
taa eri elementit.

Teknisen laadun haasteet

e-Oppimisen tuotteiden ja palvelujen 
osalta tekniseen laatuun kuuluvat mm. eri 
tuotteiden ja palvelujen moitteeton toimi-
vuus ja virheettömyys, tekninen yhteenso-
pivuus, eri palvelujen oikea-aikaisuus jne. 
Tekniselle laadulle erityisen haasteen tä-
män päivän e-oppimisessa muodostavat-
kin eri mediaelementtien moninaisuus ja 
eri käyttäjien kirjo.

Kun esimerkiksi verkko-oppimisen so-
velluksissa erilaisia mediaelementtejä on 

runsaasti ja vastaavasti eri asiakkaiden 
käyttämiä päätelaitteita ei pystytä stan-
dardoimaan, muodostuu teknisen laadun 
toteutus väistämättäkin haasteellisek-
si. Pelkistäen voisi todeta, että mitä mo-
niulotteisempi multimediakokonaisuus on 
kyseessä, sitä haastavimmiksi (ja viime 
kädessä kalliimmiksi) tekninen toteutus ja 
testaus muodostuvat. Siksi usein “simple 
is beautiful” ja teknisen laadun varmenta-
misen eräs tärkeä elementti onkin yksin-
kertaisuus ja keskittyminen sisällön tär-
keiden osien kehittämiseen koko media-
arsenaalin käytön sijasta.

e-Oppimisen alan haasteena on myös 
monet teknologiassa tapahtuvat muutok-
set ja uudet kehityslinjaukset. Mobiililaittei-
den käyttö e-oppimisessa on vieläkin vä-
häistä, joka johtuu standardien kehittymät-
tömyydestä. Mobiilikäyttöön tarkoitettuja 
e-oppimisen sovelluksia täytyy kehittää lä-
hes päätelaitekohtaisesti – ja samalla ra-
jautuvat väistämättä ulos tietyt käyttäjä-
ryhmät. Kun sovelluksia joudutaan versi-
oimaan laajasti eri päätelaitteille, muodos-
tuu moitteettoman teknisen laadun vaati-
mus kovaksi.

Laajoissa ja mediallisesti monipuolisis-
sa e-oppimisen hankkeissa mielenkiintoi-
sen haasteen teknisen laadun kehittämi-
selle muodostaa myös toteuttajajoukon 
moninaisuus. Kyse ei niinkään ole yksittäi-
sen mediaelementin toteutuksesta (esi-
merkiksi animaatio-osuuden toteutus työ-
turvallisuuden e-oppimisen sovellukses-
sa) vaan niiden kunnollisesta ja saumatto-
masta integroinnista muiden saman sovel-
luksen elementtien kanssa. 

Teknisen laadun osalta kannattaa 
myös pohtia eri teknologioiden kypsyyt-
tä ja levinneisyyttä. Monet lupaavat tek-
nologiat ovat jääneet lapsen kenkiin tai 
niiden käytön aste pieneksi – tai ainakin 

niiden leviäminen laajalle käyttäjäjoukolle 
on myöhästynyt huomattavasti. Teknisen 
laadun osalta voisikin tiivistää, että tär-
keä osa teknistä laatua on myös saavutet-
tavuus. Elleivät käyttäjät pysty ilman huo-
mattavaa lisäinvestointia käyttämään eri-
laisia e-oppimisen sovelluksia ja palvelu-
ja, on laadussa parantamista.

Toiminnallinen laatu vaatii 
prosessien kehittämistä

Toiminnallinen laatu kuvaa siis eri käyttä-
jien tarpeisiin vastaamista. Toiminnallisen 
laadun kehittämisen peruskaavana on ol-
lut laadun korostaminen eri vaiheissa eli 
suunnittelussa, toteutuksessa ja seuran-
nassa – ja näin jatkuvan parantamisen 
ajatuksen istuttaminen organisaatioihin. 
Tärkeä näkökulma on jatkuva kehittämi-
nen mittaamisen ja arvioinnin avulla.

Toiminnallisen laadun eri vaiheita voi-
daan kuvata yksityiskohtaisemmin seu-
raavasti:

• tarveanalyysin toteuttaminen
• tavoitteiden asettaminen
• ratkaisujen suunnittelu
• ratkaisujen toteutus
• ratkaisujen pilotointi ja testaus
• jatkuva mittaaminen ja parantaminen.

Kun e-oppimisen ratkaisuja toteutetaan 
tietyille tarkasti rajatuille kohdejoukoille 
esimerkiksi yrityksissä tai organisaatiois-
sa, on edellä kuvatun toiminnallisen laa-
dun vaiheistus mahdollista toteuttaa osa-
na tuotanto- ja toteutusprosessin koko-
naisuutta.  Huomattavasti haastavammak-
si toiminnallisen laadun jatkuva kehittämi-
nen muodostuukin ns. avoimien markki-
noiden e-oppimisen tuotteissa.

e-Oppimisen tuotteissa ja palveluis-
sa tärkein vaihe on tarveanalyysin kun-
nollinen toteuttaminen – se määrittää 
toiminnallisen laadun keskeiset asiat. 
Usein e-oppimisen tuotteiden ja palve-
lujen suunnittelussa edetään suoraan ta-
voitteiden asettamiseen, jolloin tarpeiden 
määrittämisen kriittiset vaiheet ohitetaan. 
e-Oppimisenkin kentällä on lukuisia hank-

keita, tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät 
elegantisti monet teknisen laadun kritee-
rit ja jotka ovat hienosti toteutettuja, mut-
ta eivät täytä tärkeintä kriteeriä: asiakkai-
den tarpeita. Tietysti voidaan keskustella 
siitä, osaavatko eri asiakkaat aina kunnol-
la ilmaista erilaisia osaamisen kehittämi-
sen ja oppimisen tarpeitaan, mutta se on 
huono puolustus tarvemäärittelyjen ohit-
tamiselle.

Toiminnallisen laadun kehittäminen 
vaatiikin toimintaprosessien ja toiminta-
tapojen kehittämistä ja istuttamista osak-
si arkista toteutusta. Toiminnallinen laatu 
edellyttää myös jatkuvaa mittaamista ja 
arviointia – ja etenkin saatujen kokemus-
ten dokumentointia ja siirtämistä osaksi 
e-oppimisen tuotteita ja palveluja. 

Laadun kehittäminen on 
vuoropuhelua

e-Oppimisen laadun kehittämisen voi ku-
vata myös jatkuvana monipuolisena vuo-
ropuheluna. Monipuolisuuden näkökul-
ma korostaa sitä, että e-oppimisen laa-
dun suunnittelussa ja toteutuksessa on 
suuri joukko erilaisia toimijoita: esimer-
kiksi e-oppimisen sovellusten ja ratkai-
sujen suunnittelijat ja toteuttajat, eri me-
diaelementtien suunnittelijat ja toteutta-
jat, eri teknologiapalvelujen tarjoajat, tuto-
rit, ohjaajat ja oppijat. Laadun kehittämi-
nen edellyttää jatkuvaa keskustelua kaik-
kien eri toimijoiden kanssa.

Laadun kehittämisen haaste on mitta-
va juuri toimijajoukon monipuolisuuden ja 
moninaisuuden takia. e-Oppimisen laatu-
ajattelun tärkeä osa on erilaisten roolien 
kunnollinen hahmottaminen ja eri toimi-
joiden omien laatutoimintojen kehittämi-
nen.  Siksi e-oppimisen alalla on jatkos-
sakin kehitettävä “koko toimialaa koske-
vaa laatuliikettä”, joka korostaa erilaisten 
toimijoiden laadukkaan toiminnan merki-
tystä sille tärkeimmälle asialle: hyvälle ja 
laadukkaalle oppimiselle.

e-Oppimisen moniulotteinen laatu

e-Oppimisen kehittyessä ja kypsyessä on ymmärretty yhä pa-

remmin laadun merkitys niin tuotteiden ja palvelujen suunnitte-

lussa, toteutuksessa kuin jatkuvassa parantamisessakin.

TEKSTI: ARI-MATTI AUVINEN, SENIORIPARTNERI, 

HCI PRODUCTIONS OY
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itä kauemmaksi itään 
Suomesta mennään, 
sitä suuremmaksi 
muodostuvat e-oppi-
misen haasteet. Ve-
näjä on meille aina 

tärkeä, mutta globalisoituvassa maail-
massa naapureita ovat myös Kiina ja Ete-
lä-Korea. Mongoliakin pyrkii nyt maailman 
johtavaksi e-yhteiskunnaksi. 

Venäjän ammattikasvatuksen tilasta 
Turun ”Taitaja”-päivillä vuosi sitten esitel-
möinyt professori Jevgeni Butko Venäjän 
opetusministeriöstä korosti sitä, että Ve-
näjällä on tarve välttyä jäämästä sivuun 
maailman taloudellisesta ja sosiaalises-
ta kehityksestä. Markkinatalouden uudet 
yhteiskunnalliset vaatimukset ja demo-
kraattisen, lainmukaisuuteen perustuvan 
yhteiskunnan kehittämisvaatimukset on 
otettava huomioon korkeakoulutusjärjes-
telmää kehitettäessä.

Ammattikasvatus ei ole saanut riit-
tävää huomiota uudistuksissa. Entisen 
Neuvostoliiton oloissa ammattikoulutus-
ta annettiin kapea-alaisesti suunnitelma-
talouden oletettujen tarpeiden mukaises-
ti. Nyt maan talous on muuttunut perin-
pohjaisesti, mutta koulutusjärjestelmän 
muutos ei ole vielä vastannut uusia tar-
peita. Uudessa strategiassa on osattava 
yhdistää erilaista koulutusta, luoda uusia 
yhteenliittymiä ja sulkeakin vanhentunei-

ta oppilaitoksia. Venäjä on samassa tilan-
teessa kuin useat muutkin tietoyhteis-
kuntaa rakentavat maat. 

Osallistuin Unescon asiantuntijako-
koukseen Pietarissa vuoden 2005 alus-
sa. Duuman sivistysvaliokunnan varapu-
heenjohtaja Ivanova esitti tervehdykses-
sään, että Venäjä siirtyy kaksiportaiseen 
Bologna-prosessin mukaiseen järjestel-
mään. Humanistisilla aloilla muutos alkaa 
jo nyt, teknisillä aloilla myöhemmin. Am-
matillista koulutusta arvioidaan uudelleen 
ja sen tärkeyttä korostettiin. Bologna-pro-
sessia seurataan, mutta venäläiset säilyt-
tävät myös vanhan järjestelmänsä eli to-
teuttavat rehtorin sanojen mukaan "venä-
läiseen tapaan kahta järjestelmää"

e-Oppiminen mukaan 
ammatilliseen koulutukseen 
idässä

Nyt Venäjä on saanut usean sadan tu-
hannen dollarin lainan Maailmanpankil-
ta kehittääkseen tietoteknistä osaamis-
ta, erityisesti e-oppimista, ammatillisen 
koulutuksen aloilla. Tähän liittyen Unes-
co-Unevoc  järjesti vuoden 2006 alus-
sa Hämeenlinnassa Tampereen yliopiston 
ammattikasvatuksen tutkimuskeskuksen, 
Hämeen ammattikorkeakoulun ja mui-
den suomalaisten korkeakoulujen ja Hä-
meen osaamiskeskuksen tukemana asi-

antuntijakokouksen, jossa kehiteltiin pit-
käaikaista koulutus- ja tutkimushanketta 
Itämeren alueelle. Projektissa keskitytään 
tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen 
kestävän kehityksen mukaiseen toisen 
asteen ammatilliseen koulutukseen Pie-
tarissa, Suomessa ja Baltian alueella. 

Projekti ei rajoitu vain tähän aluee-
seen, sillä varsinkin Unescon kannalta 
maailmaa täytyy tarkastella kokonaisuu-
tena ja projektista pitää olla hyötyä myös 
kehitysmaille.

Suomesta katsoen kenttää idässä riit-
tää. Olin itse vuoden 2006 alussa luen-
noimassa Kiinassa ja tuottamiamme kou-
lutusaineistoja käännetään parhaillaan 
siellä kiinan kielelle. Myös Mongolia pyr-
kii maailman johtavaksi e-osaajaksi ja ha-
luaisi yhteistyöhön meidän kanssamme. 
Etelä-Koreanhan tunnemme jo ennes-
tään, sillä siellä e-oppimisyhdistyksessä 
on noin neljäkymmentä tuhatta aktiivis-
ta jäsentä.

On hyvä muistaa, että vaikka koemme 
itsemme turvallisesti eurooppalaisiksi ja 
läntisen arvomaailman jäseniksi, Euroop-
pa on jossakin mielessä vain euraasialai-
nen niemeke ja maailman talouden pai-
nopiste siirtyy vääjäämättä kohti itää. Sii-
nä prosessissa ei kannata väheksyä Ve-
näjääkään.

Suomesta ITÄÄN
TEKSTI: TAPIO VARIS, MEDIAKASVATUKSEN JA GLOBAALIN e-OPPIMISEN UNESCO-PROFESSORI, TAMPEREEN YLIOPISTON AMMATTIKASVATUKSEN TUTKIMUSKESKUS

H
elmikuun lopul-
la Tampereen yli-
opistossa tarkas-
tetussa väitöstutki-
muksessani tutkin 
verkko-opiskelijoi-
den ja -opettajien 

kokemuksia ja näkemyksiä sekä verkko-
opiskelusta että oppimateriaaleista verk-
ko-opiskelussa. Samalla tutkin myös si-
tä, miten oppimistyyliltään, opiskelumo-
tivaatioltaan ja itseluottamukseltaan eri-
laiset oppijat kokevat verkko-opiskelun 
ja verkkokursseilla käytettyjen oppimate-
riaalien ominaisuudet. Näiden lisäksi tut-
kin verkkokurssien oppimateriaaleja si-
sällönanalyysin avulla. Tutkimuksen koh-
teena olivat Suomen virtuaaliyliopistoon 
kuuluvan Viestintätieteiden yliopistover-
koston verkkokurssien opiskelijat, opet-
tajat ja oppimateriaalit lukuvuonna 2002–
2003. Tutkimuksessa oli mukana yhden-
toista verkkokurssin opiskelijat ja opetta-
jat, ja he edustivat kolmeatoista eri yliopis-
tolaitosta. 

Oppimateriaalien sisällönanalyysissä 
käyttämäni arviointikriteerit muodostin ai-
kaisemmissa tutkimuksissa luotujen op-
pimateriaalien laatukriteerien ja digitaa-
listen oppimateriaalimuotojen vaatimien 
käytettävyys- ja saavutettavuusvaatimus-
ten pohjalta.

 Tutkimuksen tulosten mukaan verkko-
opiskelu koettiin hyvin myönteisesti. Verk-
ko-opiskelu oli ollut monipuolista, hyö-
dyllistä ja mielekästä. Suurimpana etuna 

opiskelijat kokivat ajasta ja paikasta riip-
pumattomuuden. Osa opiskelijoista koki 
kuitenkin ajan puutteen ja kiireen ongel-
mallisena. Käytettävissä olevan ajan riittä-
mättömyys oli myös yleisin verkkokurssin 
keskeyttämisen syy. 

Verkko-opiskelijoiden oppimistyylit pai-
nottuvat eniten globaaliin suuntaan eli 
suurin osa heistä hahmottaa asioita laa-
joina kokonaisuuksina, holistisesti.  Glo-
baaleimmat ja reflektiivisimmät oppijat 
suhtautuvat verkko-opiskeluun myöntei-
simmin. Verkko-opiskelijoilla on korkea 
opiskeluun liittyvä itseluottamus ja sisäi-
nen motivaatio. Itseluottamus ja motivaa-
tio lisäävät verkkokurssin mielekkyyttä ja 
oppimisen syvällisyyttä. Verkko-opiskelun 
merkityksellisyyteen ja syvällisyyteen oli-
vat yhteydessä opiskeluun liittyneen tuen 
määrä ja oppimateriaalien monipuolisuus, 
laajuus ja monikäyttöisyys. 

Verkkokurssien oppimateriaalit ovat 
sekä opiskelijoiden että opettajien mie-
lestä laadukkaita. Oppimateriaalien ana-
lyysi myös tuki tätä tulosta. Oppimateriaa-
lit ovat ajankohtaisia ja helposti saatavilla. 
Oppimateriaalien käyttökustannukset ovat 
pieniä ja niitä voidaan helposti käyttää uu-
delleen. Sen sijaan oppimisen arviointia oli 
huomioitu oppimateriaaleissa varsin niu-
kasti. Verkkokursseilla käytettiin eniten 
erilaisia digitaalisia oppimateriaaleja. 

Verkkokurssien opettajat näkivät verk-
ko-opetuksen mielekkäänä ja he kokivat 
oppivansa itsekin verkko-opetuksen aika-
na. Suuri osa opettajista piti verkko-ope-

Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit    

verkko-opiskelussa

TEKSTI: 

JORMA VAINIONPÄÄ

tusta ja sen valmistelua varsin työläänä ja 
aikaa vievänä. Verkko-opetuksen suurena 
etuna opettajat näkivät ajasta ja paikasta 
riippumattomuuden. Kolmasosa opettajis-
ta koki, että heillä oli liian vähän kontakte-
ja opiskelijoiden kanssa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 
verkko-opinnoilla on oma tärkeä paikkan-
sa koulutusjärjestelmissä. Se mahdollis-
taa opiskelun myös sellaisissa tilanteissa, 
joissa perinteinen lähiopetukseen perus-
tuva opiskelu ei olisi mahdollista. Samoin 
se mahdollistaa omaa oppilaitosta laajem-
man kurssitarjonnan. Tutkimus osoittaa, 
että oppimateriaalien laatu vaikuttaa verk-
ko-opiskelun onnistumiseen.

ARTIKKELI PERUSTUU KASVATUSTIETEEN VÄI-

TÖSKIRJAAN: 

JORMA VAINIONPÄÄ: ERILAISET OPPIJAT JA OP-

PIMATERIAALIT VERKKO-OPISKELUSSA

TAMPEREEN YLIOPISTO 2006,

ACTA UNIVERSITATIS TAMPERENSIS 1133

SÄHKÖINEN VERSIO: 

HTTP://ACTA.UTA.FI/PDF/951-44-6553-9.PDF

ICT tools for ESD -konferenssissa Hämeenlinnassa (ABC-it06/Heikki Mäenpää)
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Joustava verkkoversio 
suositusta koulutuksesta

Markkinointi-instituutti on järjestänyt vuo-
desta 1997 lähtien avointa yrittäjäkurssia. 
Maksuttomat, Uudenmaan TE-keskuk-
sen tarjoamat kurssit on suunnattu yrityk-
sen perustamista suunnitteleville ja yrit-
täjyydestä kiinnostuneille. Mukana on ol-
lut myös yritystoimintaa jo pyörittäviä hen-
kilöitä. Koulutus on ollut erittäin suosittu. 
Vuosien aikana kurssin on suorittanut lä-
hes 6000 opiskelijaa. 

Ajoittain osallistujia on ollut niin run-
saasti, että kaikki halukkaat eivät ole 
mahtuneet mukaan. Uudenmaan TE-kes-
kus halusi löytää ratkaisuja, joiden avulla 
tavoitettaisiin uusia kohderyhmiä ja yrit-
täjyydestä kiinnostuneilla olisi entistä pa-
remmat mahdollisuudet osallistua koulu-
tukseen. Lähikoulutuksen rinnalle päätet-
tiin rakentaa täydentäväksi vaihtoehdok-
si verkkokurssi Markkinointi-instituutin 
Edulink-oppimisalustaan.

Verkko-oppimateriaalia 
oppimisen ehdoilla

Avoimen yrittäjäkurssin suosio on pe-
rustunut luennoitsijoiden rautaiseen asi-
antuntemukseen. He ovat osanneet avata 
joskus monimutkaisia ja hankaliakin asi-

oita kurssilaisille. Haasteena oli rakentaa 
verkkokurssin oppimateriaali sellaiseksi, 
että se tukee mahdollisimman hyvin oppi-
misprosessia ja vastaa kuitenkin subs-
tanssiltaan lähikoulutuksen sisältöä. Op-
pimateriaalin suunnittelu ja toteutus tuli 
projektissa verkkokoulutuksen asiantun-
tijan, Edusolutions Oy:n vastuulle. 

Avoimen yrittäjäkurssin verkko-oppi-
materiaalin rakenne suunniteltiin aikuisen 
oppijan erityispiirteet huomioiden. Verk-
ko-oppimateriaali vastaa kurssin tavoit-
teita, mutta toteutustapa ottaa huomioon 
eritasoisten oppijoiden tarpeet. Keskeiset 
ydinasiat on erotettu syventävästä lisäma-
teriaalista ja oppijalla on käytössään navi-
gointivälineet, joiden avulla tarvittava tie-
to on helppo löytää. Jokainen voi siis kul-
kea omaa oppimispolkuaan omien oppi-
mistarpeidensa ja kiinnostuksenkohtei-
densa mukaan.

”Edusolutionsissa nähdään, että verk-
ko-oppimateriaalin laatu on tärkeä osa 
verkkokoulutuksen laadukkuutta. Verk-
komuotoisessa materiaalissa on loista-
vat välineet havainnollistaa asioita ja tu-
kea oppimista eri keinoin”, toimitusjohta-
ja Päivi Vartia sanoo. ”Jos luentomonis-
teet on siirretty sellaisenaan verkkoon on 
turha ihmetellä miksei verkko-opiskelu in-
nosta. Materiaali tulee aina rakentaa oppi-
misen ehdoilla.” 

LAADUKAS VERKKO-OPPIMATERIAALI 
TUKEE OPPIMISPROSESSIA - 
YRITTÄJYYDESSÄ TARVITTAVAA OSAAMISTA VOI HANKKIA VERKOSTA

YHTEYSTIEDOT: 

MERVI YLIMANNILA

PUH. (09) 4736 363

MERVI.YLIMANNILA@EDUSOLUTIONS.FI

Verkko-opiskelua perusvälineillä

Avoimen yrittäjäkurssin opiskeleminen 
verkossa ei vaadi erikoistekniikkaa tai -vä-
lineitä. Tavallinen kotikone ja internet-yh-
teys riittävät. Syksyllä 2005 pilottiryhmä 
pääsi tutustumaan avoimen yrittäjäkurs-
sin verkkoversioon. Vuoden 2006 alus-
ta kurssi käynnistyy kahden viikon välein. 
Kaikki uusmaalaiset yrittäjyydestä kiin-
nostuneet ovat tervetulleita mukaan! Lisä-
tietoa kurssista saa Markkinointi-instituu-
tista puh. (09) 47361 (Tuija Kiiskinen).

 WWW.MARKINST.FI

S
uomalaiset yritykset kansain-
välistyvät kiihtyvää tahtia. Hen-
kilöstöä lähetetään ulkomaille, 
kun tuotantolaitoksia peruste-

taan eri puolille maapalloa. Miten hoide-
taan heidän kielitaitonsa parhaalla mah-
dollisella tavalla ja kustannustehokkaas-
ti?

Promentor Solutions Oy on e-oppi-
misen asiantuntijayritys, jonka 20 vuo-
den kokemus on tehnyt siitä alan edel-
läkävijän Suomessa. Promentorin ydin-
osaamista edustavat ohjelmistopohjaiset 
kielten oppimateriaalit ja sisällöntuotan-
non projektinhallinta. Pedagogisesti laa-
dukkaat sisällöt on kehitetty yhteistyössä 
asiantuntevien sisällöntuottajien ja asia-
kaskunnan kanssa. Promentor–ohjelmis-
to mahdollistaa tavoitteellisen ja tuloksel-
lisen kielikoulutuksen niin yrityksissä kuin 
oppilaitoksissa.

Monimuoto- ja verkko-opiskelu 
yrityksissä

Nykyinen kiihkeärytminen työtahti ei suo-
si perinteistä kieltenopetusta yrityksissä. 
Vaikka kursseille olisikin tulossa riittävä 
määrä opiskelijoita, ajan kuluessa osal-
listujamäärä vähenee ja pahimmassa ta-
pauksessa yritys maksaa kallista yksityis-
opetusta 1-2 opiskelijalle. Tämä ei ole jär-
kevää eikä kustannustehokasta.

Yhä useamman organisaation ratkaisu 
ongelmaan on verkkokoulutus. Koulutus 
on koko organisaation saatavilla, mutta 
opiskelu on kuitenkin yksilöllistä ja jous-
tavaa. Erinomaisia tuloksia saavutetaan 

monimuoto-opiskelulla, jossa lähtötilan-
teen kartoituksen jälkeen pätevä koulut-
taja auttaa määrittämään tavoitteet, ohjaa 
opiskelua ja seuraa sen etenemistä. Var-
sinainen opiskelu tapahtuu e-oppimateri-
aalin avulla itsenäisesti. Tällä yhdistelmäl-
lä saadaan aikaan tuloksekas ja motivoiva 
kokonaisuus.

DFDS Transport Oy käyttää Promen-
torin koulutusmuotoa yrityksensä henki-
löstön kielikoulutuksessa. Henkilöstöas-
sistentti Tuure Väisänen vahvistaa mo-
nimuotokoulutuksen hyödyt omassa yh-
tiössään. Aiemmista kielikoulutuksista 
poiketen Promentorin monimuoto-ope-
tuksen ryhmät ovat pysyneet koossa, ei-
kä keskeytyksiä ole juurikaan tullut. Li-
säksi opiskelijoiden motivaatio on pysy-
nyt korkealla.

- Ensimmäisen syksyn tulokset ovat 
olleet erittäin rohkaisevia, Väisänen to-
teaa.

Kieltenopetuksen uudet tuulet 
oppilaitoksissa

Myös yhä useampi oppilaitos käyttää Pro-
mentoria jokapäiväisessä opetuksessaan. 
Teknillisen korkeakoulun ruotsinkielen-
opettajat Eija Ketelä ja Maria Katajamä-
ki toteavat, että verkko-opetuksen hyö-
dyt ovat kiistattomat. TKK:lla on käytös-
sä ruotsinkielestä yleiskielen kurssien li-
säksi erityisesti tekniikan aloille suunnat-
tu Protocall Teknikbiten kurssi. Kullekin 
kurssille on tehty omat kotisivut, joilta löy-
tyy kurssin suorittamisohjeet.

- Promentorin kursseja voi opiskella 

mihin kellonaikaan tahansa ja kurssin voi 
aloittaa vaikka kesken lukukauden ilman 
etukäteisilmoittautumista, Ketelä ja Kata-
jamäki kiittävät. Myös opiskelijat ovat kiit-
täneet ruotsin kielikokeen vaihtoehtoisia 
suoritustapoja. Eräs Promentorin kurssi-
en vahvuus on ohjelmiston tarjoamat kie-
listudio-ominaisuudet, joita hyödyntämäl-
lä opiskelija voi kehittää tekstin tuottami-
sen ja ymmärtämisen lisäksi myös suullis-
ta kielitaitoaan.

Promentor® koulutusjärjestelmä 
koostuu kieltenopiskeluun kehitetystä 
ohjelmistosta ja siihen liitettävistä kieli-
kursseista. Kurssivalikoima käsittää tällä 
hetkellä yli 20 eri taitotasoille suunnat-
tua laajaa opintokokonaisuutta. Yleiskie-
len kurssien lisäksi valikoimassa on myös 
ammattialakohtaisia kielikursseja.

Personal 
Language 
Trainer

PROMENTORILLA HYVIÄ OPPIMISTULOKSIA 
YRITYKSISSÄ JA OPPILAITOKSISSA

VUODEN 2005 
PARAS e-OPPIMISTUOTE

TEKNIIKANTIE 12, 02150 ESPOO

PUH. +358 9 2517 2530

FAX +358 2517 2549

INFO@PROMENTOR,FI

WWW,PROMENTOR,FI
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OTTO-projektissa poh-
joisen Keski-Suomen lu-
kiolaiset voivat suorittaa 
lukio-opintojensa ohes-
sa datanomin tai mer-

konomin tutkinnon. Suurin osa ammatil-
lisista teoriaopinnoista suoritetaan koti-
paikkakunnan lukiolla, verkkovälitteises-
ti opiskellen. 

Projekti käynnistyi vuoden 2005 alus-
sa ja se jatkuu kevääseen 2007 asti. En-
simmäinen opiskelijaryhmä aloitti opinton-
sa syksyllä 2005, aloittaneita oli yhteensä 
27. Ammatillisen opetuksen tuottaa Poh-
joisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen 
kaupan ja hallinnon ala. Opiskelijat ovat 
Karstulan, Kinnulan, Pihtiputaan, Saari-
järven ja Viitasaaren lukioissa. Projektia 
koordinoi Jyväskylän yliopiston Tietotek-
niikan tutkimusinstituutti.

Opintojen eteneminen

Yhdistelmätutkinnon suorittamiseen va-
rattu aika on neljä vuotta. Lukio suorite-
taan kokonaisuudessaan ensimmäisten 
kolmen vuoden aikana. Lisäksi opiskelijat 
suorittavat ammatillisia opintoja noin kak-
si opintoviikkoa jokaisessa jaksossa en-
simmäisten kolmen vuoden aikana. Nel-
jäs vuosi käytetään kokonaan ammatilli-
sen tutkinnon loppuunsaattamiseen. Kos-
ka opiskelijat suorittavat sekä lukion et-
tä ammatillisen tutkinnon, korvautuu osa 
opinnoista tutkintojenvälisen päällekkäi-

syyden perusteella. Yhdistelmätutkinnon 
suorittaneella opiskelijalla on ammatillisen 
perustutkinnon lisäksi lukion päättötodis-
tus ja ylioppilastutkinto. 

Kahden tutkinnon rinnakkainen opis-
kelu vaatii taitoa hallita oma ajankäyt-
tö. Pihtiputaan lukiolla datanomiksi opis-
keleva Jarkko kertoo, että hän keskittyy 
viikolla lukio-opintoihin ja viikonloppuisin 
ammatillisiin opintoihin. ”Tehtävät kannat-
taa tehdä ajallaan, ettei pääse kertymään 
liian suurta rästitehtävien urakkaa – niin 
jaksaa paremmin hoitaa kahdet opinnot”, 
toteaa Jarkko. 

Monimuotoinen opiskelu

Ammatilliset opinnot suoritetaan moni-
muotoisesti, mikä mahdollistaa lukio- ja 
ammattiaineiden rinnakkaisen opiskelun. 
Kontaktiopetusta annetaan videoneuvot-
telulaitteiston välityksellä siten, että opet-
taja on Kauppaoppilaitoksella ja opiskeli-
jat lukioilla. Ensi syksynä aloitetaan vide-
oneuvotteluopetuksen tallentaminen vi-
deolle, jotta opiskelijat voisivat palata lähi-
opetuksen sisältöihin myöhemminkin. 

Opiskelua ohjataan myös Oppimappi-
verkko-oppimisympäristön avulla. Opetta-
jat tuottavat Oppimappiin kurssiensa osia 
tai jopa kokonaisia kursseja, jotka sisältä-
vät mm. linkkejä, tehtäviä ja keskustelui-
ta. Yhteys opettajaan saadaan esim. säh-
köpostilla, puhelimella tai videoneuvotte-
lu-oppitunnilla.  Jarkko kertoo selviävänsä 

Pienyrittäjät tarvitsevat nykyisin en-
tistä monipuolisemmin tietotek-
niikkaa liiketoiminnassaan, mutta 

usein kiire ja resurssien rajallisuus han-
kaloittavat uuden tekniikan omaksumis-
ta. Keskisuomalaisissa OILI- ja MYLLY-
hankkeissa vastataan tähän haasteeseen 
uudenlaisen toimintamallin avulla. Sen 
mukaisesti tietotekniikkakoulutus vie-
dään pienyrittäjien luo vierikoulutuksen 
muodossa – alueen toisen asteen opis-
kelijat toimivat vierikouluttajina ja välittä-
vät nykyaikaista tietotekniikkaosaamis-
ta yrityksiin työssäoppimisjaksoillaan. Ta-
voitteena on rakentaa kohdealueelle py-
syvä yhteistoimintamalli, joka vahvistaa 
pienyritysten tietotekniikkaosaamista ja 
sitä kautta kehittää yritysten liiketoimin-
taa. Malli auttaa seutukuntien oppilaitok-
sia liittämään entistä tehokkaammin ope-
tustaan työelämään ja parantamaan opis-
kelijoiden työllistymismahdollisuuksia. 
Vierikouluttaessaan pienyritysten henki-
lökuntaa opiskelijat pääsevät harjaannut-
tamaan nykypäivän työelämässä erittäin 
hyödyllisiä taitoja, kuten viestintä- ja vuo-
rovaikutustaitoja, kouluttajaosaamista se-
kä tietotekniikkataitoja. 

MYLLY- ja OILI  -projekteja koordinoi 
Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan Tut-
kimusinstituutti.

Hankkeissa hyödynnetään   
e-oppimisen mahdollisuuksia

Opiskelijat kouluttautuvat vierikoulutta-
jaksi verkko-opiskelumateriaalin avulla. 
Vierikouluttaja-opintokokonaisuus käsit-
tää kolme osa-aluetta: tietotekniikan käy-
tön perusteet, tietoturva ja yrityksen säh-
köisen liiketoiminnan kehittäminen. Li-

säksi jokainen vierikouluttajaksi haluava 
opiskelija suorittaa verkossa vierikoulut-
tajaopinnot.

Hankkeissa hyödynnetään laaja-alai-
sesti monimuotoisia verkko-opetuksen 
menetelmiä, jotta opiskelumateriaali olisi 
helposti kaikkien hankkeeseen osallistu-
vien oppilaitoksien ja opiskelijoiden käy-
tettävissä. Opettajan työtä ja kurssien oh-
jaamista helpottamaan jokaiselle verkko-
kurssille on tuotettu opettajan opas. Vie-
rikouluttamisen tueksi opiskelijoille, opet-
tajille ja pienyrityksille on tuotettu verk-
koon myös vierikoulutusportaali, joka löy-
tyy osoitteesta www.oili.fi. Portaali sisäl-
tää jokaiselle käyttäjälle suunnitellut vieri-
koulutus-ohjeet, projektiin liittyvän lomak-
keiston ja verkkokurssit. 

Yksilöllistä ja räätälöityä 
koulutusta

Vierikoulutus on kouluttajan ja koulutet-
tavan välistä yksilöllistä neuvontaa ja oh-
jausta. Siinä korostuu yksilöllisyys, tarve-
lähtöisyys ja tekemällä oppiminen. Ko-
kemuksen perusteella vierikouluttami-
nen on havaittu erittäin hyväksi menetel-
mäksi opettaa tietoteknisiä taitoja. Tavalli-
nen tietotekniikkaan liittyvä vierikoulutus-
tilanne on sellainen, että vierikoulutettava 
tekee asioita itse tietokoneen ääressä ja 
kouluttaja ohjaa ja neuvoo vieressä. 

Hankkeissa tietotekniikkataitojen vie-
rikoulutus räätälöidään yritysten yksilölli-
siin tarpeisiin ja koulutus tapahtuu yrityk-
sen ehdoilla ottaen huomioon myös opis-
kelijan asiantuntemuksen koulutettavas-
ta aiheesta. Vierikoulutuksessa huomi-
oidaan yrityksen toimiala, koulutustar-
peet ja koulutettavan osaamistaso, jotka 

LUKIO-OPINTOJEN RINNALLA 
DATANOMIKSI TAI MERKONOMIKSI 
– POHJOISEN KESKI-SUOMEN LUKIOISSA TARJOLLA MONIMUOTOISTA AMMATILLISTA OPETUSTA

LISÄTIETOJA: 

VASTAAVA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 

PETRI LOUNASKORPI  

PETRI.LOUNASKORPI@TITU.JYU.FI

WWW.TITU.JYU.FI/MOTTO

tehtävistä melko itsenäisesti: ”Toisinaan 
kysyn opettajalta neuvoa Oppimapin tai 
sähköpostin välityksellä.”

Kiertävä tutor-opettaja

Yhdistelmätutkinnon opiskelijoiden tueksi 
on palkattu Tutor-opettaja Johanna Pitkä-
nen. Hän käy säännöllisesti ohjaamassa ja 
tukemassa lukioiden opiskelijoita. ”Opis-
kelijoiden tapaamiset ovat yksi antoisim-
mista, mutta toisaalta myös vaativimmis-
ta tehtävistäni”, kertoo Johanna. Yhdistel-
mätutkinnon toteuttamiseen sisältyy myös 
huomattava määrä opetuksen koordinoi-
mis-, järjestely- ja suunnittelutöitä. Nämä 
moninaiset ”juoksevat asiat” ovat myös 
suurelta osin tutor-opettajan vastuulla. 

Hanketta rahoittavat, Länsi-Suomen 
lääninhallitus, alueen yritykset Keski-Suo-
men Liitto ja kohdealueen kunnat.

VIERIKOULUTUKSELLA 
TIETOTEKNIIKKAOSAAMISTA 
PIENYRITYKSIIN

opiskelija selvittää etukäteen ennen kou-
lutuksen alkamista. Koulutuksessa keski-
tytään löytämään tavat käyttää tietotek-
niikkaa tehokkaasti apuna koulutettavien 
henkilökohtaisten työtehtävien hoitami-
sessa. Vierikoulutustilanteissa ovat läsnä 
vain kouluttaja ja koulutettava, jolloin voi-
daan edetä koulutettavan ehdoilla ja kes-
kittyä ainoastaan hänen haluamiinsa osa-
alueisiin. Koulutus tapahtuu työtehtävien 
hoitamisen lomassa silloin, kun se parhai-
ten yritykselle ja koulutettaville sopii.

Hankkeisiin osallistuvan yrityksen on 
mahdollista käydä läpi kaikki kolme edel-
lä mainittua vierikoulutusjaksoa, joiden ai-
kana yrityksen tietoteknistä osaamista 
syvennetään asteittain. Yritysten on tar-
peen mukaan mahdollista saada koulu-
tusta ainoastaan yhdestä osa-alueesta. 

Pienikin asia voi olla 
merkittävä - kokemuksia 
vierikouluttamisesta

Vierikoulutusten tavoitteena ei ole, että 
opiskelijat kouluttavat yrityksiin tietotek-
niikan käytön huippuosaajia, vaan niissä 
pyritään löytämään uusia tapoja hyödyn-
tää tietotekniikka tavanomaisten työteh-
tävien hoitamisessa. Esimerkiksi kuvan-
käsittely, liitetiedoston lähettäminen tai 
varmuuskopiointi ovat pieniä asioita, joilla 
voi olla iso merkitys pienyrittäjälle. 

Ensimmäisen vuoden kokemukset 
opiskelijoiden toteuttamasta vierikoulu-
tuksesta ovat olleet myönteisiä. Opiskeli-
joiden toteuttamia vierikoulutus- ja kehit-
tämistoimia ovat olleet mm. dokumenttien 
hallinnan ja tietoturvan kehittäminen, toi-
misto-ohjelmistojen käyttökoulutus sekä 
yrityksen www-sivujen päivittäminen. Yri-
tykset ovat todenneet saaneensa sekä ly-
hyen että pitkän aikavälin hyötyjä tieto-
teknisestä kehittämisestä. Myös opiske-
lijoiden kokemukset vierikouluttamises-
ta ovat olleet positiivisia. Vierikoulutus on 
tuonut uutta sisältöä ja mielekkyyttä pe-
rinteiseen työssäoppimiseen. Työssäoppi-
misesta saatava hyöty lisääntyy ja opiske-
lijan työllistymismahdollisuudet parane-
vat vierikoulutuskokemuksen myötä. Ko-
kemusten mukaan vierikoulutus nivou-
tuu hyvin osaksi perinteistä työssäoppi-
mista ja antaa lisäarvoa sekä opiskelijal-
le että yritykselle.

LISÄTIETOJA: 

VASTAAVA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 
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OPISKELIJAT KOULUTTAUTUVAT 
VIERIKOULUTTAJIKSI VERKOSSAOpettaja  Raija Kotila vetämässä merkonomin 

tutkintoon kuuluvaa Tietojenkäsittelyn perus-

opinnot 3 ov -kurssin vn-tuntia 

Miten asennetaan virustentorjuntaohjelma? Miten 

sähköpostiin voidaan liittää liitetiedosto? Pienyrit-

täjät tarvitsevat nykyisin monipuolisesti tietotekniik-

kaa liiketoiminnassaan, mutta kiireisen ajan takia hei-

dän on usein hankala osallistua koulutuksiin. OILI- ja 

MYLLY -projekteissa vastataan tähän haasteeseen 

tuomalla tietotekniikkakoulutus yrittäjien luo vierikou-

lutuksen muodossa.
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YHTEYSTIEDOT: TUOMAS KUUSIVAARA

TUOMAS.KUUSIVAARA@DISCENDUM.COM

WWW.DISCENDUM.COM

Discendum Oy kehittää ja tuottaa 
Optima verkko-oppimisen palve-
luita oppilaitoksille, yrityksille, jär-

jestöille ja julkishallinnon organisaatioille. 
Optima  ASP-palvelu (Application Servi-
ce Provision, suomeksi sovellusvuokraus) 
on ollut jo useita vuosia laajassa käytös-
sä monissa isoissa oppilaitoksissa ja kou-
lutusalan yrityksissä. Tällä hetkellä Opti-
maa käyttää yli 100 000 käyttäjää ja kas-
vu jatkuu.

Saamamme palautteen perusteella 
Optima-palvelun suosio näyttää johtuvan 
erityisesti sen innovatiivisuudesta, jous-
tavuudesta, toimintavarmuudesta ja kus-
tannustehokkuudesta. Innovatiivisuus liit-
tyy uusiin ominaisuuksiin, joita tulee tar-
jolle jatkuvasti. Joustavuus taas perus-
tuu objektipohjaiseen toteutukseen, joka 
sallii tarpeiden mukaan voimakkaastikin 
muuttuvan verkkosovelluksen rakenteen. 
Toimintavarmuuden takeena on jatkuvas-
ti uudistuva, varmistettu huipputeknologia 
ja kustannustehokkuuden mahdollistavat 
eri tilanteisiin sopivat hinnoittelumallit.

Ansio saamastamme positiivisesta pa-
lautteesta kuuluu suurelta osalta palaut-
teen antajille itselleen, eli käyttäjäkunnal-
lemme, jonka ideoiden ja toiveiden poh-
jalta kehitämme palveluamme jatkuvas-
ti. Kehitysideoita käyttäjäyhteisöltämme 

saamme erilaisissa käyttäjätapahtumis-
sa, konsultoinnin yhteydessä, koulutuk-
sissa sekä helpdesk-palvelumme kautta. 
Osa kehitysideoista on johtanut myös yh-
teisiin tuotekehitysprojekteihin.

Vaikka Optima-palvelumme ydin on 
kaikille asiakkaillemme sama, olemme ot-
taneet huomioon asiakasryhmiemme eri-
tyistarpeet. Kustannustehokkuuteen liit-
tyen olemme kehittäneet mm. hinnoit-
telumallin, joka ottaa huomioon päivän 
tarkkuudella koulutusalan yritysten, op-
pilaitosten, täydennyskoulutuskeskusten 
ja vastaavien koulutusorganisaatioiden 
kurssitoimintaan liittyvät käyttäjätunnus-
vaihtelut. Näin Optiman kustannustehok-
kuus ei ole tyhjä mainoslause vaan todel-
linen etu, joka perustuu siihen, että käyt-
täjätunnusmäärissä suurta vaihtelua ko-
kevat asiakkaat maksavat vain palvelun 
todellisesta käytöstä.

Verkko-oppimisympäristön käyttöön-
otto on merkittävä investointi, josta itse 
alustan kustannukset muodostavat vain 
pienen osan. Asiakkaan erityispiirteet 
huomioiva konsultointi-, valmennus- ja tu-
kipalvelumme perustuu tiiviille yhteistyöl-
le. Toimimme tarvittaessa jopa asiakkaan 
organisaation sisällä ymmärtääksemme 
heidän toimintansa todellisen luonteen.

Menestyksen perustana on siis ol-

lut yhteistyö ja uskomme siihen vahvasti 
edelleen. Tuemme ja kehitämme tätä ar-
vokasta yhteistyötä jatkuvasti ja etsimme 
sille myös uusia muotoja. Toivotamme niin 
uudet kuin vanhatkin asiakkaamme läm-
pimästi siihen mukaan. 

Ota yhteyttä!
Kuuntelemme Sinua tarkasti!

Yhteistyö keskeisenä osana 
Optima-palvelukonseptia

TEKSTI: ERIC ROUSSELLE

TOIMITUSJOHTAJA, DISCENDUM OY

Verkosta voi nykyoloissa löytyä lo-
hien lisäksi muutakin arvosaalista, 
esimerkiksi ammatillista koulutus-

ta. Satakunnan alueen suurin aikuiskou-
luttaja, Porin Aikuiskoulutuskeskus, on 
ottanut verkko-opetuksen ja medialuku-
taidon osaksi työvoimapoliittista aikuis-
koulutusta.

Työvoimakoulutus verkossa oli lähes 
tuntematon käsite kolme vuotta sitten. 
Tuolloin Porin Aikuiskoulutuskeskus aloit-
ti työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 
verkko-opetuksen kehittämiseen tähtää-
vän hankkeen, MediaL:n, jonka osarahoit-
tajana toimi Satakunnan TE-keskus. Pro-
jektin aikana toteutettiin kolme pilottikou-
lutusta, joiden kautta etsittiin käytäntei-
tä työvoimakoulutuksen verkko-opetus-
osioihin. Verkossa opiskeltiin laitoshuol-
tajan ammattitutkintoon, AB-ajokorttitut-
kintoon ja levyseppä-hitsaajan perustut-
kintoon. Verkko-opetusta oli koulutuk-
sissa noin kolmasosa, toinen kolmasosa 
oli lähiopiskelua ja yksi kolmannes työs-
säoppimista. 

Medialukutaitopaketti 
opiskelijan avuksi

Uudenlaisen oppimisen mallin helpotta-
miseksi opiskelijoiden verkko-opiskelu-
taitoja parannettiin medialukutaitopake-
tilla. Opiskelijalta verkossa opiskelu vaa-
tii vastuunottoa omasta työskentelystä, 
mutta tarjoaa vastineeksi mahdollisuuk-
sia edetä omaan tahtiin sekä joustavuut-
ta opiskeluaikojen ja -paikkojen suhteen. 
Tämä helpottaa esimerkiksi opiskelun ja 
perhe-elämän yhteensovittamista.

eVerkko-oppimiskeskus 
opastaa verkko-opetukseen

Me täällä Porissa olemme jo vakuuttunei-
ta siitä, että myös kädentaidon ammatteja 
voidaan osittain opiskella verkossa. Em-
me halua pitää tietoa yksin itsellämme, 
ja MediaL:n saappaissa jatkaakin eVerk-
ko-oppimiskeskus, joka ohjaa ja neuvoo 
verkko-opetukseen liittyvissä asioissa le-
vittäen työvoimakoulutuksen verkko-ope-
tuskäytänteiden positiivisia kokemuksia. 

Osaamiskeskuksen toiminnan ydintä 
ovat työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja 
työvoimakoulutuksen toimijaryhmät Län-
si-Suomen läänissä. Hankkeen tavoit-
teina on juurruttaa verkko-opetus osak-
si työvoimakoulutusta ja valmentaa tee-
makoulutuksin verkko-osaajia aikuiskou-
lutukseen. Lisäksi alueella käynnistetään 
kolme työvoimapoliittista pilottikoulutus-
ta, joista ensimmäinen on Turun Aikuis-
koulutuskeskuksessa aloitettu yrittäjän 
ammattitutkintoon valmistava koulutus. 
Muut pilottikoulutukset tulevat suuntau-
tumaan Pirkanmaalle, Etelä-Pohjanmaal-
le tai Keski-Suomeen.

eVerkko-oppimiskeskus

• levittää ja juurruttaa kokemuksia ja käy-
tänteitä ammatillisen koulutuksen verk-
kototeutuksista.

• työstää työvoimakoulutusten verkko-
malleja Länsi-Suomen läänissä uusien 
pilottikoulutusten avulla.

• tarjoaa verkko-opetuksen teemakoulu-
tuksia oppilaitoksille ja aikuiskoulutta-
jille.

ASKELIA AMMATTITAITOON VERKKOKOULUTUKSELLA

LISÄTIETOJA: 
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SANNA RUHALAHTI-AHO, 
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OSOITTEESTA HTTPS://PORIAKK.MOODLE.FI.
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Pelkät verkko-opetusalustat ja -tek-
nologiat eivät enää yrityksiä kiin-
nosta. Globalisaatio on nostanut 

kulttuurisidonnaisuuksien hallinnan kes-
keisiksi yritysten toiminnassa. Sähköinen 
koulutus on muuntunut osaksi organisaa-
tioiden työntukiratkaisuja. Lähiopetus ja 
palaverit ovat osin korvautuneet virtuaali-
silla kokous- ja opetusratkaisuilla. Hiljai-
sen tiedon ja parhaiden käytäntöjen ke-
räämisellä tuotetaan uutta tietoa organi-
saatioiden tulevaisuutta varten. Opetus-
alustoistakin puhutaan vielä jonkin verran 
- mutta entistä enemmän kuitenkin orga-
nisaation osaamisen kehittämisestä. 

Kansainvälistyminen:   
G-voimat kasvussa

Kansainvälisyys näkyy Suomen e-oppi-
miskentällä entistä selvemmin. Monikan-
sallisille toimijoille on tärkeää saada kon-
sernin yhteiset arvot ja perusviestit kaik-
kialle maailmaan samansisältöisinä. Haas-
tatelluista yrityksistä tällaisia ratkaisuja 
hyödynsivät mm. Nokia, Wärtsilä, Kone, 
UPM-Kymmene ja Stora-Enso.

Nokialla ja Koneella vannotaan verkko-
jen puolesta. Kummankin yrityksen henki-
lökunta on hajallaan eri puolilla maailmaa. 
Perinteiset tapaamiset eivät ole tällaisissa 
organisaatioissa enää mahdollisia. Esim. 
Nokiassa e-oppimisen laajentuminen mo-
biiliksi m-oppimiseksi ja globaaliksi g-op-
pimiseksi edellyttää henkilökunnalta uu-
denlaista toimintatapaa. 24 tuntia vuoro-
kaudessa ja seitsemänä päivänä viikos-
sa tapahtuva kansainvälinen liiketoiminta 
edellyttää, että virtuaalisia tapaamisia jär-
jestetään jatkuvasti myös työaikojen ulko-
puolella. Yleensä varhain aamulla tai myö-
hään illalla, jolloin ainakin sekä eurooppa-

laiset että yhdysvaltalaiset ovat samanai-
kaisesti hereillä. 

Wärtsilässä g-oppiminen on viety vie-
läkin pidemmälle eli kulttuurillisiin erityis-
piirteisiin saakka. Wärtsilän Leif Öster-
roosin mukaan heillä tiedostettiin jo ai-
koja sitten kulttuurien kirjoon liittyvät on-
gelmat. Suomalais-britannialaisen Trans-
demica Oy:n välityksellä Wärtsilä on otta-
nut käyttöönsä ArgonautOnLine-palvelun. 
Wärtsilän myynti-insinööri löytää palve-
lun avulla tietoa eri kohdemaiden tavois-
ta ja kulttuureista. Myös yhteys eri maista 
ja kulttuureista perillä oleviin asiantuntijoi-
hin on mahdollista. Palvelun odotetaan li-
säävän myyntityön tehoa.

Kokeneet hyödyntäjät: liikkuva 
kuva ja reaaliaikaisuus ovat nyt in 

Suuremmilla yrityksillä on pitkäaikaisia ko-
kemuksia digitaalisista ratkaisuista ja nii-
den hyödyntämisestä. Yksittäiset verkko-
kurssit ovat vaihtuneet organisaation ja lii-
ketoiminnan laajempaan kehittämiseen. 
Teknologia edellä puuhun kiipeämisestä 
on luovuttu. Tilalle ovat tulleet organisaati-
oiden käytännön koulutus- ja työntukitar-
peiden tyydyttäminen.

Digitaalisista ratkaisuista ei voi Suo-
messa puhua ilman Nokiaa. Mobiilitek-
nologia on heillä vahvasti mukana työn-
tukeen liittyvissä digitaalisissa ratkaisuis-
sa. Älypuhelimet korvaavat monilta omi-
naisuuksiltaan kannettavat tietokoneet, 
jolloin viestintä mihin aikaan ja mistä päin 
maailmaa tahansa on entistä helpom-
paa. Tämä mahdollisuus on muuttumas-
sa myös vähitellen työntekijöiden velvolli-
suudeksi, eli virka-ajat on viimeistään nyt 
syytä unohtaa, mikäli haluaa toimia tehok-
kaasti globaalissa 24/7-maailmassa.

Mitä kokeneempi asiakas on, sitä moni-
puolisempia ja fokusoituneimpia koulutus-
sisältöjä hän kaipaa. Liikkuva kuva ja eri-
laiset animaatiot eivät ole itseisarvo, mut-
ta sisällön ajankohtaisuus on sitä jossain 
määrin. Uutistuotannolle tuttu nopeus ja 
reaaliaikaisuus näkyvät varsinkin suurem-
pien pörssiyhtiöiden toiminnassa. Esimer-
kiksi pankkien on saatava johdon linjauk-
set pääkaupungista maakuntakonttorien 
tietoon mahdollisimman nopeasti. Tällöin 
ainakin Nordean ja Osuuspankkiryh-
män kohdalla käytetään paljon verkkovi-
deoita, webcastingia. Pääjohtajan tervei-
set ovat samanaikaisesti niin pankin osak-
keenomistajien, tiedotusvälineiden kuin 
omankin väen tiedossa.

Sisältö: uusi tieto  
luodaan yleensä yleensä vasta 
oppimisprosessin tuloksena

Olemassa oleville alustoille – ovat ne sit-
ten yritysten html-pohjaisia intranettejä, 
kaupallisia LMS-ratkaisuja tai avoimen 
koodin alustoja – on alettu tuottaa uuden-
laista aineistoa. Verkkokursseista on mo-
nin paikoin siirrytty erilaisiin multimedi-
aratkaisuihin tai uusia ominaisuuksia hyö-
dynnetään opin perille viemisen varmista-
misessa. Useamman kanavan kautta saa-
tu samansuuntainen viesti jää paremmin 
mieleen. Yksinkertaiset tekstiartikkelei-
hin ja monivalintakysymyksiin perustuvat 
verkkokurssit ovat kuitenkin myös edel-
leen suosittuja. Teknisen korkeakoulun 
lisäksi perinteisiä verkkokursseja suosi-
taan kieliopinnoissa myös Säästöpan-
keissa ja Opetushallituksessa. 

Yksi vahvassa nousussa oleva sisältö 
ovat verkkovideot. UPM Kymmenen ta-
pauksessa harvoin tehtäviä paperikoneen 

huoltotoimenpiteitä on talletettu verk-
koon äänen ja kuvan kanssa. Väki van-
henee ja vaihtuu tehtaissa, jolloin vaik-
kapa vain kerran vuosikymmenessä teh-
tävän huoltotoimenpiteen osaajat voivat 
kaikki ehtiä siirtyä muualle ennen seu-
raavaa huoltoajankohtaa. Verkkovideolle 
voidaan tallentaa koko huoltotoimenpide 
asiantuntevien suullisten kommenttien ja 
ohjeiden kera.

Vuosia tuloillaan olleista digitaalisis-
ta oppimis- ja kokouspalveluista on esi-
merkkejä jo globaalin liiketoiminnan puo-
lelta. Sisältöjä ei ole valmiina vaan ne syn-
tyvät oppimis- tai neuvottelutapahtumaan 
osallistuvien henkilöiden tai ryhmän vuo-
rovaikutteisen tiedon luonnin seuraukse-
na. Näin voidaan tuottaa esimerkiksi yh-
teinen sähköinen asiakirja, josta löytyy or-
ganisaation uusi strategia, koulutussisäl-
tö tai palvelu. 

Teknologia: kuvaruutunauhoitus 
tallentaa hiljaisen tiedon äänen 
kera

Tietoliikenneyhteyksien nopeutuminen 
on tuonut liikkuvan kuvan ja äänen myös 
pienempien organisaatioiden käyttöön. 
Osalle asiakkaista liikkuva kuva ja ääni 
ovat kuitenkin edelleen lähes täysin yh-
dentekeviä. Käytännöllisyys ja taloudel-
lisuus ovat olennaisempia, mutta kuvan 
ja äänen merkitys oppimistapahtumassa 
ymmärretään kuitenkin yleisesti. Aiemmat 
kokemukset huonosti toimineista yhteyk-
sistä sekä suttuisista kuvista ja särisevis-
tä äänistä ovat jättäneet vahvan muisti-
jäljen. Palvelujen tarjoajilla on edessään 
iso työ, jotta mielikuva saataisiin muutet-
tua toiseksi. 

Ohjelmistojen käytön opetuksessa 

yleinen kuvaruutunauhoittaminen ja sii-
hen liittyvä teksteihin ja ääneen perustu-
va opastus on selvästi lisääntymässä. Ide-
ana on, että hiiren kohdistin liikkuu opis-
kelijan kuvaruudulla ja avaa erilaisia valik-
koja, jolloin opiskelija tulee tutuksi ohjel-
miston ominaisuuksien kanssa. Nauhoi-
tukseen voidaan yhdistää myös vuorovai-
kutteisuutta ja linkkejä muihin aineistoi-
hin. Teknologia ei ole uusi, mutta sen laa-
jempi käyttö ohjelmistojen yhteydessä on. 
Mm. metsäjätti Stora-Ensolla on kuvaruu-
tunauhoituksista hyviä kokemuksia.

Palvelut: virtuaalivalmentajia ja 
itsepalvelua

Työntukeen liittyvissä palveluissa vuoro-
vaikutus ihmisen ja ohjelmiston välillä on 
lisääntynyt. Suomalaisen kirjakaupan 
virtuaalivalmentaja Esko ja virtuaalimyy-
jä Maire ovat tästä hyvä esimerkki. Heillä 
oli tavoitteena saada myymälöissä tapah-
tuvaan käytännön myyntitapahtumaan li-
sää tehokkuutta. Henkilökunta vietiin oh-
jelmiston avulla harjoittelemaan oikeaa 
toimintatapaa todellisiin tapahtumiin pe-
rustuvissa myyntitilanteissa. Virtuaalival-
mentaja Esko – joka on Suomalaisen kir-
jakaupan Maarit Koivusen mukaan koh-
ta jo koko organisaation tunnetuin hen-
kilö – ei jäänyt pelkäksi kuvaruutukukka-
seksi vaan tuotti myös käytännössä se-
kä parempaa asiakaspalvelua että myös 
myyntitulosta.

Itsepalveluyhteiskunta on astunut taas 
yhden askeleen eteenpäin myös opiske-
lijoiden sähköisen kirjanlainaustoiminnan 
muodossa. Helsingin yliopiston opiske-
lijakirjasto on hankkinut paperisten oppi-
kirjojensa rinnalle sähköisesti lainattavia 
verkkoversioita. Toiminta on vielä melko 
pienimuotoista. Opiskelijakirjaston johta-

jan Matti Hjerpen tapaan vain harva jak-
saa vieläkään lukea kokonaisia opuksia 
tietokoneensa näytöltä. Usko toiminnan 
kasvuun on kuitenkin kova varsinkin tar-
joajan eli Ellibs Oy:n suunnalla.

Sekä ostettuja että itse tehtyjä 
ratkaisuja tarvitaan jatkossakin

2000-luvun alussa e-oppimisessa heh-
kutettiin erityisesti oppimisalustoja.  Siis 
tekniikkaa, jonka sisälle oppiaineisto ja 
siihen liittyvät toiminnallisuudet kootaan. 
Digitaalisia oppimisalustoja on käytös-
sä paljon ja niiden myynti on edelleen 
kannattavaa liiketoimintaa. Siitä huoli-
matta useat organisaatiot ovat toteutta-
neet verkkokursseja ja työntukijärjestel-
miä myös itse. Kun tavoitteet ovat selvillä 
ja osaamista löytyy omasta takaa, voidaan 
osa monimutkaisistakin järjestelmistä ra-
kentaa organisaatioissa omin voimin. Asi-
akkaiden oman osaamisen ja ymmärryk-
sen kehittäminen on nyt entistäkin tär-
keämpää. Tähän tarpeeseen vastaa mm. 
TKK Dipolin OTAe-ohjelma.

Alustoissa avoimen koodin järjestel-
mät ovat nousseet kasvavaan rooliin. Joi-
denkin haastateltavien mielestä Moodle-
alustaa voi pitää jo jonkinlaisena julkisen 
hallinnon e-oppimisen standardinakin. 
Avoin koodi tuo käyttäjiensä mukaan 
myös muita etuja tullessaan kuin vain pe-
riaatteessa maksuttoman alustan käyt-
töönoton. Avoimen koodin järjestelmän 
räätälöinti asiakkaan toivomaan muotoon 
maksaa kuitenkin aina jotain ja tämä pal-
velutoiminta näyttää eräältä kasvavalta 
tulevaisuuden liiketoiminta-alalta. 

 Digitaaliset oppimis- ja työntukiratkai-
sut alkavat olla jo yritysten arkipäivää. Uu-
sia käyttötapoja täytyy luonnollisesti edel-
leen kokeilla ja pilotoida. Tällöin yhteis-
työ palveluiden tarjoajien, asiakkaiden – 
ja alan tutkijoiden välillä palvelee yleen-
sä kaikkia. Ratkaisujen tarjoajien on pi-
dettävä jatkossakin elävää yhteyttä asi-
akkaisiin, jotta lopputuloksena on toivo-
tun näköinen, kokoinen ja laatuinen ko-
konaisuus.

TEKSTI: KAI TARKKA KAI.TARKKA@LUUKKU.COM JA KARI MIKKELÄ KARI.MIKKELA@JARVELIN.FI

Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalvelujen osaamiskeskuksessa toteu-
tettiin syksyllä yli 40 organisaation haastattelu  e-oppimiseen ja digitaalisiin työntuen rat-
kaisuihin liittyvistä käytännöistä ja hyödyistä. Tähän artikkeliin on koottu selvityksen kes-
keiset havainnot.

OPPIMISEN JA TYÖNTEON TUKI YRITYKSISSÄ –

TEKNOLOGIAN TULEE 
HELPOTTAA ARKEA

Kari Mikkelä ja Kai Tarkka toteuttivat syksyllä 2005 Digitaali-

sen median, sisältötuotannon ja oppimispalvelujen osaamis-

keskuksessa yli 40 :n organisaation laajuisen GENRE-selvi-

tyksen. Kai Tarkan kirjoittamien artikkelien aiheena olivat e-

oppimiseen ja digitaalisiin työntuen ratkaisuihin liittyvät käy-

tännöt ja hyödyt. Tästä työstä kirjoitetut 36 artikkelia julkais-

tiin www.learningbusiness.fi–palvelussa talvella 2005-2006. 

Näkökulmana olivat asiakkaiden näkemykset ja kokemukset 

heidän käytössään olevista digitaalisista ratkaisuista. Artik-

kelit kokonaisuudessaan: www.learningbusiness.fi. 

GENRE-ohjelma: www.digibusiness.fi.

Postissa e-oppiminen tukee yhtiön strategian jalkauttamista. E-oppimisen palveluja tuottaa yksik-

körajat ylittävä kehittämistiimi. Mm. tavoite- ja kehityskeskustelujen läpivientiin löytyy apua verkon

kautta.   Kuva: Suomen Posti
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eOsaajan taidot on Hämeen ammat-
tikorkeakoulun (HAMK) hallinnoi-

ma ja Etelä-Suomen lääninhallituksen ra-
hoittama ESR-hanke. Projekti käynnistyi 
keväällä 2003. Tavoitteena oli luoda Hä-
meeseen korkeakoulutasoinen monimuo-
toinen verkkokoulutusohjelma, jonka avul-
la opetus- ja valmennustehtävissä olevat 
tai siihen valmistuvat, henkilöstökoulut-
tajat sekä eLearning-arvoketjussa toimi-
vien yritysten edustajat voivat kouluttau-
tua sekä teknisten että pedagogisten tai-
tojen eOsaajiksi ja tukihenkilöiksi. Yhteis-
työkumppaneita hankkeen aikana ovat ol-
leet mm. Tampereen yliopiston Opettajan-
koulutuslaitos, Teknologiakeskus Inno-
park Oy, Nokia Oyj, Mediamaisteri Group 
sekä Hämeen ammattikorkeakoulun eri 
koulutusohjelmat ja osaamiskeskittymät. 
Hanke päättyy 30.4.2006.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Koulutusta järjestettiin sekä lyhyt- että 
pitkäkestoisena hankkeen aikana. Kou-
lutukset suunnattiin pääasiassa opetta-
jakouluttajille, eri oppilaitoksissa toimivil-
le kouluttajille sekä henkilöstökouluttajille. 
eOsaajan taidot koulutus (15 ov) aloitet-
tiin lokakuussa 2004 ja se päättyi kesä-
kuussa 2005. Koulutuksen opetussuun-
nittelutyö tehtiin kompetenssilähtöisesti 
yhdessä yritysten edustajien kanssa. Kou-
lutus koostui kuudesta osaamisalueesta/
kompetenssista: mediakompetenssit, tek-

niset, pedagogiset ja strategiset kompe-
tenssit sekä sisällöntuotantoon ja tuot-
teistamiseen liittyvät kompetenssit. Koulu-
tuksessa käytetyt oppimisaihiot on tuotet-
tu pääasiassa HAMK:n eLearning Cent-
ressä yhdessä ohjaajien ja muiden toimi-
joiden kanssa. Oppimisaihioiden uudel-
leenkäytettävyys oli yksi projektin pääta-
voitteista. Itse opiskeluprosessi tapahtui 
oppimisalustalla ja tuotettu oppimateriaa-
li on kaikille avointa. Linkit löytyvät hank-
keen sivustolta http://eosaaja.hamk.fi. 

Positiivista palautetta

Koulutuksen aloitti 21 opiskelijaa eri op-
pilaitoksista sekä yrityksistä. Opiskelijat 
tuottivat lopputyönään projektin, jonka ta-
voitteena oli osoittaa opiskelijan valmiudet 
soveltaa oppimaansa teoriaa ja käytäntöä 
verkko-opetusmateriaalin tuottamisessa. 

Koulutuksen päätteeksi opiskelijoil-
ta kerättiin palaute toteutetusta koulu-
tuksesta. Opiskelijat antoivat palautet-
ta koulutuksen sisällöstä, harjoitustehtä-
vistä, opettajista sekä arvioivat omaa op-
pimistaan. Yleisesti ottaen koulutukseen, 
kouluttajiin ja materiaaleihin oltiin erittäin 
tyytyväisiä. Sekä pedagogiikkaa että tuot-
teistamista toivottiin jatkossa levitettävän 
ajallisesti laajemmalle koulutuksen aika-
na. Opintoihin liittyvä projektityö koettiin 
tärkeänä ja opettavaisena. Samoin moni 
oivalsi, että verkko-opetus on yksi peda-
goginen keino opetuksessa ja oppimises-

sa. Teknisten työvälineiden opiskelu koet-
tiin myös tärkeäksi.

Tuotokset käyttöön 

eOsaajan taidot hankkeessa tuotettua 
materiaalia sekä koulutuksesta saatua 
kokemusta hyödynnetään tammikuussa 
2006 alkaneessa 30 opintopisteen laajui-
sessa koulutuksessa nimeltä eLearning-
osaaja -erikoistumisopinnot. Tietojenkä-
sittelyn koulutusohjelman pääaine- ja si-
vuainevaihtoehtona on eLearning ja mul-
timedia, missä myös hyödynnetään hank-
keen tuotoksia.  Hankkeen aikana tuo-
tettua materiaalia käytetään lyhytkestoi-
sessa täydennyskoulutuksessa sekä it-
seopiskelumateriaalina. Osa tuotetuis-
ta oppimisaihioista on käännetty englan-
nin kielelle. Käännetyt oppimisaihiot kä-
sittelevät etupäässä yhteisöllisten työvä-
lineiden käyttöä. Niitä käytetään lähinnä 
englanninkielisissä koulutusohjelmissa ja 
vaihto-opiskelijoiden ohjauksessa, mut-
ta myös kansainvälisissä hankkeissa. Toi-
vottavasti hanke on omalta osaltaan edis-
tänyt verkko-opetusta Hämeessä ja myös 
tämän maakunnan ulkopuolella.

 

HELY KILPELÄINEN, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU 

HELY.KILPELAINEN@HAMK.FI 

Monipuolisia eOsaajia 

Hämeeseen
Tuskailetteko koulussa hidastuven 

ohjelmistojen ja toimimattomien
tietokoneluokkien kanssa? Onko 

niin, ettei koululla ole edes varaa tietoko-
neluokkaan? 

Nyt on aika toimia! Koulunne voi saa-
da tukea tietokoneidensa muuntamiseen 
avoimen lähdekoodin ympäristöiksi. Myös 
uuden tietokoneluokan hankkiminen tu-
lee avoimen lähdekoodin pääteratkaisul-
la edulliseksi, sillä tukea on haettavissa 
myös uuden luokan pystytystyöhön. Saa-
vutettuja etuja ovat esimerkiksi helppo yl-
läpito, opiskelijakohtainen työpöytä ja lait-
teistojen luotettavuus. Kaiken tämän li-
säksi rahaa jää todennäköisesti yli esi-
merkiksi dataprojektoriin tai dokument-
tikameraan.

Avoimen lähdekoodin osaamismaa-
kuntahanke tukee koulujen tietotekniik-
kahankkeita, missä otetaan käyttöön 
avoimen lähdekoodin ohjelmia. Kutsu siis 
Pingviini kouluusi ja totea ylläpidon help-
pous ja lisenssimaksuttomien laitteistojen 
edullisuus.

Lisätietoja tukitoimista ja testi-CD:n 

saat lähettämällä sähköpostia: 

esa@mediamaisteri.com 

ESA KÄHÄRI, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 

AVOIMEN LÄHDEKOODIN 

OSAAMISMAAKUNTAHANKE

LTSP, eli Linux Terminal Server Pro-
ject on kuin varkain saavuttanut 
suosiota suomalaisissa kouluissa. 

Syitä tähän on monia. Koulujen laitteet 
vanhenevat, eikä uusia voida suuressa 
mittakaavassa hankkia. Koulun oppilas-
kohtainen konemäärä ei ole riittävä ny-
kyajan tarpeisiin. Ylläpito hankaloituu ja 
vastuu tietoturvasta on todellinen haaste 
myös kouluilla. Myös nykypäivän oppilaan 
kekseliäisyys tuo oman lisänsä ylläpitäjän 
päivittäisiin rutiineihin.

Mikä LTSP siis on? 

LTSP, eli niin sanottu thin client-ratkaisu 
pitää sisällään päätteitä ja palvelimen tai 
palvelimia. Jokainen käyttäjä kirjautuu ko-
neelle omalla tunnuksellaan ja saa jokai-
selta työasemalta näkyviin oman henkilö-
kohtaisen työpöytänsä. Ohjelmat ajetaan 
suoraan palvelimelta ja työstetyt doku-
mentit tallentuvat palvelimelle omaan ko-
tikansioon. Jatkossa samaa dokumenttia 
pääsee muokkaamaan miltä tahansa ver-
kon päätteeltä. Laitteet ovat edullisia ja 
tulevat suuremmissa määrissä entistäkin 
edullisemmiksi. Vanhoja koneita voidaan 
hyödyntää päätteinä eikä niistä tarvitse 
luopua. Suurin investointi on palvelin, jolta 
ohjelmat ajetaan. Yhteen palvelimeen voi-
daan palvelimesta riippuen kytkeä n. 40 
päätettä, joten se riittää hyvin kahden tie-
tokoneluokan tarpeisiin.

Vaivatonta ylläpitoa
Ohjelmien päivitykset suoritetaan vain yh-
teen paikkaan, palvelimelle. Tietoturvasta 
on helpompi huolehtia, kun virustorjunnan 
ja palomuurien asetukset voidaan hoitaa 
yhteen paikkaan ja tarvittaessa etäyh-
teydellä. Kun järjestelmä on otettu käyt-
töön, voidaan ylläpito pitää omissa käsis-
sä tai ulkoistaa paikalliselle yrittäjälle. Tär-
kein osa-alue ylläpidossa on käyttäjätun-
nusten luonti ja uusien salasanojen teke-
minen unohtuneiden tilalle.

Onnistuneita hankkeita on toteutettu 
useilla paikkakunnilla ja tukea on saata-
vissa yhä laajemmin. Nyt kaikki ylläpitä-
jät ja tukihenkilöt joukolla tutustumaan 
LTSP-ratkaisuihin ja ”päiväunille”.

LISÄTIETOJA:  ESA@MEDIAMAISTERI.COM

KUTSU 
PINGVIINI 
KOULUUSI ;-)

LTSP ON MIKROTUKIHENKILÖN 
PÄIVÄUNI
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Virtuaaliammattikorkeakoulutoi-
minnan myötä opiskelijoiden 
mahdollisuudet suorittaa opintoja 

verkon avulla ovat oleellisesti parantuneet. 
Ammattikorkeakoulut ovat panostaneet 
oman verkko-opetuksen kehittämiseen 
sekä tuoneet osaamistaan valtakunnal-
liseen yhteistyöhön, tuontantorengastoi-
mintaan. Tuotantorengastyö on ollut mo-
nelle opettajalle ensikontakti verkon hyö-
dyntämiseen omassa opetuksessa. 

Www.amk.fi-portaali on ammattikor-
keakoulujen yhteinen lähde, joka tarjoaa 
Suomen ammattikorkeakoulujen tutkinto-
vaatimusten mukaista koulutusta. Opiske-
lijalla on mahdollisuus valita opintojakso-
ja haluamistaan ammattikorkeakouluista. 
Ennen opintoihin hakua opiskelijan tulee 
kuitenkin varmistaa että opinnot soveltu-
vat osaksi tutkintoa. VirtuaaliAMK-opinnot 
ovat maksuttomia ja ne suoritetaan pää-
asiassa verkkovälitteisesti. Portaali sisäl-
tää lisäksi profiloidut palvelut mm. opetta-
jille, opintosihteereille ja kehittäjille. 

Sisällöntuotanto

Virtuaaliammattikorkeakoulu on organi-
soinut sisällöntuotantoa vuodesta 2001 
lähtien. Oppimateriaalia on tuotettu eri 
ammattikorkeakoulujen asiantuntijoista 
muodostetuissa tuotantorenkaissa lähes 
kaikille koulutusaloille. Renkaissa on mu-
kana satoja ammattikorkeakoulujen opet-
tajia. Toiminta on rahoitettu AMK:n omara-
hoituksena, ministeriöiden rahoituksella ja 
Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

Kevään 2006 aikana otetaan käyttöön 
materiaalipankki, josta kaikki ammattikor-
keakouluopettajat voivat hyödyntää sisäl-
löntuotantohankkeissa tuotettuja mate-
riaaleja.

Laatu

Laatu, sen arviointi ja kehittäminen ovat 
tärkeässä roolissa Virtuaaliammattikor-
keakoulun tuotteissa ja palveluissa. Laatu 
syntyy jokaisesta ammattikorkeakoulussa 
toimivasta ihmisestä. Opetuksen laadus-
ta vastaa aina opetusta tarjoava ammatti-
korkeakoulu. Virtuaaliammattikorkeakou-
lun tehtävänä on varmistaa, että ammatti-
korkeakouluilla on käytössään laadukkai-
ta yksittäisiä oppimisaihioita sekä opinto-
jaksoja ja -kokonaisuuksia.

Palveluiden laatu varmistetaan mm.
aktiivisella arvioinnilla ja edelleen kehittä-
misellä. Portaalipalveluita kehitetään jat-
kuvasti käytettävyystestien ja asiakaspa-
lautteen perusteella. Arvokasta laatutyötä 
tehdään kehittämisyksikön lisäksi ammat-
tikorkeakouluissa käynnissä olevissa laa-
tuun ja pedagogiikkaan liittyvissä hank-
keissa. Laatutyön tavoitteena on pedago-
gisesti ja teknisesti korkealaatuiset, laatu-
sertifioidut ja kansainvälisesti tunnustetut 
koulutustuotteet.

Tekijänoikeudet

VirtuaaliAMK:n tarjoamat opintojaksot 
ovat joko yksittäisen opettajan tai koulu-
tustuotantorenkaan tekemiä verkkokou-
lutustuotteita. Renkaissa tuotetut aineis-
tot ovat kaikkien Suomen ammattikor-
keakoulujen käytössä. Verkkoaineistojen 
tuottajat ovat allekirjoittaneet tekijänoike-
ussopimuksen oman ammattikorkeakou-
lunsa kanssa. Ammattikorkeakoulut ovat 
vastaavasti sopineet keskenään aineisto-
jen käytöstä ns. puitesopimuksella. 

Sopimukset mahdollistavat aineistojen 
käytön sekä verkko- että lähiopetuksessa. 
Sopimukset oikeuttavat myös muokkaa-

VERKKO-OPETUS VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUSSA

TEKSTI: OUTI VAHTILA, RISTO LUSTILA 

JA ARI VESIKKO,

VIRTUAALIAMK:N KEHITTÄMISYKSIKKÖ

maan aineistoja edelleen, omaan käyttö-
tarkoitukseen sopivaksi. Muokkausoikeu-
det takaavat aineistojen laajaa hyödynnet-
tävyyttä sekä niiden edellenkehittymistä. 
Tekijänoikeussopimuksilla varmistetaan 
kaikkien osapuolten edut.

Tulevaisuus

Virtuaaliammattikorkeakoulun tulevaisuu-
den haasteita ja tavoitteita ovat mm. 
• edelleenkehittää ja integroida Virtuaa-
liAMK:n toiminta osaksi ammattikorkea-
koulujen T&K-toimintaa
• edistää tuotettujen materiaalien käyttö-
astetta
• vahvistaa Virtuaaliammattikorkeakoulun 
toimintaedellytyksiä virtuaalisten koulu-
tustuotteiden ja koulutuspalveluiden tuot-
tajana ja jakelijana
• selkiyttää Virtuaaliammattikorkeakoulun 
roolia yhteisten palvelujen tuottajana ja 
kunkin ammattikorkeakoulun oman virtu-
aaliopetuksen vahvistajana
• terävöittää Virtuaaliammattikorkeakou-
lun kuvaa niin ammattikorkeakoulujen 
kuin myös muiden sidosryhmien yhteis-
työfoorumina
• ammattikorkeakoulujen virtuaalikoulu-
tuksen nostaminen kansainväliselle huip-
putasolle sekä sisällöllisesti että laadulli-
sesti sertifioiduilla koulutustuotteilla
• edistää kirjasto- ja tietopalveluiden jous-
tavaa hyödyntämistä virtuaaliopinnoissa.

Usealla kansallisella tietoyhteis-
kuntaohjelmalla on vuodes-
ta 1996 lähtien pyritty paranta-

maan koulujen ja oppilaitosten mahdolli-
suuksia vastata tietoyhteiskunnan haas-
teisiin ja erityisesti verkko-opetuksen ke-
hittämiseen. Meneillään oleva Koulutuk-
sen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjel-
ma 2004 - 2006 on kolmas kansallinen 
ohjelma. Koska verkko-opetuksen kehit-
tämisessä ei ole kyse vain tekniikan liittä-
misestä perinteisiin opintoihin vaan koko-
naan uudenlaisen toimintakulttuurin luo-
misesta, on oppilaitoksia velvoitettu laati-
maan tieto- ja viestintätekniikan opetus-
käytön strategioita. Strategiatyön tarkoi-
tuksena on saada koko oppilaitosyhteisö 
yhdessä pohtimaan, mihin suuntaan oppi-
laitosta halutaan kehittää ja miten tieto- ja 
viestintätekniikka voi siinä auttaa. 

Vuodesta 2000 lähtien on ollut käyn-
nissä Opetushallituksen koordinoima Vir-
tuaalikouluhanke. Hankkeeseen on osal-
listunut vuosittain yli tuhat koulua ja oppi-
laitosta eri koulumuodoista. Pääosa hank-
keista on ollut mukana joko alueellisissa 
kehittämisverkostoissa tai valtakunnalli-
sissa teemaverkostoissa. Hankeverkos-
toissa on kehitetty verkko-opetuksen me-
netelmiä ja etsitty vastauksia uudenlaisis-
ta opiskelumuodoista syntyviin ongelmiin. 

Kokemukset ovat olleet pääosin myöntei-
siä. Tieto- ja viestintätekniikka tuo haas-
teita, mutta antaa myös mahdollisuuksia 
järjestää koulutusta uudella tavalla. Ke-
hitettyjen mallien ja opintojen kuvauk-
sia löytyy mm. osoitteesta www.edu.fi/
openidea

Nykyisessä tietoyhteiskuntaohjelmas-
sa annettiin Opetushallituksen tehtäväk-
si laatia virtuaaliopetuksen kehittämis- 
ja vakiinnuttamissuunnitelmat eri koulu-
muodoille. Vakiinnuttamissuunnitelmat 
valmistuivat viime vuonna. Peruskouluissa 
tavoitteena on, että jokainen oppilas saa 
valmiudet tieto- ja viestintätekniikan pe-
rustaitoihin. Toisen asteen ja aikuiskoulu-
tuksen vakiinnuttamissuunnitelmassa vi-
sioidaan, että jokaisella peruskoulun jäl-
keisessä koulutuksessa olevalla tulisi ol-
la mahdollisuus saada laadukasta verkko-
opetusta osana tutkintoon johtavaa kou-
lutusta ja muuta koulutusta sekä vapaa-
ta sivistystyötä. 

Perusopetuksen työryhmä korostaa 
erityisesti opettajien osaamisen ja toi-
mintaedellytysten konkreettista tuke-
mista. Koulutuksen järjestäjien ja koulu-
jen tulee yhteistyössä hyödyntää tieto- ja 
viestintätekniikkaa lähiopetuksen rikasta-
miseksi ja etäoppimisen mahdollisuuksi-
en lisäämiseksi. 

Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen työ-
ryhmä näkee kehittämisen painoaluei-
na alueellisen ja valtakunnallisen ver-
kostoitumisen. Kunta- ja palveluraken-
teessa tapahtuvat muutokset pakotta-
vat miettimään seudullisen yhteistyön 
tarvetta ja verkko-opetuksen mahdolli-
suuksia koulutuspalvelujen järjestämises-
sä. Tavoitteena on luoda vahvoja alueel-
lisia ja seutukunnallisia verkostoja, joilla 
on erityisesti toisen asteen verkko-opin-
not kokoavia opintotarjottimia. Valtakun-
nallinen opintotarjonta löytyy osoitteesta 
http://opiskelija.edu.fi

Työryhmien visioiden toteutumiseen 
tähtäävät toimenpide-ehdotukset kos-
kevat valtakunnallista ja alueellista ta-
soa, koulutuksen järjestäjiä, kouluja ja 
oppilaitoksia sekä oppilaita ja opiske-
lijoita. Tarkemmat toimenpide-ehdo-
tukset löytyvät työryhmien raportista 
www.edu.fi/julkaisut/tietojaviesti.pdf ja 
www.edu.fi/julkaisut/verkkoopetus.pdf 

YHTEISTYÖTÄ TEEMA- JA 

ALUEVERKOSTOISSA –

TEKSTI: PROJEKTIPÄÄLLIKÖT ANNA MARI LEI-

NONEN JA PIRJO IMMONEN-OIKKONEN OPE-

TUSHALLITUKSESTA

Opetushallituksen 

linjaukset 

verkko-opetuksen 

vakiinnuttamiseksi

Virtuaaliyliopiston Marja Rautajoki ja Eija Ristimäki Online Educa Berlin -konferenssissa
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S U O M E N  e O P P I M I S K E S K U S  R Y
e-Oppimisen edis tä jä ja verkot ta ja

Suomen eOppimiskeskus  r y  verkot taa suomala iset  
e-oppimisen toimijat. Yhd is tys  ed is tää e-oppimisen 
keh i t tämis tä ja käyt töönot toa y r i t yks i s sä,  oppi la i tok-
s i s sa ja muissa organisaat io i ssa.

L i i t t ymäl lä jäseneks i  pääset  osa l l i seks i  mm. e-oppi -
misen verkostoon, t ieto- ja tukipalveluihin sekä muihin 
jäsenetu ih in.  Te r vetu loa mukaan kansa l l i seen 
e-oppimisen yhte i s työverkkoon!

elTRIO
 
teknologiateollisuuden 
e-oppimista ja 
verkostotoimintaa 
kehittämässä

T
eknologiateollisuuden verkko-
oppimisverkko elTRIO kokoaa 
metallialan oppilaitokset ja yrityk-
set verkko-oppimisen yhteistyö-

verkostoon, jossa hyödynnetään kansal-
lista pedagogista ja tietoteknistä huippu-
osaamista. Tavoitteena on kehittää ja tar-
jota oppimateriaalia ja koulutusta sekä yri-
tysten että oppilaitosten tarpeisiin sekä 
kehittää pelisääntöjä, toimintamalleja ja 
työkaluja joustavampaan ja tehokkaam-
paan yhteistyöhön. 

elTRIO-verkoston hankkeissa ideoi-
daan uusia malleja yritys- ja oppilaitosryh-
mien kouluttamiseen ja pilotoidaan uusia 
innovatiivisia koulutusmuotoja, mm. mobii-
lioppimista, pelejä ja simulaatioita, yhtei-
söllistä oppimista sekä työssä- ja projek-
tioppimista. Verkostossa kokeillaan useita 
oppimisympäristöalustoja ja pyritään luo-
maan parhaat käytännöt, joilla materiaa-
lia voidaan käyttää alustasta riippumatta. 
Näin edistetään oppimateriaalien uudel-
leenkäytettävyyttä

Esimerkkeinä elTRIO-yhteistyön tulok-
sena syntyneistä uudenlaisista oppimis-
ympäristöistä on elTRIO-verkostopeli se-
kä FMS-ajokorttikoulutus.

elTRIO-verkostopeli

Suomalaisessa yritysmaailmassa ele-
tään murroksen aikaa. Työn globalisoi-
tuminen on luonut paineita ydinosaami-
seen keskittymiseen, yritysten toimintojen 
ulkoistamiseen, ja tätä kautta tiiviimpään 
yhteistyöhön yritysten kesken. Lopputuot-
teen tai -palvelun tuottamisessa tarvitaan 
näin joukko organisaatioita, jotka verkos-
tona luovat ja tuottavat tuote- tai palve-
lukonseptin. Samoihin haasteisiin törmä-
tään myös osaamisen kehittämisessä, 
jossa oppilaitosten, tutkimusorganisaati-
oiden ja yritysten välille on muodostunut 
verkostoja.

elTRIO-verkostopelin pelaamisesta 
hyötyvät yrittäjien ja verkostoissa toimivi-
en yritysten lisäksi myös oppilaitokset. Pe-
lin avulla voidaan opiskella verkostomai-
sen toiminnan käsitteitä ja saada yleis-
kuva miten verkostot toimivat. Opiskeli-
jat tai oppilaitosten opettajat voivat pela-
ta peliä myös osana laajempaa kurssiko-
konaisuutta. Peli on myös kiinnostava op-
pimisen muoto.

FMS-ajokorttikoulutus 
edistää konepajateollisuuden 
automaatio-osaamista

Tehdas- ja tuotantoautomaatio Suo-
messa on kansainvälisestikin arvioiden 
erittäin korkeatasoista. Fastemsin ja tam-
perelaisten oppilaitosten yhteinen FMS 
(Flexible Manufacturing System) Training 
Center koulutusympäristö on vuodesta 
1997 ollut alan yritysten ja oppilaitosten 
aktiivisessa käytössä.

Yhteistyössä Tampereen FMS Training 
Center toimijoiden, Turun Koneteknolo-
giakeskuksen sekä Hämeenlinnassa toi-
mivan Innosteel Factoryn kanssa on luo-
tu uudentyyppinen FMS-ajokortti eli oppi-
laitoksille ja yrityksille kehitetty koulutus-
kokonaisuus. 

Koulutus koostuu verkon kautta tapah-
tuvasta etäopiskelusta ja lähiopetukses-
ta yhteistyökumppaneiden FMS-koulu-
tuskeskuksissa. Ajokorttiluokitus kertoo 
selkeästi mitä kurssin käyneen voi odot-
taa osaavan.

LISÄTIETOJA:

eLTRIO-YHTEISTYÖ: 

TIMO RAINIO, TEKNOLOGIAKESKUS HERMIA OY

TIMO.RAINIO@HERMIA.FI

SISÄLLÖNTUOTANTO JA 

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN: 

TIMO OVASKAINEN, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO /

 TITU, TIMO.OVASKAINEN@TITU.JYU.FI

YRITYSTEN VERKOSTOJEN KEHITTÄMINEN: 

TUIJA KORPELA, 

TEOLLISUUDEN OPPIMISPAIKKA OY, 

TUIJA.KORPELA@METSOPARTNERS.COM
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SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY:N YHTEISÖJÄSENET

PÄÄTTÄVÄT YHTEISÖJÄSENET

KANNATTAVAT YHTEISÖJÄSENET


