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OppImISAIhIOT 

OppiMiSALuSTOiLLA

SCORm- ja ImS-oppimisaihiot

Oppimateriaalien jakelua varten on omat 
määrityksensä. Monet oppimisalustat, ku-
ten Moodle, WebCT, Optima ja Fronter, tu-
kevat SCORM- tai iMS-määrityksiä, joi-
den mukaan tehtyä oppimisaihiota voi-
daan käyttää useimmilla oppimisalustoil-
la. Oppimisaihio tuodaan oppimisalustal-
le yhtenä tiedostona ja se liitetään verk-
kokurssille. Oppimisaihio voi olla esimer-
kiksi multimediaesitys, monivalintakyse-
ly tai www-sivuina toteutettua oppimateri-
aalia. Oppimisaihiot ovat erillisiä tiedosto-
ja, mutta ne osaavat keskustella oppimis-
alustan kanssa yhteisen rajapinnan väli-
tyksellä. Esimerkiksi opiskelijan suoritta-
masta testistä tallennetaan pisteet verk-
kokurssin käyttäjätietoihin samaan tapaan 
kuin oppimisalustan omillakin työvälineillä 
tehdystä testistä.

Oppimisaihio sisältää metatiedot, joi-
hin tallennetaan tietoja oppimisaihion si-
sällöstä, käyttötarkoituksesta sekä käyttö-
oikeuksista. Metatiedot kuvataan yleensä 
LOM–määritysten mukaisesti. Metatieto-
jen avulla voidaan oppimisaihioista koos-
taa esimerkiksi oppimisaihiopankkeja tai 
hakea oppimisaihioita esim. internetistä.

SCORM- ja iMS-oppimisaihioiden tuo-
tantoon löytyy omia erillisiä ohjelmiaan. 
Esimerkiksi Captivate-ohjelmalla voi teh-
dä yksinkertaisia multimediaesityksiä se-
kä monivalintatehtäviä SCORM- ja iMS-
määritysten mukaisesti.

Lähtökohtana oppimisaihiot

Verkkokurssit rakentuvat yksittäisistä op-
pimisaihioista kuten luettavista aineistois-
ta, tehtävistä, verkkokeskusteluista se-
kä testeistä. kerran tehtyjä oppimisaihioi-
ta olisi tietysti hyvä pystyä hyödyntämään 
useammalla verkkokurssilla. Verkkokurs-
seja voidaan kopioida, mutta tämä on 
mahdollista yleensä vain samanlaisten op-
pimisalustojen välillä. Esimerkiksi Mood-
lella toteutettu verkkokurssi voidaan siir-
tää suoraan vain toiselle Moodle-oppimis-
alustalle. jos kurssi haluttaisiin järjestää 
WebCT:llä, niin kurssi täytyy rakentaa uu-
destaan WebCT:n omilla työvälineillä. 

Ongelman aiheuttaa se että oppimis-
alustat ovat tekniseltä toteutukseltaan eri-
laisia ja myös niiden ominaisuudet ja toi-
minnot vaihtelevat, joten verkkokurssien 
tai oppimateriaalin siirto suoraan ei yleen-
sä ole mahdollista. Erilaisia oppimisalusto-
ja on useita kymmeniä, jopa satoja, joten 
oppimisalustojen tekninen yhtenäistämi-
nen ei ole käytännössä mahdollista. Oppi-
materiaalien tuotannon ja jakelun kannal-
ta on kuitenkin lähdetty yhtenäistämään 
tiettyjä oppimisalustojen toimintoja. 

Erilaisten testien, kuten monivalintateh-
tävien, tuonti ja vienti onnistuvat useilta op-
pimisalustoilta, sillä testien kysymystyypit 
ovat ”standardoituja”. Testien laadintaan on 
myös omia apuohjelmia, kuten esimerkik-
si Hot potatoes, jolla voidaan tehdä useim-
mille oppimisalustoille sopivia testejä. 

oppimisalustoja aktiivisesti käyttävät henkilöt ovat ehkä havain-

neet muutamia uusia termejä, joita on ilmestynyt esimerkiksi 

moodlen ja WebCt:n työvälineisiin. tällaisia ovat SCorm, imS 

ja lamS, joiden merkitys ja käyttötarkoitus ovat voineet herät-

tää ihmetystä. kyseiset termit liittyvät oppimisaihioiden hallintaan 

sekä oppimateriaalin siirtoon erilaisten oppimisalustojen välillä. 

SCorm-, imS- ja lamS- määritysten avulla voidaan  tuottaa op-

pimateriaaleja, jotka toimivat useimmissa oppimisalustoissa.
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Kehitteillä LAmS

LAMS on kouluttajille tarkoitettu oh-
jelmisto, jonka avulla voidaan toteuttaa 
verkkokursseille erityyppistä aineistoa ja 
tehtäviä. LAMS on vielä kehitteillä oleva 
projekti, mutta sitä tukevat jo mm. WebCT, 
Blackboard ja Moodle uusimmissa ohjel-
mistoversioissaan.

Lisätietoja

SCORm  www.adlnet.gov
ImS  www.imsglobal.org
LAmS  lamsfoundation.org
LOm  www.tieke.fi/verkostot/
  standardointi/  
  eoppiminen/metatieto
hot potatoes hotpot.uvic.ca

TEKSTI: jukkA pEnTTinEn, 

jukkA.pEnTTinEn@kpAkk.Fi

kiRjOiTTAjA TOiMii ViESTinTÄALAn 

TiiMinVETÄjÄnÄ jA pROjEkTipÄÄLLikkÖnÄ 

kESki-pOHjAnMAAn AikuiSOpiSTOSSA.

koko verkkokurssi voidaan toteuttaa SCORM- tai LAMS-muodossa. 
kuva Moodlen kurssiasetuksista.

Verkkokurssille voidaan tuoda yksittäisiä oppimisaihioita esim. 
SCORM- tai iMS-muodossa. kuva Moodlesta.
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miksi e-oppiminen ja tieto- 
ja viestintätekniikan käyttö 
noudattavat samankaltaista 
kasvusuuntaa?

”Heti kun ihmisillä on mahdollisuus käyt-
tää tieto- ja viestintätekniikkaa arjessa, on 
luonnollista, että sitä käytetään myös oppi-
miseen. E-oppiminen on nykyään huomat-
tavasti laajempi käsite kuin mitä sillä ym-
märrettiin muutama vuosi sitten. Silloin se 
tarkoitti lähinnä sitä, että ihmiset opiskelivat 
jotain kurssia verkkosovelluksen kautta.

Vapaamuotoinen oppiminen internetin 
avulla on nykyisin ehkä tärkein työssä op-
pimisen muoto. Tietointensiiviset työt vaa-
tivat taitojen päivittämistä ja usein erityis-
tietojen hankintaa. nykyään on melkein 
mahdotonta selvitä töistä, ellei pääse kiinni 
internetpohjaisiin tietovarantoihin. Verkko-
yhteisöissä mukana oleminen auttaa myös 
oppimisessa.

Tärkeintä lienee se, että nyt on sekä 
helpompaa luoda, tuottaa ja löytää sisältö-
jä että saada aikaan tuloksia.”

mitä taitoja tarvitaan erityisesti 
e-oppimisen menetelmien ja 
ympäristöjen käytössä?

”Tarpeen ovat tietotekniikasta riittävät tai-
dot, sillä verkkopohjaiset tekniikkasovel-
lukset tarjoavat helppoja työkaluja. Suu-

karsten d. Wolf 
meilin pääSSä 

e-oppimisessa lisääntyy tapa toimia 

yhdessä erilaisissa verkkoympäristöis-

sä. oppijat löytävät jatkuvasti itsel-

leen sopivia uusia muotoja ja välineitä. 

professori karsten d. Wolf toppuutte-

lee kuitenkin, ettei omaa tietämystään 

kannata kaiken aikaa päivittää. paras-

ta on, että osaa suodattaa informaa-

tiotarjonnasta itselleen merkitykselli-

sen aineksen. 

ri haaste on, kuinka kukin pystyy yhdis-
telemään tarjolla olevia työkaluja omaa 
oppimistaan varten. Minusta tärkein taito 
on valmius itseoppimiseen, mihin kuuluu 
oman oppimistarpeen ymmärtäminen se-
kä se, että osaa asettaa sekä päämäärän 
että suunnitella strategian sen tavoittami-
seksi. nämä kaikki on vielä osattava yh-
distää verkkotyökalujen käyttöön. Lisäk-
si medialukutaito on entistä tärkeämpää. 
Valmiuksiin kuuluu myös ymmärrys siitä, 
mitä tietoa milloinkin kannattaa jakaa se-
kä taito arvioida informaation laatua.

koska tietoa on paljon tarjolla, on osat-
tava suodattaa ja valita itselle olennaista 
tietoa. jotkut ihmiset suorastaan hukku-
vat informaatiomereen ja eksyvät yksityis-
kohtiin tai ryhtyvät hakemaan jatkuvasti 
viiden minuutin välein uusinta tietoa uutis-
sivustojen, RSS-uutissyötteiden tai oman 
sähköpostinsa kautta.”

mitkä ovat ohjeesi hyvän 
e-oppimisen sovelluksen 
tekemiselle?

”Tuoreessa artikkelissa yhdessä kollegani 
Helge Städtlerin kanssa yritimme tiivistää 
muutamia sääntöjä aloittelevan käyttäjän 
ja tietokoneen vuorovaikutukselle. Ohjeet 
ovat seuraavanlaisia:

- ensimmäinen käyntikerta on merkit-
tävä jatkoa ajatellen: sovelluksessa aloi-

teltava vuorovaikutus ei saa olla hidasta 
ja turhauttavaa vuorovaikutuksen syntyä, 
koska käyttäjä tuskin yrittää uudelleen, 
mikäli epäonnistuu ensimmäisellä kerralla

- jos jotain toimintoa ei voi tehdä heti ja 
helposti, sitä ei tehdä myöhemminkään

- mitä tärkeämpi toiminto on, sitä hel-
pommin se on pystyttävä suorittamaan ja 

- jotta ihmiset saadaan innostettua mu-
kaan, järjestelmän on oltava mahdollisim-
man helppo ja palkitseva.

näitä sääntöjä olen kehittänyt virtuaali-
yliopiston opetuksessa Baijerissa ja myös 
päivittäisessä opetustyössä Bremenin yli-
opistolla.  kurssien opiskelijoilla ei ole ko-
vin laajat tietokonetaidot. He osaavat pe-
ruskäytön; tekstinkäsittelyn, sähköpos-
tin käytön ja nettisurfauksen. Se on riittä-
vää, koska tekniikan on palveltava ihmistä. 
E-oppimisen sovellusten suhteen se mer-
kitsee, että käyttäjää pitää rohkaista luo-
maan ja jakamaan sisältöä ja pääsemään 
mukaan merkityksellisiin keskusteluihin. 

E-oppimisessa nämä voidaan nähdä 
viiden vaatimuksen kautta: annetaan käyt-
täjien luoda ja jakaa sisältöä, viestiä kes-
kenään, rakentaa merkityksiä luomalla 
omia järjestelmiä, tehdä yhteistyötä tois-
ten kanssa kysymällä ja vastaamalla se-
kä muodostaa yhdessä yhteistä ymmär-
tämystä. Edellä kuvattu on vasta aktiivi-
sen oppijan näkökulma. Opettajan on en-
nen muuta annettava palautetta ja tuetta-

TEkSTi: OiLi SALMinEn, SEOppi-LEHTi, HAASTATTELi pROFESSORi WOLFiA SÄHkÖpOSTin AVuLLA.
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va oppimisprosessia ja autettava kehittä-
mään itseoppimisen valmiutta. 

Ehkä tämä on hyvin konstruktivistinen 
näkökulma. Muitakin oppimismuotoja on 
tarjolla. näytön kautta opettaminen on nyt 
uusi tapa jakaa osaamista esimerkiksi sii-
tä, miten tietokone toimii tai kuinka ohjel-
moidaan. koska tämä on tavallaan ”kat-
so olkani ylitse” didaktiikkaa, verkon yh-
teydessä siitä tulee tehokas työkalu, kos-
ka silloin voi helposti valita kenen olan yli 
katsoo ja mitä katsoo.”

Onko Web 2.0:ssa uusia 
aineksia, jotka voisivat luoda 
uudenlaisia innovatiivisia 
toimintatapoja ja käyttäjä-
lähtöisiä sisältöjä ja malleja?

”pedagogisesta näkökulmasta katsottu-
na opetusteknologian konstruktivistinen 
keskustelu on käsitellyt näitä aiheita noin 
kaksikymmentä vuotta.  niitä ovat esittä-
neet muun muassa Seymor papert, David 
jonassen tai Carl Bereiter. Heidän töis-
tään ja monista muista paikoista voi löy-
tää sosiaalisen median ja tietämyksen ja-
kamisen ajatuksia. Massakäyttäjien luo-
ma sisältö on siten ollut kauan tuloillaan 
ja on nyt toteutumassa  Mikä siis on uut-
ta ja tärkeää?

Lyhyessä ajassa seuraukset näkyvät 
siinä, että tarjolla on entistä enemmän si-

sältöä, erityisiä kanavia ja nopeampaa in-
formaation kierrätystä. pitkän aikavälin 
vaikutukset ovat mielestäni tärkeimpiä. 
Meidän on ajateltava sitä, miten voimme 
saada eri tasojen opiskelijat koko opiske-
luajaksi luomaan omia oppimismenetel-
miä. jos kaikki tuotettu sisältö on jaetta-
vissa, kuinka voimme kehittää sitä parem-
pilaatuiseksi seuraaville oppijasukupol-
ville? Voimmeko vauhdittaa heidän oppi-
mistaan? Voimmeko rakentaa jonkinlaisia 
avoimen pääsyn varastoja antamalla op-
pijoille Web �.0 -työkaluja ja korjata satoa 
heidän tuotoksistaan? Ehkä meidän pitäi-
si ratkaista tätä Wikipediassa.”

Näetkö lähitulevaisuudessa 
joitain ”killer application -
sovelluksia” e-oppimisen saralle?

”Muutamia kehitystrendejä on näköpii-
rissä. parhaillaan on menossa integroin-
ti tilkkutäkkimäisten ympäristöjen sijas-
ta. Google ja Yahoo yrittävät niputtaa pal-
veluja yhteen, jotta integraatiota tapahtui-
si. Myös muutamat open source -yhteisöt 
ovat menossa tähän suuntaan, kuten esi-
merkiksi Elgg. Tavoitteena on päästä onli-
ne-verkkoyhteisöihin eikä niinkään rahan 
ansaitseminen työkaluja tarjoamalla.

Eräs menestyssovellus on se, että lii-
tetään yhteen oikeita resursseja jonkin-
laiseksi oppimisvirraksi; näitä yhdistävät 

ja elävöittävät oppimisyhteisöt. Motivoiva 
oppiminen on avain menestykseen.

Mobiilioppiminen yhdistettynä sosiaa-
liseen ohjelmistoon ja maantieteellisiin 
informaatiojärjestelmiin kasvaa suurem-
maksi kuin tietokonevälitteinen oppimi-
nen - siihen tosin menee vielä monia vuo-
sia. katsotaanpa asiaa muutaman vuoden 
kuluttua uudelleen.”

KARSTEN D. WOLf

kARSTEn D. WOLF TOiMii pROFESSORinA BRE-

MEnin YLiOpiSTOSSA. HÄn On ERikOiSTunuT 

DiDAkTiSEEn SuunniTTELuun jA TuTkiMuk-

SEEn OppiMiSpROSESSiEn nÄkÖkuLMASTA. 

kiinnOSTukSEn kOHTEiTA OVAT MM. OpETuS-

TEknOLOGiAn Apu DiDAkTiSESSA SuunniT-

TELuSSA. TÄLLÄ HETkELLÄ kiinnOSTAVAA On 

ERiTYiSESTi OppiMinEn MOBiiLiSOVELLuSTEn 

AVuLLA. 

WOLF TEkEE YHTEiSTYÖTÄ SuOMALAiSTuT-

kijOiDEn, kuTEn EERO pAnTzARin jA AnTTi 

SYVÄSEn, kAnSSA. 

HÄn On LuEnnOinuT LÄHES kAikkiEn Eu-

ROOpAn MAiDEn LiSÄkSi YHDYSVALLOiSSA jA 

MEkSikOSSA. HÄn On YkSi TunnETuiMMiSTA 

iTk-pÄiViEn LuEnnOiTSijOiSTA. 

SÄHkÖpOSTi: WOLF@uni-BREMEn.DE

inTERnET: 

HTTp://WWW.iFEB.uni-BREMEn.DE

/WORDpRESS_WOLF

jA HTTp://WWW.EVERLEARn.inFO

tunnistaa oppimistarpeensa ja toimii yhteisöissä

e-OppiJA
menestyvä
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tietoyhteiskuntaohjelma jätti maalis-

kuussa päättyneen toimikautensa lo-

puksi seuraavalle hallitukselle perin-

tönä laajan kehittämisstrategian ja 

sen toteuttamissuunnitelman. Stra-

tegiassa painopistealue on elinikäi-

sen oppimisen kehittäminen yksilö- 

ja työyhteisötasoilla sekä työelämän 

käytänteiden uudistaminen. kohteina 

ovat lukuisat inhimillisen toiminnan 

osa-alueet käytäntöineen.
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TEkSTi: OiLi SALMinEn

e-oppiminen antaa potkua
työelämään ja vientiin

E
-oppimista sivutaan monin pai-
koin muun muassa puhuttaes-
sa työelämän käytäntöjen ke-
hittämisestä, verkkokoulutuk-

sen edistämisestä ja tieto- ja viestintätek-
niikan täydennyskoulutuksesta opettajil-
le. Sitä käsitellään myös oppilaitosten uu-
sien innovatiivisten oppimisen tapojen ja 
välineiden käyttöönottoehdotusten yhtey-
dessä.

ihmisen elinpiiri ja toimintaympäristö 
muuttuvat reipasta tahtia. Tieto- ja vies-
tintätekniikka sulautuu koko ajan entis-
tä enemmän arjen hallintaan ja erilaisiin 
palveluihin, joita käytämme työssä, oppi-
misessa, vapaa-aikana ja harrastuksissa. 
Oppimiseen ja käytäntöjen muokkaami-
seen tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa jat-
kuvasti uusia palveluja ja toimintamalleja.

Lumoutta ja visioita

Moderni tietoyhteiskunta saa voimaa 
osaavista ja kekseliäistä ihmisistä, jotka 
pystyvät kehittämään joustavia tapoja teh-
dä työtä, oppia ja jakaa osaamistaan. Tie-
totekniikan sovellukset antavat lisämah-
dollisuuksia näihin, joten tarvitaan puittei-
ta tietoverkkovälitteiseen oppimiseen.

Yhteinen valtakunnallinen visio ja tah-
totila koulutuksen, tutkimuksen ja tuote-
kehityksen alueelle on kirjattu LuMOuS-
ohjelmaan (Luova, monimuotoinen oppi-
minen uudistuvassa Suomessa). Se on 
yksi tietoyhteiskuntastrategian toimenpi-
de-ehdotuksista. Ohjelmassa on esitetty 
toimintamalli, jonka toivotaan vakiintuvan 
alan toimijoiden käyttöön. Toimintamallis-
sa osaaminen, koulutus, tutkimus ja tuo-
tekehitys kulkevat käsi kädessä kaikkien 
alan toimijoiden perustoiminnassa. 

E-oppimisen mallit, sovellukset ja käy-
tännöt ovat myös tuotteita, joista on mah-
dollista saada menestyviä vientiartikkelei-
ta. Tämä edellyttää, että monilla eri puolil-
la olevia hankkeita kootaan yhteen, kau-
pallistetaan ja hyödynnetään. kotimaas-
sa jalostettu ja käytännössä koeteltu op-

pimisympäristö kelpaa helposti muillekin. 
Visioiden lisäksi tarvitaan taloudellisia pa-
nostuksia ja käytännön tekoja.

E-oppimisen visioissa nähdään mie-
likuvia siitä, että jo naperoikäisistä lähti-
en oppiminen ja opiskelu tapahtuvat ene-
nevästi tietoverkon avulla: oppikirjoista 
osa on verkon kautta käytettäviä, opetus-
tunteja ja luentoja järjestetään etäopetuk-
sena yksilöille ja ryhmille, vertaistuki itse-
oppijoiden kesken lisääntyy, ranskantun-
nit voidaan pitää internetin kuva- ja pu-
hepalvelujen avulla äidinkieltään puhuvan 
opettajan kanssa esimerkiksi akselilla 
ivalo-nizza jne. Yhdessä tuotettujen oppi-
missisältöjen määrä kasvaa suureksi.

Työssä oppiminen elinikäinen 
etu ja vaatimus

nykypäivän työ on oppimista, muutosta 
ja sopeutumista ajan ilmiöihin sekä par-
haimmillaan uuden luomista. Tämä johtaa 
siihen, että tieto- ja viestintätekniikkaa on 
tarpeen soveltaa työelämään entistä mo-
nipuolisemmin, jotta työn tuottavuus nou-
see. Työntekijöistä johtajiin asti on saman-
laisia vaateita ja tarpeita soveltavaan tie-
totekniseen osaamiseen omissa tehtävis-
sä ja sosiaalisissa yhteistyöverkostoissa.

Väistämättä meitä kaikkia kohtaa elin-
ikäisen oppimisen kehä, johon kuuluvat 
muun muassa täydennyskoulutus, vapaa-
ehtoiset lisäopinnot ja taito soveltaa uutta 
näkemystä vanhan opitun päälle ja tilalle. 
Monelle tämä tosin voi merkitä stressiä ja 
tunnetta elinkautisesta oppimispakosta.

Työelämässä internetistä ja sähköisis-
tä järjestelmistä on muodostunut olennai-
nen osa työn suorittamista, joten kaikkien 
työelämässä olevien osaamiseen on pa-
nostettava. parasta on, mikäli osataan en-
nakoida tulevaisuuden osaamistarpeita ja 
suunnata kehittämistoimet niiden perus-
teella. Työelämälähtöinen e-oppiminen on 
myös mukana tietoyhteiskuntastrategian 
toteuttamissuunnitelmissa.
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WWW.DiSCEnDuM.COM

D
iscendum Oy:n Optima verk-
ko-oppimisympäristöpalvelulla 
on yli 100 000 käyttäjää, jot-
ka tulevat noin sadasta eri or-

ganisaatiosta. Vahva markkina-asema on 
yksi tavoitteistamme, mutta tärkeintä on, 
että Optima-palvelumme kehittyvät asiak-
kaidemme haluamaan suuntaan ja toimii 
heidän odotustensa mukaisesti. 

Optiman asiakaslähtöinen tuotekehitys 
on jo pitkään perustunut Open innovation 
-malliin. käytännössä tämä tarkoittaa, että 
Optima kehittyy jatkuvasti tiiviissä ja avoi-
messa yhteistyössä asiakkaidemme kans-
sa erilaisten vaikutuskanavien kautta. Vuo-
tuiset Optima-päivät antavat käyttäjäyh-
teisöllemme mahdollisuuden jakaa tietoa 
ja kokemuksia hyvistä käytänteistä ja ide-
oida uusia innovaatioita.  iTk-konferenssin 
Optima-workshopit puolestaan keskittyvät 
tuotekehityksen tulosten ja tulevaisuuden 
suunnitelmien esittelyyn sekä asiakkaiden 
kehitystarpeiden ymmärtämiseen. 

Vuonna �006 toimintansa aloittanut ke-
hittäjäyhteisö mahdollistaa Optiman tuoteke-
hitysprosessien avaamisen asiakkaille, jot-
ka ovat halukkaita toimimaan konsultoivi-
na asiantuntijoina tai varsinaisina partne-
reina Optiman eri tuotekehitysprojekteis-

sa. Optiman kehityksen kannalta yhteisö 
on hyvin tärkeä, koska Discendumin ja 
käyttäjäkuntamme asiantuntijoiden huip-
puosaamisen yhdistäminen luo vahvan 
maaperän uusien kaikkia asiakkaitamme 
palvelevien arvoinnovaatioiden luomiseen. 
kehittäjäyhteisön toiminnasta on synty-
nyt useita projekteja, joista voi lukea lisää 
asiakaskirjeistämme.

innovatiivisuuden lisäksi Optima-palve-
lut ovat laadukkaita. Laadun kehittäminen 
on jatkuva prosessi ja arvioimme sen ti-
laa säännöllisesti muun muassa asiakas-
tyytyväisyystutkimusten avulla. Tuoreim-
man asiakastyytyväisyystutkimuksen Op-
tima-palveluista teki Onway Oy lokakuus-
sa �006. Tutkimukseen vastasi 6� % ky-
selyn saaneista, jotka totesivat Discen-
dumin toiminnan olevan erittäin hyvää ja 
kaikissa tutkituissa osa-alueissa selväs-
ti parempaa kuin toimialan yrityksillä kes-
kimäärin. parhaimmat arvosanat saivat 
Optima-palvelun toimintavarmuus, help-
deskin asiantuntemus, henkilöstön osaa-
minen ja ammattitaito, sekä yhteyden-
pidon helppous ja luontevuus. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen kaut-
ta saimme myös arvokasta palautet-
ta ja kehitysideoita tulevaa tuotekehitys-

tämme varten. Sen perusteella käynnis-
timme vuoden �006 loppupuolella kehi-
tyshankkeen, jonka tavoitteena on Opti-
man käytettävyyden parantaminen ja käyt-
töliittymän graafisen ulkoasun uudistami- 
nen. Hankkeen aikana tulemme käymään 
tiivistä keskustelua asiakkaidemme, eten-
kin kehittäjäyhteisömme jäsenten kans-
sa parhaan mahdollisen lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi. uusi Optiman käyttöliit-
tymä on aikataulutettu otettavaksi käyt-
töön asiakasympäristöissä kesän �007 
aikana.

pitkäjänteinen asiakasyhteistyö on 
mahdollistanut jatkuvasti innovatiivisia 
ominaisuuksia tuottavan tuotekehityksen. 
käyttövarmuus tähän yhdistettynä on luonut 
tyytyväisen käyttäjäkunnan, jonka kanssa 
on ilo kasvaa ja kehittyä jatkossakin.

 
optima-oppimiSympäriStön korkean laadun mahdolliStajana

Syksyllä 2006 Optima-päivät vietettiin Turun Aikuiskoulutuskeskuksen isännöiminä.

ASIAKASYhTEISTYö
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DecaSolutionin avulla saat var-
muutta ja tyylikkyyttä moniin 
opetuksen, oppimisen, esiintymi-

sen ja kokousten tiedonkäyttötilanteisiin.
DecaSolution on ohjelma, jolla saat pi-

dettyä tärkeät tiedostosi järjestyksessä ja 
voit jalostaa niistä nopeasti esityksiä hyö-
dyntäen aiemmin tekemääsi materiaalia. 
Halutessasi voit jättää tietokoneesi kotiin, 
koska DecaSolution toimii myös pelkälle 
uSB-muistitikulle asennettuna. kun työs-
kentelet vierailla koneilla, ei sinun tarvit-
se asentaa ohjelmaa koneelle, jolla työs-
kentelet.

jos pidät esitelmän tai promootion, 
voit työskennellä omien tiedostojesi pa-
rissa eikä tietoa siirry ja unohdu vieraisiin 
käsiin. Voit luoda kokouksiin ja palaverei-
hin aktiivisia esityslistoja, joihin voit ank-
kuroida tarvittavat liitteet.      

Siirrä tietopääomasi 
DecaSolutioniin

Sinun tuottamasi esitykset ja niihin ken-
ties liittyvät liitteet; asiakirjat, kuvat ja 
kaaviot ovat tärkeää aivopääomaasi. 
kerää ne ja haluamasi muu tietomateriaali 

DecaSolutioniin tulevaa käyttöä varten. 
DecaSolutionissa erilaisten tiedosto-

jen esijärjestely auttaa Sinua myöhem-
min, kun haluat luoda nopeasti vaikka-
pa esitelmärungon. Ankkuroi tiedostoihin 
selitys liittämäsi dokumentin alkuperäs-
tä ja hyödynnä kiiretilanteissa DecaSo-
lutionin etsintäominaisuuksia. Voit myös 
käyttää kuvamateriaalia linkkeinä johdat-
tamaan Sinua tai katsojaa oikean esityk-
sen tai dokumentin luo.

Tuota esityksiä

Halutessasi voit nivoa DecaSolutionilla 
erilaisia ohjelmatiedostoja yhtenäisik-
si esityksiksi ja hyödyntää vaikkapa omia  
powerpoint-esityksiä, taulukoita tai skan-
nattuja kalvojasi uudella tavalla. Voit myös 
valmistaa ja jakaa esityksiä esim. opetus-
ympäristöihin. Ohjelma soveltuu erin-
omaisesti digitaalisten portfolioiden, näyt-
töjen ja lopputöiden tekemiseen.

miellyttävämpää 
vuorovaikutusta

DecaSolution tuo käyttömukavuutta myös 
kokouksiin ja palavereihin. DecaSoluti-

Lataa. Kokeile. Käytä! 

testaa veloituksetta osoitteessa www.decasolution.fi

KERÄÄ JA JÄRJESTÄ 
TIETOA JATKUvAAN KÄYTTööN

on on kuin sähköinen kirja, johon voit si-
joittaa haluamiasi asioita ja josta voit nii-
tä ammentaa. katsoja ei kuitenkaan tiedä, 
mitä kaikkea sinulla on mukanasi ja voit 
helposti ”taikoa” vastauksia kysymyksiin 
ja näyttää asiaasi selventäviä asiakirjoja. 
Tämä luo turvallisuuden tunnetta esittä-
jälle, mutta lisää myös osallistujien tyyty-
väisyyttä. 

DecaSolution antaa itsevarmuutta 
kohtaamisiin, joissa pitäisi olla kättä pi-
dempää.

Vanhatkin powerpoint-esityksesi, ku-
vat, kaaviot, Excel- ja tekstitiedostot löy-
tyvät ja niistä voi jalostaa mielekkäitä esi-
tyksiä. DecaSolution esitykset ovat tyylik-
kään huoliteltuja. kokeile itse!

Oma tieto ja kokemus

Koulutuksen ja tapahtumien anti

Kirjallisuus ja internet

Sähköiset tietolähteet 

Kerää ja 
järjestä 

tietoa tulevaa 
käyttöä 
varten

Esitelmä

Kokousrunko

Portfolio

OppimiskokonaisuusTeksti•Kuva•Vide
o

•
W

W
W

•
Ex

ce
l •

Po
werPoint • Word • Pdf •

Kuva
•

Video
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W
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ACADEMiCA inFORMATiOn OY
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D
igitaaliset sisällöt -klusterin 
visiona vuoteen �01� on 
synnyttää digitaalisten si-
sältöjen osaamisesta maa-
ilmanluokan tuote- ja pal-

veluliiketoimintaa. klusteri keskittyy sisäl-
töliiketoiminnan osaamisen kehittämiseen 
tarjoamalla kysyntä- ja markkinalähtöises-
ti korkeatasoisia, liiketoimintaosaamiseen, 
tuote- ja palvelukehitykseen sekä kansain-
välistymiseen liittyviä palveluita kohdeyri-
tyksille.

Osaamisklusterin tehtävänä on edes-
auttaa digitaalisten sisältötuotteiden ja 
palvelujen kehittämistä nopeasti muuttu-
vassa markkinaympäristössä. Osaamis-
klusteri kokoaa sisältöliiketoiminnan ar-
voverkot yhteen tuottamalla alan toimijoil-
le prosesseja ja työkalujen kansainvälisen 
liiketoiminnan kehittämiseksi ja vauhdit-
tamiseksi. klusteri luo toimialan yrityksille 
hyvät mahdollisuudet tarjota innovatiivisia 
digitaalisia sisältöpalveluja muidenkin toi-
mialojen käyttöön.

kansallisen Digitaaliset sisällöt -osaa-
misklusterin ohjelmakaudella �007–�01� 
muodostaa neljän alueen yhteistyö. 
Uusimaa (Culminatum Ltd Oy), fokusalu-
eena kansainvälistäminen ja liiketoiminta-
konseptit sekä koko klusterin koordinointi;
hämeenlinnan seutu (Teknologiakes-
kus innopark Oy), fokusalueena e-oppi-
minen ja muuttuvat työnkuvat digitalisoi-
tuvassa maailmassa;

TEkSTi: TiinA FROnT-TAMMiViRTA

OHjELMApÄÄLLikkÖ, 

HÄMEEn OSAAMiSkESkuS

TEknOLOGiAkESkuS innOpARk OY

Kouvolan seutu (kouvolan seudun 
Osaamiskeskus), fokusalueena monikieli-
nen viestintä ja sisällönhallinta sekä Venä-
jä-yhteistyö ja 
Tampereen seutu (Teknologiakeskus 
Hermia Oy), fokusalueena yhteisöllinen 
media ja ubimedia.

Hämeen osaamiskeskuksen roolis-
sa korostuu e-oppimisen kehittäminen ja 
kaupallistaminen. Tulevat toimenpiteet liit-
tyvät digitaalisten sisältöjen toimialan ke-
hityshaasteisiin jatkuvan oppimisen, muut-
tuvan työ- ja toimintakulttuurin sekä työn 
kuvien muutoksen kautta. Toisena keskei-
senä painopisteenä ovat digitaalisen oppi-
misen ja osaamisen tuotteiden ja palvelui-
den laatuprosessit. kehittämishaasteena 
seuraaville vuosille on mm. multimedian 
ja mobiililaitteiden käyttö oppimisessa oi-
keissa työympäristöissä. E-oppimisen me-
netelmiä kehitetään tukemaan elinikäistä 
oppimista ja mahdollistamaan eri tilantei-
siin asiantuntijaverkoston tuki. 

Mukaan hankkeisiin kaivataan yrityk-
siä esim. laatuprosessien kehittämistyö-
hön (digisisältöjen tuottajat ja palveluntar-
joajat) tai tarjoamaan pilotointiympäristö-
jä työprosessien mallintamiseen työssä-
oppimisen teknologiaratkaisujen kehittä-
misessä (kaikki e-oppimisen hyödyntämi-
sestä kiinnostuneet yritykset eri toimialoil-
la). Yhteyshenkilönä Hämeen osaamis-
keskuksessa toimii Tiina Front-Tammivirta 
(tiina.front-tammivirta@innopark.fi).

OSAAmISKESKUSOhJELmA On ALuEiDEn 

kEHiTTÄMiSLAin MukAinEn MÄÄRÄAikAinEn 

ERiTYiSOHjELMA, jOLLA SuunnATAAn pAi-

kALLiSiA, ALuEELLiSiA jA kAnSALLiSiA VOi-

MAVAROjA HuippuOSAAMiSEn HYÖDYnTÄMi-

SEEn. OSAAMiSkESkuSOHjELMALLA TuETAAn 

ALuEELLiSiA VAHVuukSiA, ALuEiDEn ERikOiS-

TuMiSTA jA OSAAMiSkESkuSTEn VÄLiSTÄ YH-

TEiSTYÖTÄ. OHjELMASSA kESkiTYTÄÄn VALiT-

TujEn, kAnSAinVÄLiSESTi kORkEATASOiSTEn 

ALOjEn OSAAMiSEn HYÖDYnTÄMiSEEn jA Lii-

kETOiMinnAn kEHiTTÄMiSEEn. uuTEnA kE-

HiTTÄMiSALuSTAnA OHjELMAkAuDELLA �007-

�01� On OSAAMiSkLuSTERi, jOnkA AVuLLA 

TAVOiTELLAAn OSAAMiSkESkuSTEn VÄLiSEn 

YHTEiSTYÖn TEHOSTAMiSTA.

DIgITAALISET SISÄLLöT 
-oSaamiSkluSteriSSa 

Synnytetään kanSainväliSiä 
meneStyStarinoita 

DIgITAALISET SISÄLLöT 
-KLUSTERIN AvAJAISET 

pidetään �6.4.�007 Helsingissä. 
Tilaisuus on lähtölaukaus 

klusterille ja siellä esittäytyvät 
kaikki klusteriin kuuluvat toimijat 

ja nyt käynnistymässä olevat hankkeet. 
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S
osiaalisella medialla tar-
koitetaan verkossa ole-
via välineitä, joiden avulla 
käyttäjät tuottavat toisil-
leen informaatiota tai pal-
veluita. Sosiaaliseen me-

diaan kuuluu yhteisöllisyys ja vuorovaikut-
teisuus. uusien tekniikoiden, kuten blo-
gien ja wikien avulla ihmiset yhdistetään 
verkossa, tiedon vaivaton tuottaminen ja 
jakelu mahdollistuvat, erilaiset sisällöt yh-
distyvät sekä tiedonhallinta helpottuu. 

Myös oppimista voidaan tarkastella 
sosiaalisena prosessina. Oppimisen nä-
kökulmasta sosiaalinen media tarjoaa ih-
misläheisiä oppimista tukevia teknologi-
oita, joiden yhtenä oppimista edistävänä 
ominaisuutena on mielenkiinnon herättä-
minen ja säilyttäminen. 

puikkari.fi –   
sosiaalista mediaa opettajille

kolmelle itäsuomalaiselle ammattikor-
keakoululle (Mikkelin, pohjois-karjalan ja 
Savonia-ammattikorkeakoulun) suunnat-
tujen kyselyjen pohjalta päädyttiin kehit-
tämään sekä opettajille että opiskelijoil-
le tarkoitettua yhteisöllisen työskentelyn 
ympäristöä – puikkaria.

puikkari kokoaa yhteen verkko-ope-
tuksen eri vaiheissa hyödynnettävissä 
olevia työvälineitä, sisältöjä sekä oppimis-
ta tukevia vuorovaikutusvälineitä. puikkari 
tarjoaa foorumin opettajien ja opiskelijoi-
den julkaisuille ja sen ytimenä on osaami-
sen ja käytänteiden avoin jakaminen. 

julkaisemista varten tarvitaan käyttä-
jätunnus, mutta muuten puikkari on avoin 
ja yhteisöllinen verkko-oppimisen ympä-

ristö, jossa jaetaan sekä aloittelijoiden et-
tä asiantuntijoiden hyviksi käytänteiksi 
osoittautuneita ratkaisuja verkossa toimi-
misesta. puikkarista löytyy myös välinei-
tä verkko-opetuksen suunnittelun tueksi, 
mm. verkkokoulutuksen laadunvarmista-
misen työväline ja tuotteistamisen työkalu. 

puikkari on kehitetty avoimeen läh-
dekoodiin perustuvalla plone - sisällön-
hallintajärjestelmällä. Sen avulla voidaan 
tuottaa ja ylläpitää helppokäyttöisiä ja es-
teettömiä www-sivustoja.

Opettajat yhteistyössä 
sosiaalisen median välinein

projektiyhteistyössä hyödynnettiin moni-
puolisesti sosiaalisen median sovelluksia, 
jotka mahdollistivat tiiviin yhteydenpidon 
ja työskentelyn verkon välityksellä. näin 
varmistettiin laajempi näkemys ja tiedon 
sekä tulosten leviäminen nopeammin ja 

laajemmin koko yhteistyöverkostossa. 
”Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulu-

tuksen laadun tekijät – itä-Suomi” -pro-
jektin keskeisiä kehittämisalueita oli-
vat verkkokoulutuksen tuotteistaminen 
ja laatu sekä opettajien ja opiskelijoiden 
verkko-oppimisvalmiuksien varmistami-
nen. projektia rahoittivat Euroopan yhtei-
sön sosiaalirahasto ja itä-Suomen läänin-
hallitus. Hankkeen tulokset ovat käytet-
tävissä ja hyödynnettävissä puikkarissa. 
puikkarissa voi myös tutustua hankkeen 
julkaisuun.

 

Itäsuomalaista yhteistyötä

perinteisesti puikkari on verkkokalastuksen työkalu verkkojen kokoamiseen. tämän päivän 

työelämässä toimimme erilaisissa verkoissa ja verkostoissa. tarvitsemme työkaluja, joilla nämä 

sosiaaliset verkot ja verkostot kasataan median keinoin. tästä tarpeesta syntyi puikkari.fi.

LISÄTIETOA:  WWW.puikkARi.Fi

TEKSTI: LEEnA VARO-HOnkOnEn, 

MikkELin AMMATTikORkEAkOuLu, 

jARi uiMOnEn, pOHjOiS-kARjALAn 

AMMATTikORkEAkOuLu SEkÄ 

MAijA SuHOnEn jA iLkkA pEkkARinEn 

SAVOniA-AMMATTikORkEAkOuLu

Puikkari.fi
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Yhteistyössä on voimaa

Oppilaitoksella on laaja yhteistyöverkos-
to, joka on kehittämistoiminnan ehdoton 
etu ja edellytys. pAkk on tehnyt yhteis-
työtä iT-alan järjestöjen ja laitosten ku-
ten interaktiivinen Tekniikka koulutuk-
sessa (iTk) -konferenssin, Tampereen yli-
opiston hypermedialaboratorion ja Suo-
men eOppimiskeskuksen kanssa. Lisäk-
si pAkk osallistuu kehittämishankkeisiin, 
kuten Opetushallituksen virtuaalikoului-
hin (MOVE) ja on mukana Tieken TiETY 
– Tietotyötutkinnon kehittämishankkees-
sa. HAMk ja sen eLearning Centre on 
tärkeä kouluttautumis-, bench-marking ja 

kuVA: niinA EnGBLOM

– VeRkOSTOiTuMinen, kAnSAinVäliSyyS JA TyöeläMä

porin aikuiskoulutuskeskuksessa (pakk) on laajasti panostettu kansain-

välistymiseen ja kehittämistoimintaan. nämä toiminnot kehittämispalve-

lut-yksikössä ovat yli 15 % aikuiskoulutuskeskuksen liikevaihdosta, lisäk-

si kolmella opetusosastolla on omaa kehitystoimintaa. koulutuksista yli 

puolet on työvoimapoliittista aikuiskoulutusta. oppilaitoksessa työsken-

telee n. 100 henkeä. tässä artikkelissa keskeisiä ovat medial – media-

lukutaito ja virtuaalioppiminen sekä everkko-oppimiskeskus -hankkeet.

From Quality of eLearning to Equality and eQuality of Learning – LV

verkko-oppimiSen kehittäminen on 

oppilaitokSen keSkeinen proSeSSi

koulutusyhteistyökumppani. Verkko-ope-
tusyhteistyötä oppilaitos tekee mm. Sata-
kunnan ja Hämeen ammattikorkeakoulu-
jen ja Turun yliopiston täydennyskoulutus-
keskuksen kanssa. porin yliopistokeskus, 
varsinkin Tampereen teknillisen yliopiston 
porin yksikkö, on toiminnalle myös mer-
kittävä tuki. Oppimisalustayhteistyötä on 
Mediamaisteri Groupin kanssa.

eVerkko-oppimiskeskus -hankkeen 
puitteissa levitetään ja juurrutetaan Me-
diaL-osaamista Satakunnan maakunnas-
ta Länsi-Suomen läänin aikuiskoulutus- 
ja TE-keskuksiin sekä työvoimatoimistoi-
hin. projektille rahoituksen myöntänyt Sa-
takunnan TE-keskus on tiedostanut inno-

vaation merkityksen laajentaessaan pro-
jektin levittämisen toimialuetta ja anta-
essaan pAkk:lle tehtävän kehittää verk-
ko-oppimista työvoimapoliittisessa aikuis-
koulutuksessa. eVerkko-hankkeen maa-
kunnan rajat ylittäviä yhteistyösuhteita 
ovat edistäneet etenkin seuraavat käy-
tännön toimenpiteet: ylimaakunnallinen 
ohjausryhmä, aktiivinen sidosryhmäyh-
teistyö, moniammatillisten tiimien luonti 
sekä oman alueen ulkopuolella toteutet-
tavat pilottikoulutukset.

verkko-oppimista tukevat 
kansainväliset projektit

Viidessä pAkk:n kansainvälisessä 
hankkeessa verkko-oppiminen on olen-
nainen osa kehittämistyötä. nEWAp-
hanke kehittää Euroopan vähän puhuttu-
jen kielten opetusta ja innOpREVEnT- 
hankkeessa kehitetään verkkokursseja 
sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulu-
tukseen. EvoLearn-hanke kehittää kau-
pan ja hallinnon alan opetuksen verkko-
opetuksen mallia. What Makes Telelear-
ning Female? -oppimiskumppanuushank-
keessa vaihdetaan kokemuksia verkko-
opetuksen eri osa-alueilta. LeOb - Lear-
ning Objects for Vocational Education -
projektissa kehitetään oppimisaihio-
malleja ammatillisen opetuksen käyt-
töön, erityisenä kohteena ovat metallialan 
ja yrittäjyyden oppimisaihiot.
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TEkSTi: LASSE VALLEMAA

eVERkkO-OppiMiSkESkuS

pORin AikuiSkOuLuTuSkESkuS 

LASSE.VALLEMAA@pORiAkk.Fi

WWW.pORiAkk.Fi/EVERkkO

CASE: mediaL- ja   
everkko-projektit

porin Aikuiskoulutuskeskuksen projek-
tit ovat verkko-oppimisen levittämis- ja 
juurruttamisprojekteja, joiden tehtävä-
kirjo laajenee ja syvenee prosessimai-
sesti. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutus-
kentän toimijoille tarjotaan verkko-op-
pimisen tietoja ja taitoja. pilottikoulutus-
ten kohderyhmä huomioidaan valitsemal-
la verkko-oppimiseen perehdytys ensim-
mäiseksi kulmakiveksi – kehitetään me-
dialukutaitopaketti. projektien prosessin 
toinen kulmakivi on eVerkko-oppimiskes-
kuksen luominen. Verkko-oppimiseen pe-
rehdyttämisen malli on voimakkaasti laa-
jeneva ja syvenevä levittämis- ja juurrut-
tamistehtävä. projekteilla on käytössään 
myös prosessimaisesti toimiva ulkoinen 
arviointi. Aikuiskoulutuskeskusten piiris-
sä pAkk:n julkaisusarjassa verkko-oppi-
mista on kuvattu useissa julkaisuissa; laa-
jimmin kirjassa Haavi auki! – Medialuku-
taitoa ja verkko-oppimista työvoimapo-
liittiseen aikuiskoulutukseen. Lasse Val-
lemaa (toim.)

medialukutaitopaketti

paketin sisältö jakaantuu kolmeen kes-
keiseen alueeseen: 1) medialukutaito, 
jossa painotetaan kriittistä lukutaitoa, pro-
sessikirjoittamista ja aikuisen luki-ominai-
suuksien testaamista, �) tietotekniset val-
miudet ohjelmien ja tivi-laitteiden käytös-
sä ja �) verkko-oppiminen sisältäen ryh-
mäytymisen ja luovan ongelmanratkaisun. 
pedagogisena lähestymiskulmana paino-
tetaan mm. yhteistoiminnallista, tutkivaa 
verkko-oppimista.

MediaL-projektin ulkopuolisessa arvi-
oinnissa kiitetty pilottikoulutusten yleis-
rakenne on: lähi-, verkko- ja työssäoppi-
misen osuudet 1/� kutakin. pilotit ovat 
tärkeä osa projektien kehitysprosessia. 
kohderyhmänä keski-ikäiset (ka 40–45-
v.) työttömät työnhakijat. iältään, työhisto-
rialtaan, koulutukseltaan ja koulutukseen 
hakeutumisen syiltään heterogeeniset 
ryhmät, joissa sukupuolijakaumat vaihte-
livat. Ryhmissä oli 1� opiskelijaa. Molem-
missa projekteissa oli kolme pilottikoulu-
tusta.

Tietostrategia ja laatutyö

Oppilaitokselle on edullista löytää uu-
sia menetelmiä ja kehittää jatkuvasti ope-
tuskäytön tieto- ja viestintästrategiaan-
sa. Tietostrategian uusimissykli pienenee 
kiihtyen ja viimeisin kesän �006 versio 
kaipaa täsmennyksiä esim. verkko-op-
pimisen laadun ja menetelmänäkemys-

ten sekä tietoturvan alueilla. Oman orga-
nisaation kehittämisessä pAkk:ssa kes-
kitytään EFQM-laatupalkintokriteeristön 
mukaisen toiminnanohjausjärjestelmän 
luomiseen yhdessä koko organisaation 
tuloskortin ja koulutusalakohtaisten tu-
loskorttien laadinnalla.

Kehittyvä aikuiskoulutuskeskus 
järjestää omia seminaareja

MediaL-projektin onnistuneet kehittämis-
kohteet ja sanoma medialukutaitopake-
tista ja perehdytyksestä verkko-oppimi-
seen synnyttivät Työvoimakoulutus ver-
kossa -seminaarin kesällä �004 jo pro-
jektin aikaisessa vaiheessa. Seminaari to-
teutettiin porissa yhdessä työministeriön 
kanssa. kesän �007 Verkot vaihtoon – 
vaihda verkkoon -seminaarissa MediaL:
n jatko-projekti eVerkko-oppimiskeskus 
on yhdistänyt voimansa oppilaitoksen toi-
sen huipputuotteen, job Rotation Cent-
ren, kanssa.

pääsy puhumaan medialukutaidon tär-
keydestä ja verkko-opetuksen kehittä-
misprosessista iLearning Forum �007 -
konferenssissa pariisissa on oppilaitok-
sen aktiivisuuden tämän vuoden merkit-
tävimpiä saavutuksia. Osallistujina konfe-
renssissa oli �40 asiantuntijaa, �7 maas-
ta, ja päivien aikana ohjelmassa oli yli �0 
esitystä oppimisteknologian ja verkko-op-
pimisen eri alueilta. kongressissa jaettiin 
ensimmäistä kertaa EFQuEL Learning 
eQuality Award, verkko-oppimisen laatu-
palkinto, kolmesta eri kategoriasta vali-
tuille hakijoille.

Tulevaisuus

Vuoden lopulla päättyneen ohjelmakau-
den jälkeen Eu:n kehittämismäärärahat 
Suomessa vähenevät. porin Aikuiskou-
lutuskeskus on kuitenkin tehnyt kehit-
tämisessään määrätietoista työtä, ja us-
koa oppilaitoksen menestykseen tulevai-
suuden kiristyvillä hankemarkkinoilla löy-
tyy. Verkko-oppimisessa huomio kiinnittyy 
sellaisiin menetelmiin ja työkaluihin, jotka 
oppija saa koulutuksen jälkeen mukaan-
sa, kuten wiki-, blogi- ja eportfolio-tyyp-
piset työtavat. Oppilaitosyhteistyö ja -ver-
kostoituminen monipuolistavat mahdolli-
suuksia. Oppija, opettaja ja oppilaitoksen 
hallinto lähestyvät verkko-oppimisalusto-
jen ja opiskelijatietojen hallintajärjestelmi-
en integroinnin edistyessä. Edelliseen liit-
tyvät opetusministeriön uusi henkilökoh-
taistamismääräys ja oppilaitoksen saama 
työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. 
Oppijan ja opettajan (=ohjaajan) oppimis-
alustojen ja -aihioiden hallinnointiin kiinni-

tetään erityistä huomiota. Verkko-oppimi-
sen laatu tulee kiinteämmin osaksi kaik-
kea toimintaa.

Erityisen tärkeänä pAkk:ssa koetaan 
henkilökohtaisten oppimisympäristöjen 
kehittäminen. nyt ollaan vaiheessa, jos-
sa opittava materiaali organisoituu oppi-
laitoksen ylläpitämälle Moodle-oppimis-
alustalle ja jää oppilaitokseen. Oppijan 
oman tiedon kasvu ja jäsentyminen ei ole 
fokuksessa. Tulevissa hankkeissa keskei-
senä teemana ovat oppijan ja toisaalta 
työyhteisön oppimisen, oppimisympäris-
töjen henkilökohtaistaminen ja työelämän 
kehittäminen.

Kehittämiskohteet

eStrategia ja oppimisen organisaatiot
vapaamuotoinen arjen oppiminen, op-
pimisen sosiaaliset verkot, tietämyksen 
hallinta, kompetenssien kehittäminen ja 
hallinta, yhteisöllinen oppiminen

Alueet ja eOppiminen
alueelliset portaalit, digitaaliset työsken-
tely-ympäristöt, oppivat alueet ja maa-
kunnat, työelämän kehittäminen, yksi-
tyinen/julkinen kumppanuus, alueelliset 
huippuosaamiskeskukset

eportfolio
työ ja työllistyminen, laadun läpinäky-
vyys, työntekijöiden liikkuvuus, vaaditta-
van osaamisen ja työkokemuksen validi-
teetti, jatkuva ammatillinen kehittyminen

eLaatu (eQuality)
oppimisen laatua tukeva informaatiotek-
nologia, sertifiointi, innovointi ja huippu-
osaaminen

henkilökohtaistaminen   
ja oppimisteknologia
pelaaminen oppimisessa, mOppiminen, 
Web �.0, henkilökohtainen oppimisalus-
ta, oppimisen teknologian yhteiskäyttö.

”The Visionary is the Only True Realist.” 
Federico Fellini
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E
uroopan unioni on edistänyt 
mediakasvatusta, medialuku-
taitoa ja e-oppimista monilla eri 
toimilla. Euroopassa asetettiin 

vuoden �000 Lissabonin Eurooppa-neu-
voston kokouksessa tavoitteeksi raken-
taa Euroopasta maailman kilpailukykyisin 
ja dynaamisin tietopohjainen talous, joka 
kykenee ylläpitämään talouskasvua ja luo-
maan uusia ja parempia työpaikkoja se-
kä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Silloin 
pitäisi kaikilla olla pääsy edullisiin ja laa-
dukkaisiin infrastruktuureihin ja palvelui-
hin. Elinikäinen oppiminen olisi eurooppa-
laisen yhteiskuntamallin perusta, ja jokai-
sella kansalaisella täytyisi olla taidot elää 
ja työskennellä tietoyhteiskunnassa. näi-
tä taitoja kutsutaan yleisnimellä �000-lu-
vun lukutaidot, joita ovat teknologialuku-
taito, informaatiolukutaito, luovat media-
valmiudet, globaali lukutaito, ja yhteiskun-
nallisen vastuun tunteminen. Yleisesti pu-
hutaan myös medialukutaidoista ja digi-
taalisesta lukutaidosta joita tukemaan 
on perustettu muun muassa. e-oppimi-
sen portaali: www.elearningeuropa.info.

Vuoden �006 lopussa Euroopan ko-
missio käynnisti Eu:n laajuisen kysely-
selvityksen alan parhaista käytännöis-
tä. komissio esitti selvityksen tulokset ja 
omat ehdotuksensa tiedonannossa vuon-
na �007. komission apuna toimi Media Li-
teracy Expert -ryhmä, jonka suomalaise-
na jäsenenä professori Tapio Varis on toi-
minut koko �000-luvun ajan. Asiantunti-

jaryhmän työ osoittautui niin arvokkaak-
si, että komissio päätti jatkaa asiantuntija-
ryhmän työskentelyä myös vuonna �007. 
useita tutkimusprojekteja on aloitettu ai-
heen tiimoilta. kaikkein haastavimmak-
si professori Varis on kokenut medialuku-
taidon- ja mediakasvatushankkeiden yh-
distämisen e-oppimisen kehittämistavoit-
teisiin, koska ajattelutavat ja koulukunnat 
ovat vielä aika kaukana toisistaan. Media-
kasvattajat haluavat nähdä medialukutai-
don tavoitteiden perustuvan yleissivistä-
viin kasvatustavoitteisiin (Bildung, Liberal 
Arts), kun taas e-oppimisen tukijat koros-
tavat osaamista ja kompetensseja.

medialukutaidon monet 
ulottuvuudet

Medialukutaito liittyy kaikkiin viestimiin, 
kuten televisioon ja elokuviin, radioon ja-
musiikkitallenteisiin, painettuun mediaan, 
videopeleihin, internetiin ja muihin uusiin 
digitaalisiin viestintäteknologioihin. koska 
uuden teknologian myötä kenen tahansa 
on helpompi harjoittaa julkaisutoimintaa, 
kyvystä suodattaa merkityksiä meitä päi-
vittäin ympäröivistä erilaisista mediavies-
teistä, on tullut välttämätön taito. Etenkin 
kun laajakaistaverkoissa on saatavilla en-
nen näkemätön määrä tietoa ja sisältöä.

Lyhyesti sanottuna medialukutaidos-
sa on kysymys taidosta hyödyntää, ana-
lysoida ja arvioida kuvien, äänien ja vies-
tien vaikutusta, sekä siitä, että on tietoi-

nen tästä vaikutuksesta valintoja tehdes-
sään. Medialukutaito auttaa kansalaisia 
tunnistamaan, kuinka viestimet suodatta-
vat näkemyksiä ja uskomuksia, muovaavat 
populaarikulttuuria ja vaikuttavat henkilö-
kohtaisiin valintoihin. Se antaa kansalai-
sille eväät kriittiseen ajatteluun ja luovaan 
ongelmanratkaisuun, jotta he voivat olla 
harkitsevia sisällön kuluttajia ja tuottajia.

Eurooppalainen medialukutaito tukee 
myös ilmaisunvapautta ja oikeutta saada 
tietoa. Tätä kautta se edistää demokra-
tian rakentamista ja ylläpitämistä. Medi-
alukutaidolla on myös yhteys parempaan 
sääntelyyn, koska medialukutaitoinen yh-
teiskunta kykenee tekemään itse omat 
arvionsa ja valintansa, eikä se siten tarvit-
se yhtä paljon yksityiskohtaisia suojaavia 
sääntöjä. Medialukutaitoa koskeva aloi-
te on kiinteä osa komission yleistä poli-
tiikkaa, jolla pyritään parantamaan luotta-
musta verkkosisältöön sekä edistämään 
sen hyödyntämistä.

Mediakompetenssin käsitettä käyte-
tään paljon saksankielisessä kirjallisuu-
dessa, mutta esimerkiksi Englannissa sillä 
ei ole yleisesti hyväksyttyä sisältöä. Yleen-
sä puhutaan informaatio- ja viestintätek-
nologiataidoista. Myös lukutaidoista on 
olemassa monia määritelmiä. Lukutaidol-
la on perinteisesti viitattu yksilön kykyyn 
ymmärtää kirjoitettua tekstiä ja kommuni-
koida sillä. useimmiten lukutaito ymmäre-
tään suhteelliseksi käsitteeksi siten, ettei 
ole olemassa yhtä ehdotonta taitoa tai tie-

EU LUOTTAA mEDIALUKUTAIDON ASIANTUNTIJOIhIN
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toa, jonka avulla ihminen voitaisiin mää-
ritellä lukutaitoiseksi, vaan että on ole-
massa monentasoista ja monenlaista lu-
kutaitoa, kuten numeerista tai teknologis-
ta lukutaitoa. Todellisen elämän tilantei-
den kannalta lukutaidon määritelmien pi-
täisi sisällyttää koulun ulkopuolella tarvit-
tavia taitoja samoin kuin koulun kompe-
tenssikriteerejä. 

Digitaalinen lukutaito – uusi 
ajattelutapa

Digitaalinen lukutaito on kykyä ymmärtää 
ja käyttää monelaisessa muodossa ja eri-
laisista lähteistä tietokoneiden ja verkko-
jen avulla saatavaa informaatiota. Digitaa-
linen lukutaito voidaan laajemmassa mie-
lessä ymmärtää myös uudenlaiseksi ajat-
telutavaksi.

Euroopan e-oppimisen portaali perus-
tuu ajatukseen, että digitaalinen lukutai-
to ja mediakasvatus ovat yhä keskeisem-
piä vaatimuksia, jotta kansalaiset voisivat 
toimia tietoyhteiskunnassa. Tarve ei rajoi-
tu vain teknologisen osaamisen aiheisiin, 
vaan kysymys on laajemmassa mielessä 
kansalaisten osallistumismahdollisuuksis-
ta, kehittymisestä ihmisinä ja viestintävä-
lineiden kriittisen käytön oppimisesta. Tä-
mä korostui myös Brysselissä toukokuus-
sa �005 järjestetyn e-oppimisen konfe-
renssin johtopäätöksissä, joissa kiirehdit-
tiin digitaalisen lukutaidon edistämistä. 

Digitaalinen lukutaito voi olla mah-

dollisuus uuden renessanssikasvatuk-
sen nousuun. kulttuuriteoreetikko Ge-
org Simmelin 19�0-luvun ajattelua laina-
ten voimme puhua tieteen, taiteen, tekno-
logian ja myös uskonnon yhdistymisestä 
pyrittäessä löytämään tietä hyvään elä-
mään. Voidaan ajatella, että digitaalisen 
lukutaidon vaatimuksessa yhdistyvät käy-
tännöllisen elämän tarkoitushakuiset vaa-
timukset, työelämän vaatimat taidot ja on-
gelman määrittelyyn vaadittavat kompe-
tenssit. Mutta siinä korostuu myös har-
monia ja kauneus digitaalisten esitysten 
tuottamisessa, kuten perinteisessä kau-
nokirjoituksessa. Syvemmät arvot liitty-
vät Simmelin lähestymistavassa uskon-
nolliseen maailmaan. niiden tunnistami-
nen on medialukutaidon korkeinta osaa-
mistasoa. 

Digitaalinen kulttuuri vaatii 
uusia tietoja ja taitoja

Yhteiskunnallinen muutos on ollut vii-
me vuosina nopeampaa kuin mitä tapah-
tui esimerkiksi höyryvoiman tai sähkövoi-
man keksimisen seurauksena. Erityisesti 
informaatio- ja kommunikaatioteknologia 
sekä siihen liittyvät käytännöt ja filosofia 
mullistavat perimmäisiä käsityksiä lähes 
kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla. 

Digitaalisen kulttuurin vaatimaa luku-
taitoa voidaan tarkastella ryhmittelemäl-
lä siinä vaadittavia kompetensseja. kom-
petensseissa yhdistyvät tieto, kyvyt ja tai-

dot. ne ovat osittain perittyjä, mutta myös 
kulttuurin ja ympäristön kautta hankittu-
ja ominaisuuksia. Lukutaitomallin ulottu-
vuuksien ja kompetenssien hankkimisen 
yhdistämisellä voidaan hahmottaa digi-
taalisen kulttuurin muutosprosesseja.

kulttuurisen muutoksen toteuttami-
nen edellyttää kuitenkin sekä uusia suo-
ritustapoja, että suunnittelua ja oppimisen 
uudelleenjärjestelyä. Dialogin ja vuorovai-
kutuksen taidot korostuvat uusissa suo-
ritustavoissa. Toiminnassa korostuu muu-
toksen johtaminen aktiivisen ajattelun 
avulla. Taiteen, tieteen ja teknologian yh-
distyminen synnyttää uuden renessanssi-
kasvatuksen tarpeen. Muutoksen syväl-
lisyys luo mahdollisuuden uuden huma-
nismin syntymiselle. uuden humanismin 
tarve syntyi jo kirjoitustaidon keksimisen 
myötä, mutta nykyajan multimedian tal-
lennus- ja levitysmuodoilla, monikulttuuri-
sen viestinnän kompetenssien ja globaa-
lin teknologian avulla mahdollisuudet ovat 
suuria.

EU LUOTTAA mEDIALUKUTAIDON ASIANTUNTIJOIhIN
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maailma rakentuu verkostoista

Elämme verkostojen maailmassa. kuvat-
taessa nykyistä länsimaista yhteiskuntaa, 
vilisevät verkostojen, verkkojen ja verkos-
toitumisen käsitteet yhtenä yleisimmis-
tä metaforista tai ihan todellisista raken-
teista. Tieto- ja informaatioyhteiskunnan 
käsitteiden rinnalla onkin ehkä oikeutet-
tua puhua Manuel Castellsin kymmenen 
vuotta sitten The information Age -trilogi-
an ensimmäisessä osassa esittämien aja-
tusten mukaisesti verkostoyhteiskunnas-
ta. Yleisimmin verkostot liitetään ihmisten 
ja ryhmien muodostamiin sosiaalisiin ver-
kostoihin tai verkostomaisiin liiketoimin-
nan muotoihin, jotka molemmat hyödyn-
tävät tietoverkkoja keskinäisessä vuoro-
vaikutuksessaan. Digitalisoitumisen, uu-
den informaatio- ja globaalitalouden syn-
nyn sekä kansallisvaltioiden jonkinastei-
sen kriisin välinen yhteys näyttää ilmisel-
vältä. kuitenkin verkostoilla on laajempia 
ja oppimisesta ja kasvatuksesta kiinnos-
tuneiden näkökulmasta muitakin mielen-
kiintoisia merkityksiä.

Verkostot ovat itsessään oma tutki-
musalansa, jolla on oma historiansa, jo-
ta esimerkiksi Alberto-Lázlo Barabasi 
avaa teoksessaan Linkit – Verkostojen 
uusi teoria. kehityskulku Leonhard Eule-
rin 17�0-luvulla ratkaisemasta königs-
bergin siltaongelmasta Barabasin kuvaa-
miin mittakaavattomiin verkkoihin on mo-
nivaiheinen ja eri tieteenaloja yhdistävä. 
jos esimerkiksi hermostolla, näyttelijöi-
den yhteistyöllä, internetin fyysisillä lait-
teilla, www:n linkeillä, globaaleilla mark-
kinoilla, tieteellisen tiedon kehityksellä ja 
monilla muilla ilmiöillä on osoitettavissa 
oleva samankaltainen verkostomainen ra-
kenne, on entistäkin perustellumpaa aja-
tella verkostoja yhteiskuntamme perusra-

kohti verkoStopedaGoGiikkaa
verkosto lienee voimakkaimmin länsimaista nyky-yhteiskuntaa kuvaava metafora. mitä se tarkoittaakaan 

koulutuksen ja opetuksen näkökulmasta? verkkopedagogiikka on keskeinen asia kehitettäessä digitaa-

listen medioiden käyttöä opetuksessa, mutta teknologia on vain osa laajempaa kokonaisuutta. 

kenteeksi. Fritjof Capran sanoin ”verkos-
to on kaikelle elämälle ominainen muoto. 
Missä näemme elämää, näemme verkos-
toja”. Verkostoina tulee ajatella paitsi sosi-
aalisia verkostoja myös erilaisia artefakti-
en, käsitteiden ja toimintatapojenkin muo-
dostamia verkostomaisia rakenteita. Ver-
kostot eivät myöskään ole staattisia ei-
vätkä tasa-arvoisia, vaan demokratian nä-
kökulmasta erot ja eriarvoisuus riippuvat 
muuttuvassa verkostoyhteiskunnassa sii-
tä, onko toimija mukana verkostoissa vai 
onko hän syrjäytynyt niistä.

verkkopedagogiikka juuttuu 
välineisiin

kaikki opetus on koko oman historian-
sa aikana hyödyntänyt jotain välineitä, ol-
koonkin kieli, kuva ja kirjoitus niistä perus-
tavanlaatuisimpia. jokainen uusi käyttöön 
otettava väline vaatii luonnollisesti myös 
omat pohdintansa siitä, miten sitä tuli-
si käyttää opetuksessa, koulutuksessa ja 
kasvatuksessa. Toki ero on valtava vaikka-
pa siinä, miten suomalaisen kansakoulun 
isä Aukusti Salo ohjasi 19�0-luvulla ku-
vaamaan raamatunhistoriaa valkoliitupiir-
roksina, tai miten 70 vuotta myöhemmin 
määritellään kasvatustieteellisessä kirjalli-
suudessa internetin tai laajemmin tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäyttöä. näiden 
rinnastaminen ei ole edes järkevää jälkim-
mäisen tarjotessa moninkertaisen määrän 
toiminnallisia ja käsitteellisiä vaihtoehtoja.

Yleiseen opetusalan kielenkäyttöön tai 
jopa yliopistollisiin virkamäärittelyihin on 
varsin hyvin vakiintunut termi verkkopeda-
gogiikka kuvaamaan tätä digitaalista tek-
nologiaa hyödyntävää tai kokonaan ver-
kossa tapahtuvaa opetusta, oppimisen oh-
jausta ja opiskelumateriaalien tuottamis-

ta. Vaikka verkkopedagoginen keskustelu 
onkin samalla nostanut ilahduttavasti esiin 
suurempia kysymyksiä pedagogiikasta, 
oppimisesta ja tiedosta, jää se silti perus-
lähtökohdiltaan yhtä ohueksi ja välinekes-
keiseksi kuin kirjapedagogiikka tai piirto-
heitinpedagogiikka, joita tosin ei ole näillä 
nimillä suuremmin lanseerattu. Se on siis 
välinepedagogiikkaa, joka käy luontaises-
ti omaa keskusteluaan oppiainekeskei-
sen sisältöpedagogiikan eli ainedidaktii-
kan kanssa. näiden kyseenalaistaminen 
ei ole tarpeellista, mutta rajoittuminen vain 
niihin jättää kokonaisuuden puutteellisek-
si ja kapea-alaiseksi, sillä eihän todellinen 
olemassa oleva maailma noudattele oppi-
aineiden rajoja eikä jokapäiväinen toimin-
ta ole rajoittunutta vain tiettyjen välineiden 
tai merkitysjärjestelmien käyttöön. 

kliseisesti sanottuna kaikki liittyy kaik-
keen, tai toisin ilmaisten niin sosiaaliset 
suhteet, tieto kuin välineetkin muodosta-
vat jatkuvasti uudelleen muotoutuvan ver-
koston. Sosiaalisen median painotusten 
myötä myös opiskelu ja muu toiminta tie-
toverkoissa nähdäänkin entistä käyttäjä-
keskeisempänä ja koko ajan rakentuvana. 
Ehkäpä sisältö- ja välinepedagogiikan rin-
nalle kaivataankin siis pedagogiikkaa, joka 
perustuu niihin muotoihin ja siihen dyna-
miikkaan, joihin todellisuuden sosiaalinen 
ja fyysinen rakentuminen perustuu. 

verkostojen pedagogiikkaa

Oltuani pitkään täysin kyllästynyt koko 
onttoon verkkopedagogiikan käsittee-
seen, olen alkanut mieltyä laajempaan 
ajatukseen verkostopedagogiikasta. jos 
siis elämme verkostoyhteiskunnassa, niin 
silloinhan pedagogisen ajattelun pitäisi 
liittyä verkostojen rakentumiseen ja niiden 
toimintaan sekä niiden ymmärtämiseen ja 
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niiden osaksi kasvamiseen. Ajatus sisäl-
tää tiedostamisen ja kriittisyyden näkö-
kulmia, sillä vain rakenteiden tunteminen 
mahdollistaa niihin vaikuttamisen. näin 
ajateltuna verkostopedagogiikka tutkii 
sosio-episteemisten verkostojen ilmiöitä 
ja kehittää pedagogisia sovelluksia niihin 
liittyvän tiedostavan toiminnan, aktiivisen 
kansalaisuuden, demokratian, ymmärryk-
sen, koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-
miseksi. Verkostopedagogiikan tutkimus-
kohteena ovat verkostot, niiden toiminta-
periaatteet, kasvu ja muutos, niihin kyt-
keytyminen ja niiden hallinta. 

Verkostopedagogiikan näkökulmasta 
oppiminen voidaan nähdä ensiksi sosiaa-
lisena kytkeytymisprosessina henkilöiden 
välillä, toiseksi erilaisten tietojen ja arte-
faktien välillä sekä kolmanneksi yksilön ja 
verkostojen välillä. Oppiminen voi silloin 
tapahtua vain tiedostaen, kriittisesti, ref-
lektiivisesti ja jatkuvasti arvioiden ja itse 
aktiivisesti olemassa oleviin verkostoihin 
tarttuen ja niitä uudestaan ja uudestaan 
rakentaen. Tällaisista opetuksen ja opis-
kelun innovaatioista on ollut nähtävissä 
useita merkkejä myös viime vuosien iTk-
konferenssien esityksissä ja työpajoissa. 
Siltikin jään kaipaamaan lisää esimerkke-
jä ja käytännön pedagogisia oivalluksia 
siitä, miten kehitetään verkostomaisessa 
yhteiskunnassa tarvittavaa osaamista. 

TEkSTi: TiMO pORTiMOjÄRVi, kL

kiRjOiTTAjA TYÖSkEnTELEE 

TAMpEREEn YLiOpiSTOn 

OpETTAjAnkOuLuTuSLAiTOkSELLA 

VERkkOpEDAGOGiikAn YLiASSiSTEnTTinA jA 

ViiMEiSTELEE VÄiTÖSkiRjAAnSA OnGELMA-

pERuSTAiSESTA OppiMiSESTA VERkOSSA. 
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vertaistuotannon tausta  ja talous

Vertaistuotanto (englanniksi peer produc-
tion) on monissa tapauksissa mielekäs 
vaihtoehto “ulkoaostetulle” verkko-oppi-
misen sisällölle. useat toimivat esimerkit 
ovat osoittaneet, että työyhteisön jäsen-
ten itsensätuottama verkko-oppimisen si-
sältömateriaali on sekä sisällöllisesti osu-
vampaa ja mielekkäämpää kuin ulkoisten 
oppimateriaalien toimittajien tarjoama ma-
teriaali – mutta myös kokonaiskustannuk-
siltaan edullisempaa. kustannusten kan-
nalta vertaisryhmän tuottama oppimate-
riaali on etenkin halvempaa, kun otetaan 
huomioon koko elinkaaren kustannukset 
eli myös oppimateriaalien rikastaminen ja 
jatkuva ylläpito.

Vertaistuotanto tulee olemaan tulevai-
suudessa tärkeä tapa tuottaa digitaalisen 
oppimisen ja osaamisen sisältöjä. Tämä 
tuotanto ei tule tapahtumaan pelkästään 
laajoina yhteisinä hankkeina (esimerkik-
si Wikipedian tuottaminen) vaan vertais-
ryhmät tuottavat esimerkiksi työyhteisöis-
sä (esimerkiksi hajautettu tiedontuotanto 
asiantuntijoiden kesken) ja monissa op-
pilaitoksissa (esimerkiksi opettajat keski-

oppijoiden ja oppijayhteisöjen luomasta verkko-oppimisen sisäl-

löstä on muodostumassa entistä tärkeämpi osa verkko-oppimi-

sen kokonaisuutta. etenkin ammatillisen osaamisen kehittämisen 

verkko-opinnoissa jatkossa valtaosa sisällöstä saattaa olla mui-

den oppijoiden ja samassa työyhteisössä työskentelevien asian-

tuntijoiden tuottamaa sisältöä. minkälaisia haasteita tämä asettaa 

verkko-oppimisen laadulle ja laadun johtamiselle?

laatu ja laadun 
johtaminen 
vertaiStuotannon 
haaSteena

näisen työnjaon perusteella) tärkeän – el-
lei jopa tärkeimmän - osan digitaalisia op-
pimisen ja osaamisen sisältöjä. Edelleen 
esimerkiksi tärkeä osa jo nyt aikuisopis-
kelijoiden oppimisen resursseista on ver-
taistuotantoa (tiimeissä tehdyt työt, erilai-
set julkaistut kurssityöt jne.).

Edelleen on todettava, että monis-
sa ammatillisen osaamisen kehittämisen 
hankkeissa ei aina ole edes mahdollis-
ta käyttää ulkoisia toimittajia. usein oppi-
materiaalien sisällöt saattavat vaatia se-
kä nopeaa laadintaa että tiheää päivittä-
mistä. Tietyillä ammatillisilla aloilla on il-
meistä, että kollegoiden ja työtoverien toi-
silleen tuottamaan oppimateriaaliin luote-
taan enemmän kuin ulkoisten toimittajien 
tekemään oppisisältöön.

Vertaistuotannon keskeinen lähtökoh-
ta onkin (alan visionääriä Yochai Benkleria 
mukaillen), että “tavalliset käyttäjät tulevat 
kulttuurisen sisällöntuotannon ytimeen”. 
Vertaistuotannon potentiaali on mahta-
va, mutta vertaistuotannon luotettavuuden 
kehittäminen edellyttää tiettyjen (itseoh-
jautumista korostavien) laatuprosessien 
luomista ja kehittämistä.

vertaistuotannon   
eri mahdollisuudet

Vertaistuotanto avaa erityisesti uusia mah-
dollisuuksia eri oppimistarpeisiin ja -tilan-
teisiin erilaisten vaihtoehtoisten aineisto-
jen ja sisältöjen luomisessa – ja näin voi-
daan myös vastata eri yksilöiden erilaisten 
oppimistyylien vaateisiin. kun oppijat itse 
voivat samasta ”sisältöytimestä” tarvitta-
essa versioida erilaisia sisällöllisiä ko-
konaisuuksia, avautuu tuoreita mahdol-
lisuuksia myös tukea erilaisia lähesty-
mistapoja ja näkökulmia samaan sisäl-
töön.

Vertaistuotanto voi olla myös mielekäs 
ja tehokas hajautettu toiminnallinen tapa 
tietyillä osa-alueilla (esimerkiksi sisältö-
jen pilotointi, validointi, oikoluku) digitaa-
listen sisältöjen kehittämisessä. Samoin 
vertaistuotannolla voidaan luoda toimin-
tatapoja sisällön jatkuva kehittämiseen ja 
ylläpitoon käyttäjävetoisesti (esimerkiksi 
mahdollisuus editoida ja parantaa sisäl-
töjä). Tällöin keskeiseksi tekijäksi muo-
dostuukin vertaistuotannon tehokas joh-
taminen hyvin suunnitellulla ja jaksotetul-
la työnjaolla.
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TEkSTi: ARi-MATTi AuVinEn,

SEniORipARTnERi

HCi pRODuCTiOnS OY

vertaistuotannon laadun 
johtamisen haaste

Vertaistuotannon laadun johtaminen on 
haasteelllinen alue, koska toimijoita on 
runsaasti, heidän motiivinsa osallistua op-

pimateriaalien tuotantoon ovat varsin eri-
laisia ja moninaisia sekä heidän suora 
johtamisensa perinteisen johtamisen kei-
noin on usein mahdotonta. Samoin on il-
meistä, että vertaistuotantoon osallistu-

misen motiivit ovat moninaisia – ja osan-
ottajat eivät välttämättä aseta tavoitteek-
seen usein suoraa rahallista palkitsemista 
(ajatellaanpa vaikka Linux-ohjelmointiin 
osallistuneita). Tärkeää onkin luoda sellai-
sia vertaistuotannon rakenteita ja edelly-
tyksiä, joilla vertaistuotannon laadun itse-
ohjautuvuutta voidaan tehostaa. Siksi ver-
taistuotannon johtaminen edellyttää myös 
uudenlaista lähestymistapaa digitaalisten 
sisältöjen laatutyöhön.

Monet laatutyöhön luotavat ja kehitet-
tävät menetelmät soveltuvat vertaistuo-
tannon ohella myös yksittäisen yrityksen 
tai organisaation johtamaan työhön. kes-
keinen haaste on kehittää erilaisia ver-
taistuotannon johtamiseen, ohjaamiseen 
ja tukitoimintaan tarkoitettuja työkaluja ja 
menetelmiä, joiden avulla eri organisaati-
ot pystyvät mahdollisimman täysipainoi-
sesti hyödyntämään tätä digitaalisten si-
sältöjen luomisen ja ylläpidon tapaa.

OHEiSESSA kuVASSA On ESi-

TETTY nE ERi MAHDOLLiSuu-

DET, jOiSSA VERTAiSRYHMiEn 

OSAAMiSTA VOiDAAn kÄYT-

TÄÄ VERkkO-OppiMiSEn Si-

SÄLTÖjEn SuunniTTELuS-

SA, TOTEuTukSESSA, RikAS-

TAMiSESSA jA YLLÄpiDOSSA. 

ERi ORGAniSAATiOiDEn kAn-

nALTA On kuiTEnkin TÄRkE-

ÄÄ kOROSTAA, ETTÄ TEHOkAS 

VERTAiSTuOTAnTO TARViTSEE 

MYÖS SiTÄ TukEViA pROSES-

SEjA, TOiMinTATApOjA jA TYÖ-

kALujA.
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H
ämeen ammattikorkeakou-
lu ja Tampereen yliopisto ovat 
tiiviissä yhteistyössä usean 
vuoden ajan tutkineet digitaa-

lisen oppimisen aihealuetta. Meneillään 
oleva Digital Learning Lab (DLL) -tutki-
mushanke on oiva esimerkki tästä tutki-
musyhteistyöstä. 

DLL-tutkimus on soveltavaa, käytän-
nönläheistä tutkimusta, jolla on myös uu-
den tiedon tuottamisen ja perustutkimuk-
sen piirteitä. Työskentelymenetelminä käy-
tetään sekä teoreettisen tiedon tuottami-
sen että käytäntöön soveltamisen ja testa-
uksen menetelmiä. Tutkimushanke käyn-
nistettiin vuonna �004 jatkuu edelleen. 

Strateginen johtamisen tutkimus koros-
taa johtamisen suurta merkitystä eLear-
ning-alalla. ilman johdon tukea mikään or-
ganisaatio ei voi ottaa uusia rationaalisem-
pia toimintamalleja eikä eLearning-käytän-
teitä aktiiviseen käyttöön. Myös verkko-
opettajan omat kompetenssit nousevat 
tutkimuksessa tärkeään rooliin. Opiskeli-
joille tulee tarjota mahdollisuus saavuttaa 
hyviä oppimistuloksia. 

Opetusteknologian menetelmiä tulee 
soveltaa käytäntöön vuorovaikutteises-
ti. Tutkimustyön tuloksena on otettu käyt-
töön useita synkronisen (online) verkko-
vuorovaikutuksen välineitä ja hyviksi tes-
tattuja toimintatapoja. 

Verkko-opetuksen malleja ja ohjaus-
käytänteitä tutkittiin rinnakkaisilla verkko-
klinikoilla. Osallistumisen alkuinnostus oli 

verraten suuri. Osallistumista estäviksi te-
kijöiksi osoittautuvat johdon tuen vähyys 
ja siitä aiheutunut ajan puute. Tutkimustyö 
jatkuu virtuaalisen atk-luokan ohjauskäy-
tänteiden tutkimisella.

Oppimisaihioiden luonne on jo mel-
ko yleisesti ymmärretty monikäyttöi-
siksi oppimispalasiksi, jotka helpotta-
vat uudelleenkäytettävyyttä ja päivittä-
mistä. Suuri aihioiden lukumäärä edel-
lyttää kuitenkin tehokasta hakujärjes-
telmää. Mobiililaitteiden tekninen kehi-
tys on antanut viitteitä siihen, että oppi-
misaihioita voitaisiin tietyin edellytyksin 
käyttää myös mobiilisti. Ennen käytön 
yleistymistä on kuitenkin vielä jatketta-
va tutkimusta ja ratkottava monia tekni-
siä ongelmia.  

Medialukutaito ja sen edellyttämät 
kompetenssit, erityisesti monikulttuurises-
ta näkökulmasta, ovat yksi DLL-tutkimus-
kohde. Tutkimusta sivuten on järjestet-
ty useita kansainvälisiä seminaareja sekä 
kirjoitettu artikkeleita ja julkaisuja. Edel-
leen tutkitaan, miten opetusteknologian 
sovellukset vaikuttavat oppimisproses-
seihin. Tarkoituksena on selvittää, millai-
sia menetelmiä tulisi kehittää tulevaisuu-
den eLearning-tarpeisiin. Soveltavaan tut-
kimukseen tulee kehittää monitieteellisiä 
tutkimusmetodeita niin adhoc kuin pitkit-
täistutkimuksenkin näkökulmasta. Tutki-
mustieto tulisi edelleen paketoida ja tuot-
teistaa niin, että siitä saataisiin kannatta-
vaa liiketoimintaa.

näiden esimerkkien kautta avautuu 
näkymä DLL-tutkimuksen kokonaisuu-
teen. usein tapahtuu niin, että yksittäinen 
asia tai artikkeli saa pääroolin ajattelu-
maailmassamme, eikä kokonaisuus hah-
motu meille riittävästi. 

DLL-tutkimuksesta ja sen työpake-
teista on juuri ilmestynyt HAMk-julkaisu-
sarjassa kirja nimellä: Verkossa opitaan – 
tuloksia Digital 
Learning Lab -
tutkimushank-
keesta. kirja 
on tilattavissa 
DLL-projek-
tin sihteeriltä, 
osoitteessa                                   
heidi.vuopio@
hamk.fi.

TeksTi: 

FT Jorma saarinen

Hamk

VERkOSSA OppiMiSEn TuTkiMuS
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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!
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SUOmEN eOppImISKESKUS RY:N YhTEISöJÄSENET

pÄÄTTÄvÄT YhTEISöJÄSENET

KANNATTAvAT YhTEISöJÄSENET

3T Ratkaisut Oy
www.3tratkaisut.fi

Adulta Oy
www.adulta.fi
 
AEL Oy
www.ael.fi  
 
Aina group Oyj
www.ainagroup.fi

Ambientia Oy
www.ambientia.fi
 
Aplinet Oy
www.aplinet.fi

Culminatum Ltd.
Digitaalinen osaamiskeskus
www.digibusiness.fi

Discendum Oy
www.discendum.com 

Eduskills Consulting   
   
Edusolutions Oy
www.edusolutions.fi 

   
Edutainment.fi
www.edutainment.fi  

Ellibs Oy
www.ellibs.com 

eWSOY
www.wsoy.fi

funity Oy
www.funity.fi 
     
hCI productions Oy
www.hci.fi 
   
hämeen ammattikorkeakoulu
www.hamk.fi 
     
hämeenlinnan kaupunki
www.hameenlinna.fi     
   
hämeen osaamiskeskus
www.innopark.fi/osaamiskeskus 

Irti huumeista ry
www.irtihuumeista.fi   

Koulutus- ja kehittämiskeskus
palmenia
www.palmenia.helsinki.fi 
   
Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto,
koulutus ja kehittämiskeskus
www.lut.fi     
 
mediamaisteri group
www.mediamaisteri.com  

 
mikrolinna Oy
www.mikrolinna.fi 

NetOp finland Oy
www.netopfinland.fi 

Otavan Opisto, Internetix
www.internetix.fi

promentor Solutions Oy
www.promentor.fi

päivi Kunnas Oy

Rastor Oy
www.rastor.fi

Teknologiakeskus Innopark Oy
www.innopark.fi
    
TIEKE, Tietoyhteiskunnan 
kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi 

TKK Dipoli
www.dipoli.tkk.fi

valopi Oy
www.valopi.fi

viope Solutions Oy
www.viope.com  

Apprix Oy
www.apprix.fi 

mJK Instituutti
www.mjk.fi 

Siikaranta-opisto
www.siikaranta.fi

Nordea pankki hämeenlinna
www.nordea.fi 
 

pori Aikuiskoulutuskeskus
www.poriakk.fi 

Kirjoittajakoulu Scriptio Oy
www.scriptio.fi


