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Hyvät Lukijat
eOppimisen alueella ei varmasti pääse sammaloitumaan – niin
paljon on opittavaa uusista tekniikoista ja toimintatavoista. Tässä lehdessä saamme kokemuksia ja näkemyksiä esimerkiksi SOMETUsta, Second Lifesta ja podcastingista. Uudet ympäristöt
vaativat käyttäjiltä uudenlaista toimintakulttuuria. Emme ole enää
vain tiedon kuluttajia, vaan jokaisella on mahdollisuus olla tuottamassa tietoa ja ihan uusia innovaatioitakin. Kuinka hyödynnämme
mahdollisuuksia ja kuinka innostumme uusista asioista?

V

ertaistuottaminen on yksi merkittävä tapa tuottaa ja ylläpitää esimerkiksi laadukkaita oppimateriaaleja tai yrityksen tietovarantoa. Onko meillä vertaistuottamiseen tarvittavaa yhteisöllistä toimintakulttuuria omissa työpaikoissamme. Luotammeko ROG
(Return of Given) -ajatteluun? Jos jaamme osaamistamme, saamme toisilta jakamamme moninkertaisena takaisin. Onko meidän yhteisömme luotu niin, että jakaminen, toisille palautteen antaminen ja
näin yhteisten tietovarantojen rakentaminen on mahdollista? Liian usein työpaikoilla yhteisten työskentely-ympäristöjen rakentaminen on vielä liian hankalaa.
Ei ole käytänteitä eikä ohjelmistoja, joilla
vuorovaikutus luontevasti onnistuu – on
liikaa erilaisten salasanojen taakse kätkettyä toimintaa, jonne kukaan ei pääse
kurkistamaan.
Tilastot ja tutkimukset kertovat, että
suomalainen koulu ei ole huolehtinut hyvin tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotosta. Meillä on hienoja ja hyviä tuloksia monissa kouluissa, mutta keskimäärin
olemme keskitasoisia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäjiä. Menestyvissä kouluissa opettajien koulutukseen ja pedagogiseen tukeen on käytettävissä resursseja ja ohjelmistovalintoja ja niissä on laitteiden määrää ja niiden sijoittamisen kysymyksiä ratkottu yhteisesti. Pedagogiikkaa

on kehitetty erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja pedagogisia kokeiluja
on seurattu ja reflektoitu. Tieto- ja viestintätekniikka on näissä kouluissa tietoisen
pedagogisen muutoksen apuväline.
Suurimmassa osassa kouluja tietoja viestintätekniikan käyttöönotto on jäänyt jokaisen opettajan omaksi henkilökohtaiseksi projektiksi – ja se ei valitettavasti kanna pitkälle. Tarvitaan erilaisia
tukimuotoja, jotta opetuskulttuuri muuttuisi tiedon kuluttamisesta yhteiseksi tiedon rakentamiseksi. Maissa, joissa on koko ajan jaksettu uskoa tieto- ja viestintätekniikan hyötyyn ja jatkettu kehittämistyötä, ollaan vähitellen saamassa näkyviä tuloksia, kuten Iso-Britanniassa. Siellä
yhteiskunnan investoinnit ovat kasvaneet
koko ajan ja puhutaan e-valmiuksien (eMaturity) kehittämisestä. Pelkillä laitevarusteluilla ei pyritä tavoitteisiin, vaan valmiuksiin kuuluvat opettajien osaaminen,
asenteet ja uusien välineiden pedagoginen hallinta ja käytössä olevat toimivat
oppimateriaalit. Mihin onkaan kadonnut
Suomesta yhteiskunnan tuki e-valmiuksien kehittämiseen? Joko satsattiin niin
paljon, että ei ole enää varaa? Mutta eikö kaikkein kalleimmaksi tule kesken jätetty työ?
Toivotan meille kaikille vertaisoppijoille
kauniita kevätpäiviä!
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KOULUYHTEISÖN
E-VALMIUTTA LISÄTTÄVÄ
MESTARILUOKKAAN PÄÄSEE
HARJOITTELEMALLA & HYVILLÄ
RESURSSEILLA
TEKSTI: eLLA KIESI
KUVA: OPETUSHALLITUS

Tsikko

ieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseen viime vuosina investoinneissa maissa on kautta maailman ryhdytty kyselemään investointien vaikuttavuuden perään, kun tuloksia koulun arkipäivässä on ollut kovin hitaasti nähtävissä. Kun ihmetellään miksi
tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ei oppilaitoksissa olekaan tullut jokapäiväistä
toimintaa, kannattaa asiaa tutkia niin kansallisten kehittämisohjelmien onnistumisten näkökulmasta kuin sen kautta mitä on
tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta yksittäisissä oppilaitoksissa. Onko jotain mennyt pieleen, kun uudet opetusmenetelmät ja niiden kehittäminen eivät kiinnosta opettajia? Eikö opettajia ole pystytty vakuuttamaan, että yhteisöllinen verkostoissa toimiminen ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät opetusmenetelmät motivoivat oppilaita ja tuottavat hyviä oppimistuloksia? Kysymys ei ole pelkästään siitä,
että opettajia ei saada innostumaan tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Miten
käy oppilaalle, jos koulusta ei saadakaan
evääksi tietoyhteiskunnan vaatimia tietoja viestintätekniikan käyttötaitoja?

Ei tuloksia ilman panostuksia
Muutamia vuosia sitten tehtiin suuria kansallisia kehittämissuunnitelmia melkein
joka maassa. Vaikka kehittämishankkeita olisi ollut useampikin peräkkäin, ovat
ne kuitenkin olleet yleensä määräaikaisia.
Kun viimeinen hanke on ohi, ovat myös
resurssit häipyneet. Tällaista väsymystä on
nähtävissä monissa maissa. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen
ei enää ole kansallisen panostuksen koh4
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de. Monet kehityksen kärjessä olleet maat, kuten Suomi,
ovat joutuneet luovuttamaan
paikkansa myöhemmin aloittaneille. Samanlaista viestiä
on tullut myös Yhdysvalloista,
jossa asiantuntijat ja erilaiset
järjestöt, kuten CoSN (Consortium for School Networking), ISTE (International Society for Technology in Education) ja SEDTA (State Educational Technology Directors
Association) ovat huolissaan
siitä, että tietotekniikkaosaamista koulutuksessa ei nähdä
enää kansallisen kilpailukyvyn
tekijänä. Seuraukset tulevat
olemaan näkyvissä muutaman
vuoden päästä. Mediakin uutisoi tarkemmin analysoimatta
herkästi sellaisia tutkimustuloksia, joiden mukaan tietokoneohjelmien käytöstä kouluissa ei ole mitään hyötyä. Päinvastaisiakin tuloksia on olemassa, mutta ne eivät saa jul- Opetusneuvos Ella Kiesi toimii opetusneuvoksena Opetushellituksessa
kisuutta.
kasvaneet. Viime lukuvuosi oli ennätykKuitenkin niissä maissa, joissa on kosellinen. Investoinnit olivat jo 741 miljooko ajan jaksettu uskoa tieto- ja viestintäna puntaa. Kehittämishankkeiden tuloksia
tekniikan hyötyyn ja jatkettu kehittämison koko ajan seurattu tutkimuksen avulla.
työtä, aletaan nyt olla siinä vaiheessa, että
Vuoden 2007 tutkimuksessa (Harnessing
tuloksia alkaa olla oikeasti nähtävinä. HyTechnology 2007, Becta) on havaittu nävänä esimerkkinä on Englanti, jossa on jo
kyvää muutosta aikaisempiin vuosiin verkolmas laaja kehittämisohjelma menossa
rattuna. Nyt on olemassa selviä todistei(National Grid for Learning 1998 – 2002,
ta siitä, että oppimistulokset ovat paranICT in School Programme 2002 – 2006,
tuneet eli tieto- ja viestintätekniikan käytHarnessing Technology Strategy 2006 - ).
töönotosta on ollut hyötyä. Tutkijoiden muYhteiskunnan investoinnit koulujen tiekaan erityisesti vaikeiden ja monimutkaisto- ja viestintätekniikkaan ovat koko ajan

ten asioiden opettamiseen on saatu lisää
tehoa. Myös oppilaiden motivaatiota on
saatu kohotettua. Englannissa on myös
nähtävissä vuoden 2006 tilastoissa selvä harppaus uusia opetusvälineitä ja -menetelmiä, kuten interaktiivisia esitystauluja, oppiainekohtaisia opetusmateriaaleja
ja tietokoneohjelmia, käyttävien opettajien määrässä.

Niiden maiden joukossa, joissa myös
kehittämistyö on ollut jatkuvaa, ovat Euroopasta Hollanti ja Tanska. Hollannissa kehittämistyö on nähty neljän eri osaalueen kehittämisen kautta, 1) koulukohtaisten visioiden ja strategioiden kehittymisen kautta, 2) opettajien tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymisen kautta, 3)
opetussisältöjen ja oppimateriaalien kehittymisen ja käytön määrän lisääntymisen kautta ja 4) tieto- ja viestintätekniikan
infrastruktuurin kehittymisen kautta. Kansallisena politiikkana on ollut, että näiden
osa-alueiden tulee olla tasapainossa ja
kehittyä samaan tahtiin, muuten voi käydä kuten nelipyöräisille rattaille, joista yksi
pyörä irronnut. Tulokset ovat nähtävissä,
sillä hollantilaiset opettajat osaavat Euroopan maista ehkä parhaiten hyödyntää
uusia välineitä opetuksessaan ja tyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla.

Koko kouluyhteisön pitää olla
e- valmis
Merkitystä on erityisesti sillä, mitkä ovat
koko kouluyhteisön valmiudet ottaa tietotekniikka käyttöön. Jo meidän yhteinen
pohjoismainen selvityksemme eLearning
Nordic 2006 pari vuotta sitten osoitti, että

niitä opettajia, jotka kokivat tieto- ja viestintätekniikan auttavan oppimista ja jotka olivat myös tietotekniikan suurkäyttäjiä
ja käyttivät uusia välineitä monipuolisesti, yhdisti se, että heillä oli takanaan kouluyhteisön tuki ja he olivat saaneet koulutusta muita enemmän. Heidän koulunsa
rehtori myös hallitsi tieto- ja viestintätekniikan käytön ja tuki opettajiaan.
Englannin kielessä käytetään termiä
e-Maturity, millä tarkoitetaan sitä, että asiat koulussa pitää olla kunnossa kaikilla eri tasoilla. Pelkkä laitevarustelu ei riitä. Valmiuksiin kuuluu yhtä hyvin opettajien osaaminen, asenteet ja uusien välineiden pedagoginen hallinta ja käytössä olevat toimivat oppimateriaalit. Viimeisimmät
englantilaiset tutkimuksetkin osoittavat,
että nimenomaan tällä koulun e-kypsyydellä on merkitystä. Erityisesti se on nähtävillä toisella asteella. Myös perusasteel-

la ne koulut, jotka aikaisemmin olivat keskiarvon alapuolella, ovat pystyneet nostamaan itseään muiden tasolle panostamalla tieto- ja viestintätekniikan kokonaisvalmiuksiin.

Tieto- ja viestintätekniikan haltuunottoon tarvitaan aikaa ja
tukea
Kun opettajilta kysytään heidän tieto- ja
viestintätekniikkataitojaan, suurin osa
länsimaisista opettajista ilmoittaa omaavansa riittävät taidot. Käytännössä kuitenkin uusia välineitä käytetään lähinnä
vain sähköpostin välittämiseen ja Internetin selaamiseen. Tämähän tarkoittaa sitä,
että opettajat eivät vielä hallitsekaan niitä taitoja, joita oikeasti luokkahuoneissa
tai niiden ulkopuolella tapahtuvassa opetuksen ohjauksessa ja oppimisessa tarvittaisiin.
Tanskassa ja Hollannissa on erityisesti
havaittu, että opettajan tuki toiselle opettajalle on tärkeää. Hollannissa on paljon
panostettu opettajayhteisöihin. Verkossa on jo yli satatuhatta opettajaa, joille on
tarjolla kuusi tuhatta erilaista materiaalipakettia kuten tuntisuunnitelmia ja opetussuunnitelmia. Verkkoyhteisöjen toimintaa täydennetään fyysisillä paikallisilla opettajien tapaamisilla, joissa erilaisten
sovellusten ominaisuuksista ja käytöstä
vaihdetaan kokemuksia. Tanskassa puolestaan on panostettu paljon oppimisalustojen käyttöönottoon liittyviin opettajaverkostoihin.
Mestariksi ei tulla hetkessä. Bectan
tutkimukset interaktiivisten esitystaulujen käyttöönotosta kertovat, että opettajalta menee keskimäärin kaksi vuotta, että hän hallitsee tekniikan niin hyvin, että
pystyy käyttämään taulua pedagogisesti
monipuolisella tavalla. Tämä pitänee paikkansa myös muiden uusien työvälineiden
suhteen. Tekniset ja käyttöön liittyvät ongelmat ja pedagogisesti heikkolaatuiset
tuotteet mainitaan usein syyksi siihen, että opettajat ovat olleet pettyneitä ja jättävät kokeilun sikseen. Ei kuitenkaan kannattaisi lannistua, sillä nyt alkaa olla näyttöä siitä, että myös oppiminen paranee ja
että uudet työkalut käyvät koko ajan helppokäyttöisemmiksi ja monipuolisemmiksi.
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Oppimisen kolmas ulottuvuus
Second Lifen mahdollisuudet

opetuskäytössä

Kiinnostus kolmiulotteista virtuaalista maailmaa Second Lifea kohtaan on
kasvanut merkittävästi suomalaisissa oppilaitoksissa viimeisen puolen vuoden aikana.

M

onet suomalaiset opinahjot ovat
jo liittyneet satojen ulkomaisten oppilaitosten joukkoon ja
käynnistäneet toimintaa Second Lifessa.
Suunnitteilla on myös suomalaisten oppilaitosten ja organisaatioiden yhteinen
alue, jossa oppilaitokset ja opettajat voisivat toimia yhdessä, oppia toistensa kokemuksista ja soveltaa oppimaansa opetuksessaan. Second Lifen kolme vahvuutta
opetuskäytössä ovat voimakas läsnäolon
tunne, mahdollisuus elämyksellisyyteen ja
mahdollisuus visualisoida ja dramatisoida
asioita ja tapahtumia. Kaikki ovat sellaisia
ominaisuuksia, joita oppilaitokset voivat
käyttää hyväkseen opetuksessaan.
Second Life tarjoaa hyvin immersiivisen eli uppouttavan ympäristön, joka tuntuu todelta ja jossa on hyvin voimakas läsnäolon tunne. Tämä tunne johtuu siitä, että
omaan avatariinsa, hahmoon jolla Second
Lifessa liikutaan, on hyvin helppo samaistua. Jokainen luo itselleen avatarin astuessaan ensimmäistä kertaa Second Lifen virtuaaliseen maailmaan. Samalla kun
avataristaan muokkaa mieleisensä näköiseen, hahmoon syntyy henkilökohtainen
tunneside. Avatar ei vain edusta elävää ih-

6

S e O P P I 1 / 2008

mistä virtuaalimaailmassa, vaan tosiasiallisesti on tämä ihminen. Läsnäolon ja osallistumisen tunne on myös syy siihen, miksi Second Life tuo etäopetuksen lähemmäs tavallista luokkahuoneopetusta. Kuten tämän artikkelin kirjoittajat ovat tutkimuksissaan todenneet, tuntevat opiskelijat muiden opiskelijoiden olevan läsnä Second Lifessa järjestetyillä luennoilla. Joidenkin opiskelijoiden mielestä läsnäolon
tunne oli jopa voimakkaampaa Second Lifessa kuin tavallisessa luokkahuoneessa
kenties siitä syystä, että Second Lifessa
kynnys osallistua aktiivisesti opetustilanteeseen vaikuttaisi olevan matalampi kuin
luokkahuoneopetuksessa.

Kuka on sanonut, että oppimisen tulee olla tylsää?
Second Lifen vahvuuksiin kuuluu mahdollisuus elämyksellisyyteen oppimisessa
ja opettamisessa. Fysiikan lait eivät rajoita kolmiulotteisessa virtuaalisessa maailmassa, vaan luennot voidaan järjestää
korkealla ilmassa leijailevassa futuristisessa luentosalissa tai esimerkiksi opetustilanteen teemaan sopivassa ympäristössä, kuten metsässä tai
vanhassa linnassa. Monet Second Lifea käyttävät opettajat vannovatkin
virtuaalitodellisuushuoneiden voimaan. Virtuaalitodellisuushuoneet Second Lifessa ovat tiloja,
joiden seinät voidaan vuorata 360 asteisilla valokuvilla. Huoneeseen voidaan luoda fotorealistinen maisema, jonka keskelle opiskelijat voivat siirtyä ja tuntea olevansa läs-

nä huoneeseen virtualisoidussa tilanteessa tai paikassa. Virtuaalitodellisuushuoneiden avulla opiskelijat voidaan viedä virtuaalimaailman sisällä keskelle ’oikeita’ fyysisen maailman ympäristöjä.
Virtuaalitodellisuushuoneet ovat vain
yksi tapa dramatisoida tai visualisoida. Siinä missä virtuaalitodellisuushuone on kuva tilasta, on Second Life oikea kolmiulotteinen tila. Omistaja ja ylläpitäjä Linden
Labs ei ole rakentanut luomaansa virtuaalimaailmaa valmiiksi. Second Life on tyhjä tila, jossa käyttäjät voivat luoda mitä tahansa rakennuksista sosiaalisiin ryhmiin,
tapahtumiin ja kokemuksiin. Opettajat voivat dramatisoida opiskelijoiden kanssa
historiallisia tapahtumia tai harjoitella käytännön tehtäviä ja kanssakäymistä, kuten
kaupankäyntiä, markkinointia, asiakaspalvelua tai jopa kirurgisia leikkauksia. Käsityksemme mukaan Second Lifen erityinen vahvuus on tilassa ja sen hyödyntämisessä tilanteissa, jotka ylittävät sekä reaalimaailman että muiden teknologioiden
tarjoamat mahdollisuudet. Toisaalta Second Lifea voi käyttää myös paljolti olemassaolevien työkalujen tapaan etäluentojen ja reaaliaikaisten ryhmätöiden järjestämiseen, joihin kumpaankin se toki tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia.
On tärkeää, että Second Lifeen lähdetään oikeilla odotuksilla. Kansainvälisessä
mediassa on raportoitu yksittäisten yritysten vähemmän onnistuneista ristiretkistä Second Lifeen. Samalla kuitenkin uusia oppilaitoksia aloittaa toimintaansa Second Lifessa päivittäin. Second Life tarjoaa samantyyppisiä mahdollisuuksia sekä yrityksille että oppilaitoksille. Massamarkkinoinnin sijaan Second Lifen potentiaali on realisoitunut ennemmin yrityksen
sisäisessä viestinnässä ja alustana henkilökunnan koulutukselle ja opastuksel-

le. Lähitulevaisuuden hyötyjen lisäksi virtuaalimaailmojen ja niihin littyvien toimintapojen olennainen arvo juuri nyt on Second Lifen tyyppisten ympäristöjen huomattavaksi arvioitu tulevaisuuspotentiaali. Sekä Gartnerin ja Forresterin tapaiset
tutkimusyhtiöt että akateemiset tutkijat
ovat arvioineet kolmiulotteiset maailmat
erääksi keskeiseksi tieto- ja viestintätekniikan kehityssuunnaksi.
Virtuaalisten maailmojen käyttö sekä
opetuksessa ja koulutuksessa että yleensä on kuitenkin epäilemättä vielä vasta taipaleensa alussa. Tästä syystä olisikin tärkeää, että parhaita käytäntöjä jaettaisiin ja muiden kokemuksista opittaisiin.
Tiedon ja kokemusten jakamiseksi olemmekin perustaneet ryhmän, jonka tarkoituksena on keskustella Second Lifessa
toimivista ratkaisuista ja levittää tätä tietoa ja kokemuksia eteenpäin kaikille kiinnostuneille.
Ryhmän työtä edistää myös suunnitteilla oleva suomalaisten oppilaitosten ja
organisaatioiden yhteinen alue Second
Lifessa. Suomalaisten oppilaitosten keskittyminen yhdelle alueelle Second Lifessa palvelisi monta tarkoitusta. Keskittyminen edistää yhteistyötä ja mahdollistaa
yhteyksien solmimisen ja ylläpitämisen
sekä opettajien että opiskelijoiden välillä
koko maassa. Yhteinen alue antaisi mahdollisuuksia myös yhteisten tapahtumien
järjestämiseen ja resurssien jakamiseen.
Tätä varten alueelle on suunniteltu yhteisiä tiloja, joita jokainen alueelta maata lunastunut oppilaitos voi käyttää.
Second Lifen oppimiskäyrä on melko
jyrkkä. Käyttöliittymän hallitseminen vaatii hieman harjoittelua ja tästä syystä Second Lifeen ei kannata viedä opiskelijoita ainoastaan yhtä luentoa varten. Opettajat voivat tutustua Second Lifeen rekisteröimällä itselleen ilmaisen avatarin
ja siirtymällä itse virtuaalimaailmaan katsomaan ja kokemaan mitä muut oppilaitokset ovat siellä tehneet ja käyttäneet sitä opetuksessaan. Jos tämän jälkeen vaikuttaa siltä, että Second Lifessa saattaisi
olla potentiaalia, on aika hankkia virtuaalista maata ja suunnitella toiminnan aloittamista. Vuokraamalla pienen maa-alueen
pääsee nopeasti kokeilemaan, miltä opettaminen Second Lifessa tuntuu ja mitä
mahdollisuuksia Second Life siihen tarjoaa. Kokeilu kannattaa aloittaa pienellä
ryhmällä tai esimerkiksi osana jotain suurempaa kurssia. Vasta jos tontti alkaa tuntua pieneltä kannattaa harkita oman saaren ostamista ja toiminnan laajentamista.

Maata näkyvissä!
Virtuaalisten ympäristöjen käyttö opetuksessa on vasta lapsenkengissä. Siksi onkin tärkeää että opimme yhdessä miten
näitä ympäristöjä voidaan käyttää tehokkaasti ja että positiiviset kokemukset jaetaan kaikkien kesken. Suomalaisten oppilaitosten on nyt mahdollista hankkia maata nimenomaan heille varatuilta alueilta.
Yhteiset alueet Second Lifessa edistävät
yhteistyötä sekä kanssakäymistä. Opiskelijat Turussa eivät varmasti koskaan tapaa esimerkiksi Kuopion yliopiston oppilaita, mutta kun alueemme löytyvät Second Lifesta samalta saarelta tällaiset tapaamiset ja uudet kontaktit ovat mahdollisia, kenties jopa todennäköisiä.

TEKSTI: Kim Holmberg ja Isto Huvila
Informaatiotutkimus, Åbo Akademi
SÄhköposti: etunimi.sukunimi@abo.fi

Aluetta hallinnoi ja maan vuokrausta koordinoi eOppimiskeskus ry yhteistyössä tutkijoiden Kim Holmbergin ja Isto Huvilan kanssa. Lisätietoja miten oppilaitokset voivat vuokrata maata suomalaisille oppilaitoksille varatuilta alueilta löytyy osoitteesta: http://www.eoppimiskeskus.fi/
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Teksti: Oili Salminen
kuvat: henk van zeijts & waag society

Amsterdam

taajuudella 1550
innosti oppimaan historiaa
Osalla Amsterdamin 12-14-vuotiaista koululaisista on
ollut mahdollisuus palata keskiaikaiseen kotikaupunkiinsa. Aikakone - Frequency 1550 - vaati heiltä nettiyhteyden, kännykän ja paikannuspalvelujen lisäksi motivaatiota lähteä mukaan uuteen opiskelutapaan. Nuorten asenne oli tosi innostunut ja hyviä tuloksia syntyi,
tiivistää ohjelmajohtaja Henk van Zeijts hollantilaisesta
Waag Society’sta.

P

elit sopivat hyvin oppimiseen, kunhan niiden kasvatuksellinen puoli osataan
hyödyntää. Tämä oppimiskäsitys tekemällä oppimisesta lähtee siitä, että lapset oppivat tekniikan kieltä, taitoja ja osaamista niissä tilanteissa, joissa he ovat tekemisissä itselleen
mielekkäiden asioiden kanssa. Oppiminen
tapahtuu tekemällä ja saamalla tukea ympäristöstä. Digitaaliset pelit toimivat hyvin oppimisen tukena sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Oppimista voidaan
tukea innostamalla koululaista lisäämään
omaa osaamistaan, asettamalla oppimistehtäviä ongelman ratkaisumuotoon ja käsittelemällä oppimisprosessia ymmärtämisen näkökulmasta.

Mobiiliopetuksen ympäristö
syntymässä
Waag Society on Amsterdamissa toimiva medialaboratorio, joka tukee ohjelmillaan tekniikka-avusteista koulutusta. Laajaa mainetta ja kiinnostusta se on saanut
Frequency 1550 -mobiilipelin ympäriltä.
Laboratorio toimii yhteistyössä monien tahojen kanssa, joita ovat mm. KPN Mobile,
8
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Kennisrotonde, Mondriaan säätiö, Amsterdamin ja Utrechtin yliopistot, Amsterdamin
kaupunki sekä yksittäiset koulut.
Parhaillaan Waag Society’n Games
Atelier valmistelee yhdessä lasten, koululaisten ja opettajien kanssa työkaluja, joilla
voidaan kehittää ja pelata omia ja muiden
tekemiä paikannukseen perustuvia mobiilipelejä. “Ateljee” luo myös uutta opetusmetodologiaa, jota voidaan käyttää mobiilitekniikkaan perustuvissa opetustilanteissa.
Tänä keväänä julkaistaan mobiilioppimisen ympäristö, joka on julkinen ja vapaasti käytettävä alusta opettajille ja oppilaille. Ympäristössä voidaan kehittää, testata ja jakaa pelejä. Siinä on myös koulutusosio, joka yhdistää opetussuunnitelmat,
koulutukset, oppituntien moduulit ja ohjeistukset. Ympäristön osia voidaan käyttää myös jatkokehitykseen ja pelien toteuttamiseen.

Frequency 1550 yhdistää peliä ja
tarinaa
Frequence 1550 on idealtaan tekniikkavälitteinen oppimisalusta, joka muistuttaa
projektipohjaista yhteistyöalustaa. Sitä ko-

keiltiin käytännössä ensimmäisen kerran
vuonna 2005, jolloin mukana oli kuusi tiimiä (4-5 oppilasta kussakin) ja sitä pelattiin kahden päivän ajan kolmen tunnin
jaksoissa. Heti pelin päättymistä seuraavana päivänä tiimit kokoontuivat yhteen ja
kävivät läpi tilanteita, tehtäviä ja kerättyä
informaatiota. Samalla keskusteltiin kokemuksista. Pelissä tiimejä opastaneet
henkilöt osallistuivat tähän yhteiseen loppuistuntoon.
Ennen kuin oppilaat aloittivat pelin,
sen sijoittuminen laajempaan yhteyteen
selvitettiin taustatarinan avulla. Juoni sisälsi muun muassa oppisisältöjen rungon,
verkon kautta toteutettavia tapahtumia ja
tehtäviä. Kerronnallisen kehyksen, kuten
tapahtumien ajantamisen ja paikantamisen, elämäntapojen kuvauksen ja hahmojen kuvailuun, lisäksi pelissä oli pedagoginen kehys. Siinä esiteltiin avainkysymyksiä, oppimistehtäviä, resursseja, mediavälineitä ja vuorovaikutuksen keinoja. Peliä
saattoi pelata omana tiiminä ja toisia vastaan.
Keskiajan kruununvouti sai pelissä yhteyden nykypäivän Amsterdamiin. Monien väärinkäsitysten jälkeen kruununvou-

ti otti koululaisia pyhiinvaellusvierailulle tapaamaan Pyhää Isäntää, erityistä pyhäinjäännöstä, joka liittyi Amsterdamin ihmetyöhön. Jäännös oli kadonnut ja kruununvouti ehdotti sopimusta, jonka mukaan reliikin löytäjät saisivat kaupunkilaisen aseman. Pelissä jokaisessa tiimissä oli neljä oppilasta, joista kaksi oli päämajassa (HQ) ja kaksi kulki kaupungilla
pyhiinvaeltajan roolissa kaupungin keskiajalta peräisin olevalla alueella ja suoritti tehtäviä matkapuhelimen ja -palvelujen
avulla. Päämajassa olleet tallensivat havainnot (tekstit, videopätkät yms.) kartalle.
Kaupungilla olleet saattoivat kysyä ohjeita ja tehtäviä päämajasta halutessaan koko ajan reaaliaikaisella yhteydellä. Pelaajien tuli koota riittävästi pisteitä, jotta he
saisivat kaupungin asukkaan oikeudet.
Tekniikkavälineitä pelissä oli runsaasti
käytössä. Pyhiinvaeltajat saivat käyttöönsä pelipuhelimet, joissa oli GPS-paikannuspalvelu, ja UMTS-verkon videopuhelimet. Päämajassa olevilla oli käytössä videopuhelin ja kannettava tietokone internetyhteydellä. Kaikista älypuhelimista oli
yhteys internetiin, ja pelipuhelin oli jatkuvassa yhteydessä Waag Society’n pelipalvelimeen.
Pelaamisen vaikutuksista oppimiseen
ja koululaisten mieltymyksiin on tehty tutkimus Amsterdamin ja Utrechtin yliopistojen yhteishankkeena, ja sen loppuraportti julkaistaan kuluvan vuoden lopulla. Tulokset kertovat, että niillä oppilailla, jotka
osallistuivat peliin, oppimistulokset paranivat huomattavasti verrattuna vastaavaa
sisältöä opiskelleisiin koululaisiin tavallisessa opetuksessa. Toinen keskeinen tulos on, että yhdistämällä peli ja tarina oppiminen on mielekästä ja lisää motivaatiota. Kokeilussa havaittiin myös, että koululaiset oppivat viestintätaitoja ja yhteistyötä ratkoessaan yhdessä pelin ongelmia.
Vaikka yhteyksissä oli ongelmia päämajan ja keskustan välillä, suurin osa oppi-

laista sai tehtyä tehtävänsä.

Nykyhetken taajuudelle uudessa versiossa
Keskiajan sijasta hollantilaiset koululaiset
voivat kohta harjoitella kulttuurista kansalaisuutta mobiilipelin uudessa versiossa,
Frequency Now’ssa. Mobiilipeliä on uudistettu vuoden 2007 aikana ja se on muutettu yhden päivän peliksi. Versiota ja pilotointia valmistellaan Games Atelier’issa
yhdessä koululaisten kanssa. Osallistujia on noin 500 kolmesta eri Amsterdamin koulusta.
Frequence Now -versiota voidaan
luonnehtia kansalaisuuden opettelemiseksi kulttuurisen identiteetin tai kulttuurisen kansalaisuuden kautta. Uusi versio
keskittyy nykyiseen Amsterdamin kaupungin teemoihin, kuten moninaisuuteen,
luovuuteen ja lahjakkuuden kehittämiseen.
Uudessa versiossa oppilaat joutuvat
edelleen keräämään pisteitä, jotta he saavat kansalaisoikeudet. Koska niiden saavuttaminen vaatii tekemistä ja osaamista,
pelaajat oppivat mobiilipelin ongelmia ratkoessaan taitoja ja tietoja, jotka ovat tarpeen nykyoloissa jokaiselle koululaisel-

le, jotta menestyy tulevaisuuden yhteiskunnassa. Monikulttuurisessa Hollannissa tuntuu tutkijoiden mukaan olevan nyt
tarvetta kysyä vapaasti vanhoista arvoista ja etsiä uusia.

Linkit
www.waag.org
www.waag.org/frequency
www.waag.org/education
www.waag.org/project/frequentie
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Sometu-ve r k
sosiaalinen media oppimisen tukena

T

alkoot on vakiintunut tapa jakaa taakkaa tekemällä työ yhdessä. Informaatioyhteiskunnassakin tarvitaan talkoita.
Toiminnan muotoja etsitään
vielä, koska käytössä on uudentyyppisiä
välineitä, jotka tarjoavat täysin uusia tapoja tehdä yhteistyötä.
Toimintamallien hakeminen on välttämätöntä. On luontevaa, että tämän etsinnän tuloksena syntyneet kokemukset jaetaan yhdessä.
Toisaalta monet eivät välttämättä ehdi
tai halua olla mukana tiukkaan rajatussa
ja kapea-alaisessa ryhmässä. Tähän ympäristöön syntyi Sometu-verkosto.

Yhdessä oppien
Sometu on uusi itseorganisoituva verkosto internetissä. Tavoitteena on verkottaa sosiaalisesta mediasta kiinnostuneita
opettajia, kouluttajia, yrittäjiä, tutkijoita ja
aiheesta muutoin innostuneita.
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan uusia vuorovaikutteisia välineitä, jotka mahdollistavat jaetun ja yhteisen työskentelyn

10
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internetissä. Painotus on sanalla sosiaalinen, sillä kyse on koko ajan yhdessä tekemisestä ja toisten ihmisten kohtaamisesta,
jota teknologia (media) tukee.
Tunnetuimpia välineitä ovat wiki-tekniikat, kuten avoin tietosanakirja Wikipedia,
sekä omien videoiden ja kuvien jakopalvelut YouTube ja Flickr. Niin ikään suosittuja
ovat blogit eli verkkopäiväkirjat sekä omien www-linkkien jakaminen.
Innostus sosiaalisiin työkaluihin perustuu siihen, että jokainen voi helposti osallistua ja jakaa tuottamiaan sisältöjä sekä
osallistua tuotosten muokkaamiseen. Perinteisiin toimintatapoihin verrattuna sosiaalinen media siis kannustaa yhteisöllisyyteen, oman käsityksen ilmaisemiseen sekä informaation ja elämysten yhteiseen jäsentämiseen ja tuottamiseen.
Sometu-verkosto käynnistyi Otavan Opiston Internetixin työpajan myötä
17.-18.11.2007. Työpajassa niin opettajat kuin muutkin aihepiiristä kiinnostuneet
pohtivat uusia oppimisen ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia Suomessa.
Osallistujia aktivoinut paja toteutettiin

alusta loppuun sosiaalisen median luonteen mukaisesti. Se valmisteltiin pitkälti yhdessä esiintyjien kanssa internetissä.
Näin osallistujat pääsivät perehtymään ja
vaikuttamaan tulevan pajan sisältöön.
Mikkelin työpajan aikana kokeiltiin sosiaalista mediaa samalla, kun sitä esiteltiin. Tapahtumaan esimerkiksi pystyi osallistumaan internetin kautta (Connect Prohuoneessa). Etäosallistujat olivat läsnäolevien kanssa tasavertaisesti mukana.
Pajan teemoissa lähestyttiin ilmiötä tarkoituksellisesti eri suunnista: kansalaismedia, demokratia, opetus ja viihde. Työpajan herättämä kiinnostus innoitti
käynnistämään verkostoa teemoille.

Sometun kautta omille poluille
Sometuun on liittynyt muutamassa kuukaudessa yli 200 ihmistä, ilman tiedotusta tai markkinointia. Verkosto on syntynyt
pitkälti puskaradio-menetelmällä internetissä.
Uudet jäsenet ovat kutsuneet mukaan tuttujaan, ja osa on löytänyt Sometun suoraan internetistä. Erilaisten kokei-

osto
lujen kautta toiminta uudistaa itseään koko ajan.
Marjut Siro on Langinkosken koulun
ja lukion kuvataiteen opettaja. Hän päätyi Sometuun tuttavansa blogimerkinnän
kautta.
Verkossa löytää uutta seuraamalla ensin toisten jälkiä ja sitten lähtee omalle
polulleen, Siro kertoo.
Sometun innoittamana Marjut Siro toteutti oman kuvataiteen kurssinsa Ningympäristössä
(http://ku4lankkari.ning.
com/). - Ning tuntui heti omalta ja on hienoa seurata, miten opiskelijat näkevät
vaivaa muokatessaan omaa Ning-sivustoaan.
Marjut Siro löysi Sometusta myös
Classroom20-verkoston
(http://www.
classroom20.com/) ja yhteistyön englantilaisen kollegan kanssa. Nyt on suunnitteilla yläkoululaisten kansainvälinen verkkokurssi, joka perustuu kännykkäkuvien
jakamiseen ja kommentointiin.
- Sometussa voi aina kysyä. Siellä on
mukana laaja joukko eri alojen asiantuntijoita.
- Verkkotilassa tulee myös luettua paljon itseään kiinnostavia ja oman ammatin juttuja. Sometun kautta tietää, mitä on
menossa. Kiinnostavat asiat on koottu kätevästi yhteen paikkaan, Marjut Siro kuvailee.

tot jaetaan Creative Commons-lisenssillä. Niitä voi vapaasti hyödyntää ja muokata, kunhan alkuperäinen inspiraation lähde mainitaan.
Tällainen avoimuus voi tuntua aluksi
yllättävältä. Mutta sosiaalinen media on
osoittanut, että kun kaikki jakavat jotain,
niin kokonaisuus on osiansa suurempi ja
hyödyttää kaikkia, aivan talkoiden tapaan.
Jokainen voi itse päättää osallistumisensa tason.
Verkostomainen toiminta on luonteeltaan aaltoilevaa ja syklistä. Toiminta ja sisällöt syntyvät ajankohtaisista aiheista,
joita verkoston kollektiivinen keskustelu
ja havainnointi nostavat esiin.

Kohtaamispaikka
Vapaata aloitteellisuutta ja tekemistä
Sometua ei ole alunperinkään ajateltu mitenkään valmiiksi malliksi tai toimintatavaksi. Se ei ole yhdistys tai työryhmä. Pikemminkin se tavoittelee sosiaalisen median luonnetta: avointa ja määrittelemättömään lopputulokseen johtavaa kokeilua
ja elävää tapahtumaa.
Esimerkiksi tänä keväänä jotkut sometulaiset ovat alkaneet jakaa oppiaineistopohjiaan avoimesti internetissä muiden
käytettäviksi. Ei ole mielekästä, että samat perusasiat tehdään oppiaineistoihin
satoja tai tuhansia kertoja ympäri Suomea.
Sometun jäsenet julkaisevat perusaineistoja, kuten sosiaalisen median eri välineiden esittelytekstejä, vinkkejä niiden
käyttöön, kaavioita sekä kuvia. Aineis-

Sometu järjestää kuukausittain keskustelutilaisuuksia. Niiden toteuttaja vaihtuu
joka kerta ja tapaamiset pidetään ympäri Suomea. Tapaamisilla on ennalta sovittu
teema. Connect Pro ja vastaavat tekniikat
mahdollistavat osallistumisen mistä päin
tahansa, jos ei pääse paikalle.
Teknologiakeskus Hermia Oy:n Timo
Rainio oli järjestämämässä Sometun helmikuista tapaamista Tampereella.
- Keskustelimme sosiaalisesta mediasta yritystoiminnassa. Siellä nousi esiin
lukuisia kehittämisalueita ja esimerkkejä.
Sosiaalinen media tarjoaa hyvän mahdollisuuden yritysten ja oppilaitosten välisen
yhteistyön tiivistämiselle, Rainio kertoo.
- Pohdimme muun muassa, kuinka
oppimisesta ja työkavereiden opettamisesta tulisi osa työn arkea. Miten oppimista tapahtuisi yhtä lailla koneistajan, suun-

nittelijan kuin toimitusjohtajankin työpisteissä? Viimeistään Tampereen tapaamisessa ainakin itselleni selvisi, että tässä työssä Sometu-verkostolla on juuri sitä osaamista, jota meiltä insinööreiltä vielä puuttuu.
Liittyminen Sometu-verkostoon oli Timo Rainion mielestä helppoa. - Huomasin
nopeasti, että omille ajatuksille sai mukavasti vastakaikua ja mieltä askarruttaviin kysymyksiin löytyi vastauksia muilta
samanhenkisiltä. Olemalla aktiivinen sai
myös naaman ja nimensä näkyviin alan
aktiivien ja gurujen rinnalle. Väkisinkinhän sitä tempautui mukaan keskusteluihin, Rainio kuvailee.
Verkostoitumista edistää avoimen
käyttäjäprofiilin luominen ja pienen naamakuvan lisääminen omaan profiiliin.
Näin verkkoon liitetty kasvottomuus vähenee. Syntyy me-henkeä. Sometu.
Sometuun voi tutustua ja liittyä osoitteessa http://sometu.ning.com.

TEKSTI:
KARI A. HINTIKKA
PEKKA IHANAINEN
ANNE RONGAS
VILLE VENÄLÄINEN
Kirjoittajat ovat sosiaalisen median asiantuntijoita sekä Sometun perustajajäseniä. He toimivat mm. kouluttajina, opettajina, tutkijoina sekä alan oppimateriaalin laatijoina. Artikkeli on tuotettu kollektiivisesti internetissä Google
Docs -sovelluksella.
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”Suomalaiset ovat osaavia ja ennakkoluulottomia tuottamaan sekä kuluttamaan erilaisia sisältöpalveluja. Innovaatioiden kaupallistamisessa ja markkinoinnissa riittää sen sijaan vielä paljon työsarkaa.”

DIGIBUSINESS
-osaamisklusteri tähtää
kansainvälisiin menestystarinoihin
DIGIBUSINESS

-osaamis-

klusterin yleisenä tavoitteena
on kansalaisten elämää helpottavien ja rikastuttavien sekä yrityselämän ja julkisen sektorin
toimintaa tehostavien digitaalisten sisältötuotteiden ja -pal-

Toiminnan painopisteinä kansainvälistyminen ja liiketoimintaosaaminen
Kansallisen DIGIBUSINESS-osaamisklusterin muodostaa viiden alueen yhteistyö. Osaamisklusterin alueiden vahvuudet
ja painopistealueet täydentävät toisiaan ja
luovat vahvan kansallisen kokonaisuuden.
Osaamisklusteri on valinnut toiminnalleen neljä keskeistä painopistettä:
1.
2.

velujen kehittäminen. Toiminnan kohteena ovat alan kasvuyritykset.

D

igitaaliset sisällöt, DIGIBUSINESS-osaamisklusteri keskittyy sisältöliiketoiminnan osaamisen kehittämiseen sellaisille alan yrityksille, joilla on palava halu kansainvälisille markkinoille. Osaamisklusteri luo uusia liiketoimintakonsepteja ja kansainvälisiä menestystarinoita erityisesti e-oppimisen, monikielisen viestinnän ja sen sisällönhallinnan, pelien ja viihdeteollisuuden
sekä yhteisöllisen median alueilla.
”Suomalaiset ovat osaavia ja ennakkoluulottomia tuottamaan sekä kuluttamaan erilaisia sisältöpalveluja. Innovaatioiden kaupallistamisessa ja markkinoinnissa riittää sen sijaan vielä paljon työsarkaa.”, osaamisklusterin ohjelmajohtaja Irina Blomqvist toteaa.
12
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3.
4.

Kansainvälistyminen
Liiketoimintaosaaminen ja
uudet liiketoimintamahdolli
suudet
Toimialaviestintä ja –tiedotus
Tapahtumat ja verkostoituminen

Osaamisklusteri aktivoi pk-yrityksiä
kasvuun muun muassa kehittämällä pkyritysten liiketoimintavalmiuksia, luomalla verkostoitumismahdollisuuksia eri toimijoiden välille ja edistämällä asiakas- ja
markkinalähtöisiä liiketoimintakonseptien
käyttöönottoa. Vahvan tutkimus- ja tuotekehityspainotuksen myötä klusteri tekee
tiivistä yhteistyötä johtavien yliopistojen,
korkeakoulujen ja Tekesin kanssa.
Eräs esimerkki klusterin yhteishankkeesta on huhtikuussa käynnistynyt Sombiz-hanke, joka sai osaamiskeskusohjelman vuoden 2008 huippuhanke-statuksen. Sosiaalisen median bisnesverkosto
Sombiz kokoaa yhteen suomalaiset sosiaalisen median tuottaja- ja hyödyntäjäyritykset, julkishallinnon toimijat ja tutkijat.
Tavoitteena on vauhdittaa uuden liiketoiminnan syntymistä vaihtamalla kokemuk-

sia ja näkemyksiä sekä generoimalla yhteisiä hankkeita. Tuotekehitys- ja tutkimushankkeiden lisäksi hankkeessa kehitetään toimijoiden liiketoimintaosaamista,
alan rahoitusmahdollisuuksia ja kansainvälistymistä.

Think Tank tärkein työkalu kansainvälistymisen edistämisessä
- Pelkkä kansainvälistymiskyky ei vielä
riitä, maailmalle pitää olla todellinen palo.
Suomalaisten pitää osata tarttua kansainvälisiin mahdollisuuksiin hyvällä itsetunnolla ja rohkeudella, ohjelmajohtaja Blomqvist kertoo.
Päätös ja halu kansainvälistymiseen
lähtevät aina yrityksestä itsestään. Osaamisklusteri pyrkii tukemaan yritysten kansainvälistymistä käytännönläheisesti keskittyen yritysten todellisiin pullonkauloihin.
Kansainvälistymiseen liittyvät palvelut toteutetaan usean eri hankkeen kautta.
Esimerkkinä uudesta toimintamallista
on kansainvälinen alan johtavista asiantuntijoista ja toimijoista muodostuva osaamisklusterin sparrausrinki
Think Tank, johon kuuluu toistakymmentä edustajaa eri puolilta Eurooppaa.
- Think Tankillä on tärkeä rooli kansainvälisten yhteishankkeiden synnyttämisessä
ja yritysten kansainvälistymisen edistämisessä. Järjestämme Think Tankin puitteissa ensimmäiset yritysten verkottumistilaisuudet vielä tänä vuonna”, toteaa Blomqvist.
Digibusiness-osaamisklusteri tarjoaa
kohdeyrityksille kansainvälisten kontaktien lisäksi avoimia seminaareja sekä ensi-

Osaamiskeskusten yhteyshenkilöt ja fokusalueet
Digibusiness.fi: Digitaalisen
Suomen ytimessä
Digibusiness.fi on yrityksille,
tutkijoille ja rahoittajille suunnattu puolueeton tiedonvälittäjä

Kansallinen koordinointi, Culminatum Ltd Oy,
ohjelmajohtaja Irina Blomqvist, irina.blomqvist@culminatum.fi
koordinoinnin assistentti Hanne Lehtola, hanne.lehtola@culminatum.fi
www.digibusiness.fi

sekä toimialan verkostojen rakentaja. Verkkopalvelu tuottaa
tietoa toimialan tärkeimmistä
yrityksistä, uutisista, tapahtumista ja tutkimuksista.

Hämeen osaamiskeskus, Teknologiakeskus Innopark Oy
Tiina Front-Tammivirta, tiina.front-tammivirta@innopark.fi
www.digibusiness.fi/hame
Fokus: e-oppiminen ja muuttuvat työnkuvat digitalisoituvassa maailmassa

Verkkosivusto on Digibusinessosaamisklusterin virallinen kotisivu

ja

tiedotuskanava.

Digi-

business.fi:n takana on usean
hengen Digibusiness-tiimi. Verkkopalvelun sisällöllisestä yllä-

Kouvolan seudun osaamiskeskus, Kouvolan Seudun Osaamiskeskus
Markku Saari, markku.saari@kouvolaregion.fi
www.digibusiness.fi/kouvola
Fokus: Monikielinen viestintä ja sisällönhallinta sekä Venäjä-yhteistyö

pidosta vastaa Culminatum Ltd Oy.
Myös verkkopalvelun käyttäjät
voivat itse lisätä yritys- ja tapahtumatietoja palveluun.

Digibusiness.fi nyt myös alueellisten osaamiskeskusten
uutiskanava
Kevään aikana avautuivat myös Digibusiness-osaamiskeskusten
omat

digibusiness-verkkosivut.

Osaamiskeskusten omilta verk-

Tampereen seudun osaamiskeskus, Teknologiakeskus Hermia Oy
Petri Räsänen, petri.rasanen@hermia.fi
www.digibusiness.fi/tampere
Fokus: Yhteisöllinen media, ubimedia ja pelillisyys

Uudenmaan osaamiskeskus, Culminatum Ltd Oy
Tommi Rissanen, tommi.rissanen@culminatum.fi
www.digibusiness.fi/uusimaa
Fokus: kansainvälistäminen, liiketoimintakonseptit

kosivuilta löytyy muun muassa
keskusten ajankohtaiset uutiset
ja tapahtumat sekä kunkin osaa-

Liitännäisjäsen:

misalan käynnissä olevat hank-

Vaasan seutu, Mediacity, Åbo Akademi
Kimmo Rautanen, kimmo.rautanen@abo.fi
www.digibusiness.fi/vaasa
Fokus: Vuorovaikutteisen digitaalisen sisällön kehittämis- ja testausympäristöt

keet.
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Verkossa
ja verkostoissa
muhii osaaminen

Vinkkiverkko-hanke uudistaa koulujen toimintakulttuuria

K

otkan lukioissa käynnistyvä Opetushallituksen rahoittama Vinkkiverkko-hanke pyrkii yhdistämään
opettajien ja nuorten osaamista.
Viimeisten vuosien aikana kouluissa
on lisätty verkkotyöskentelyä, uusittu laitekantaa, koulutettu opettajia ja kiinnitetty huomioita opetuksen laatuun.
Hanke opastaa käyttämään laitteita ja
saatua oppia entistä monipuolisemmin.
Verkon kautta ei pelkästään hankita aineistoa vaan verkostoidutaan ja tehdään
ryhmätöitä verkossa kaukaistenkin kumppanien kanssa.
- Vinkkiverkko-hanke mahdollistaa kokonaisvaltaisen yhteistyön, toteaa Kotkan aikuislukion rehtori Erja Hämäläinen. Vaikka kyseessä on Kotkan lukioitten hanke, tuotokset ovat Suomen kaikkien koulujen käytettävissä avoimen verkon välityksellä.
Vinkkiverkko hyödyntää kouluyhteisössä olevaa osaamispääomaa. Vapaaehtoisille ja innostuneille tarjotaan mahdollisuus toimia. Verkkosisältöjen tuottaminen
on samalla tavalla motivoivaa kuin käsillä tekeminen. Oman työn tulokset tulevan
näkyväksi ja niitä voi näyttää muille. Tietoturvaa, tekijänoikeusasioita ja mediakriittisyyttä opitaan toiminnan kautta, sillä nämä
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teemat ovat osa Vinkkiverkko-hanketta.

Opettaja opettaa ja oppilas oppii... vai tutkisimmeko yhdessä?
”Tulevaisuus on myös internetissä – sitä ei
monet opettajat tajua!” 16-vuotiaan lukiolaisen kurssipalaute kuvastaa opiskelijoiden halua oppia monipuolisilla menetelmillä niissä ympäristöissä, joissa he muutoinkin toimivat.
Opettajainhuoneistakin tekisi mieli tietoyhteiskunnan etupihalle, mutta pelottaa.
Osaako sitä? Opetussuunnitelmissa esitetään velvoitteita, mutta kuka ehtii opetella kaikki uudet välineet ja sitten ovat vielä
tietoturvariskit, nettikiusaaminen ja verkon
kaikki muun uhkat.
Erään opettajan Vinkkiverkon palautelomakkeella lähettämä tuskailu kuvastaa
monen tuntoja: ”Olen lähes viisikymppinen. Olisiko missään rautalankaversiota
opetuksen järjestämisestä niin, että nykyajan sosiaalinen mediakulttuuri tulisi huomioitua, eikä juostaisi koko ajan nuorten
jäljessä. Miten mediavammainen voi oppia itse asiat, joita opettaa. Olen innostunut mutta avuton.”
Samaan aikaan verkkoasioissa taitava
lukiolainen ideoi keinoja, joilla olisi valmis

kavereineen toteuttamaan verkkoyhteisöllistä toimintaa opettajien kanssa, mutta: ”Tossa tietysti tulee aikuisille tämä luottamuskysymys, kun ollaan vielä pentuja."
Kouluyhteisössä kokoontuu joka päivä valtava määrä osaavia mieliä ja taitavia
käsiä. Mutta toimiiko koulu yhteisönä? Vähän kauempaa katsellen näkyy paradoksi: yhteisössä oleva erilainen osaaminen
ei yhdisty.

Ei verkkotehtäviä vaan
verkkososiaalisuutta
Työelämästä viestitään jatkuvasti, että
koulutusjärjestelmästä tulee ulos nuoria,
joilta puuttuu merkittävä työelämän perustaito: kyky toimia yhdessä muiden kanssa
erilaista osaamista yhdistäen.
Työelämässä moniammatilliset tiimit,
vertikaalinen verkostomainen toimintarakenne ja jaettu asiantuntijuus ovat arkea. Koulussa toimitaan edelleen tsaarinaikaisen hierarkkisen toimintamallin mukaan. Ei siis ihme, että hallintoalamaisten
eli ”pentujen” taidot eivät liity auktoriteettiasemansa puolesta pelkäävien ”mediavammaisten” opettajien kanssa.
Tutkimuksissa on havaittu, että tietoja viestintätekniikkaa hyödynnetään kou-

luissa edelleen yksilökeskeisiin tehtäviin
ja drilliharjoituksiin. Samaan aikaan nuorilla olisi halua sosiaaliseen verkkotyöskentelyyn.

Vinkkiverkko ylittää rajoja
Vinkkiverkko tarjosi kahdelle ammattikorkeakoulun opiskelijalle julkaisupaikan ja
teknistä ohjausta opinnäytetyön tekemiseen. Kaksi ammattikorkeakoulun opiskelijaa teki alakouluille verkkoaineiston
osteoporoosista. Opinnäytetyön tekijät
saattoivat liittää oppimateriaalin linkin ansioluetteloonsa.
Tällä tavoin koulut saivat tuoretta ja
kiinnostavaa aineistoa terveyskasvatukseen. Vinkkiverkko sai puolestaan hyvän toimintamallin, jota levittää eteenpäin.
Oppimisen kannalta hyvä projektitehtävä
syntyy samalla kaavalla: lukiolaiset voivat
laatia oppimateriaalia valitsemalleen kohderyhmälle. Opettaja toimii työskentelyn
ohjaajana ja sisällön tarkistajana
Kotkan kolmen lukion oppilaskunnat
toivoivat ryhmätyötilaa verkkoon. Vinkkiverkko auttoi työtilan luomisessa ja opasti
alkuun. Samalla tavalla opettajatkin voivat
luoda yhteistyöryhmiä yli koulurajojen.
Uuden yhteistoiminnan eräs muoto
on koko Etelä-Kymenlaaksolle suunnat-

tu verkkolehti, joka toteutetaan verkkotietosanakirja Wikipedian kaltaisella ryhmätyövälineellä.
Opettajille tarjotaan myös mahdollisuutta pyytää Vinkkiverkolta rautalankamalleja erilaisten teknisten laitteiden tai
ympäristöjen käyttämisestä. Rautalankamalleista kootaan verkkoon sosiaalisen
median käsikirja.
Käsikirjaa ei tuoteta vähäisillä hankerahoilla, vaan annettiin verkkoyhteisölle mahdollisuus hoitaa asia. Näin sai alkunsa Vinkkipartio, jonne kuka tahansa
verkon oppimissovelluksista kiinnostunut
voi liittyä. Mukaan lähti heti alussa myös
nuoria. Vinkkipartiossa ei ole noloa pyytää
apua, eikä neuvonantajalta kysytä henkkareita tai tutkintotodistuksia.

Voimien yhdistäminen säästää
aikaa, rahaa ja hermoja
Yhteistyöllä ja verkostoitumisella voidaan
säästää merkittävästi. Tästä hyvä esimerkki on Vinkkiverkko-hankkeen tarjoama opettajien täydennyskoulutus, joka
toteutuu kansallisten yhteistyöverkostojen kautta internetin välityksellä. Opettajilla on mahdollisuus täysin ilmaiseksi osallistua Wikiversity-verkkoyliopiston järjestämään Open Learning -koulutukseen.

Muitakin vastaavia koulutuksia tarjotaan
hankkeen aikana.
Uupuminen, stressi ja kiire kuuluvat
kouluarkeen. Verkostoituminen ja yhteistoiminta vähentävät yksinäistä samojen
asioitten samanaikaista tekemistä. Vinkkiverkon periaate on tutkia, etsiä ja jakaa
– vinkata verkossa. Sosiaalisen median
välineillä tämä kaikki on mahdollista ainoastaan aikaresurssia uhraamalla. Työ tekijäänsä neuvoo. Ajankäyttö verkkoyhteistyössä tuottaa nopeasti lisää uusia taitoja ja palkitsee.
”Minä nyt vaan päätin lopettaa yksin
tekemisen.” Vinkkiverkon parissa aktiivisesti toimivan opettajan huokaus ei ole
ainutlaatuinen. Opettajien joukossa on
paljon verkostomaista toimintaa kaipaavia, yksinäiseen työkulttuuriin kyllästyneitä. Yksin kehitellyt ideat hedelmöittyvät joukossa. Yhteistyö luo motivaatiota ja
tuottaa iloa.

Anne Rongas, Vinkkiverkko-hankkeen vetäjä
http://peda.net/polku/vinkkiverkko
http://vinkkipartio.sixgroups.com
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Teksti: Leena Vainio & Risto Korhonen

P od casti ng

o p p i m i s e n tu k e na

P

odcasting oli alun perin äänitiedostojen tilaamista ja julkaisemista verkossa. Ohjelmat julkaistiin erityisillä kanavilla, jonka kautta käyttäjät saivat uudet äänitteet
omille kannettaville mediasoittimilleen.
Podcasting alkoi 2000-luvun alussa, kun
tilattaviin tekstipohjaisiin RSS-syötteisiin
(RSS=Really Simple Syndication) lisättiin
mahdollisuus upottaa mediatiedostoja. Tämän mediatuen avulla toteutettiin ensimmäiset audioblogit. Pari vuotta myöhemmin oli mahdollista siirtää automaattisesti
audioblogeissa julkaistuja mp3-tiedostoja Applen iTunes-ohjelmaan ja
sieltä edelleen iPod-soittimiin. Musiikin lisäksi tarjolla on runsaasti asiantuntijoiden
äänitteitä.
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Enää podcasting ei rajoitu vain Applen
laitteisiin ja ohjelmistoihin vaan niitä tarjoaa useat muutkin yritykset. Kännykkä on
tällä hetkellä monelle myös mp3-soitin.
Podcasting on hyvä menetelmä tarjota
oppimateriaalia etäopiskelijoille. Opiskelija voi kuunnella tai katsella tallenteita, silloin kun se hänelle parhaiten sopii – autossa, kävellessä tai jumppasalilla. Mediasoitin kulkee helposti taskussa ja on kevyt
kantaa. Tallenteita voi pysäyttää, hidastaa,
nopeuttaa tai siirtyä kohdasta toiseen –
tämä mahdollistaa asian kertaamisen, siihen palaamisen ja omassa tahdissa opiskelun. Podcasting ei mahdollista vuorovaikutusta, mutta mukana voi lähettää myös
pdf-tallenteita ja luentomuistiinpanoja, joihin oppija voi lisätä omia huomioitaan.
Pedagogisesti podcastingeilla on kolme käyttötapaa. Yleisin lienee vielä tapa,
jossa pidetyt luennot ”podcastataan” ja
näin ne, jotka eivät päässeet mukaan opetukseen, voivat kuunnella tallenteet jälkikäteen. Uusimmat laitteet mahdollistavat
helposti (esim Mac Leopard Podcast Producer) luentojen tallentamisen. Tietokone
avataan luennon alussa ja luento tallentuu kamaralla ja mikrofoneilla. Luennon lopuksi tallenne siirretään palvelimelle ja muunnetaan muotoon, joka on nähtävissä useilla eri päätelaitteilla (Mac, PC, iPhone, iPod).
Usein opettaja äänittää ja video
materiaalit etukäteen. Opiskelijat
kuuntelevat tallenteet ennen yhteistä tapaamista ja kokoontumisessa jatketaan asian käsittelyä
ja syvennytään opiskeltuun teemaan ja tehdään soveltavia harjoituksia. Kolmas käyttötapa tuo
myös vuorovaikutusta oppimiseen. Useissa mp3-soittimissa on
myös äänitysmahdollisuus. Äänitteiden kautta opiskelijat voivat äänittää omia tuotoksiaan ja lähettää
opettajalla omista oppimistuloksistaan äänitetyn yhteenvedon.
Aina ei tarvitse lähteä siitä, että opettaja tuottaa oman materiaalin. Valmiita podcasting-materiaaleja on saatavilla runsaasti. Opettajalle jää tehtäväksi valita
parhaat tallenteista tukemaan omaa ope-

tusta tai opiskelijat voivat etsiä äänitteistä omaa oppimistaan tukevia materiaaleja.
Podcasting hakemistosta http://podcasthakemisto.net löytyvät suomenkieliset podcasting-tallenteet ja hakemisto päivittyy
koko ajan. Hakemistosta http://www.epnweb.org/ löytyy erityisesti englanninkielistä opetukseen tarkoitettua materiaalia.
Ja varmaan jokaisella podcastingin käyttäjällä on omat sivut, joilta käy lataamassa mielenkiintoisia aineistoja. Niistä voisi
heittää vinkkiä vaikkapa tämän lehden lukijoille Suomen eOppimiskeskuksen sivujen kautta.
Tähän mennessä itse kukin meistä on
voinut tuottaa podcastin, eli tallentaa ääntä omilla tietokoneohjelmillamme ja ladata sen webbisivulle jakoon. Tämä ”teeitsepodcast” tuotantomalli soveltuu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
Podcast-tuottamisen teknologia on kehittynyt nyt uudelle (2.0:-)) tasolle, jolloin
voimme luoda koko organisaation kattavia,
automatisoituja tuotantotapoja ja työnkulkuja. Näissä ratkaisuissa podcasting-luominen on käyttäjälle entistä vaivattomampaa, hän voi täysin keskittyä itse aineiston
tuottamiseen. Työnkulku hoitaa materiaalin palvelimelle ja sieltä jakoon automaattisesti eri muodoissa.
SaliPodcast-ratkaisussa etukäteen kalenterin kautta ajastetun tilan kaikki (ääni-,
kuva-, aktiivitaulu- tms) digitaaliset signaalit kootaan yhteen ja viedään palvelimelle,
joka muokkaa ja jakaa ne automaattisesti. Podcast voidaan viedä automaattisesti
vaikka suoraan oppimisalustaan.
KampusPodcast-tuotantomallissa kukin tekee podcastin omalla tietokoneellaan, ja aineisto menee suoraan serverille muokattavaksi. Tuotos löytyy etukäteen
määritellystä paikasta, esimerkiksi tiedekunnan omalta podcast-blogista, iTunesista, sähköpostista tai kännykästä.
Kampuspalvelinta voi hyödyntää monella tavalla. Esimerkiksi käsinkirjoitetut
luentomuistiinpanot voi kopiokoneella kopioida pdf:ksi ja lähettää kopparilta suoraan sähköpostilla podcast-palvelimelle,
joka jakelee muistiinpanot pdf-podcasteina kaikille.

Opettaja, kaipaatko ratkaisua henkilökohtaistettujen
opintojen hallitsemiseksi?
Henkilökohtaistaminen on merkittävä osa ammatillisia opintoja tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa.
Oppimisen kannalta kehityssuunta on myönteinen, mutta käytännön toteutuksessa on haasteita. Opettajat
ovat huomanneet, että henkilökohtaistamisen myötä opintojen seuranta ja ohjaus ei enää onnistu perinteisillä
keinoilla, ei ainakaan ilman tuntuvaa työmäärän lisääntymistä. Tarvitaan uusia työkaluja, jotta laatu,
kustannustehokkuus ja opettajien jaksaminen säilyvät myös henkilökohtaistettujen opintojen ohjauksessa.
Optiman roolilomake avuksi henkilökohtaistamiseen
Optima-oppimisympäristöön on luotu henkilökohtaistamisen haasteisiin vastaava roolilomake-työkalu.
Oppilaitosten kanssa yhteistyössä kehitetyn työkalun toimintaperiaatteet ovat joustavat. Opettajat voivat
rakentaa muokkausnäkymässä haluamansa kokonaisuudet sisältävän lomakkeen. Tälle lomakkeelle he
luovat tarvittavat roolit (opiskelija, ohjaaja, työpaikkaohjaaja jne.), joille he määrittelevät lomakkeen eri
kenttien käyttöoikeudet. Lopuksi he asettavat käyttäjät rooleihin ja määrittelevät roolisuhteet
opiskelijakohtaisesti
(esimerkiksi
Minna-opiskelijan
ohjaajaksi
määritellään
Pekka-ohjaaja
ja
Suvi-työpaikkaohjaaja).
Roolilomake-työkalulla laadittava lomake on täysin dynaaminen. Optima tuottaa jokaiselle käyttäjälle oman
henkilökohtaisen lomakkeen laatijan määrittämien roolien ja oikeuksien mukaan. Esimerkiksi ohjaajat näkevät
ainoastaan omien ohjattavien opiskelijoidensa lomakkeet ja niissä ainoastaan kentät, joihin heillä on
lukuoikeus. Dynaamisen lomakkeen etu on, että opettajat ja ohjaajat voivat hallita yhdestä paikasta
kymmenien, jopa satojen opiskelijoiden opiskeluvaiheita.
Myönteistä palautetta opiskelijoilta ja opettajilta
Roolilomake on ollut Optimassa käytettävissä jo vuoden ajan. Opiskelijoiden palaute on ollut myönteistä.
Myös opettajien käyttökokemukset ovat osoittaneet, että työkalun avulla voi tehokkaasti vähentää opiskelun
seurantaan käytettyjä tuntimääriä laadusta tinkimättä.
Työkalua käyttävät oppilaitokset ovat osallistuneet aktiivisesti sen kehittämiseen. Käyttäjiltä saatujen
kehitysideoiden pohjalta Discendum Oy on kehittänyt työkalusta uuden version, joka julkistetaan toukokuun
alussa Optiman kevätpäivityksen yhteydessä. Uusi roolilomake on entistäkin käyttäjäystävällisempi ja
monipuolisempi.
Tulossa myös erillinen palvelu
Monet oppilaitokset ovat tiedustelleet mahdollisuutta integroida työkalu myös muihin oppimisympäristöihin.
Roolilomake perustuu kuitenkin Optiman omaan tapaan hallita käyttöoikeuksia, joten sitä ei voi siirtää muihin
oppimisympäristöihin. Discendum Oy tarjoaa kuitenkin roolilomakkeen myös erillisinä palveluna kaikille
kiinnostuneille oppilaitoksille.
Palveluun liittyvä koulutus alkaa toukokuussa.
Lisätietoja roolilomakepalvelusta saa osoitteesta http://www.discendum.com/roolilomake
Annamme mielellämme lisätietoja myös ITK-konferenssissa Discendumin osastolla. Suosittelemme lämpimästi myös
käytännön kokemuksista kertovan Turun AKK:n Rami Heinäluodon puheenvuoroa otsikolla ”Henkilökohtaistaminen
verkossa; Halpaa ja helppoa?” perjantaina 18.4.2008 klo 12. ITK Foorumilla 2.

Eric Rousselle
Discendum Oy
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Mobiilisisällöt
tukevat todistettavasti
opetuksen antia
Teksti: Oili Salminen

Kuvat © Gábor Kismihók ja Corvinus yliopisto

Unkarilaiset liiketalouden opiskelijat ovat kokeilleet monipuolisesti matkapuhelinten käyttöä informaatiojärjestelmien opiskelussa. Gábor Kismihók Budapestin Corvinus yliopistolta kertoo, että projektista on saatu hyviä tuloksia, joskin ongelmiltakaan ei ole
vältytty.

L

iiketalouden opiskelijat käyttivät mobiilioppimisen muotoja Incorporating Mobile Learning Into
Mainstream Education -ohjelmassa. Siinä
perinteisen opetuksen materiaaleista osa
muutettiin matkaviestinlaitteisiin (matkapuhelimet, älypuhelimet, kämmentietokoneet yms.) sopiviksi sisällöiksi ja samalla
kokeiltiin myös muita koulutukseen ja oppimiseen liittyviä toimia, kuten opastusta,
kurssivalmistelua ja arviointia.

Käyttäjätarpeiden ja käyttötapojen ymmärtäminen peruslähtökohdaksi
Gábor Kismihók muistuttaa, että mobiilioppiminen (mLearning) on nähtävä osana eoppimisen ja etäopetuksen kokonaisuutta.

On otettava huomioon ensinnäkin se, että oppimisinfrastruktuuri tulee mukauttaa
matkapuhelimia käyttävien opiskelijoiden
tarpeisiin. Se edellyttää, että e-oppimisjärjestelmien on kyettävä käsittelemään matkaviestinlaitteita ja että sisällön hallintajärjestelmä soveltuu ja toimii niissä kunnolla. Toinen tärkeä asia on edistää yhteistyötä oppimisprosessien osapuolten välillä erilaisilla palveluilla, kuten opastuksella, keskustelufoorumeilla ja tekstiviesteillä
esimerkiksi tenttituloksista ja muista hallinnollisista asioista.
Kehittämistyössä on Kismihókin mielestä erittäin tärkeää työstää oppimista tukevia erilaisia konteksteja tunnistavia sisältöjä. Tätä voidaan toteuttaa muun muassa tarpeiden kautta: opiskelu tapahtuu
kampuksella, mikäli se sopii aiheeseen,

Oppiaineistojen versiointi eri laitteisiin
Opettajille luentotiivistelmän tekeminen on melko yksinkertaista eikä vaadi erityisiä tietotekniikkataitoja. Mobiilioppimisen aineistot on versioitava. Sisällön tulee olla saatavilla kalvoesityksenä, pdf-tiedostona, html-muodossa
(myös WAP-selaimille) ja flash-muodossa.
Unkarilaisten sisällön tuotannossa tehtiin seuraavasti: Ensin aineistosta tehtiin word-dokumentti, josta se muunnettiin kalvoesitykseksi. Se muunnettiin
vuorostaan sekä Flash- että pdf-muotoihin. Näistä muotoja voidaan jakaa
opetustilanteissa monin tavoin: luokkaopetuksessa, e-oppimisen sovelluksissa ja mobiililaitteille. Lisäksi aineisto julkaistiin html-muodossa netissä Coospace-palvelussa, mistä opiskelijat saattoivat sen ladata. Hankaloittava seikka
oli, että kaikista matkapuhelimista ei päässyt internet-sivulle.
Kuvien julkaisemissa on otettava aina huomioon näytön pieni koko. Unkarin tapauksessa se on optimoitu 132*176 pixeliin, joka on tavallinen matkapuhelimissa.
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mutta jos aihe vaatii kokemusperäistä tiedonhankintaa, niin opiskelijat liikkuvat ympäristössä.
- Emme käytä mobiilioppimisen muotoja yksinään, vaan ne yhdistetään meillä aina muihin opetusmenetelmiin, koska emme ole etäopetusinstituutio, hän toteaa.
Unkarilaisten mobiilioppimisen kehitystyön rahoitus tulee pääasiallisesti EU-projektien kautta. - Olemme vuosien ajan tehneet yhteistyötä eri tahojen kanssa. Parhaillaan hankkeissa on teleoperaattoreista mukana Ericsson Irealand, sillä valitettavasti työtämme ei vielä ole tunnustettu
unkarilaisten matkapuhelinoperaattoreiden parissa, hän sanoo.
Corvinus yliopisto on parhaillaan mukana Socrates 2006 -hankkeisiin kuuluvissa
mobiilioppimisprojekteissa. - The Impact
of New Technologies on Distance Learning Students -hankkeessa luomme mittaustapoja, joilla saataisiin selville teknologian vaikutuksia oppimiseen. Tutkimme,
mitä opiskelijat ajattelevat ja tuntevat eri
tietotekniikka-avusteisista asetteluista.

Tulokset rohkaisevia
Incorporating Mobile Learning Into
Mainstream Education -ohjelman mobiilioppimisen kokeilua on arvioitu muun muassa opiskelijoiden keskuudessa tehdyn
kyselyn avulla.
Mobiilioppimisen vaikuttavuus riippuu
unkarilaisselvityksen perusteella oppiaineesta, opettajasta, infrastruktuurista ja
myös opiskelijoiden motivaatiosta. - Kokemustemme mukaan sisällön kehittäminen ei ole ongelma, vaan enemmänkin kyse on siitä, miten onnistutaan yksilöimään
ne kohdat opetuksessa, missä mobiilioppimismenetelmiä on järkevää käyttää.
Opiskelijat ovat avoimia uusille asioille, joten heidät saa helposti mukaan ja motivoitumaan tällaiseen uudenlaiseen opiskeluun. Suurin ongelma on saada opettajat
mukaan käyttämään tätä tekniikkaa.
Opiskelijoiden vastauksista tutkijat ovat
koostaneet raportin, joka löytyy internetistä (ks. alla olevat linkit). Päätuloksia olivat
muun muassa, että yli puolet opiskelijois-

ta katsoi, että toteutettu mobiilioppimisen
tapa lisäsi e-opetuksen laatua ja tasoa,
mutta katsoi samalla, ettei opetuksessa
voida tukeutua yksinomaan mobiiliin.
Hyvänä nähtiin, että uudet välineet vapauttavat opiskelijat liikkumaan ilman painavia kirjareppuja ja olemaan yhteydessä
oppimisympäristöön itselleen sopivaan
aikaan ja sopivasta paikasta ilman tietokoneyhteyttä ja samalla oppimaan uutta,
esimerkiksi mobiiliselainten käyttöä.
Sisältö (sekä teksti että graafiset aineistot) voitiin ladata helposti ja se oli luettavaa pienillä näytöillä, mutta kuvien
kanssa saattoi tulla ongelmia muutamilla selaimilla. Opiskelijat pitivät parempana
lyhyttä tekstipohjaista materiaalia matkapuhelinten pienen näytön takia. He eivät
halunneet lisää animaatiota tai multimediapohjaista sisältöä. Viime mainitun käyttäminen vaatii kuulokkeilla kuuntelemista
erityisesti julkisilla paikoilla, missä ei äänekästä sisältöä voi muuten käyttää.
Aineistojen
lataamiskustannuksia
opiskelijat pitivät hyväksyttävinä. Tätä selittää se, että tätä nykyä hinnat ovat jo
melko alhaalla Unkarissa (100Kb paketin
lataus maksaa nyt keskimäärin 40 senttiä). Toinen tähän vaikuttava asia on, että
sisällöt saattoi siirtää ensin tietokoneelle ja sieltä matkapuhelimeen, jolloin kulut vähenivät.

Joukko opiskelijoita on matkapuhelimineen ulkona kampukselta tutkimassa ympäristöä. Sisältöihin, joita Corvinus yliopiston informaatiojärjestelmien osaston henkilökunta on tuottanut, kuuluvat muun muassa ”historialliset ovenkahvat” ja unkarilaiset nykymaalaukset, jotka ovat ns. kontekstitietoista sisältöä. Käytössä on myös
testijärjestelmä, jonka avulla opiskelija voi aihekohtaisesti hankkia puuttuvaa tietoa jo osatun ja tiedetyn lisäksi.

Opiskelijoiden suosituksia kehittäjille olivat muun muassa
- palvelun pitäisi olla yksinkertainen, hel
posti saavutettava,
- kuvitukset voisi poistaa, jotta lataaminen
olisi halvempaa,
- enemmän kuuloon perustuvaa sisältöä,
- palvelun suunnittelu ja navigointi selvem
mäksi,
- tarpeen panostaa enemmän tunnettuuden edistämiseen, koska asiaa ei vielä
tunneta hyvin ja
- matkapuhelinten viestintäominaisuuksia
on käytettävä enemmän.
Joukossa oli myös opiskelijoita, jotka näkivät matkapuhelimien käytössä mahdollisuuden huijata kokeissa.

Aina joskus oletukset
menevät harhaan
Sanotaan, että strategia ilman toimintaa
on päiväunta, ja toiminta ilman strategiaa
on painajaista.
Gábor Kismihók kertoo, ettei tähän
mennessä ole vielä tullut painajaismaista tilannetta, mutta hankaluuksia on ollut
useita kertoja. - Opiskelijoiden on käytettävä internetiä matkapuhelimillaan
kirjautuakseen järjestelmään ja saadakseen materiaalit. Oletimme, että opiskelijat osaavat käyttää kunnolla puhelimiaan ja niiden selaimia. Olimme väärässä.
Jouduimme toteamaan, että he hallitsivat puhelut ja tekstiviestit. Olin ajatellut,
että viiden minuutin alustus materiaalien hakemiseksi matkapuhelimella riittää, mutta seminaarissa viiden minuutin
jälkeen ympärilläni olikin vain vihainen
ryhmä opiskelijoita. Jouduimme käyttämään koko luennon puhelimen toimintojen opiskelemiseen. Kollegallani on samanlainen kokemus.

Gábor Kismihók on työskennellyt Budapestin Corvinus yliopistossa informaatiojärjestelmien osastolla liki kahdeksan vuotta. Hän toimii mobiilioppimisen tutkimusvastaavana ja tutkii koulutuksen, henkilöresurssien johtamisen ja tietojohtamisen suhdetta ja valmistelee aihepiiristä tohtoritutkintoaan,
johon linkittyy myös mobiilioppimisen teema. Hänet tavoittaa sähköpostiosoitteesta kismihok@informatika.bke.hu

Corvinus yliopisto informaatiojärjestelmien tutkimus

Socrates 2006 -hankkeen mobiilioppimisen teema:

http://informatika.uni-corvinus.hu

www.ericsson.com/socrates2006 ja www.ericsson.com/contsense

CooSpace’n avaussivu oppimateriaalien hakemiseen

Mobiilioppimisen vaikutuksista tehtävä tutkimus:

http://coo.uni-corvinus.hu/coospace/Login.aspx (englanniksi)

http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/programs/the_impact_of_new_technologies_on_distance_learning_students/

Opiskelijoiden käsityksiä mobiilioppimisesta
www.ericsson.com/mlearning3
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eOppiminen ja innovaatioiden

Eurooppalaisen Learnovation-verkostoitumishankkeen lähtökohtana on innovaatioiden ja innovaatioprosessien vauhdittaminen. Innovaatiot ovat tärkeä – ellei tärkein – osa eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamista ja ns. Lissabonin strategian toteutusta. Jatkuva innovaatiokyky edellyttää kuitenkin panostamista elinikäiseen oppimiseen ja tieto- ja viestintäteknologioiden vahvaan hyödyntämiseen. Nämä kaksi tekijää yhdistävä uuden sukupolven eOppiminen on keskeinen eurooppalaisen
innovaatiokyvyn menestystekijä.

Innovaatiot menestystekijänä
Innovaatiot ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen on ymmärretty tulevaisuuden
eurooppalaisen menestyksen avaintekijäksi. Tässä yhteydessä innovaatiot on
ymmärrettävä laajana käsitteenä eikä ainoastaan osana tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Perinteisen innovaatiotoiminnan vahvistaminen edellyttää jatkuvaa oppimista – siksi on selvää, että vahva panostaminen elinikäiseen oppimiseen ja sen eri
osa-alueisiin on mitä olennaisin osa hyvää innovaatiopolitiikkaa. Kun esimerkiksi Maailmanpankki tutki suomalaista innovaatiopolitiikkaa ja suomalaista innovaatiotoimintaa todettiin erääksi tärkeäksi osa-alueeksi suomalaisen koulutuksen
korkea taso ja suomalaisten monipuolinen
oppiminen myös varsinaisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella mm. laaja-alaises-
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sa täydennyskoulutuksessa. Jatkuvan innovointikyvyn tärkeänä osana voidaankin
pitää jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä.
Teknillisten innovaatioiden sekä prosessi- ja palveluinnovaatioiden ohella yhteiskunnassa on tärkeää kehittää myös
sosiaalisia innovaatioita ja tukea niitä oppimisen ja osaamisen kehittämisellä. Sosiaalisten innovaatioiden osalta niiden tärkeä merkitys on palvella erilaisia kohderyhmiä ja luoda heille sekä uusia toiminnallisia mahdollisuuksia että uusia palveluita. Vaikka teknilliset innovaatiot, prosessi-innovaatiot ja sosiaaliset innovaatiot poikkeavatkin vahvasti toisistaan, on
kaikkien näiden innovaatioiden perustana jatkuva elinikäinen oppiminen. Tämä
näkökulma avaa uudenlaisia näkökulmia
myös oppimisen ja osaamisen kehittämisen merkitykseen yhteiskunnassamme.

Innovaatiot on suomalaisessa ja eurooppalaisessa käsitemaailmassa ymmärretty usein uraauurtaviksi keksinnöiksi –
tämä on kuitenkin vain osa innovaatiotoimintaa. Pikemminkin innovaatiotoiminnaksi tulisi käsittää myös asteittainen jatkuva
parantaminen. Siten innovaatiotoiminnan
ja jatkuvan oppimisen keskinäinen raja-aita madaltuu entisestään ja voidaankin ymmärtää näiden tukevan toisiaan.

Tieto- ja viestintäteknologia
ja jatkuva oppiminen
Jatkuva elinikäinen oppiminen on saanut
vahvan mahdollisuuden tieto- ja viestintäteknologian kehityksen myötä. Uuden polven tieto- ja viestintäteknologia (ja etenkin
ns. Web 2.0 -kehitys) on tarjonnut mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia paitsi uudenlaiseen oppimiseen ja oppimisen kulttuuriin. Ehdottomasti tärkein piirre ns. Web

vauhdittaminen

Sekä Euroopan komissio että eri EU:n jäsenmaat ovat aktiivisesti pyrkineet vauhdittamaan
innovaatiotoimintaa ja eurooppalaista luovuutta. Learnovation-hankkeen tärkeä viesti niin eurooppalaiseen kuin kansalliseenkin päätöksentekoon on oppimiseen panostamisen tärkeys.
Etenkin eOppiminen voi toimia innovaatiotoiminnan ja luovuuden moottorina. eOppiminen
tuleekin ymmärtää myös sen laajemmassa yhteiskunnallisessa kehyksessä – ei ainoastaan
olennaisena elinikäisen oppimisen tapana
vaan myöskin tärkeänä voimavarana monipuolisen innovaatiotoiminnan vahvistamisessa.

2.0-maailmassa on eri oppijoiden mahdollisuus käyttää helposti erilaisia digitaalisia
sisältöjä ja ennen kaikkea jakaa omia (oppimisen) resurssejaan muiden kanssa.
Samalla on kuitenkin todettava, että eOppimisen potentiaali on vielä pääosin hyödyntämättä. Eri organisaatiot ja
yritykset käyttävät eOppimista usein satunnaisesti – ja varsin ratkaiseva strateginen linkitys jatkuvan elinikäisen oppimisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittamisen välillä on jäänyt usein tekemättä tai
parhaimmillaankin puolitiehen. Oppimisen
kehittäminen ja innovaatiokyvyn vahvistaminen ovat kummatkin kaikille yrityksille
ja organisaatioille elintärkeitä, mutta näiden keskinäinen riippuvuus on jäänyt oivaltamatta.
Web 2.0 -maailma antaa ratkaisevasti
uusia mahdollisuuksia myös ns. avoimelle innovaatiotoiminnalle. Perinteisen in-

novaatiotoiminnan selkeänä rajoituksena
on ollut innovaatiotoiminnan ”sisäänpäin
kääntyneisyys”. Tämä on tietysti liiketoimintaa tukevassa puhtaassa keksintötoiminnassa ymmärrettävää, mutta samalla
myös monet sosiaaliset innovaatiot ovat
jääneet usein vain pienen ryhmän omaisuudeksi. Uusi jakamisen kulttuuri antaa
myös mahdollisuuksia entistä paremmin
oppia muilta ja jakaa muille. Samalla innovaatiotyöhön osallistuvien eri toimijoiden
määrä voi kasvaa ja eri innovaatioiden toteutusmallit voivat monipuolistua.

ta verkostoa – tärkeänä verkostona mukana on myös European Foundation for
Quality in eLearning (EFQUEL), jonka jäsen myös Suomen eOppimiskeskus on.
Hankkeen alusta alkaen eOppiminen
on positioitu olennaiseksi tekijäksi monipuolisen innovaatiotoiminnan vauhdittamisessa. Elinikäinen oppiminen on välttämättömyys ja tieto-ja viestintäteknologia
on tärkeä mahdollisuus, mutta nämä yhdistävä eOppiminen antaa Learnovationin
kehittäjien mukaan todellisen mahdollisuuden innovaatiotoiminnan käytännön
vauhdittamiseen (ks. kuva 1).

Elinikäisen oppimisen, TVT:n ja
eOppimisen kolmiyhteys
Maaliskuussa 2008 käynnistetty Learnovation-verkostoitumishanke kokoaa yhteen kaikkiaan yhdeksän eri eurooppalaista elinikäisen oppimisen ja eOppimisen kanssa työskentelevää eurooppalais-

teksti: Ari-Matti Auvinen
Ari-Matti Auvinen työskentelee EFQUEL:n pääsihteerinä ja toimii aktiivisesti Suomen eOppimiskeskus
ry:n hallituksessa
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Fronter on yhteisöllisen oppimisen työkalu

F

ronterin avoin oppimisympäristö on käytössä ympäri Eurooppaa ala-asteilta yliopistoihin. Lähes 3000 asiakkaan
joukosta löytyy niin espoolainen yläkoulu, pietarsaarelainen ammatillinen oppilaitos kuin Cambridgen yliopisto. Koko opetustoimen käsittäviä Fronter-rakennuksia on mm. Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa.
Lontoon viimekeväisen valintapäätöksen
jälkeen jo noin 1000 lontoolaista koulua
on ottanut Fronterin käyttöönsä, ja lisää
on tulossa. Hiljattain myös itävaltalaiset
koulut ovat aloittaneet siirtymisen aiemmin käytössä olleesta open source -oppimisympäristöstään Fronteriin.

Avoin oppimisympäristö
Fronterin avoimuus perustuu käyttäjistä muodostettujen viiteryhmien kanssa määritetyn suunnan mukaiseen kehitystyöhön sekä avoimiin teknologioihin ja
standardeihin. Fronterin lähdekoodi on aina ollut asiakkaiden saatavilla. Standardituen ansiosta esim. Otavan aihiot ovat
käytettävissä Fronterissa.
22
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Monilla koulutusorganisaatioilla oppimisympäristö on kuitenkin jo niin kriittinen, jokapäiväisessä käytössä oleva järjestelmä, että he arvostavat ammattimaista palvelua ja selkeitä kehityssuunnitelmia
- ennustettavaan hintaan. Fronter tarjotaankin vaivattomana käyttöpalveluna, joten asiakas voi itse keskittyä olennaiseen,
eli opetukseen.

Yhteistyötä yli rajojen
Suomenruotsalaisessa koulumaailmassa Fronter on muodostumassa de facto
-standardiksi. Fronter on käytössä rannikkoseudun ruotsinkielisissä oppilaitoksissa
Kotkasta Pohjois-Pohjanmaalle. Alkuun
Fronter hankittiin lähinnä työkaluksi, jonka avulla voitiin tarjota harvinaisempia lopetusuhan alaisia lukiokursseja. Nyt tarjolla on jo paljon kursseja, joiden opiskelijat
tulevat useasta eri lukiosta.
Käyttöönottoprojektien
yhteydessä
myös kurssimateriaalit ovat tulleet ajankohtaisiksi. Huomattiin, että opettajilla oli
suuri tarve jakaa omia kurssimateriaalejaan toistensa kanssa. Niinpä esimerkiksi pohjanmaalaisen Vi-7-verkostossa on

luotu ainekohtaisia resurssihuoneita. Jokaisella resurssihuoneella on oma huoneen ylläpidosta vastaava koordinaattori. Fronter on myös tullut osaksi tavallista
lähiopetusta. Opettajat käyttävät Fronteria
yhä monipuolisemmin: tehtävien palauttamiseen, verkkokeskusteluihin, plagioinnin
paljastukseen ja viestintään, testityökaluna, kyselyihin ja tilavarauksiin. Opiskelijoille voi myös tulla Fronterin kautta lähetetty tekstiviesti, joka kertoo vaikkapa opettajan sairastumisesta.
Fronterin uusimman version myötä kouluilla on mahdollisuus verkostoitua muiden Fronter-rakennusten kanssa
ns. Fronter silta -toiminnallisuuden avulla. Näin esimerkiksi vantaalainen lukio voi
antaa karjaalaisille aikuisopiskelijoille pääsyn heidän Fronter-rakennuksessaan olevaan huoneeseen. Kaikki kuitenkin kirjautuvat omilla tutuilla tunnuksillaan omaan
Fronter-rakennukseen. Koska Fronter on
tällä hetkellä laajimmin Pohjois-Euroopassa käytössä oleva oppimisympäristö, on
mahdollisia yhteistyötahoja varmasti riittävästi.

SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY
e-O p p i m i s e n e di stäj ä j a ve rko tta j a
S u o m e n e O p p i m i s ke s k u s r y v e r ko t t a a s u o m a l a i s e t
e - o p p i m i s e n toimijat. Y h d i s t y s e d i s t ä ä e - o p p i m i s e n
ke h i t t ä m i s t ä j a k ä y t t ö ö n o t t o a y r i t y k s i s s ä , o p p i l a i t o ks i s s a j a m u i s s a o r g a n i s a a t i o i s s a.
L i i t t y m ä l l ä j ä s e n e k s i p ä ä s e t o s a l l i s e k s i m m. e - o p p i m isen verkostoon, tieto- ja tukipalveluihin sekä muihin
j ä s e n e t u i h i n. Te r v e t u l o a m u ka a n ka n s a l l i s e e n
e - o p p i m i s e n y h t e i s t y ö v e r k ko o n !
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SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY:N YHTEISÖJÄSENET

PÄÄTTÄVÄT YHTEISÖJÄSENET
HCI Productions Oy

NetOp Finland Oy

www.hci.fi

www.netopfinland.fi

Humac Oy

Otavan Opisto, Internetix

www.humac.fi

www.internetix.fi

			
Hämeen ammattikorkeakoulu

Promentor Solutions Oy

www.hamk.fi

www.promentor.fi

AEL Oy

				
Hämeenlinnan kaupunki
www.hameenlinna.fi 			
			
Hämeen osaamiskeskus

www.ael.fi

www.innopark.fi/osaamiskeskus

Aina Group Oyj

Irti Huumeista ry

www.innopark.fi

www.ainagroup.fi

www.irtihuumeista.fi 		

Ambientia Oy

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

				
TIEKE, Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry

3T Ratkaisut Oy
www.3tratkaisut.fi

Päivi Kunnas Oy
Rastor Oy
www.rastor.fi

Teknologiakeskus Innopark Oy

www.ambientia.fi


Aplinet Oy

www.tieke.fi

Tieturi Oy
www.tieturi.fi

www.dipoli.tkk.fi

www.discendum.com

Kustannusosakeyhtiö Otava
www.otava.fi
			
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto,
koulutus ja kehittämiskeskus
www.lut.fi					

Edusolutions Oy

Mediamaisteri Group

Valopi Oy

www.edusolutions.fi

www.mediamaisteri.com

www.valopi.fi

			
Ellibs Oy

Mikrolinna Oy

www.ellibs.com

www.mikrolinna.fi

Viope Solutions Oy
www.viope.com		

eWSOY

Mobiletools International Oy

www.wsoy.fi

www.mobiletools.fi

www.aplinet.fi

Consulo Oy
www.consulo.fi

Discendum Oy

TKK Dipoli

Tuotanto-osakeyhtiö Spektaakkeli
www.spektaakkeli.com

				

KANNATTAVAT YHTEISÖJÄSENET
Apprix Oy

www.apprix.fi

Siikaranta-opisto

Kirjoittajakoulu Scriptio Oy

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

MJK Instituutti

Vero-opisto

www.scriptio.fi

www.mjk.fi

Nordea Pankki Hämeenlinna
www.nordea.fi
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www.poriakk.fi

Festo Oy, Didactic
www.festo.fi
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Pori Aikuiskoulutuskeskus

www.siikaranta.fi

www.tak.fi

www.vero.fi

