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LEENA VAINIO, SUOMEN eOPPIMISKESKUKSEN  HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA 

pääkirjoituS

Hyvät Lukijat

Vertaistuottaminen on yksi merkit-
tävä tapa tuottaa ja ylläpitää esi-
merkiksi laadukkaita oppimate-

riaaleja tai yrityksen tietovarantoa. On-
ko meillä vertaistuottamiseen tarvitta-
vaa yhteisöllistä toimintakulttuuria omis-
sa työpaikoissamme. Luotammeko ROG 
(Return of Given) -ajatteluun? Jos jaam-
me osaamistamme, saamme toisilta jaka-
mamme moninkertaisena takaisin. On-
ko meidän yhteisömme luotu niin, että ja-
kaminen, toisille palautteen antaminen ja 
näin yhteisten tietovarantojen rakentami-
nen on mahdollista? Liian usein työpai-
koilla yhteisten työskentely-ympäristö-
jen rakentaminen on vielä liian hankalaa. 
Ei ole käytänteitä eikä ohjelmistoja, joilla 
vuorovaikutus luontevasti onnistuu – on 
liikaa erilaisten salasanojen taakse kät-
kettyä toimintaa, jonne kukaan ei pääse 
kurkistamaan. 

Tilastot ja tutkimukset kertovat, että 
suomalainen koulu ei ole huolehtinut hy-
vin tieto- ja viestintätekniikan käyttöön-
otosta. Meillä on hienoja ja hyviä tulok-
sia monissa kouluissa, mutta keskimäärin 
olemme keskitasoisia tieto- ja viestintä-
tekniikan hyödyntäjiä. Menestyvissä kou-
luissa opettajien koulutukseen ja pedago-
giseen tukeen on käytettävissä resursse-
ja ja ohjelmistovalintoja ja niissä on laittei-
den määrää ja niiden sijoittamisen kysy-
myksiä ratkottu yhteisesti. Pedagogiikkaa 

on kehitetty erilaisissa tutkimus- ja kehit-
tämishankkeissa ja pedagogisia kokeiluja 
on seurattu ja reflektoitu. Tieto- ja viestin-
tätekniikka on näissä kouluissa tietoisen 
pedagogisen muutoksen apuväline.

 Suurimmassa osassa kouluja tieto- 
ja viestintätekniikan käyttöönotto on jää-
nyt jokaisen opettajan omaksi henkilö-
kohtaiseksi projektiksi – ja se ei valitet-
tavasti kanna pitkälle.  Tarvitaan erilaisia 
tukimuotoja, jotta opetuskulttuuri muut-
tuisi tiedon kuluttamisesta yhteiseksi tie-
don rakentamiseksi. Maissa, joissa on ko-
ko ajan jaksettu uskoa tieto- ja viestintä-
tekniikan hyötyyn ja jatkettu kehittämis-
työtä, ollaan vähitellen saamassa näky-
viä tuloksia, kuten Iso-Britanniassa. Siellä 
yhteiskunnan investoinnit ovat kasvaneet 
koko ajan ja puhutaan e-valmiuksien  (e-
Maturity) kehittämisestä. Pelkillä laiteva-
rusteluilla ei pyritä tavoitteisiin, vaan val-
miuksiin kuuluvat opettajien osaaminen, 
asenteet ja uusien välineiden pedagogi-
nen hallinta ja käytössä olevat toimivat 
oppimateriaalit. Mihin onkaan kadonnut 
Suomesta yhteiskunnan tuki e-valmiuk-
sien kehittämiseen? Joko satsattiin niin 
paljon, että ei ole enää varaa? Mutta ei-
kö kaikkein kalleimmaksi tule kesken jä-
tetty työ?

Toivotan meille kaikille vertaisoppijoille 
kauniita kevätpäiviä!2007

eoppimisen alueella ei varmasti pääse sammaloitumaan – niin 

paljon on opittavaa uusista tekniikoista ja toimintatavoista. täs-

sä lehdessä saamme kokemuksia ja näkemyksiä esimerkiksi So-

metusta, Second Lifesta ja podcastingista. uudet ympäristöt 

vaativat käyttäjiltä uudenlaista toimintakulttuuria. emme ole enää 

vain tiedon kuluttajia, vaan jokaisella on mahdollisuus olla tuotta-

massa tietoa ja ihan uusia innovaatioitakin. kuinka hyödynnämme 

mahdollisuuksia ja kuinka innostumme uusista asioista?

SeOppi on ainoa suomalainen  e-op-
pimiseen erikoistunut lehti. Sitä jul-
kaisee Suomen eOppimiskeskus ry.  
 
Lehti tarjoaa ajankohtaista ja syven-
tävää tietoa e-oppimisen uusista il-
miöistä, tuotteista ja ratkaisuista se-
kä niiden hyödyntämisestä.

Lehti tekee tunnetuksi verkko-ope-
tuksen ja digitaalisten opetusratkai-
sujen käyttöä, tutkimusta ja kehittä-
mistyötä yrityksissä, oppilaitoksis-
sa ja muissa organisaatioissa alan 
parhaiden asiantuntijoiden voimin. 
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laiset, yritykset, yhteisöt ja toimijat e-
oppimisen tiedon äärelle.
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SikkoTieto- ja viestintätekniikan opetus-
käytön kehittämiseen viime vuosi-
na investoinneissa maissa on kaut-

ta maailman ryhdytty kyselemään inves-
tointien vaikuttavuuden perään, kun tulok-
sia koulun arkipäivässä on ollut kovin hi-
taasti nähtävissä. Kun ihmetellään miksi 
tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ei op-
pilaitoksissa olekaan tullut jokapäiväistä 
toimintaa, kannattaa asiaa tutkia niin kan-
sallisten kehittämisohjelmien onnistumis-
ten näkökulmasta kuin sen kautta mitä on 
tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta yksit-
täisissä oppilaitoksissa. Onko jotain men-
nyt pieleen, kun uudet opetusmenetel-
mät ja niiden kehittäminen eivät kiinnos-
ta opettajia? Eikö opettajia ole pystytty va-
kuuttamaan, että yhteisöllinen verkostois-
sa toimiminen ja tieto- ja viestintätekniik-
kaa hyödyntävät opetusmenetelmät moti-
voivat oppilaita ja tuottavat hyviä oppimis-
tuloksia? Kysymys ei ole pelkästään siitä, 
että opettajia ei saada innostumaan tie-
to- ja viestintätekniikan käytöstä. Miten 
käy oppilaalle, jos koulusta ei saadakaan 
evääksi tietoyhteiskunnan vaatimia tieto- 
ja viestintätekniikan käyttötaitoja?

Ei tuloksia ilman panostuksia

Muutamia vuosia sitten tehtiin suuria kan-
sallisia kehittämissuunnitelmia melkein 
joka maassa. Vaikka kehittämishankkei-
ta 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 vies-
tintätekniikan opetuskäytön kehittäminen 
ei enää ole kansallisen panostuksen koh-

de. Monet  kehityksen kärjes-
sä olleet maat, kuten Suomi, 
ovat joutuneet luovuttamaan 
paikkansa myöhemmin aloit-
taneille. Samanlaista viestiä 
on tullut myös Yhdysvalloista, 
jossa asiantuntijat ja erilaiset 
järjestöt, kuten CoSN (Con-
sortium for School Networ-
king), ISTE (International So-
ciety for Technology in Edu-
cation) ja SEDTA (State Edu-
cational Technology Directors 
Association) ovat huolissaan 
siitä, että tietotekniikkaosaa-
mista koulutuksessa ei nähdä 
enää kansallisen kilpailukyvyn 
tekijänä. Seuraukset tulevat 
olemaan näkyvissä muutaman 
vuoden päästä. Mediakin uuti-
soi tarkemmin analysoimatta 
herkästi sellaisia tutkimustu-
loksia, joiden mukaan tietoko-
neohjelmien käytöstä kouluis-
sa ei ole mitään hyötyä. Päin-
vastaisiakin tuloksia on ole-
massa, mutta ne eivät saa jul-
kisuutta. 

Kuitenkin niissä maissa, joissa on ko-
ko ajan jaksettu uskoa tieto- ja viestintä-
tekniikan hyötyyn ja jatkettu kehittämis-
työtä, aletaan nyt olla siinä vaiheessa, että 
tuloksia alkaa olla oikeasti nähtävinä. Hy-
vänä esimerkkinä on Englanti, jossa on jo 
kolmas laaja kehittämisohjelma menossa 
(National Grid for Learning 1998 – 2002, 
ICT in School Programme 2002 – 2006, 
Harnessing Technology Strategy 2006 - ). 
Yhteiskunnan investoinnit koulujen tie-
to- ja viestintätekniikkaan ovat koko ajan 

kasvaneet. Viime lukuvuosi oli ennätyk-
sellinen. Investoinnit olivat jo 741 miljoo-
na puntaa. Kehittämishankkeiden tuloksia 
on koko ajan seurattu tutkimuksen avulla.  
Vuoden 2007 tutkimuksessa (Harnessing 
Technology 2007, Becta) on havaittu nä-
kyvää muutosta aikaisempiin vuosiin ver-
rattuna. Nyt on olemassa selviä todistei-
ta siitä, että oppimistulokset ovat paran-
tuneet eli tieto- ja viestintätekniikan käyt-
töönotosta on ollut hyötyä. Tutkijoiden mu-
kaan erityisesti vaikeiden ja monimutkais-

KOULUYHTEISÖN 
E-VALMIUTTA LISÄTTÄVÄ
MESTARILUOKKAAN PÄÄSEE 
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ten asioiden opettamiseen on saatu lisää 
tehoa. Myös oppilaiden motivaatiota on 
saatu kohotettua. Englannissa on myös 
nähtävissä vuoden 2006 tilastoissa sel-
vä harppaus uusia opetusvälineitä ja -me-
netelmiä, kuten interaktiivisia esitystaulu-
ja, oppiainekohtaisia opetusmateriaaleja 
ja tietokoneohjelmia, käyttävien opettaji-
en määrässä. 

Niiden maiden joukossa, joissa myös 
kehittämistyö on ollut jatkuvaa, ovat Eu-
roopasta Hollanti ja Tanska. Hollannis-
sa kehittämistyö on nähty neljän eri osa-
alueen kehittämisen kautta, 1) koulukoh-
taisten visioiden ja strategioiden kehitty-
misen kautta, 2) opettajien tietojen, taito-
jen ja asenteiden kehittymisen kautta, 3) 
opetussisältöjen ja oppimateriaalien ke-
hittymisen ja käytön määrän lisääntymi-
sen kautta ja 4) tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuurin kehittymisen kautta. Kan-
sallisena politiikkana on ollut, että näiden 
osa-alueiden tulee olla tasapainossa ja 
kehittyä samaan tahtiin, muuten voi käy-
dä kuten nelipyöräisille rattaille, joista yksi 
pyörä irronnut. Tulokset ovat nähtävissä, 
sillä hollantilaiset opettajat osaavat Eu-
roopan maista ehkä parhaiten hyödyntää 
uusia välineitä opetuksessaan ja tyytyväi-
syys on erittäin korkealla tasolla.

Koko kouluyhteisön pitää olla 
e- valmis

Merkitystä on erityisesti sillä, mitkä ovat 
koko kouluyhteisön valmiudet ottaa tie-
totekniikka käyttöön. Jo meidän yhteinen 
pohjoismainen selvityksemme eLearning 
Nordic 2006 pari vuotta sitten osoitti, että 

niitä opettajia, jotka kokivat tieto- ja vies-
tintätekniikan auttavan oppimista ja jot-
ka olivat myös tietotekniikan suurkäyttäjiä 
ja käyttivät uusia välineitä monipuolises-
ti, yhdisti se, että heillä oli takanaan kou-
luyhteisön tuki ja he olivat saaneet koulu-
tusta muita enemmän. Heidän koulunsa 
rehtori myös hallitsi tieto- ja viestintätek-
niikan käytön ja tuki opettajiaan.  

Englannin kielessä käytetään termiä 
e-Maturity, millä tarkoitetaan sitä, että asi-
at koulussa pitää olla kunnossa kaikil-
la eri tasoilla. Pelkkä laitevarustelu ei rii-
tä. Valmiuksiin kuuluu yhtä hyvin opettaji-
en osaaminen, asenteet ja uusien välinei-
den pedagoginen hallinta ja käytössä ole-
vat toimivat oppimateriaalit. Viimeisimmät 
englantilaiset tutkimuksetkin osoittavat, 
että nimenomaan tällä koulun e-kypsyy-
dellä on merkitystä. Erityisesti se on näh-
tävillä toisella asteella. Myös perusasteel-

la ne koulut, jotka aikaisemmin olivat kes-
kiarvon alapuolella, ovat pystyneet nosta-
maan itseään muiden tasolle panostamal-
la tieto- ja viestintätekniikan kokonaisval-
miuksiin. 

Tieto- ja viestintätekniikan hal-
tuunottoon tarvitaan aikaa ja 
tukea

Kun opettajilta kysytään heidän tieto- ja 
viestintätekniikkataitojaan, suurin osa 
länsimaisista opettajista ilmoittaa omaa-
vansa riittävät taidot. Käytännössä kui-
tenkin uusia välineitä käytetään lähinnä 
vain sähköpostin välittämiseen ja Interne-
tin selaamiseen. Tämähän tarkoittaa sitä, 
että opettajat eivät vielä hallitsekaan nii-
tä taitoja, joita oikeasti luokkahuoneissa 
tai niiden ulkopuolella tapahtuvassa ope-
tuksen ohjauksessa ja oppimisessa tarvit-
taisiin.

Tanskassa ja Hollannissa on erityisesti 
havaittu, että opettajan tuki toiselle opet-
tajalle on tärkeää. Hollannissa on paljon 
panostettu opettajayhteisöihin. Verkos-
sa on jo yli satatuhatta opettajaa, joille on 
tarjolla kuusi tuhatta erilaista materiaali-
pakettia kuten tuntisuunnitelmia ja ope-
tussuunnitelmia. Verkkoyhteisöjen toi-
mintaa täydennetään fyysisillä paikallisil-
la opettajien tapaamisilla, joissa erilaisten 
sovellusten ominaisuuksista ja käytöstä 
vaihdetaan kokemuksia. Tanskassa puo-
lestaan on panostettu paljon oppimisalus-
tojen käyttöönottoon liittyviin opettajaver-
kostoihin. 

Mestariksi ei tulla hetkessä. Bectan 
tutkimukset interaktiivisten esitystaulu-
jen käyttöönotosta kertovat, että opetta-
jalta menee keskimäärin kaksi vuotta, et-
tä hän hallitsee tekniikan niin hyvin, että 
pystyy käyttämään taulua pedagogisesti 
monipuolisella tavalla. Tämä pitänee paik-
kansa myös muiden uusien työvälineiden 
suhteen. Tekniset ja käyttöön liittyvät on-
gelmat ja pedagogisesti heikkolaatuiset 
tuotteet mainitaan usein syyksi siihen, et-
tä opettajat ovat olleet pettyneitä ja jättä-
vät kokeilun sikseen. Ei kuitenkaan kan-
nattaisi lannistua, sillä nyt alkaa olla näyt-
töä siitä, että myös oppiminen paranee ja 
että uudet työkalut käyvät koko ajan help-
pokäyttöisemmiksi ja monipuolisemmiksi. 
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kiinnostus kolmiulotteista virtuaalista maailmaa Second Lifea kohtaan on 

kasvanut merkittävästi suomalaisissa oppilaitoksissa viimeisen puolen vuo-

den aikana. 

Monet suomalaiset opinahjot ovat 
jo liittyneet satojen ulkomais-
ten oppilaitosten joukkoon ja 

käynnistäneet toimintaa Second Lifessa. 
Suunnitteilla on myös suomalaisten op-
pilaitosten ja organisaatioiden yhteinen 
alue, jossa oppilaitokset ja opettajat voisi-
vat toimia yhdessä, oppia toistensa koke-
muksista ja soveltaa oppimaansa opetuk-
sessaan. 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 immersiivi-
sen eli uppouttavan ympäristön, joka tun-
tuu todelta ja jossa on hyvin voimakas läs-
näolon tunne. Tämä tunne johtuu siitä, että 
omaan avatariinsa, hahmoon jolla Second 
Lifessa liikutaan, on hyvin helppo samais-
tua. Jokainen luo itselleen avatarin astu-
essaan ensimmäistä kertaa Second Li-
fen virtuaaliseen maailmaan. Samalla kun 
avataristaan muokkaa mieleisensä näköi-
seen, hahmoon syntyy henkilökohtainen 
tunneside. Avatar ei vain edusta elävää ih-

Second Lifen mahdollisuudet

opetuskäytössä

nä huoneeseen virtualisoidussa tilantees-
sa tai paikassa. Virtuaalitodellisuushuonei-
den avulla opiskelijat voidaan viedä virtu-
aalimaailman sisällä keskelle ’oikeita’ fyy-
sisen maailman ympäristöjä. 

Virtuaalitodellisuushuoneet ovat vain 
yksi tapa dramatisoida tai visualisoida. Sii-
nä missä virtuaalitodellisuushuone on ku-
va tilasta, on Second Life oikea kolmiulot-
teinen tila. Omistaja ja ylläpitäjä Linden 
Labs ei ole rakentanut luomaansa virtuaa-
limaailmaa valmiiksi. Second Life on tyh-
jä tila, jossa käyttäjät voivat luoda mitä ta-
hansa rakennuksista sosiaalisiin ryhmiin, 
tapahtumiin ja kokemuksiin. Opettajat voi-
vat dramatisoida opiskelijoiden kanssa 
historiallisia tapahtumia tai harjoitella käy-
tännön tehtäviä ja kanssakäymistä, kuten 
kaupankäyntiä, markkinointia, asiakaspal-
velua tai jopa kirurgisia leikkauksia. Kä-
sityksemme mukaan Second Lifen erityi-
nen vahvuus on tilassa ja sen hyödyntä-
misessä tilanteissa, jotka ylittävät sekä re-
aalimaailman että muiden teknologioiden 
tarjoamat mahdollisuudet. Toisaalta Se-
cond Lifea voi käyttää myös paljolti ole-
massaolevien työkalujen tapaan etäluen-
tojen ja reaaliaikaisten ryhmätöiden järjes-
tämiseen, joihin kumpaankin se toki tarjo-
aa runsaasti uusia mahdollisuuksia.

On tärkeää, että Second Lifeen lähde-
tään oikeilla odotuksilla. Kansainvälisessä 
mediassa on raportoitu yksittäisten yritys-
ten vähemmän onnistuneista ristiretkis-
tä Second Lifeen. Samalla kuitenkin uu-
sia oppilaitoksia aloittaa toimintaansa Se-
cond Lifessa päivittäin. Second Life tar-
joaa samantyyppisiä mahdollisuuksia se-
kä yrityksille että oppilaitoksille. Massa-
markkinoinnin sijaan Second Lifen poten-
tiaali on realisoitunut ennemmin yrityksen 
sisäisessä viestinnässä ja alustana hen-
kilökunnan koulutukselle ja opastuksel-

oppimiSen koLmaS uLottuvuuS

mistä virtuaalimaailmassa, vaan tosiasialli-
sesti on tämä ihminen. Läsnäolon ja osal-
listumisen tunne on myös syy siihen, mik-
si Second Life tuo etäopetuksen lähem-
mäs tavallista luokkahuoneopetusta. Ku-
ten tämän artikkelin kirjoittajat ovat tutki-
muksissaan todenneet,  tuntevat opiskeli-
jat muiden opiskelijoiden olevan läsnä Se-
cond Lifessa järjestetyillä luennoilla. Joi-
denkin opiskelijoiden mielestä läsnäolon 
tunne oli jopa voimakkaampaa Second Li-
fessa kuin tavallisessa luokkahuoneessa 
kenties siitä syystä, että Second Lifessa 
kynnys osallistua aktiivisesti opetustilan-
teeseen vaikuttaisi olevan matalampi kuin 
luokkahuoneopetuksessa.

Kuka on sanonut, että oppimi-
sen tulee olla tylsää? 

Second Lifen vahvuuksiin kuuluu mah-
dollisuus elämyksellisyyteen oppimisessa 
ja opettamisessa. Fysiikan lait eivät rajoi-
ta kolmiulotteisessa virtuaalisessa maa-
ilmassa, vaan luennot voidaan järjestää 
korkealla ilmassa leijailevassa futuristi-
sessa luentosalissa tai esimerkiksi ope-
tustilanteen teemaan sopivassa ympäris-

tössä, kuten metsässä tai 
vanhassa linnassa. Mo-
net Second Lifea käyttä-
vät opettajat vannovatkin 
virtuaalitodellisuushuo-
neiden voimaan. Virtuaa-
litodellisuushuoneet Se-
cond Lifessa ovat tiloja, 
joiden seinät voidaan vuo-
rata 360 asteisilla valo-
kuvilla. Huoneeseen voi-
daan luoda fotorealisti-
nen maisema, jonka kes-
kelle opiskelijat voivat siir-
tyä ja tuntea olevansa läs-
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le. Lähitulevaisuuden hyötyjen lisäksi vir-
tuaalimaailmojen ja niihin littyvien toimin-
tapojen olennainen arvo juuri nyt on Se-
cond Lifen tyyppisten ympäristöjen huo-
mattavaksi arvioitu tulevaisuuspotentiaa-
li. Sekä Gartnerin ja Forresterin tapaiset 
tutkimusyhtiöt että akateemiset tutkijat 
ovat arvioineet kolmiulotteiset maailmat 
erääksi keskeiseksi tieto- ja viestintätek-
niikan kehityssuunnaksi.  

Virtuaalisten maailmojen käyttö sekä 
opetuksessa ja koulutuksessa että yleen-
sä on kuitenkin epäilemättä vielä vas-
ta taipaleensa alussa. Tästä syystä olisi-
kin tärkeää, että parhaita käytäntöjä jaet-
taisiin ja muiden kokemuksista opittaisiin. 
Tiedon ja kokemusten jakamiseksi olem-
mekin perustaneet ryhmän, jonka tarkoi-
tuksena on keskustella Second Lifessa 
toimivista ratkaisuista ja levittää tätä tie-
toa ja kokemuksia eteenpäin kaikille kiin-
nostuneille. 

Ryhmän työtä edistää myös suunnit-
teilla oleva suomalaisten oppilaitosten ja 
organisaatioiden yhteinen alue Second 
Lifessa. Suomalaisten oppilaitosten kes-
kittyminen yhdelle alueelle Second Lifes-
sa palvelisi monta tarkoitusta. Keskittymi-
nen edistää yhteistyötä ja mahdollistaa 
yhteyksien solmimisen ja ylläpitämisen 
sekä opettajien että opiskelijoiden välillä 
koko maassa. Yhteinen alue antaisi mah-
dollisuuksia myös yhteisten tapahtumien 
järjestämiseen ja resurssien jakamiseen. 
Tätä varten alueelle on suunniteltu yhtei-
siä tiloja, joita jokainen alueelta maata lu-
nastunut oppilaitos voi käyttää. 

Second Lifen oppimiskäyrä on melko 
jyrkkä. Käyttöliittymän hallitseminen vaa-
tii hieman harjoittelua ja tästä syystä Se-
cond Lifeen ei kannata viedä opiskelijoi-
ta ainoastaan yhtä luentoa varten. Opet-
tajat voivat tutustua Second Lifeen re-
kisteröimällä itselleen ilmaisen avatarin 
ja siirtymällä itse virtuaalimaailmaan kat-
somaan ja kokemaan mitä muut oppilai-
tokset ovat siellä tehneet ja käyttäneet si-
tä opetuksessaan. Jos tämän jälkeen vai-
kuttaa siltä, että Second Lifessa saattaisi 
olla potentiaalia, on aika hankkia virtuaa-
lista maata ja suunnitella toiminnan aloit-
tamista. Vuokraamalla pienen maa-alueen 
pääsee nopeasti kokeilemaan, miltä opet-
taminen Second Lifessa tuntuu ja mitä 
mahdollisuuksia Second Life siihen tar-
joaa. Kokeilu kannattaa aloittaa pienellä 
ryhmällä tai esimerkiksi osana jotain suu-
rempaa kurssia. Vasta jos tontti alkaa tun-
tua pieneltä kannattaa harkita oman saa-
ren ostamista ja toiminnan laajentamista.  

Maata näkyvissä!

Virtuaalisten ympäristöjen käyttö opetuk-
sessa on vasta lapsenkengissä. Siksi on-
kin tärkeää että opimme yhdessä miten 
näitä ympäristöjä voidaan käyttää tehok-
kaasti ja että positiiviset kokemukset jae-
taan kaikkien kesken. Suomalaisten oppi-
laitosten on nyt mahdollista hankkia maa-
ta nimenomaan heille varatuilta alueilta. 
Yhteiset alueet Second Lifessa edistävät 
yhteistyötä sekä kanssakäymistä. Opis-
kelijat Turussa eivät varmasti koskaan ta-
paa esimerkiksi Kuopion yliopiston oppi-
laita, mutta kun alueemme löytyvät Se-
cond Lifesta samalta saarelta tällaiset ta-
paamiset ja uudet kontaktit ovat mahdol-
lisia, kenties jopa todennäköisiä. 

Aluetta hallinnoi ja maan vuokraus-
ta koordinoi eOppimiskeskus ry yhteis-
työssä tutkijoiden Kim Holmbergin ja Is-
to Huvilan kanssa. Lisätietoja miten oppi-
laitokset voivat vuokrata maata suomalai-
sille oppilaitoksille varatuilta alueilta löy-
tyy osoitteesta:  http://www.eoppimis-
keskus.fi/

TEKSTI: KIM HOLMBERG JA ISTO HUVILA

INFORMAATIOTUTKIMUS, ÅBO AKADEMI

SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@ABO.FI

Second Lifen mahdollisuudet

opetuskäytössä
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P
elit sopivat hyvin oppimi-
seen, kunhan niiden kas-
vatuksellinen puoli osataan 
hyödyntää. Tämä oppimiskä-
sitys tekemällä oppimises-

ta lähtee siitä, että lapset oppivat teknii-
kan kieltä, taitoja ja osaamista niissä tilan-
teissa, joissa he ovat tekemisissä itselleen 
mielekkäiden asioiden kanssa. Oppiminen 
tapahtuu tekemällä ja saamalla tukea ym-
päristöstä. Digitaaliset pelit toimivat hy-
vin oppimisen tukena sekä koulussa et-
tä koulun ulkopuolella. Oppimista voidaan 
tukea innostamalla koululaista lisäämään 
omaa osaamistaan, asettamalla oppimis-
tehtäviä ongelman ratkaisumuotoon ja kä-
sittelemällä oppimisprosessia ymmärtämi-
sen näkökulmasta.

Mobiiliopetuksen  ympäristö 
syntymässä
Waag Society on Amsterdamissa toimi-
va medialaboratorio, joka tukee ohjelmil-
laan tekniikka-avusteista koulutusta. Laa-
jaa mainetta ja kiinnostusta se on saanut 
Frequency 1550 -mobiilipelin ympäriltä. 
Laboratorio toimii yhteistyössä monien ta-
hojen kanssa, joita ovat mm. KPN Mobile, 

Kennisrotonde, Mondriaan säätiö, Amster-
damin ja Utrechtin yliopistot, Amsterdamin 
kaupunki sekä yksittäiset koulut.

Parhaillaan Waag Society’n Games 
Atelier valmistelee yhdessä lasten, koulu-
laisten ja opettajien kanssa työkaluja, joilla 
voidaan kehittää ja pelata omia ja muiden 
tekemiä paikannukseen perustuvia mobii-
lipelejä. “Ateljee” luo myös uutta opetus-
metodologiaa, jota voidaan käyttää mobii-
litekniikkaan perustuvissa opetustilanteis-
sa. 

Tänä keväänä julkaistaan mobiilioppi-
misen ympäristö, joka on julkinen ja va-
paasti käytettävä alusta opettajille ja oppi-
laille. Ympäristössä voidaan kehittää, tes-
tata ja jakaa pelejä. Siinä on myös koulu-
tusosio, joka yhdistää opetussuunnitelmat, 
koulutukset, oppituntien moduulit ja oh-
jeistukset. Ympäristön osia voidaan käyt-
tää myös jatkokehitykseen ja pelien to-
teuttamiseen.

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

AMSTErdAM 

TAAJUUdELLA 1550
INNOSTI OPPIMAAN HISTOrIAA
osalla amsterdamin 12-14-vuotiaista koululaisista on 

ollut mahdollisuus palata keskiaikaiseen kotikaupun-

kiinsa. aikakone - Frequency 1550 - vaati heiltä netti-

yhteyden, kännykän ja paikannuspalvelujen lisäksi mo-

tivaatiota lähteä mukaan uuteen opiskelutapaan. nuor-

ten asenne oli tosi innostunut ja hyviä tuloksia syntyi, 

tiivistää ohjelmajohtaja Henk van Zeijts hollantilaisesta 

Waag Society’sta.

keiltiin käytännössä ensimmäisen kerran 
vuonna 2005, jolloin mukana oli kuusi tii-
miä (4-5 oppilasta kussakin) ja sitä pe-
lattiin kahden päivän ajan kolmen tunnin 
jaksoissa. Heti pelin päättymistä seuraa-
vana päivänä tiimit kokoontuivat yhteen ja 
kävivät läpi tilanteita, tehtäviä ja kerättyä 
informaatiota. Samalla keskusteltiin ko-
kemuksista. Pelissä tiimejä opastaneet 
henkilöt osallistuivat tähän yhteiseen lop-
puistuntoon. 

Ennen kuin oppilaat aloittivat pelin, 
sen sijoittuminen laajempaan yhteyteen 
selvitettiin taustatarinan avulla. Juoni si-
sälsi muun muassa oppisisältöjen rungon, 
verkon kautta toteutettavia tapahtumia ja 
tehtäviä. Kerronnallisen kehyksen, kuten 
tapahtumien ajantamisen ja paikantami-
sen, elämäntapojen kuvauksen ja hahmo-
jen kuvailuun, lisäksi pelissä oli pedagogi-
nen kehys. Siinä esiteltiin avainkysymyk-
siä, oppimistehtäviä, resursseja, mediavä-
lineitä ja vuorovaikutuksen keinoja. Peliä 
saattoi pelata omana tiiminä ja toisia vas-
taan. 

Keskiajan kruununvouti sai pelissä yh-
teyden nykypäivän Amsterdamiin. Moni-
en väärinkäsitysten jälkeen kruununvou-

TEKSTI: OILI SALMINEN 

KUVAT: HENK VAN zEIJTS & WAAG SOCIETY                     
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ti otti koululaisia pyhiinvaellusvierailul-
le tapaamaan Pyhää Isäntää, erityistä py-
häinjäännöstä, joka liittyi Amsterdamin ih-
metyöhön. Jäännös oli kadonnut ja kruu-
nunvouti ehdotti sopimusta, jonka mu-
kaan reliikin löytäjät saisivat kaupunki-
laisen aseman. Pelissä jokaisessa tiimis-
sä oli neljä oppilasta, joista kaksi oli pää-
majassa (HQ) ja kaksi kulki kaupungilla 
pyhiinvaeltajan roolissa kaupungin keski-
ajalta peräisin olevalla alueella ja suorit-
ti tehtäviä matkapuhelimen ja -palvelujen 
avulla. Päämajassa olleet tallensivat ha-
vainnot (tekstit, videopätkät yms.) kartalle. 
Kaupungilla olleet saattoivat kysyä ohjei-
ta ja tehtäviä päämajasta halutessaan ko-
ko ajan reaaliaikaisella yhteydellä. Pelaa-
jien tuli koota riittävästi pisteitä, jotta he 
saisivat kaupungin asukkaan oikeudet. 

Tekniikkavälineitä pelissä oli runsaasti 
käytössä. Pyhiinvaeltajat saivat käyttöön-
sä pelipuhelimet, joissa oli GPS-paikan-
nuspalvelu, ja UMTS-verkon videopuheli-
met. Päämajassa olevilla oli käytössä vi-
deopuhelin ja kannettava tietokone inter-
netyhteydellä. Kaikista älypuhelimista oli 
yhteys internetiin, ja pelipuhelin oli jatku-
vassa yhteydessä Waag Society’n pelipal-
velimeen. 

Pelaamisen vaikutuksista oppimiseen 
ja koululaisten mieltymyksiin on tehty tut-
kimus Amsterdamin ja Utrechtin yliopisto-
jen yhteishankkeena, ja sen loppuraport-
ti julkaistaan kuluvan vuoden lopulla. Tu-
lokset kertovat, että niillä oppilailla, jotka 
osallistuivat peliin, oppimistulokset para-
nivat huomattavasti verrattuna vastaavaa 
sisältöä opiskelleisiin koululaisiin tavalli-
sessa opetuksessa. Toinen keskeinen tu-
los on, että yhdistämällä peli ja tarina op-
piminen on mielekästä ja lisää motivaatio-
ta. Kokeilussa havaittiin myös, että koulu-
laiset oppivat viestintätaitoja ja yhteistyö-
tä ratkoessaan yhdessä pelin ongelmia. 
Vaikka yhteyksissä oli ongelmia pääma-
jan ja keskustan välillä, suurin osa oppi-

laista sai tehtyä tehtävänsä.

Nykyhetken taajuudelle uudes-
sa versiossa
Keskiajan sijasta hollantilaiset koululaiset 
voivat kohta harjoitella kulttuurista kansa-
laisuutta mobiilipelin uudessa versiossa, 
Frequency Now’ssa. Mobiilipeliä on uudis-
tettu vuoden 2007 aikana ja se on muu-
tettu yhden päivän peliksi. Versiota ja pi-
lotointia valmistellaan Games Atelier’issa 
yhdessä koululaisten kanssa. Osallistu-
jia on noin 500 kolmesta eri Amsterda-
min koulusta. 

Frequence Now -versiota voidaan 
luonnehtia kansalaisuuden opettelemi-
seksi kulttuurisen identiteetin tai kulttuu-
risen kansalaisuuden kautta.  Uusi versio 
keskittyy nykyiseen Amsterdamin kau-
pungin teemoihin, kuten moninaisuuteen, 
luovuuteen ja lahjakkuuden kehittämi-
seen. 

Uudessa versiossa oppilaat joutuvat 
edelleen keräämään pisteitä, jotta he saa-
vat kansalaisoikeudet. Koska niiden saa-
vuttaminen vaatii tekemistä ja osaamista, 
pelaajat oppivat mobiilipelin ongelmia rat-
koessaan taitoja ja tietoja, jotka ovat tar-
peen nykyoloissa jokaiselle koululaisel-

Linkit
www.waag.org
www.waag.org/frequency 
www.waag.org/education
www.waag.org/project/frequentie

le, jotta menestyy tulevaisuuden yhteis-
kunnassa. Monikulttuurisessa Hollannis-
sa tuntuu tutkijoiden mukaan olevan nyt 
tarvetta kysyä vapaasti vanhoista arvois-
ta ja etsiä uusia.
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T
alkoot on vakiintunut tapa ja-
kaa taakkaa tekemällä työ yh-
dessä. Informaatioyhteiskun-
nassakin tarvitaan talkoita. 
Toiminnan muotoja etsitään 

vielä, koska käytössä on uudentyyppisiä 
välineitä, jotka tarjoavat täysin uusia tapo-
ja tehdä yhteistyötä. 

Toimintamallien hakeminen on välttä-
mätöntä. On luontevaa, että tämän etsin-
nän tuloksena syntyneet kokemukset jae-
taan yhdessä.

Toisaalta monet eivät välttämättä ehdi 
tai halua olla mukana tiukkaan rajatussa 
ja kapea-alaisessa ryhmässä. Tähän ym-
päristöön syntyi Sometu-verkosto. 

Yhdessä oppien 
Sometu on uusi itseorganisoituva ver-
kosto internetissä. Tavoitteena on verkot-
taa sosiaalisesta mediasta kiinnostuneita 
opettajia, kouluttajia, yrittäjiä, tutkijoita ja 
aiheesta muutoin innostuneita.

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan uu-
sia vuorovaikutteisia välineitä, jotka mah-
dollistavat jaetun ja yhteisen työskentelyn 

alusta loppuun sosiaalisen median luon-
teen mukaisesti. Se valmisteltiin pitkäl-
ti yhdessä esiintyjien kanssa internetissä. 
Näin osallistujat pääsivät perehtymään ja 
vaikuttamaan tulevan pajan sisältöön.

Mikkelin työpajan aikana kokeiltiin so-
siaalista mediaa samalla, kun sitä esitel-
tiin. Tapahtumaan esimerkiksi pystyi osal-
listumaan internetin kautta (Connect Pro-
huoneessa). Etäosallistujat olivat läsnä-
olevien kanssa tasavertaisesti mukana.

Pajan teemoissa lähestyttiin ilmiö-
tä tarkoituksellisesti eri suunnista: kan-
salaismedia, demokratia, opetus ja viih-
de. Työpajan herättämä kiinnostus innoitti 
käynnistämään verkostoa teemoille.

Sometun kautta omille poluille 
Sometuun on liittynyt muutamassa kuu-
kaudessa yli 200 ihmistä, ilman tiedotus-
ta tai markkinointia. Verkosto on syntynyt 
pitkälti puskaradio-menetelmällä interne-
tissä.

Uudet jäsenet ovat kutsuneet mu-
kaan tuttujaan, ja osa on löytänyt Some-
tun suoraan internetistä. Erilaisten kokei-

SoSiaaLinen media oppimiSen tukena 
SOMETU-VErK

internetissä. Painotus on sanalla sosiaali-
nen, sillä kyse on koko ajan yhdessä teke-
misestä ja toisten ihmisten kohtaamisesta, 
jota teknologia (media) tukee. 

Tunnetuimpia välineitä ovat wiki-teknii-
kat, kuten avoin tietosanakirja Wikipedia, 
sekä omien videoiden ja kuvien jakopalve-
lut YouTube ja Flickr. Niin ikään suosittuja 
ovat blogit eli verkkopäiväkirjat sekä omi-
en www-linkkien jakaminen.

Innostus sosiaalisiin työkaluihin perus-
tuu siihen, että jokainen voi helposti osal-
listua ja jakaa tuottamiaan sisältöjä sekä 
osallistua tuotosten muokkaamiseen. Pe-
rinteisiin toimintatapoihin verrattuna sosi-
aalinen media siis kannustaa yhteisöllisyy-
teen, oman käsityksen ilmaisemiseen se-
kä informaation ja elämysten yhteiseen jä-
sentämiseen ja tuottamiseen. 

Sometu-verkosto käynnistyi Ota-
van Opiston Internetixin työpajan myötä 
17.-18.11.2007. Työpajassa niin opetta-
jat kuin muutkin aihepiiristä kiinnostuneet 
pohtivat uusia oppimisen ja kansalaisvai-
kuttamisen mahdollisuuksia Suomessa.

Osallistujia aktivoinut paja toteutettiin 
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lujen kautta toiminta uudistaa itseään ko-
ko ajan. 

Marjut Siro on Langinkosken koulun 
ja lukion kuvataiteen opettaja. Hän pää-
tyi Sometuun tuttavansa blogimerkinnän 
kautta.

Verkossa löytää uutta seuraamalla en-
sin toisten jälkiä ja sitten lähtee omalle 
polulleen, Siro kertoo.

Sometun innoittamana Marjut Siro to-
teutti oman kuvataiteen kurssinsa Ning-
ympäristössä (http://ku4lankkari.ning.
com/). - Ning tuntui heti omalta ja on hie-
noa seurata, miten opiskelijat näkevät 
vaivaa muokatessaan omaa Ning-sivus-
toaan.

Marjut Siro löysi Sometusta myös 
Classroom20-verkoston (http://www.
classroom20.com/) ja yhteistyön englan-
tilaisen kollegan kanssa. Nyt on suunnit-
teilla yläkoululaisten kansainvälinen verk-
kokurssi, joka perustuu kännykkäkuvien 
jakamiseen ja kommentointiin.

- Sometussa voi aina kysyä. Siellä on 
mukana laaja joukko eri alojen asiantun-
tijoita. 

- Verkkotilassa tulee myös luettua pal-
jon itseään kiinnostavia ja oman amma-
tin juttuja. Sometun kautta tietää, mitä on 
menossa. Kiinnostavat asiat on koottu kä-
tevästi yhteen paikkaan, Marjut Siro ku-
vailee.

Vapaata aloitteellisuutta ja te-
kemistä 
Sometua ei ole alunperinkään ajateltu mi-
tenkään valmiiksi malliksi tai toimintata-
vaksi. Se ei ole yhdistys tai työryhmä. Pi-
kemminkin se tavoittelee sosiaalisen me-
dian luonnetta: avointa ja määrittelemät-
tömään lopputulokseen johtavaa kokeilua 
ja elävää tapahtumaa. 

Esimerkiksi tänä keväänä jotkut some-
tulaiset ovat alkaneet jakaa oppiaineisto-
pohjiaan avoimesti internetissä muiden 
käytettäviksi. Ei ole mielekästä, että sa-
mat perusasiat tehdään oppiaineistoihin 
satoja tai tuhansia kertoja ympäri Suo-
mea. 

Sometun jäsenet julkaisevat perusai-
neistoja, kuten sosiaalisen median eri vä-
lineiden esittelytekstejä, vinkkejä niiden 
käyttöön, kaavioita sekä kuvia. Aineis-

SOMETU-VErK

tot jaetaan Creative Commons-lisenssil-
lä. Niitä voi vapaasti hyödyntää ja muoka-
ta, kunhan alkuperäinen inspiraation läh-
de 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 osallistumisen-
sa tason.

Verkostomainen toiminta on luonteel-
taan aaltoilevaa ja syklistä. Toiminta ja si-
sällöt syntyvät ajankohtaisista aiheista, 
joita verkoston kollektiivinen keskustelu 
ja havainnointi nostavat esiin.

Kohtaamispaikka 
Sometu järjestää kuukausittain keskus-
telutilaisuuksia. Niiden toteuttaja vaihtuu 
joka kerta ja tapaamiset pidetään ympä-
ri 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 hel-
mikuista tapaamista Tampereella.

- Keskustelimme sosiaalisesta medi-
asta yritystoiminnassa. Siellä nousi esiin 
lukuisia kehittämisalueita ja esimerkkejä. 
Sosiaalinen media tarjoaa hyvän mahdol-
lisuuden yritysten ja oppilaitosten välisen 
yhteistyön tiivistämiselle, Rainio kertoo.

 - Pohdimme muun muassa, kuinka 
oppimisesta ja työkavereiden opettami-
sesta tulisi osa työn arkea. Miten oppimis-
ta tapahtuisi yhtä lailla koneistajan, suun-

nittelijan kuin toimitusjohtajankin työpis-
teissä? Viimeistään Tampereen tapaa-
misessa ainakin itselleni selvisi, että täs-
sä työssä Sometu-verkostolla on juuri si-
tä osaamista, jota meiltä insinööreiltä vie-
lä puuttuu.

Liittyminen Sometu-verkostoon oli Ti-
mo Rainion mielestä helppoa. - Huomasin 
nopeasti, että omille ajatuksille sai mu-
kavasti vastakaikua ja mieltä askarrutta-
viin kysymyksiin löytyi vastauksia muilta 
samanhenkisiltä. Olemalla aktiivinen sai 
myös naaman ja nimensä näkyviin alan 
aktiivien ja gurujen rinnalle. Väkisinkin-
hän sitä tempautui mukaan keskustelui-
hin, Rainio kuvailee. 

Verkostoitumista edistää avoimen 
käyttäjäprofiilin luominen ja pienen naa-
makuvan lisääminen omaan profiiliin. 
Näin verkkoon liitetty kasvottomuus vä-
henee. Syntyy me-henkeä. Sometu.

Sometuun voi tutustua ja liittyä osoit-
teessa http://sometu.ning.com.

TEKSTI:

KARI A. HINTIKKA

PEKKA IHANAINEN

ANNE RONGAS

VILLE VENÄLÄINEN

KIRJOITTAJAT OVAT SOSIAALISEN MEDIAN ASI-

ANTUNTIJOITA SEKÄ SOMETUN PERUSTAJAJÄ-

SENIÄ. HE TOIMIVAT MM. KOULUTTAJINA, OPET-

TAJINA, TUTKIJOINA SEKÄ ALAN OPPIMATE-

RIAALIN LAATIJOINA. ARTIKKELI ON TUOTET-

TU KOLLEKTIIVISESTI INTERNETISSÄ GOOGLE 

DOCS -SOVELLUKSELLA. 

OSTO  
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”SUOMALAISET OVAT OSAAVIA JA ENNAKKOLUULOTTOMIA TUOTTAMAAN SEKÄ KU-
LUTTAMAAN ERILAISIA SISÄLTÖPALVELUJA. INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMISES-
SA JA MARKKINOINNISSA RIITTÄÄ SEN SIJAAN VIELÄ PALJON TYÖSARKAA.”

sia ja näkemyksiä sekä generoimalla yh-
teisiä hankkeita. Tuotekehitys- ja tutki-
mushankkeiden lisäksi hankkeessa kehi-
tetään toimijoiden liiketoimintaosaamista, 
alan rahoitusmahdollisuuksia ja kansain-
välistymistä.

Think Tank tärkein työkalu kan-
sainvälistymisen edistämisessä 

- Pelkkä kansainvälistymiskyky ei vielä 
riitä, maailmalle pitää olla todellinen palo. 
Suomalaisten pitää osata tarttua kansain-
välisiin mahdollisuuksiin hyvällä itsetun-
nolla ja rohkeudella, ohjelmajohtaja Blom-
qvist kertoo.

Päätös ja halu kansainvälistymiseen 
lähtevät aina yrityksestä itsestään. Osaa-
misklusteri pyrkii tukemaan yritysten kan-
sainvälistymistä käytännönläheisesti kes-
kittyen yritysten todellisiin pullonkauloihin. 
Kansainvälistymiseen liittyvät palvelut to-
teutetaan usean eri hankkeen kautta.

Esimerkkinä uudesta toimintamallista 
on kansainvälinen alan johtavista asian-
tuntijoista ja toimijoista muodostuva osaa-
misklusterin sparrausrinki 

Think Tank, johon kuuluu toistakym-
mentä edustajaa eri puolilta Eurooppaa.  
- Think Tankillä on tärkeä rooli kansainvä-
listen yhteishankkeiden synnyttämisessä 
ja yritysten kansainvälistymisen edistämi-
sessä. Järjestämme Think Tankin puitteis-
sa ensimmäiset yritysten verkottumistilai-
suudet vielä tänä vuonna”, toteaa Blom-
qvist. 

Digibusiness-osaamisklusteri tarjoaa 
kohdeyrityksille kansainvälisten kontakti-
en lisäksi avoimia seminaareja sekä ensi-

D
igitaaliset sisällöt, DIGI-
BUSINESS-osaamisklus-
teri keskittyy sisältöliiketoi-
minnan osaamisen kehittä-
miseen sellaisille alan yri-

tyksille, joilla on palava halu kansainväli-
sille markkinoille. Osaamisklusteri luo uu-
sia liiketoimintakonsepteja ja kansainväli-
siä menestystarinoita erityisesti e-oppimi-
sen, monikielisen viestinnän ja sen sisäl-
lönhallinnan, pelien ja viihdeteollisuuden 
sekä yhteisöllisen median alueilla. 

”Suomalaiset ovat osaavia ja ennak-
koluulottomia tuottamaan sekä kulutta-
maan erilaisia sisältöpalveluja. Innovaati-
oiden kaupallistamisessa ja markkinoin-
nissa riittää sen sijaan vielä paljon työsar-
kaa.”, osaamisklusterin ohjelmajohtaja Iri-
na Blomqvist toteaa.

Toiminnan painopisteinä kan-
sainvälistyminen ja liiketoimin-
taosaaminen

Kansallisen DIGIBUSINESS-osaamis-
klusterin muodostaa viiden alueen yhteis-
työ. Osaamisklusterin alueiden vahvuudet 
ja painopistealueet täydentävät toisiaan ja 
luovat vahvan kansallisen kokonaisuuden. 

Osaamisklusteri on valinnut toiminnal-
leen neljä keskeistä painopistettä:

1. Kansainvälistyminen
2. Liiketoimintaosaaminen ja  

 uudet liiketoimintamahdolli 
 suudet

3. Toimialaviestintä ja –tiedotus
4. Tapahtumat ja verkostoitumi- 

 nen

Osaamisklusteri aktivoi pk-yrityksiä 
kasvuun muun muassa kehittämällä pk-
yritysten liiketoimintavalmiuksia, luomal-
la verkostoitumismahdollisuuksia eri toi-
mijoiden välille ja edistämällä asiakas- ja 
markkinalähtöisiä liiketoimintakonseptien 
käyttöönottoa. Vahvan tutkimus- ja tuote-
kehityspainotuksen myötä klusteri tekee 
tiivistä yhteistyötä johtavien yliopistojen, 
korkeakoulujen ja Tekesin kanssa.

Eräs esimerkki klusterin yhteishank-
keesta on huhtikuussa käynnistynyt Som-
biz-hanke, joka sai osaamiskeskusohjel-
man vuoden 2008 huippuhanke-statuk-
sen. Sosiaalisen median bisnesverkosto 
Sombiz kokoaa yhteen suomalaiset sosi-
aalisen median tuottaja- ja hyödyntäjäy-
ritykset, julkishallinnon toimijat ja tutkijat. 
Tavoitteena on vauhdittaa uuden liiketoi-
minnan syntymistä vaihtamalla kokemuk-

dIGIBUSINESS 
-osaamisklusteri tähtää
kansainvälisiin menestystarinoihin 
diGiBuSineSS -osaamis-

klusterin yleisenä tavoitteena 

on kansalaisten elämää helpot-

tavien ja rikastuttavien sekä yri-

tyselämän ja julkisen sektorin 

toimintaa tehostavien digitaa-

listen sisältötuotteiden ja -pal-

velujen kehittäminen. toimin-

nan kohteena ovat alan kasvu-

yritykset.
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Osaamiskeskusten yhteyshenkilöt ja fokusalueet

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

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 

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

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

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

digibusiness.fi: digitaalisen 
Suomen ytimessä
dIGIBUSINESS.FI ON YrITYKSILLE, 

TUTKIJOILLE JA rAHOITTAJILLE SUUN-

NATTU PUOLUEETON TIEdONVÄLITTÄJÄ 

SEKÄ TOIMIALAN VErKOSTOJEN rA-

KENTAJA. VErKKOPALVELU TUOTTAA 

TIETOA TOIMIALAN TÄrKEIMMISTÄ 

YrITYKSISTÄ, UUTISISTA, TAPAHTU-

MISTA JA TUTKIMUKSISTA. 

VErKKOSIVUSTO ON dIGIBUSINESS-

OSAAMISKLUSTErIN VIrALLINEN KO-

TISIVU JA TIEdOTUSKANAVA. dIGI-

BUSINESS.FI:N TAKANA ON USEAN 

HENGEN dIGIBUSINESS-TIIMI. VErK-

KOPALVELUN SISÄLLÖLLISESTÄ YLLÄ-

PIdOSTA VASTAA CULMINATUM LTd OY. 

MYÖS VErKKOPALVELUN KÄYTTÄJÄT 

VOIVAT ITSE LISÄTÄ YrITYS- JA TAPAH-

TUMATIETOJA PALVELUUN.

digibusiness.fi nyt myös alu-
eellisten osaamiskeskusten 
uutiskanava
KEVÄÄN AIKANA AVAUTUIVAT MYÖS dI-

GIBUSINESS-OSAAMISKESKUSTEN 

OMAT dIGIBUSINESS-VErKKOSIVUT. 

OSAAMISKESKUSTEN OMILTA VErK-

KOSIVUILTA LÖYTYY MUUN MUASSA 

KESKUSTEN AJANKOHTAISET UUTISET 

JA TAPAHTUMAT SEKÄ KUNKIN OSAA-

MISALAN KÄYNNISSÄ OLEVAT HANK-

KEET. 
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Vinkkiverkko-hanke uudistaa koulujen toimintakulttuuria

verkoSSa
ja verkoStoiSSa
MUHII OSAAMINEN

Kotkan lukioissa käynnistyvä Ope-
tushallituksen rahoittama Vinkki-
verkko-hanke pyrkii yhdistämään 

opettajien ja nuorten osaamista. 
Viimeisten vuosien aikana kouluissa 

on lisätty verkkotyöskentelyä, uusittu lai-
tekantaa, koulutettu opettajia ja kiinnitet-
ty huomioita opetuksen laatuun. 

Hanke opastaa käyttämään laitteita ja 
saatua oppia entistä monipuolisemmin. 
Verkon kautta ei pelkästään hankita ai-
neistoa vaan verkostoidutaan ja tehdään 
ryhmätöitä verkossa kaukaistenkin kump-
panien kanssa. 

- Vinkkiverkko-hanke mahdollistaa ko-
konaisvaltaisen yhteistyön, toteaa Kot-
kan aikuislukion rehtori Erja Hämäläi-
nen. Vaikka kyseessä on Kotkan lukioit-
ten hanke, tuotokset ovat Suomen kaik-
kien koulujen käytettävissä avoimen ver-
kon välityksellä. 

Vinkkiverkko hyödyntää kouluyhteisös-
sä olevaa osaamispääomaa. Vapaaehtoi-
sille ja innostuneille tarjotaan mahdolli-
suus toimia. Verkkosisältöjen tuottaminen 
on samalla tavalla motivoivaa kuin käsil-
lä tekeminen. Oman työn tulokset tulevan 
näkyväksi ja niitä voi näyttää muille. Tieto-
turvaa, tekijänoikeusasioita ja mediakriitti-
syyttä opitaan toiminnan kautta, sillä nämä 

teemat ovat osa Vinkkiverkko-hanketta.

Opettaja opettaa ja oppilas op-
pii... vai tutkisimmeko yhdessä?

”Tulevaisuus on myös internetissä – sitä ei 
monet opettajat tajua!” 16-vuotiaan lukio-
laisen kurssipalaute kuvastaa opiskelijoi-
den halua oppia monipuolisilla menetel-
millä niissä ympäristöissä, joissa he muu-
toinkin toimivat.

Opettajainhuoneistakin tekisi mieli tie-
toyhteiskunnan etupihalle, mutta pelottaa. 
Osaako sitä? Opetussuunnitelmissa esite-
tään velvoitteita, mutta kuka ehtii opetel-
la kaikki uudet välineet ja sitten ovat vielä 
tietoturvariskit, nettikiusaaminen ja verkon 
kaikki muun uhkat.

Erään opettajan Vinkkiverkon palaute-
lomakkeella lähettämä tuskailu kuvastaa 
monen tuntoja: ”Olen lähes viisikymppi-
nen. Olisiko missään rautalankaversiota 
opetuksen järjestämisestä niin, että nyky-
ajan sosiaalinen mediakulttuuri tulisi huo-
mioitua, eikä juostaisi koko ajan nuorten 
jäljessä. Miten mediavammainen voi op-
pia itse asiat, joita opettaa. Olen innostu-
nut mutta avuton.”

Samaan aikaan verkkoasioissa taitava 
lukiolainen ideoi keinoja, joilla olisi valmis 

kavereineen toteuttamaan verkkoyhtei-
söllistä toimintaa opettajien kanssa, mut-
ta: ”Tossa tietysti tulee aikuisille tämä luot-
tamuskysymys, kun ollaan vielä pentuja."

Kouluyhteisössä kokoontuu joka päi-
vä valtava määrä osaavia mieliä ja taitavia 
käsiä. Mutta toimiiko koulu yhteisönä? Vä-
hän kauempaa katsellen näkyy paradok-
si: yhteisössä oleva erilainen osaaminen 
ei yhdisty.

Ei verkkotehtäviä vaan  
verkkososiaalisuutta

Työelämästä viestitään jatkuvasti, että 
koulutusjärjestelmästä tulee ulos nuoria, 
joilta puuttuu merkittävä työelämän perus-
taito: kyky toimia yhdessä muiden kanssa 
erilaista osaamista yhdistäen. 

Työelämässä moniammatilliset tiimit, 
vertikaalinen verkostomainen toiminta-
rakenne ja jaettu asiantuntijuus ovat ar-
kea. Koulussa toimitaan edelleen tsaarin-
aikaisen hierarkkisen toimintamallin mu-
kaan. Ei siis ihme, että hallintoalamaisten 
eli ”pentujen” taidot eivät liity auktoriteet-
tiasemansa puolesta pelkäävien ”media-
vammaisten” opettajien kanssa.

Tutkimuksissa on havaittu, että tieto- 
ja viestintätekniikkaa hyödynnetään kou-
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Vinkkiverkko-hanke uudistaa koulujen toimintakulttuuria

verkoSSa
ja verkoStoiSSa
MUHII OSAAMINEN

luissa edelleen yksilökeskeisiin tehtäviin 
ja drilliharjoituksiin. Samaan aikaan nuo-
rilla olisi halua sosiaaliseen verkkotyös-
kentelyyn.

Vinkkiverkko ylittää rajoja

Vinkkiverkko tarjosi kahdelle ammattikor-
keakoulun opiskelijalle julkaisupaikan ja 
teknistä ohjausta opinnäytetyön tekemi-
seen. Kaksi ammattikorkeakoulun opis-
kelijaa teki alakouluille verkkoaineiston 
osteoporoosista. Opinnäytetyön tekijät 
saattoivat liittää oppimateriaalin linkin an-
sioluetteloonsa. 

Tällä tavoin koulut saivat tuoretta ja 
kiinnostavaa aineistoa terveyskasvatuk-
seen. Vinkkiverkko sai puolestaan hy-
vän toimintamallin, jota levittää eteenpäin. 
Oppimisen kannalta hyvä projektitehtävä 
syntyy samalla kaavalla: lukiolaiset voivat 
laatia oppimateriaalia valitsemalleen koh-
deryhmälle. Opettaja toimii työskentelyn 
ohjaajana ja sisällön tarkistajana

Kotkan kolmen lukion oppilaskunnat 
toivoivat ryhmätyötilaa verkkoon. Vinkki-
verkko 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 verkkotie-
tosanakirja Wikipedian kaltaisella ryhmä-
työvälineellä.

Opettajille tarjotaan myös mahdolli-
suutta pyytää Vinkkiverkolta rautalanka-
malleja erilaisten teknisten laitteiden tai 
ympäristöjen käyttämisestä. Rautalanka-
malleista kootaan verkkoon sosiaalisen 
median käsikirja.

Käsikirjaa ei tuoteta vähäisillä hanke-
rahoilla, vaan annettiin verkkoyhteisöl-
le mahdollisuus hoitaa asia. Näin sai al-
kunsa Vinkkipartio, jonne kuka tahansa 
verkon oppimissovelluksista kiinnostunut 
voi liittyä. Mukaan lähti heti alussa myös 
nuoria. Vinkkipartiossa ei ole noloa pyytää 
apua, eikä neuvonantajalta kysytä henk-
kareita tai tutkintotodistuksia. 

Voimien yhdistäminen säästää 
aikaa, rahaa ja hermoja

Yhteistyöllä ja verkostoitumisella voidaan 
säästää merkittävästi. Tästä hyvä esi-
merkki on Vinkkiverkko-hankkeen tarjo-
ama opettajien täydennyskoulutus, joka 
toteutuu kansallisten yhteistyöverkosto-
jen kautta internetin välityksellä. Opettajil-
la on mahdollisuus täysin ilmaiseksi osal-
listua Wikiversity-verkkoyliopiston järjes-
tämään Open Learning -koulutukseen. 

Muitakin vastaavia koulutuksia tarjotaan 
hankkeen aikana.

Uupuminen, stressi ja kiire kuuluvat 
kouluarkeen. Verkostoituminen ja yhteis-
toiminta vähentävät yksinäistä samojen 
asioitten samanaikaista tekemistä. Vink-
kiverkon periaate on tutkia, etsiä ja jakaa 
– vinkata verkossa. Sosiaalisen median 
välineillä tämä kaikki on mahdollista aino-
astaan aikaresurssia uhraamalla. Työ teki-
jäänsä neuvoo. Ajankäyttö verkkoyhteis-
työssä tuottaa nopeasti lisää uusia taito-
ja ja palkitsee. 

”Minä nyt vaan päätin lopettaa yksin 
tekemisen.” Vinkkiverkon parissa aktiivi-
sesti toimivan opettajan huokaus ei ole 
ainutlaatuinen. Opettajien joukossa on 
paljon verkostomaista toimintaa kaipaa-
via, yksinäiseen työkulttuuriin kyllästy-
neitä. Yksin kehitellyt ideat hedelmöitty-
vät 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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P
odcasting oli alun perin ääni-
tiedostojen tilaamista ja julkai-
semista verkossa. Ohjelmat jul-
kaistiin erityisillä kanavilla, jon-

ka 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. Tä-
män mediatuen avulla toteutettiin ensim-
mäiset audioblogit. Pari vuotta myöhem-
min oli mahdollista siirtää automaattisesti 

audioblogeissa julkaistuja mp3-tiedos-
toja Applen iTunes-ohjelmaan ja 

sieltä edelleen iPod-soitti-
miin.   Musiikin lisäk-

si tarjolla on run-
saasti asian-

tuntijoiden 
äänit-

teitä. 

POdCASTIng
 

Enää podcasting ei rajoitu vain Applen 
laitteisiin ja ohjelmistoihin vaan niitä tarjo-
aa useat muutkin yritykset. Kännykkä on 
tällä hetkellä monelle myös mp3-soitin. 

Podcasting on hyvä menetelmä tarjota 
oppimateriaalia etäopiskelijoille. Opiskeli-
ja voi kuunnella tai katsella tallenteita, sil-
loin kun se hänelle parhaiten sopii – au-
tossa, kävellessä tai jumppasalilla. Media-
soitin kulkee helposti taskussa ja on kevyt 
kantaa. Tallenteita voi pysäyttää, hidastaa, 
nopeuttaa tai siirtyä kohdasta toiseen – 
tämä mahdollistaa asian kertaamisen, sii-
hen palaamisen ja omassa tahdissa opis-
kelun. Podcasting ei mahdollista vuorovai-
kutusta, mutta mukana voi lähettää myös 
pdf-tallenteita ja luentomuistiinpanoja, joi-
hin oppija voi lisätä omia huomioitaan.  

Pedagogisesti podcastingeilla on kol-
me käyttötapaa. Yleisin lienee vielä tapa, 
jossa pidetyt luennot ”podcastataan” ja 
näin ne, jotka eivät päässeet mukaan ope-
tukseen, voivat kuunnella tallenteet jälki-
käteen. Uusimmat laitteet mahdollistavat 
helposti (esim Mac Leopard Podcast Pro-
ducer) luentojen tallentamisen. Tietokone 

avataan luennon alussa ja luento tallen-
tuu kamaralla ja mikrofoneilla. Luen-

non lopuksi tallenne siirretään palve-
limelle ja muunnetaan muotoon, jo-
ka on nähtävissä useilla eri pääte-
laitteilla (Mac, PC, iPhone, iPod). 
Usein opettaja äänittää ja video 
materiaalit etukäteen. Opiskelijat 
kuuntelevat tallenteet ennen yh-
teistä tapaamista ja kokoontumi-
sessa jatketaan asian käsittelyä 
ja syvennytään opiskeltuun tee-
maan ja tehdään soveltavia har-
joituksia. Kolmas käyttötapa tuo 
myös vuorovaikutusta oppimi-

seen. Useissa mp3-soittimissa on 
myös äänitysmahdollisuus. Äänit-

teiden kautta opiskelijat voivat ää-
nittää omia tuotoksiaan ja lähettää 

opettajalla omista oppimistuloksis-
taan äänitetyn yhteenvedon.

Aina ei tarvitse lähteä siitä, että opet-
taja tuottaa oman materiaalin. Valmiita po-
dcasting-materiaaleja on saatavilla run-
saasti. Opettajalle jää tehtäväksi valita 
parhaat tallenteista tukemaan omaa ope-

tusta tai opiskelijat voivat etsiä äänitteis-
tä omaa oppimistaan tukevia materiaaleja. 
Podcasting hakemistosta  http://podcast-
hakemisto.net  löytyvät suomenkieliset po-
dcasting-tallenteet ja hakemisto päivittyy 
koko ajan. Hakemistosta  http://www.ep-
nweb.org/ löytyy erityisesti englanninkie-
listä opetukseen tarkoitettua materiaalia. 
Ja varmaan jokaisella podcastingin käyt-
täjällä on omat sivut, joilta käy lataamas-
sa mielenkiintoisia aineistoja. Niistä voisi 
heittää vinkkiä vaikkapa tämän lehden lu-
kijoille Suomen eOppimiskeskuksen sivu-
jen kautta. 

Tähän mennessä itse kukin meistä on 
voinut tuottaa podcastin, eli tallentaa ään-
tä omilla tietokoneohjelmillamme ja lada-
ta sen webbisivulle jakoon. Tämä ”teeitse-
podcast” tuotantomalli soveltuu vain hen-
kilökohtaiseen käyttöön.

Podcast-tuottamisen teknologia on ke-
hittynyt nyt uudelle (2.0:-)) tasolle, jolloin 
voimme luoda koko organisaation kattavia, 
automatisoituja tuotantotapoja ja työnkul-
kuja. Näissä ratkaisuissa podcasting-luo-
minen on käyttäjälle entistä vaivattomam-
paa, hän voi täysin keskittyä itse aineiston 
tuottamiseen. Työnkulku hoitaa materiaa-
lin palvelimelle ja sieltä jakoon automaatti-
sesti eri muodoissa.

SaliPodcast-ratkaisussa etukäteen ka-
lenterin kautta ajastetun tilan kaikki (ääni-, 
kuva-, aktiivitaulu- tms) digitaaliset signaa-
lit kootaan yhteen ja viedään palvelimelle, 
joka muokkaa ja jakaa ne automaattises-
ti. Podcast voidaan viedä automaattisesti 
vaikka suoraan oppimisalustaan. 

KampusPodcast-tuotantomallissa ku-
kin tekee podcastin omalla tietokoneel-
laan, ja aineisto menee suoraan serveril-
le muokattavaksi. Tuotos löytyy etukäteen 
määritellystä paikasta, esimerkiksi tiede-
kunnan omalta podcast-blogista, iTunesis-
ta, sähköpostista tai kännykästä. 

Kampuspalvelinta voi hyödyntää mo-
nella tavalla. Esimerkiksi käsinkirjoitetut 
luentomuistiinpanot voi kopiokoneella ko-
pioida pdf:ksi ja lähettää kopparilta suo-
raan sähköpostilla podcast-palvelimelle, 
joka jakelee muistiinpanot pdf-podcastei-
na kaikille.

oppimiSen tukena

TEKSTI: LEENA VAINIO & RISTO KORHONEN
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oppimiSen tukena
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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Oppiaineistojen versiointi eri laitteisiin

Opettajille luentotiivistelmän tekeminen on melko yksinkertaista eikä vaa-
di erityisiä tietotekniikkataitoja. Mobiilioppimisen aineistot on versioitava. Si-
sällön tulee olla saatavilla kalvoesityksenä, pdf-tiedostona, html-muodossa 
(myös WAP-selaimille) ja flash-muodossa. 

Unkarilaisten sisällön tuotannossa tehtiin seuraavasti: Ensin aineistosta teh-
tiin word-dokumentti, josta se muunnettiin kalvoesitykseksi. Se muunnettiin 
vuorostaan sekä Flash- että pdf-muotoihin. Näistä muotoja voidaan jakaa 
opetustilanteissa monin tavoin: luokkaopetuksessa, e-oppimisen sovelluksis-
sa ja mobiililaitteille. Lisäksi aineisto julkaistiin html-muodossa netissä Coos-
pace-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. Unka-
rin tapauksessa se on optimoitu 132*176 pixeliin, joka on tavallinen matka-
puhelimissa. 

Liiketalouden opiskelijat käytti-
vät mobiilioppimisen muotoja In-
corporating Mobile Learning Into 

Mainstream Education -ohjelmassa. Siinä 
perinteisen opetuksen materiaaleista osa 
muutettiin matkaviestinlaitteisiin (matka-
puhelimet, älypuhelimet, kämmentietoko-
neet yms.) sopiviksi sisällöiksi ja samalla 
kokeiltiin myös muita koulutukseen ja op-
pimiseen liittyviä toimia, kuten opastusta, 
kurssivalmistelua ja arviointia. 

Käyttäjätarpeiden ja käyttötapo-
jen ymmärtäminen peruslähtö-
kohdaksi

Gábor Kismihók muistuttaa, että mobiiliop-
piminen (mLearning) on nähtävä osana e-
oppimisen ja etäopetuksen kokonaisuutta. 

On otettava huomioon ensinnäkin se, et-
tä oppimisinfrastruktuuri tulee mukauttaa 
matkapuhelimia käyttävien opiskelijoiden 
tarpeisiin. Se edellyttää, että e-oppimisjär-
jestelmien on kyettävä käsittelemään mat-
kaviestinlaitteita ja että sisällön hallintajär-
jestelmä soveltuu ja toimii niissä kunnol-
la. Toinen tärkeä asia on edistää yhteis-
työtä oppimisprosessien osapuolten välil-
lä erilaisilla palveluilla, kuten opastuksel-
la, keskustelufoorumeilla ja tekstiviesteillä 
esimerkiksi tenttituloksista ja muista hal-
linnollisista asioista.  

Kehittämistyössä on Kismihókin mie-
lestä erittäin tärkeää työstää oppimista tu-
kevia erilaisia konteksteja tunnistavia si-
sältöjä. Tätä voidaan toteuttaa muun mu-
assa tarpeiden kautta: opiskelu tapahtuu 
kampuksella, mikäli se sopii aiheeseen, 

mutta jos aihe vaatii kokemusperäistä tie-
donhankintaa, niin opiskelijat liikkuvat ym-
päristössä. 

- Emme käytä mobiilioppimisen muoto-
ja yksinään, vaan ne yhdistetään meillä ai-
na muihin opetusmenetelmiin, koska em-
me ole etäopetusinstituutio, hän toteaa. 

Unkarilaisten mobiilioppimisen kehitys-
työn rahoitus tulee pääasiallisesti EU-pro-
jektien kautta. - Olemme vuosien ajan teh-
neet yhteistyötä eri tahojen kanssa. Par-
haillaan hankkeissa on teleoperaattoreis-
ta mukana Ericsson Irealand, sillä valitet-
tavasti työtämme ei vielä ole tunnustettu 
unkarilaisten matkapuhelinoperaattorei-
den parissa, hän sanoo.

Corvinus yliopisto on parhaillaan muka-
na Socrates 2006 -hankkeisiin kuuluvissa 
mobiilioppimisprojekteissa. - The Impact 
of New Technologies on Distance Lear-
ning Students -hankkeessa luomme mit-
taustapoja, joilla saataisiin selville tekno-
logian vaikutuksia oppimiseen. Tutkimme, 
mitä opiskelijat ajattelevat ja tuntevat eri 
tietotekniikka-avusteisista asetteluista.

Tulokset rohkaisevia

Incorporating Mobile Learning Into 
Mainstream Education -ohjelman mobiili-
oppimisen kokeilua on arvioitu muun mu-
assa opiskelijoiden keskuudessa tehdyn 
kyselyn avulla. 

Mobiilioppimisen vaikuttavuus riippuu 
unkarilaisselvityksen perusteella oppiai-
neesta, opettajasta, infrastruktuurista ja 
myös opiskelijoiden motivaatiosta. - Ko-
kemustemme mukaan sisällön kehittämi-
nen ei ole ongelma, vaan enemmänkin ky-
se on siitä, miten onnistutaan yksilöimään 
ne kohdat opetuksessa, missä mobiili-
oppimismenetelmiä on järkevää käyttää. 
Opiskelijat ovat avoimia uusille asioille, jo-
ten heidät saa helposti mukaan ja motivoi-
tumaan tällaiseen uudenlaiseen opiske-
luun. Suurin ongelma on saada opettajat 
mukaan käyttämään tätä tekniikkaa.

Opiskelijoiden vastauksista tutkijat ovat 
koostaneet raportin, joka löytyy internetis-
tä (ks. alla olevat linkit). Päätuloksia olivat 
muun muassa, että yli puolet opiskelijois-

MOBIILISISäLLöT
tukevat todiStettavaSti 
opetukSen antia TEKSTI: OILI SALMINEN

KUVAT © GáBOR KISMIHóK JA CORVINUS YLIOPISTO

unkarilaiset liiketalouden opiskelijat ovat kokeilleet monipuoli-

sesti matkapuhelinten käyttöä informaatiojärjestelmien opiskelus-

sa. Gábor kismihók Budapestin Corvinus yliopistolta kertoo, et-

tä projektista on saatu hyviä tuloksia, joskin ongelmiltakaan ei ole 

vältytty. 
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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 va-
pauttavat opiskelijat liikkumaan ilman pai-
navia kirjareppuja ja olemaan yhteydessä 
oppimisympäristöön itselleen sopivaan 
aikaan ja sopivasta paikasta ilman tieto-
koneyhteyttä ja samalla oppimaan uutta, 
esimerkiksi mobiiliselainten käyttöä.

Sisältö (sekä teksti että graafiset ai-
neistot) voitiin ladata helposti ja se oli lu-
ettavaa pienillä näytöillä, mutta kuvien 
kanssa saattoi tulla ongelmia muutamil-
la selaimilla. Opiskelijat pitivät parempana 
lyhyttä tekstipohjaista materiaalia matka-
puhelinten pienen näytön takia. He eivät 
halunneet lisää animaatiota tai multime-
diapohjaista sisältöä. Viime mainitun käyt-
täminen vaatii kuulokkeilla kuuntelemista 
erityisesti julkisilla paikoilla, missä ei ää-
nekästä sisältöä voi muuten käyttää.

Aineistojen lataamiskustannuksia 
opiskelijat pitivät hyväksyttävinä. Tätä se-
littää se, että tätä nykyä hinnat ovat jo 
melko alhaalla Unkarissa (100Kb paketin 
lataus maksaa nyt keskimäärin 40 sent-
tiä). Toinen tähän vaikuttava asia on, että 
sisällöt saattoi siirtää ensin tietokoneel-
le ja sieltä matkapuhelimeen, jolloin ku-
lut vähenivät.

Joukossa oli myös opiskelijoita, jotka nä-
kivät matkapuhelimien käytössä mahdol-
lisuuden huijata kokeissa.

Gábor Kismihók on työskennellyt Budapestin Cor-

vinus yliopistossa informaatiojärjestelmien osastol-

la liki kahdeksan vuotta. Hän toimii mobiilioppimi-

sen tutkimusvastaavana ja tutkii koulutuksen, hen-

kilöresurssien johtamisen ja tietojohtamisen suh-

detta ja valmistelee aihepiiristä tohtoritutkintoaan, 

johon linkittyy myös mobiilioppimisen teema. Hä-

net tavoittaa sähköpostiosoitteesta kismihok@infor-

matika.bke.hu

Joukko opiskelijoita on matkapuhelimineen ulkona kampukselta tutkimassa ympäristöä. Sisältöihin, joita Cor-

vinus yliopiston informaatiojärjestelmien osaston henkilökunta on tuottanut, kuuluvat muun muassa ”histori-

alliset 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.

Corvinus yliopisto informaatiojärjestelmien tutkimus

http://informatika.uni-corvinus.hu 

CooSpace’n avaussivu oppimateriaalien hakemiseen

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

Opiskelijoiden käsityksiä mobiilioppimisesta

www.ericsson.com/mlearning3

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 painajaismais-
ta tilannetta, mutta hankaluuksia on ollut 
useita kertoja. - Opiskelijoiden on käy-
tettävä internetiä matkapuhelimillaan 
kirjautuakseen järjestelmään ja saadak-
seen materiaalit. Oletimme, että opiske-
lijat osaavat käyttää kunnolla puhelimi-
aan ja niiden selaimia. Olimme väärässä. 
Jouduimme toteamaan, että he hallitsi-
vat puhelut ja tekstiviestit. Olin ajatellut, 
että viiden minuutin alustus materiaali-
en hakemiseksi matkapuhelimella riit-
tää, mutta seminaarissa viiden minuutin 
jälkeen ympärilläni olikin vain vihainen 
ryhmä opiskelijoita. Jouduimme käyttä-
mään koko luennon puhelimen toiminto-
jen opiskelemiseen. Kollegallani on sa-
manlainen kokemus.

Socrates 2006 -hankkeen mobiilioppimisen teema: 

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

Mobiilioppimisen vaikutuksista tehtävä tutkimus:

http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/programs/the_impact_of_new_technolo-

gies_on_distance_learning_students/

Opiskelijoiden suosituksia kehittäjille oli-
vat 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 tunnettuu- 
  den edistämiseen, koska asiaa ei vielä 
   tunneta hyvin ja
- matkapuhelinten viestintäominaisuuksia 
  on käytettävä enemmän.
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Innovaatiot menestystekijänä
Innovaatiot ja innovaatiotoiminnan vauh-
dittaminen on ymmärretty tulevaisuuden 
eurooppalaisen menestyksen avainte-
kijäksi. Tässä yhteydessä innovaatiot on 
ymmärrettävä laajana käsitteenä eikä ai-
noastaan osana tutkimus- ja kehitystoi-
mintaa. 

Perinteisen innovaatiotoiminnan vah-
vistaminen edellyttää jatkuvaa oppimis-
ta – siksi on selvää, että vahva panosta-
minen elinikäiseen oppimiseen ja sen eri 
osa-alueisiin on mitä olennaisin osa hy-
vää innovaatiopolitiikkaa. Kun esimerkik-
si Maailmanpankki tutki suomalaista in-
novaatiopolitiikkaa ja suomalaista inno-
vaatiotoimintaa todettiin erääksi tärkeäk-
si osa-alueeksi suomalaisen koulutuksen 
korkea taso ja suomalaisten monipuolinen 
oppiminen myös varsinaisen koulutusjär-
jestelmän ulkopuolella mm. laaja-alaises-

sa täydennyskoulutuksessa. Jatkuvan in-
novointikyvyn tärkeänä osana voidaankin 
pitää jatkuvaa oppimista ja osaamisen ke-
hittämistä.

Teknillisten innovaatioiden sekä pro-
sessi- ja palveluinnovaatioiden ohella yh-
teiskunnassa on tärkeää kehittää myös 
sosiaalisia innovaatioita ja tukea niitä op-
pimisen ja osaamisen kehittämisellä. So-
siaalisten innovaatioiden osalta niiden tär-
keä merkitys on palvella erilaisia kohde-
ryhmiä ja luoda heille sekä uusia toimin-
nallisia mahdollisuuksia että uusia palve-
luita. Vaikka teknilliset innovaatiot, pro-
sessi-innovaatiot ja sosiaaliset innovaa-
tiot poikkeavatkin vahvasti toisistaan, on 
kaikkien näiden innovaatioiden perusta-
na jatkuva elinikäinen oppiminen. Tämä 
näkökulma avaa uudenlaisia näkökulmia 
myös oppimisen ja osaamisen kehittämi-
sen merkitykseen yhteiskunnassamme.

Innovaatiot on suomalaisessa ja eu-
rooppalaisessa käsitemaailmassa ymmär-
retty usein uraauurtaviksi keksinnöiksi – 
tämä on kuitenkin vain osa innovaatiotoi-
mintaa. Pikemminkin innovaatiotoiminnak-
si tulisi käsittää myös asteittainen jatkuva 
parantaminen. Siten innovaatiotoiminnan 
ja jatkuvan oppimisen keskinäinen raja-ai-
ta madaltuu entisestään ja voidaankin ym-
märtää näiden tukevan toisiaan.

Tieto- ja viestintäteknologia 
ja jatkuva oppiminen
Jatkuva elinikäinen oppiminen on saanut 
vahvan mahdollisuuden tieto- ja viestintä-
teknologian kehityksen myötä. Uuden pol-
ven tieto- ja viestintäteknologia (ja etenkin 
ns. Web 2.0 -kehitys) on tarjonnut mielen-
kiintoisia uusia mahdollisuuksia paitsi uu-
denlaiseen oppimiseen ja oppimisen kult-
tuuriin. Ehdottomasti tärkein piirre ns. Web 

eOppiminen ja innovaatioiden vauhdittaminen

eurooppalaisen Learnovation-verkostoitumishankkeen lähtökohtana on innovaatioiden ja innovaa-

tioprosessien vauhdittaminen. innovaatiot ovat tärkeä – ellei tärkein – osa eurooppalaisen kilpailu-

kyvyn vahvistamista ja ns. Lissabonin strategian toteutusta. jatkuva innovaatiokyky edellyttää kui-

tenkin panostamista elinikäiseen oppimiseen ja tieto- ja viestintäteknologioiden vahvaan hyödyntä-

miseen. nämä kaksi tekijää yhdistävä uuden sukupolven eoppiminen on keskeinen eurooppalaisen 

innovaatiokyvyn menestystekijä.
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 Sekä Euroopan komissio että eri EU:n jäsen-

maat ovat aktiivisesti pyrkineet vauhdittamaan 

innovaatiotoimintaa ja eurooppalaista luovuut-

ta. Learnovation-hankkeen tärkeä viesti niin eu-

rooppalaiseen kuin kansalliseenkin päätöksen-

tekoon on oppimiseen panostamisen tärkeys.  

Etenkin eOppiminen voi toimia innovaatiotoi-

minnan ja luovuuden moottorina. eOppiminen 

tuleekin ymmärtää myös sen laajemmassa yh-

teiskunnallisessa kehyksessä – ei ainoastaan 

olennaisena elinikäisen oppimisen tapana 

vaan myöskin tärkeänä voimavarana monipuo-

lisen innovaatiotoiminnan vahvistamisessa.

TEKSTI: ARI-MATTI AUVINEN

Ari-Matti Auvinen työskentelee EFQUEL:n pääsih-

teerinä ja toimii aktiivisesti Suomen eOppimiskeskus 

ry:n hallituksessa

eOppiminen ja innovaatioiden vauhdittaminen

2.0-maailmassa on eri oppijoiden mahdol-
lisuus käyttää helposti erilaisia digitaalisia 
sisältöjä ja ennen kaikkea jakaa omia (op-
pimisen) resurssejaan muiden kanssa.

Samalla on kuitenkin todettava, et-
tä eOppimisen potentiaali on vielä pää-
osin hyödyntämättä. Eri organisaatiot ja 
yritykset käyttävät eOppimista usein sa-
tunnaisesti – ja varsin ratkaiseva strate-
ginen linkitys jatkuvan elinikäisen oppimi-
sen ja innovaatiotoiminnan vauhdittami-
sen välillä on jäänyt usein tekemättä tai 
parhaimmillaankin puolitiehen. Oppimisen 
kehittäminen ja innovaatiokyvyn vahvista-
minen ovat kummatkin kaikille yrityksille 
ja organisaatioille elintärkeitä, mutta näi-
den keskinäinen riippuvuus on jäänyt oi-
valtamatta.

Web 2.0 -maailma antaa ratkaisevasti 
uusia mahdollisuuksia myös ns. avoimel-
le innovaatiotoiminnalle. Perinteisen in-

novaatiotoiminnan selkeänä rajoituksena 
on ollut innovaatiotoiminnan ”sisäänpäin 
kääntyneisyys”. Tämä on tietysti liiketoi-
mintaa tukevassa puhtaassa keksintötoi-
minnassa ymmärrettävää, mutta samalla 
myös monet sosiaaliset innovaatiot ovat 
jääneet usein vain pienen ryhmän omai-
suudeksi. Uusi jakamisen kulttuuri antaa 
myös mahdollisuuksia entistä paremmin 
oppia muilta ja jakaa muille. Samalla inno-
vaatiotyöhön osallistuvien eri toimijoiden 
määrä voi kasvaa ja eri innovaatioiden to-
teutusmallit voivat monipuolistua.

Elinikäisen oppimisen, TVT:n ja 
eOppimisen kolmiyhteys 
Maaliskuussa 2008 käynnistetty Learno-
vation-verkostoitumishanke kokoaa yh-
teen kaikkiaan yhdeksän eri eurooppa-
laista elinikäisen oppimisen ja eOppimi-
sen kanssa työskentelevää eurooppalais-

ta verkostoa – tärkeänä verkostona mu-
kana on myös European Foundation for 
Quality in eLearning (EFQUEL), jonka jä-
sen myös Suomen eOppimiskeskus on.

Hankkeen alusta alkaen eOppiminen 
on positioitu olennaiseksi tekijäksi moni-
puolisen innovaatiotoiminnan vauhditta-
misessa. Elinikäinen oppiminen on välttä-
mättömyys ja tieto-ja viestintäteknologia 
on tärkeä mahdollisuus, mutta nämä yh-
distävä eOppiminen antaa Learnovationin 
kehittäjien mukaan todellisen mahdolli-
suuden innovaatiotoiminnan käytännön 
vauhdittamiseen (ks. kuva 1).
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F
ronterin avoin oppimisympä-
ristö on käytössä ympäri Eu-
rooppaa ala-asteilta yliopis-
toihin. Lähes 3000 asiakkaan 
joukosta löytyy niin espoolai-

nen yläkoulu, pietarsaarelainen ammatil-
linen oppilaitos kuin Cambridgen yliopis-
to. Koko opetustoimen käsittäviä Fron-
ter-rakennuksia on mm. Helsingissä, Tuk-
holmassa, 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 aiem-
min käytössä olleesta open source -oppi-
misympäristöstään Fronteriin.

Avoin oppimisympäristö
Fronterin avoimuus perustuu käyttä-

jistä muodostettujen viiteryhmien kans-
sa määritetyn suunnan mukaiseen kehi-
tystyöhön sekä avoimiin teknologioihin ja 
standardeihin. Fronterin lähdekoodi on ai-
na ollut asiakkaiden saatavilla. Standar-
dituen ansiosta esim. Otavan aihiot ovat 
käytettävissä Fronterissa.

Monilla koulutusorganisaatioilla oppi-
misympäristö on kuitenkin jo niin kriitti-
nen, jokapäiväisessä käytössä oleva jär-
jestelmä, että he arvostavat ammattimais-
ta palvelua ja selkeitä kehityssuunnitelmia 
- ennustettavaan hintaan. Fronter tarjo-
taankin vaivattomana käyttöpalveluna, jo-
ten asiakas voi itse keskittyä olennaiseen, 
eli opetukseen.

Yhteistyötä yli rajojen
Suomenruotsalaisessa koulumaailmas-
sa Fronter on muodostumassa de facto 
-standardiksi. Fronter on käytössä rannik-
koseudun ruotsinkielisissä oppilaitoksissa 
Kotkasta Pohjois-Pohjanmaalle. Alkuun 
Fronter hankittiin lähinnä työkaluksi, jon-
ka avulla voitiin tarjota harvinaisempia lo-
petusuhan alaisia lukiokursseja. Nyt tarjol-
la on jo paljon kursseja, joiden opiskelijat 
tulevat useasta eri lukiosta.

Käyttöönottoprojektien yhteydessä  
myös kurssimateriaalit ovat tulleet ajan-
kohtaisiksi. Huomattiin, että opettajilla oli 
suuri tarve jakaa omia kurssimateriaale-
jaan toistensa kanssa. Niinpä esimerkik-
si pohjanmaalaisen Vi-7-verkostossa on 

luotu ainekohtaisia resurssihuoneita. Jo-
kaisella resurssihuoneella on oma huo-
neen ylläpidosta vastaava koordinaatto-
ri. Fronter on myös tullut osaksi tavallista 
lähiopetusta. Opettajat käyttävät Fronteria 
yhä monipuolisemmin: tehtävien palautta-
miseen, verkkokeskusteluihin, plagioinnin 
paljastukseen ja viestintään, testityökalu-
na, kyselyihin ja tilavarauksiin. Opiskelijoil-
le voi myös tulla Fronterin kautta lähetet-
ty tekstiviesti, joka kertoo vaikkapa opet-
tajan sairastumisesta.

Fronterin uusimman version myö-
tä kouluilla on mahdollisuus verkostoi-
tua muiden Fronter-rakennusten kanssa 
ns. Fronter silta -toiminnallisuuden avul-
la. Näin esimerkiksi vantaalainen lukio voi 
antaa karjaalaisille aikuisopiskelijoille pää-
syn heidän Fronter-rakennuksessaan ole-
vaan huoneeseen. Kaikki kuitenkin kirjau-
tuvat omilla tutuilla tunnuksillaan omaan 
Fronter-rakennukseen. Koska Fronter on 
tällä hetkellä laajimmin Pohjois-Euroopas-
sa käytössä oleva oppimisympäristö, on 
mahdollisia yhteistyötahoja varmasti riit-
tävästi.

Fronter on yhteisöllisen oppimisen työkalu
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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

Apprix Oy
www.apprix.fi 

Festo Oy, didactic
www.festo.fi

Kirjoittajakoulu Scriptio Oy
www.scriptio.fi

MJK Instituutti
www.mjk.fi 

Nordea Pankki Hämeenlinna
www.nordea.fi

Pori Aikuiskoulutuskeskus
www.poriakk.fi

Siikaranta-opisto
www.siikaranta.fi 
 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
www.tak.fi 
 
Vero-opisto
www.vero.fi

3T ratkaisut Oy
www.3tratkaisut.fi

AEL Oy
www.ael.fi  
 
Aina Group Oyj
www.ainagroup.fi

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

Consulo Oy
www.consulo.fi 

discendum Oy
www.discendum.com 

Edusolutions Oy
www.edusolutions.fi 
   
Ellibs Oy
www.ellibs.com 

eWSOY
www.wsoy.fi
     

HCI Productions Oy
www.hci.fi

Humac Oy
www.humac.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 

Kustannusosakeyhtiö Otava
www.otava.fi
   
Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto,
koulutus ja kehittämiskeskus
www.lut.fi     
 
Mediamaisteri Group
www.mediamaisteri.com  
 
Mikrolinna Oy
www.mikrolinna.fi 

Mobiletools International Oy
www.mobiletools.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 
 
Tieturi Oy
www.tieturi.fi 

TKK dipoli
www.dipoli.tkk.fi 
 
Tuotanto-osakeyhtiö Spektaakkeli 
www.spektaakkeli.com

Valopi Oy
www.valopi.fi

Viope Solutions Oy
www.viope.com  


